Вітання

Міський голова
Олексій МОМОТ

Напередодні 25-ї річниці Незалежності України
щиро вітаю усіх із цим світлим святом.
Роки, що минули, були кроками нашого спільного руху до сильної української державності. На нашу
долю випало багато складних випробувань, які ми з
честю долаємо і продовжуємо рухатися разом із країною до перемог і прогресу.
Закріпивши шлях незалежного розвитку в Основному Законі, Україна підтвердила своє прагнення
розвивати і зміцнювати демократичну правову державу, одним із основних принципів якої є забезпечення Прав і Свобод громадян. Незалежність стала
найвеличнішим надбанням довгого й тернистого

Шановна Вишгородська громадо!
шляху, який пройшов наш народ до самоутвердження, до здобуття свого права на свободу. Вона визначила майбутнє України як держави і українців як
європейської нації, відкрила широкі можливості розвитку, економічного зростання і добробуту кожного
громадянина.
Багато відповідальних завдань стоїть перед
міською владою, і будь-яке з них не вирішити без
вас, шановні вишгородці. Справжній успіх — це коли
поруч люди, громада — ось підмурок, на який у своїй
щоденній роботі я спираюся.

Свято Незалежності — це свято всієї громади
міста та району, сім’ї, де кожен почувається господарем. Це свято нашої любові до рідного краю, свято надії на світлий, справді європейський майбутній
день, який ми готуємо наполегливою працею. Нехай
ваше життя буде сповнене гордістю за свою Батьківщину, а ваші добрі справи слугуватимуть розквіту
України, піднесенню її авторитету в світі.
Щиро зичу міцного здоров’я, достатку, сімейної
злагоди, твердості переконань та незламної віри в
щасливу долю України!
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Газета Вишгородської міської ради
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ІЗ ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ,
РІДНА ДЕРЖАВО!
Подорожуємо

Бангкок...
Серед азійських столиць таїландський Бангкок по праву вважається перлиною Індокитаю.
Недарма Бангкок тайською мовою звучить як місто ангелів.
Далі — на стор. 6

Українці
в світовій історії

Луцька принцеса
Написати ці рядки мене спонукали не стільки чергові спроби
«сусіди» продовжити анексування чужих земель, про які йдеться у ЗМІ останнім часом, скільки
— великодержавне бажання все
найкраще в науці, освіті, спорті,
історії й культурі «підгребти під
себе». Тобто все, гідне уваги й
поваги, назвати — російським. І у
найвіддаленіших країнах знайти
«російське» коріння.
Між тим, якщо глибше копнути, — коріння це виявляється
нашим, українським. І цілком
слушно напередодні річниці Незалежності нашої держави згадати українців, які увійшли в світову
історію.
Далі — на стор. 7

25-та річниця Незалежності України

Канікули

Програма святкування у Вишгороді Завтра починається
ЗА ПІДТРИМКИ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
20 серпня — безкоштовно
(субота)
у
20
серпня
«Smilepark» (за греблею Київської
ГЕС) — День відкритих дверей.
Безкоштовно: спортивні активності під відкритим небом, ігри, батут
для малюків, дискотека. Із 10 години ранку із центру Вишгорода (від супермаркету «Billa») до
«Smilepark» курсуватиме мікроавтобус. Довідки за тел: (067) 123-3977; (095) 518-11-33.
Докладніше — на сторінці Faсebook: @SportSmilePark.
УРОЧИСТИЙ
ДЕРЖАВНИЙ ПРАПОР
23 серпня (вівторок)
09:30-10:30 — урочиста церемонія підняття Державного Прапора України — м. Вишгород, пл. Т.
Шевченка, 1 (біля адмінбудівлі).
ЗА УКРАЇНУ МОЛИМОСЬ
24 серпня (середа)
10:00 — спільний молебень «За
Україну молимось разом» за участю

Семінар

релігійних організацій Вишгородського району — м. Вишгород, пл.
Т. Шевченка, 1 (біля пам’ятника святим страстотерпцям Борису і Глібу).
17:00 — Дитяче свято на набережній Київського водосховища.
НЕТЛІННІ СКАРБИ
НЕЗЛАМНОГО НАРОДУ
28 серпня (неділя)
Культурно-мистецький
проект з нагоди 25-ї річниці Дня Незалежності України «Нетлінні
скарби незламного народу» – набережна Київського водосховища.
14:00 — представницьке наметове містечко за участю громад
Вишгородського району;
15:00 — фестиваль-конкурс
«Перлини Вишгородщини»;
18:00 — концертна програма
за участю солістів та творчих колективів Вишгородського району;
20:30 — вечірня концертна
програма за участю українського
музичного гурту «СКАЙ».
Заходи проводяться за підтримки народного депутата України Ярослава Москаленка.

Енергоефективний будинок

Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

сьогодні

Тема дня

Капремонти

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

Для того, щоб мати повноцінне здоров’я, варто пам’ятати,
що завтра починається сьогодні, і піклуватися про нього треба постійно. Тому влітку 2016-го
найважливішим завданням для
міської ради було організувати
і провести на найвищому рівні оздоровчий період для юних
вишгородців. Цього року за кошти міського бюджету оздоровилися 135 дітей із числа сиріт,
позбавлених батьківського піклування, дітей із багатодітних і малозабезпечених сімей, талановитих та обдарованих дітей.
Далі — на стор. 7

Одним із найбільш затребуваних видів капітальних робіт у багатоквартирних житлових будинках
залишається ремонт дахів. Термін
ефективної експлуатації м’яких
покрівель становить 10-15 років.
Абсолютна більшість вишгородських багатоповерхівок збудовані
у 70-80-х роках минулого сторіччя,
тож природно, що дахи значної
кількості будинків давно вже потребують капітального ремонту.
Далі — на стор. 3

Благоустрій

Дороги та
прибудинкові
території
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Депутат Київської обласної ради
Роман Буковський: «Опозиційний блок
вимагає від влади надати аграріям
належну державну підтримку»
ПОЛІТбюро
Тетяна КОЖЕВНІКОВА
«Влада повинна звернути увагу на проблеми аграріїв, інакше без допомоги держави українському селу не
вижити. Українські аграрії і фермери знаходяться на межі
виживання. Українські села зникають, влада цинічно «стирає» їх з лиця землі, і ця тенденція простежується по всій
країні», — говорить депутат від Опозиційного блоку Роман
Буковський. За його словами, тільки за перші шість місяців
цього року аграрний сектор у Київській області скоротився
майже на 6 %. «З урахуванням того, що Київська область
має аграрно-орієнтовану економіку, таке значне падіння
загрожує зростанням безробіття, невиплати зарплат, деградації інфраструктури на селі, і, як наслідок, — додаткової трудової міграції країною і за кордон», — додає депутат.
Головна причина цих проблем — відсутність у влади комплексної і багаторічної стратегії для розвитку сільського господарства та сільської місцевості. «Із сіл виїжджає молодь у пошуку кращого життя. У селах одні з найнижчих зарплат, розвиток
сільської місцевості відбувається за «залишковим принципом».
Якщо влада вирішила економити, то починає з сіл, сільських
шкіл, бібліотек, закладів сільської медицини. Це призвело до

того, що аграрії не в змозі далі тягнути на своїх плечах соціальну інфраструктуру села, яка продовжує руйнуватися», — вважає Роман Буковський.
За словами депутата, в Україні досі зберігається пострадянський підхід у цьому питанні: відповідальність за соціальний
розвиток села продовжують покладати на правонаступників
колгоспів або радгоспів — аграрні компанії і фермерів, які «повинні» ремонтувати дороги, школи, дитсадки. Підхід «село на
утриманні колгоспу-мільйонера» себе вже вичерпав. Свідчення тому: за роки незалежності з карти України зникли 457 сіл.
Тільки 9 серпня Мінагрополітики заявило, що завершує роботу
над Концепцією розвитку сільських територій. 2,5 року пішло
на її створення, але у простих людей одне питання: коли ж вони
нарешті займуться на практиці розвитком села?
Сьогодні влада свідомо добиває агросектор, зменшуючи програми держпідтримки і посилюючи фіскальний тиск на
галузь. Влада скоротила пряму держпідтримку аграріїв, ліквідувавши бюджетну програму закупівлі техніки для АПК. «Опозиційний блок» вимагає від влади нарешті звернути увагу на
проблеми села, фермерів і аграріїв. Ми вимагаємо не писати
концепції, плани, стратегії та інші порожні папірці, а приймати реальні державні програми, які б допомагали аграріям тут
і зараз, а не в далекому майбутньому. І найголовніше — виконувати їх і належним чином фінансувати», — вважає Роман
Буковський.

Впровадження енергоефективних заходів та
відбір проектів у житлових будівлях
Семінар

аФішка

Вивчаймо українську
Духовно-просвітницький центр «Спадщина» проводить запис охочих на безкоштовні курси вивчення української мови.
Курси почнуть працювати у міру укомплектованості груп.
Запис за телефонами: 067-459-31-56,
095-177-82-56 (координатор центру Степанія Сідляр).

Артем АНДРУСЕНКО,
інспектор ДАБК при Вишгородській міській раді
Київською облдержадміністрацією спільно із Українським Союзом промисловців і підприємців 25.08. 2016 р. планується проведення семінару з енергоефективності на тему: «Впровадження
енергоефективних заходів та відбір проектів у житлових будівлях».
На семінарі буде висвітлено питання щодо практичних кроків
ОСББ та ЖБК для скорочення витрат на впровадження заходів з
енергозбереження за державною програмою енергоефективності.
Представниками банківських установ «Укргазбанк», «Ощадбанк»
будуть надані роз’яснення щодо умов кредитування на заходи з
енергозбереження ОСББ та ЖБК.
До участі у семінарі запрошуємо представників сільських, селищних, міських рад, голів ОСББ, ЖБК, будинкових комітетів багатоквартирних житлових будинків, керівників житлово-експлуатаційних організацій, управляючих компаній.
Місце проведення: м. Вишгород, пл. Т. Шевченка, 1, велика зала адмінбудинку.
Регламент — 2 години 30 хвилин.
Порядок денний семінару
09:30-10:00

Реєстрація учасників

10:00-10:05

Відкриття семінару

10:05-10:35

«Практичні кроки ОСББ/ ЖБК, квартир та домогосподарств для скорочення
витрат на впровадження заходів з енергобереження за державною програмою
з енергоефективності (Консультаційні центри і УСПП)»
Керівник програми з термомодернізації будівель та споруд Комісії з розвитку
енергетики та енергозбереження Українського союзу промисловців і підприємців Костянтин Єремчук

10:35-11:00

IFC

11:00-11:10

Запитання/Відповіді

11:10-11:25

Місцева підтримка термомодернізації житлових будівель ОСББ/ ЖБК, квартир
та домогосподарств: умови та перспективи

11:25-11:30

Запитання/Відповіді

11:30-11:40

Успішна практика термомодернізації будинків, квартир та домогосподарств
• (ПІБ) Представник ОСББ, ЖБК або фізична особа

11:40-12:00

Програма Держенергоефективності
АБ «УКРГАЗБАНК», AT «ОЩАДБАНК», AT «УКРЕКСІМБАНК» Програма
ЄБРР «IQ energy»
ПАТ «МЕГАБАНК», AT «УКРСИББАНК», AT «ОТП БАНК»

Благоустрій

Діти — майбутнє України
У День Державного Прапора України — 23 серпня (вівторок) о 15:00 — у
малій залі Вишгородської районної державної адміністрації (м. Вишгород, пл. Т.
Шевченка, 1, ІІ поверх) духовно-просвітницький центр «Спадщина» має намір
провести круглий стіл «Діти — майбутнє України» за участю дітей міста. У програмі заходу: відеосюжети про Україну
для дітей; вручення пам’ятних символів
державності України; солодкий стіл. Попередній запис для участі дітей міста за
тел: 067-459-31-56, 095-177-82-56 (Степанія Григорівна).

Вишгород
Вітання

Звернення
Максима Мельничука
з нагоди Дня
Державного Прапора
та Дня Незалежності
України
Шановні земляки!
Цьогоріч
наша
країна відзначає 25ту річницю Незалежності. Для усіх нас
це дата, коли можна
підбити певні підсумки діяльності нашої
держави, замислитися про спадок, який
маємо передати нащадкам.
Сьогодні
країна
переживає непрості часи, проте спільними зусиллями та наполегливою працею ми спроможні
здолати всі негаразди, збудувати дійсно незалежну, соборну, процвітаючу державу, яка стане
зразком для майбутніх поколінь.
Ми усвідомлюємо, що найбільше багатство
Київської області – це її мешканці: щирі та працьовиті. Всі здобутки і позитивні зміни відбуваються завдяки вашій щоденній наполегливій
праці. Я вдячний вам за все, що ви зробили і
робите для розвитку рідного краю. В свою чергу,
обласна влада наполегливо спрямовує зусилля
на те, щоб життя в нашій області ставало комфортнішим і сучаснішим.
Ідеї справедливості, незалежності, цілісності
Української Держави є, були і будуть для кожного з нас пріоритетними.
На жаль, досі не встановлено повноцінний
мир на Сході України. В лавах сил АТО продовжують нести сумлінну службу наші земляки.
Вони щодня ризикують власним життям задля
утвердження миру, спокою, стабільності та єдності держави. Ми всі душею і серцем разом із
ними, переживаємо за них та надаємо свою підтримку.
Дорогі земляки! Щиро зичу вам стабільності
та процвітання, міцного здоров’я, достатку і злагоди у ваших оселях, мудрості й натхнення в усіх
справах. Нехай любов до рідного краю спонукає
вас на добрі справи, які примножать славу Київщини та принесуть мир і спокій нашій державі.
Щасливої долі кожній родині та Божого благословення!
Зі святом вас, дорогі земляки! З Днем Незалежності!
З найщирішими побажаннями
Голова Київської
обласної державної адміністрації
Максим МЕЛЬНИЧУК

Дороги та прибудинкові території

Олексій МОМОТ, міський голова
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Сприятливі погодні умови дозволили розпочати в місті активну реконструкцію дорожнього покриття та прибудинкових територій. З весни тривала
підготовка проектів (а це, в середньому, — 3-4 місяці) і, як тільки ми отримали позитивні висновки експертів, одразу закипіла робота.
Із 16 серпня ТОВ «Житлошляхбуд»
завершило укладати нове асфальтне покриття на прибудинковій території за адре-

сою: вул. Н. Шолуденка, 6. Виконавець
використовує в роботі імпортну спецтехніку, зокрема — асфальтоукладчики, що
покращує якість самого покриття. Мешканці будинку зможуть нарешті відпочити
від гучних звуків важкої техніки, яка проводила підготовчі роботи. Залишиться
лише підсипати бокові «пазухи», завезти
чорнозем, підсіяти траву та провести озеленення.
Згідно з Програмою розвитку комунального господарства на 2016 рік, наступними на черзі реконструкції та ремонту є
прибудинкові території за адресою: просп.

І. Мазепи, 2, вул. Набережна, 22, В. Симоненка, 4 і 3, а також Н. Шолуденка, 3 і 7.
Наразі ведуться роботи з реконструкції дорожнього покриття по вул. Шкільній
(від РАГСу до супермаркету «Варус»).
Основне і найважче зроблено: зокрема,
вимощено бордюрний камінь та вирівняно кути, що, в свою чергу, не дасть затримуватися на проїжджій частині воді під
час дощів чи відлиги. Габаритна техніка
на цій ділянці створює деякі незручності
із вчасним вивозом сміття. Але обіцяємо,
що найближчим часом цю проблему буде
усунуто.

Наше місто

Вишгород

ДОРОГІ МОЇ ЗЕМЛЯКИ!
В історичному вимірі — 25 років державі — це лише
маленька миттєвість, дитячий вік. Більше того, посправжньому ми відчули і пізнали смак Свободи і Незалежності лише два роки тому.
Війна на Сході України об’єднала український народ в
націю, згуртувала людей і викликала піднесення справжнього, щирого патріотизму. За волю, за право жити без диктату сусіди-агресора ми платимо дуже дорогу ціну — життя
кращих синів України. Про це ми зобов’язані пам’ятати щодня.
Наша сила сьогодні — в єдності. Незламний дух нації
буде непохитним доти, доки ми всі разом, пліч-о-пліч, будемо захищати кожну
пядь нашої землі.
Я дуже хочу, щоб вишгородці, всі мої дорогі земляки, були і надалі надійною ланкою в українському ланцюжку єднання. Ми з вами вже неодноразово
демонстрували широкому українському загалу і світовій спільноті, як уміємо
любити і захищати рідну землю.
У переддень свята Незалежності України від щирого серця зичу вам винятково добра, щастя, здоров’я. Нехай кожен світанок, кожний новий день дарує
благодать, душевний спокій, а сльози втіхи з’являються лише від радісного щебету ваших діточок.
Зі святом Незалежності, дорогі мої земляки!
Слава Україні!
Секретар міської ради Тетяна БРАЖНІКОВА

20 серпня

ІЗ ДНЕМ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ!
Ця визначна дата навіки
увійшла в історію молодої
держави золотою сторінкою
її біографії, започаткувала
нову епоху в житті нашого
народу, законодавчо закріпила його вікові демократичні прагнення до національного відродження, духовної
свободи, економічного зростання, культурного піднесення.
Шановні вишгородці! Від щирого серця зичу
вам міцного здоров’я, щастя, добра, достатку,
миру, щедрої долі, подальших успіхів в усіх справах і починаннях заради процвітання незалежної
України.
Нехай серця наповнюються гордістю за нашу
державу, прагненням до єдності та порозуміння, а
ваша плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього.
Заступник Вишгородського
міського голови
Трохим ІВАНОВ

3

2016 року

Тема дня

Капітальні ремонти
(Початок на стор. 1)

Олексій МОМОТ, Вишгородський міський голова
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Міська скарбничка потовщала за рахунок паїв. До дитсадків
у 2017-2018 рр. уже записались понад вісім сотень малюків.
Опікунська рада затверджена у новому складі. Творчі майданчики
та шахівниці у скверах. Рекламу в центрі демонтують
У міськвиконкомі
Влас. інф.
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Коло питань, які розглядали на засіданні міськвиконкому 18 серпня, було
розлогим і стосувалося найважливіших
сфер життєдіяльності міста. До порядку денного додали іще кілька пунктів і
розпочали з тих, що поповнюють міську скарбничку: щодо пайової участі забудовників (юридичних і фізичних осіб)
у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
міста.
Так, керівник департаменту правового
забезпечення ТОВ «Вишгородміськреконструкція-1» наполягала на визначенні умов
пайової участі забудовника (на пров. Прожекторному — ред.) саме на цьому засіданні. Їй нагадали про майнові права людей і
поцікавилися, чи узгоджено з мешканцями
спірні питання. Та запропонували прийняти
рішення по 1-й черзі комплексу багатоповерхівок.
Нагадаємо читачам, що на минулому
засіданні міськвиконкому було винесено на
погодження ТУ для всіх черг будівництва.
Члени міськвиконкому, врахувавши діаметр
мереж, які прокладаються до багатоповер-

хівок та необхідність придбання ВМКП «Водоканал» каналопромивочної спецавтівки
більшої потужності, запропонували представникам забудовника ретельно підрахувати суму пайової участі. Своїх пропозицій
забудовник так і не надав, натомість на засідання міськвиконкому 18 серпня надіслав
нового представника (вищезазначеного
юриста фірми), котрому довелось усе пояснювати заново. Врешті домовились про
робочу зустріч 22 серпня у міськраді.
Представники ТОВ «Горизонтбудсервіс»
(Лугова, 36), якому було відмовлено на попередньому засіданні міськвиконкому (нагадаємо, ішлося про технічні умови приєднання об’єкта будівництва до централізованих
систем водопостачання та водовідведення),
теж наполягали на повторному розгляді свого питання. Розібратися із наданням необхідних документів вирішили після засідання
міськвиконкому.
Низку договорів про пайову участь було
затверджено після ретельного розгляду кожного питання окремо. Таким чином міська
скарбничка потовщала на загальну суму понад 4,5 млн грн. Нагадаємо читачам газети,
що ці кошти сплачуватимуться за графіком,
частину із них уже освоєно (так, за інформацією ВМКП «Водоканал», ТОВ «Ванда» уже
збудовано та найближчим часом буде передано місту камеру підвищення тиску вартіс-

Комунікаційний майданчик
ГО «Асоціація експертів
будівельної галузі Київщини»
(azmwyshgorod@gmail.com
м. Вишгород, просп. І. Мазепи, 8, офіс 203;
конт. тел: 067-693-97-22)
Після відкриття сторінки в одній із популярних соціальних мереж ми отримали
безліч питань, пропозицій і, не приховуємо,
– критики на свою адресу. Дуже добре, що
є небайдужі люди, для яких Вишгород — це
рідний дім і, будучи жителями нашого міста, вони так уболівають за його майбутнє.
Хочемо поділитися нашими планами,
розробками і першими кроками, в тому
числі – і в житті міста.
Створення Громадської організації «Асо-

тю близько 800 тис. грн тощо).
Члени міськвиконкому внесли зміни
та затвердили склад Опікунської ради при
органі опіки та піклування (Опікунський комітет) Вишгородської міської ради та Положення про опікунську раду, яке визначає її
напрямки роботи та основні функції. Розглянули блок квартирних та фінансових питань,
а також заходи з благоустрою.
Надано дозвіл на проведення у Вишгороді творчих музичних вечорів на Галявині
Казок (сквер на розі вул. Шкільної та В. Симоненка, навпроти ВРГ «Інтелект»), на пл.
ім. Г. Строкова (біля БК «Енергетик») та на
набережній Київського водосховища (біля
скейт-парку) — із 19:00 до 21:55. На Галявині Казок також буде встановлено шахівницю. Зовнішню рекламу біля нового дитячого
парку-скверу у центрі міста буде демонтовано — аби не порушувати архітектурну концепцію цієї території.
Станом на 18.08.2016 р. затверджено
переліки дітей, які зареєстровані через систему електронної реєстрації для вступу до
ДНЗ міста з 1 вересня 2017 і 2018 рр. (рішення оприлюднено на офіційному сайті міськради). При нормі дві групи по 15 діток (120
малюків у чотирьох дошкільних навчальних
закладах міста) черга вже зараз у 3-4 рази
перевищує спроможність дитсадків прийняти нових вихованців.

На засадах партнерства

ціація експертів будівельної галузі Київщини»
— це не чийсь політичний проект, не задоволення власних амбіцій – це величезний крок
назустріч міській громаді Вишгорода. Ще вчора ми були бізнесменами-будівельниками і,
як і належить у бізнесі, для нас головним був
прибуток. Але час біжить уперед. І ми розуміємо, що пріоритетом у нашій країні стають
відкритість і соціальна складова. Європейська
модель ведення бізнесу набирає обертів у сучасній економіці, відповідно змінюємося і ми.
Створення Асоціації — це, скоріше, прецедент,
ніж правило. Адже весь негатив минулих недобросовісних забудовників вагою лягає на нас!
«Відмиватися» доведеться ще дуже довго. Із
«закритих акціонерних товариств» ми стаємо
комунікаційним майданчиком для всієї громади міста, міської влади та забудовників, а всі
учасники — рівноправними членами дискусій
і рівними партнерами в розробці рішень і проектів. І ще раз повторимося, що створення ГО
«Асоціація експертів будівельної галузі Київщини» – це крок до відкритості, крок назустріч
міській громаді Вишгорода!
Тепер про плани на найближче майбутнє.
Ми знаємо про найболючіші проблеми міста:
динамічно молодіюче і зростаюче населення
міста, що само по собі не може не радувати,
але при цьому інфраструктура, яка відстає від
цієї динаміки. Якщо простіше, то — місту потрібні школи і дитячі садки.
Ще на стадії реєстрації ГО «Асоціація екс-

пертів будівельної галузі Київщини» динамічно
включилася в життя Вишгорода. Нашим першим кроком стала розробка проекту для нового дитячого садка. Міським бюджетом для цього було передбачено 1 млн 200 тис. грн. Після
тендеру вартість проектних робіт склала трохи
більше 500 тис. грн.
Врешті наша Асоціація презентує місту
проект вартістю 50 тис. грн — за сприяння
міського голови Олексія Момота. Наочна економія (1 млн 150 тис. грн) — і будівництво дитсадка розпочнеться вже восени ц. р.!
До святкування Дня міста Асоціація теж
підготувалася. Хочемо порадувати наших маленьких жителів і підготували в новому сквері
сюрприз, який, упевнені, дуже сподобається
дітлахам. Не забули ми і про першокласників
— їх також чекає подарунок до 1 вересня.
Проблема Центрального ринку — кричуща! Вишгороду необхідний сучасний, зручно
розташований, європейського зразка Центральний ринок. Наша Асоціація готова виступити локомотивом у лобіюванні інтересів
жителів і провести громадські слухання з цього важливого питання, і, повірте, ми зрушимо
справу з мертвої точки.
Це так звані «жирні мазки» діяльності Асоціації на найближчі кілька місяців. Багато це чи
мало — вирішувати вам, шановні вишгородці!
Але ми точно знаємо і давно для себе вирішили, що хочемо і будемо працювати на благо
міської громади Вишгорода!

Неабияк заважає ремонтам дуже велика
кількість кабелів. Несумлінні провайдери прокладають дроти безсистемно, пробивають отвори будь-де, що також може призвести до протікання покрівлі.
А ще — часто нищать м’який настил на
багатоповерхівках бригади, що здійснюють індивідуальне утеплення фасадів. Наймані приватними особами будівельники саме на дахах
будинків нарізають пінопласт, замішують бетон і
клей тощо. Зазвичай по завершенню утеплення
квартири всі залишки будівельного сміття залишаються на даху. Під час злив на дахах утворюються калюжі, іноді це стає причиною протікання
покрівлі й затоплення помешкань. Попередити
подібні ситуації може — і має! — контроль мешканців багатоповерхівок за станом дахів, особливо після капітального ремонту.
Цього року Вишгородська міська рада на
капремонт покрівель виділила 2 млн грн. Із загального числа будинків, що перебувають в
обслуговуванні Управляючої компанії, 50% потребують часткового капітального рихтування
дахів. Зазначений об’єм робіт буде завершено
до початку опалювального сезону.
У найгіршому стані — чи, відверто сказати,
зовсім без покрівлі — перебували два будинки — на просп. І. Мазепи, 12 та на вул. В. Симоненка, 2. На капітальний ремонт м’якої покрівлі
цих двох об’єктів пішла левова частка із виділених коштів — освоєно близько 800 тис. грн.
Наразі будівельники завершують роботи
за згаданими адресами. Зокрема, закінчують
укладати другий, верхній шар руберойду, закладають стики біля вентиляційних та ліфтових
шахт. Під час ремонту використовувалися євроматеріали більшої еластичності, що витримують
як спеку, так і мороз — аж до 50 градусів. Такий
дах без ремонту простоїть до 18 років.
Уже за кілька днів представники Держбуднагляду та спеціальної інспекційної комісії міської
ради перевірять на якість ремонт дахів будинків
на просп. І. Мазепи, 12 та вул. В. Симоненка, 2 і
приймуть виконані роботи.

Лист у номер

Спасибі за пам’ять про сина
Прочитала у минулому номері газети «Вишгород» публікації із соцмереж і чудовий вірш
Анатолія Черняхівського, присвячений пам’яті
нашого синочка Євгена. І хоча волонтери однієї
з церков надали не зовсім точну, на мій погляд,
інформацію, я все одно вдячна людям і редакції
газети, що не забуваєте нашого Женю.
Ми якось справляємось із горем, допомагаємо внучку і невістці — Олі Сайчук. Та от сина
не повернеш. Боже, припини усі війни на світі,
а найперше — на Сході України, де гинуть наші
хлопці. Хай більше ніде не плачуть матері!
З повагою до всіх Олена ЄРМАКОВА

Шукаємо власника

Увага!

18.08.2016 р. виконавчим комітетом Вишгородської міської ради прийнято рішення «Про
демонтаж металевої конструкції на вул. Н. Шолуденка, 5 у м. Вишгороді». Просимо власника
даної металевої конструкції провести її демонтаж до 22.08.2016 р.
Згідно з п. 4 даного рішення, у разі непроведення демонтажу у встановлений цим рішенням термін комунальному підприємству «Благоустрій-Вишгород» Вишгородської міської ради
доручено самостійно провести демонтаж металевої конструкції на вул. Н. Шолуденка, 5 у м.
Вишгороді та забезпечити благоустрій території
після демонтажу.
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До школи — залюбки
Лідія ШКУРКО,
вчитель-методист
Добігає кінця красне літечко, канікули доходять до завершення: ще кілька днів — і діти
підуть до школи. Першого вересня для наймолодших школярів розпочнеться досі невідомий період у житті. На них чекає
шкільна форма, парта, новий розпорядок дня,
перший учитель, знайомство з однокласниками, уроки, перерви. Кожна родина мріє, щоб
дитина ходила до школи з цікавістю та бажанням, почувала себе упевнено і комфортно.
День знань — зворушливе свято, зустріч із
друзями, шлях до нового і цікавого. Як же підготуватися до навчання так, аби після відпочинку,
ненормованого графіку — початок навчального
року не став стресом для дітей? Особливо це стосується першокласників.
Увесь процес починається з психологічного
настрою дитини. Дуже важливо з нею розмовляти і розповідати, що батьки, бабусі та дідусі теж
навчалися в школі. Пристосовувати майбутнього
учня до різких змін та режиму потрібно поступово.
Якщо досі цього не зроблено, почніть зараз, ще є
трохи часу.
Спочатку треба пояснити майбутньому першокласнику, як самостійно готуватися до навчального дня: надягати форму, збирати рюкзак.

Батьки мають показати, що і куди класти (напередодні навчального дня!), щоб у портфелі легко
можна було знайти потрібну річ. Найкраще це зробити через гру, адже саме так діти більш сприймають інформацію, яку їм потрібно донести.
Бажано попередньо домовитися, о котрій годині піднімати дитя, щоб устигнути до школи без
поспіху. Не забудьте про вранішню зарядку, вона
активізує дитячий організм, дає можливість звикнути до нового розкладу без стресу.
Не потрібно різко змінювати режим життя
першокласника, який був до школи. Не позбавляйте його денного сну, довгих прогулянок, ігор у
достатній кількості. За кілька днів до початку занять погуляйте з малюком на подвір’ї школи, познайомте з учителем і однокласниками.
Учіть дитину планувати свій час. Поясність,
що заняття (уроки) — це нова складова його
життя, дуже важлива і необхідна, що після уроків
можна займатись своїми справами. Краще, коли
батьки знаходять час та регулярно займаються
зі своїми дітьми, повторюють те, що було у школі
(домашніх завдань першокласникам не задають).
Головне — робити це ненав’язливо.
До 1 вересня готуйтеся як до свята, це заспокоїть і зацікавить малюка. Зробіть дитині подарунок: розвивальна гра, книжка чи глобус — чудовий варіант. Якщо ваш малюк ітиме до школи
охоче, то це значно спростить виховання та заняття.

У кожного
своя доля...
Олександр КОНОНЕНКО
Ніхто не знає, що нас чекає завтра і
хто прийде привітати нас на ювілей. От
і Вадим Павлович Пономаренко у день
свого 60-річчя чекав на гостей, але ніхто,
крім співробітниці Червоного Хреста, цього сумного дощового дня 12-го серпня до
господи іменинника не завітав…
Та на Маковія у Вадима Павловича було
справжнє свято. До нього прийшов з привітаннями і смачними подарунками депутат
Вишгородської міської ради Анатолій Миколайович Шока (НА ФОТО) із завідуючою від-

діленням денного перебування Вишгородського територіального центру соціального
обслуговування Іриною Пилипенко. Привітав із ювілеєм, розпитав у іменинника про
життя-буття, допоміг продуктами харчування.
Така підтримка дуже необхідна на сьогоднішній час одинокій людині з особливими потребами. Дякуємо за людяність та
турботу небайдужим і відповідальним депутатам нашого рідного міста Вишгорода.

Коли батьки розлучилися…
Справи опікунські
Тетяна БРАЖНІКОВА,
голова Опікунської ради
Завдання держави,
суспільства — зміцнювати та підтримувати
сім’ю. Та все ж буває,
що родина з тих чи
інших причин розпадається. Але чоловік
і жінка, які вже не живуть разом, можуть — і повинні!
— зберегти нормальні стосунки:
для себе і, головним чином — для
своїх дітей. Розлучення батьків
жодним чином не має зачепити
інтереси неповнолітнього та не
має позначитися на дитині, котра
однаково любить маму і тата.
Зауважу, що Сімейний кодекс України передбачає, що мати
й батько мають рівні права та
обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у
шлюбі між собою. Щасливі діти —
мета усіх членів родини, і розлучені
батьки не є виключенням.
Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливають на обсяг їхніх
прав і не звільняють від обов’язків
щодо дитини. Мати, батько й дитина мають право на безперешкодне
спілкування між собою — крім випадків, коли таке право обмежене
законом.
Питання виховання дитини вирішуються батьками спільно. Той
із батьків, хто проживає окремо від
дитини, зобов’язаний брати участь
у її вихованні і має право на особисте спілкування з нею. Той із батьків,

«По тебе прийшли мама і тато!»

Батьківські
університети

Депутатські турботи

з ким проживає дитина, не має права перешкоджати тому з батьків,
хто проживає окремо, спілкуватися із сином чи дочкою
та брати участь у вихованні,
якщо таке спілкування не
перешкоджає нормальному
розвиткові дитини.
Спори щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від
неї, вирішують орган опіки
і піклування та суд. Зокрема, визначаються способи участі
одного з батьків у вихованні дитини (періодичні чи систематичні
побачення, можливість спільного
відпочинку, відвідування дитиною
місця його проживання тощо), місце та час їхнього спілкування — з
урахуванням віку, стану здоров’я
дитини, поведінки батьків, а також
інших обставин, що мають істотне
значення.
Зразки заяв до органу опіки та
піклування Вишгородської міської
ради розміщені на офіційному сайті
міськради. Засідання Опікунської
ради відбувається один раз у місяць, зазвичай – напередодні засідання міськвиконкому.
Докладнішу інформацію ви можете отримати за тел: 04596-54203 (приймальня міськради) або
04596-22-957 (юридичний відділ)
або особисто у голови та секретаря Опікунської ради. В орган опіки
та піклування можна звернутися (із
заявою чи запитаннями) в робочі
дні (пн – пт) із 8 до 17:15 (перерва –
з 13:00 до 14:00). Приходьте — і ми
допоможемо вам порозумітися та,
головне, усвідомити, що інтереси
дітей — передусім.

Вишгород

Наталія РУДЬКО, директор
Вишгородського районного
територіального центру соціального
обслуговування
Вадима Олексійовича Геращенка знаємо багато років. Як благодійника, як мецената, котрий постійно допомагає нашим
підопічним, скрашує їх нелегку одиноку
старість.
Але сьогодні хочеться говорити не про
його благодійницьку діяльність, а про хвилюючу новину, яка буквально сколихнула
Інтернет, — 2-3 тисячі користувачів соцмереж, прочитавши, проголосували на її
підтримку, висловили захоплення і схвильованість. Ця новина про те, що родина
Вадима Олексійовича удочерила трирічну
дівчинку! Ще одній дитині із дитячого будинку сказали: «По тебе прийшли мама і
тато!»
«Ми довго йшли до цього дня, — ділиться
Вадим Олексійович у соцмережах. — І ось —
засідання суду. Так хочеться швидше забрати дівчинку додому!.. Повести в зоопарк,
цирк, показати море… У свої три рочки вона,
крім стін і території дитячого будинку, нічого
не бачила. Тварини, яких тільки знає, — це
кішка і собака, що живуть поруч. Усі звуки за
парканом: звук потяга, машини, літака — для

Увага!

неї це все незвичайне…»
Непросто висловити всі почуття, коли читаєш ці слова. Але однозначно можна сказати: на такий вчинок здатна тільки сім’я, яка
знає, що таке любов і доброта, розуміє, як
важливо для маленької людини, щоб у неї
були мама і тато, справжня родина.
Захоплюємось вчинком Вадима Олексійовича, підтримуємо його і його сім’ю. Безсумнівно, дівчинка тепер відчуватиме, що
таке турбота, батькова і мамина ласка, любов рідних! Терпіння вам, взаєморозуміння,
здоров’я, миру і благополуччя…

Мародери на покрівлі

Володимир ЛІСОГОР, депутат міської ради
Нещодавно мешканці будинку № 1 по
вул. Грушевського, а також перехожі були
неприємно вражені виглядом битої цегли,
яка впала з покрівлі будинку. Як виявилося,
вночі на даху орудували мародери.
Зловмисники намагалися поцупити старі
металеві телевізійні антени. В результаті цього вандалізму були пошкоджені вентиляційні
колодязі, цегла летіла донизу. Також негідники
потрощили шифер, який терміново потрібно замінити. Саме тому я звертаюся до мешканців
будинку № 1 та жителів інших з наступних проханням. Шукачі легкої наживи будуть і надалі
пробувати шастати по ваших покрівлях. Тож
подбайте заздалегідь, щоб усі виходи на дах
були під надійним захистом. Якщо хтось намагається прорватися на покрівлю: установник

антени, інтернету і т. п., обов’язково вимагайте пред’явлення службового посвідчення, а ще
краще особисто зателефонуйте до фірми і переконайтеся, що це дійсно спеціаліст, а не пройдисвіт. Набагато легше попередити акт вандалізму, ніж ліквідувати його наслідки. Будьте
завжди пильними.

Стрічка новин
ПЕРСПЕКТИВИ ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ
Україна не може відмовитися від призову на строкову військову службу в умовах протистояння з РФ, а в
разі серйозного загострення на фронті – нова мобілізація буде оголошена негайно. Про це говорить секретар
РНБО Олександр Турчинов у статті «Національна безпека України: виклики та пріоритети», опублікованій в
газеті «Голос України».
Турчинов також нагадав про досягнення України у
військовій сфері за останні два роки. «Фактично з руїн
відновлені Збройні сили України. Відбувається поступова професіоналізація армії. Тільки за сім місяців 2016
р. майже на 40% збільшилася кількість контрактників.
Вже у 2-му півріччі 2016-го всі мобілізовані повинні повернутися додому. Але в разі серйозного загострення
на фронті – нова мобілізація буде оголошена негайно»,
– підкреслив секретар РНБО.
Е-ДЕКЛАРАЦІЇ:
ПОДРОБИЦІ НАРАДИ У ПРЕЗИДЕНТА
Перші три модулі програмного забезпечення системи електронного декларування в Україні будуть доопрацьовані до 31.08.2016 р. Ця дата також є дедлайном
для видачі сертифіката.
Подробиці робочої наради у Президента України Петра Порошенка з питань запуску системи електронного декларування розкрила на своїй сторінці в
Facebook глава Національного агентства з протидії корупції Наталія Корчак.
«Президент наголосив, що для повноцінного функціонування системи Єдиного державного реєстру декларацій створена належна законодавча база, і ніякі
технічні проблеми не можуть зірвати стратегічно важливий для держави план і перешкодити твердій політичній волі боротися з корупцією», – написала чиновник.
ДОЛАР ПОДОРОЖЧАВ
Національний банк України (НБУ) на 18 серпня
2016 р. знизив курс гривні щодо американського долара на 3 копійки, проте підвищив до євро на 1 копійку і
практично не змінив до російського рубля.
Офіційний курс гривні щодо основних валют встановлений на такому рівні:
- 2508.8661 грн за 100 дол. США (+2,9373);
- 2828.9974 грн за 100 євро (-1,4492);
- 3.9205 грн за 10 руб. РФ (+0,0020).

За прогнозами експертів, восени 2016 р. курс долара в Україні може значно зрости і коливатиметься в
межах 27-30 грн/$. Одна з причин очікуваного стрибка
– нестача готівкової валюти у банках.
ЖОРСТКА КОНКУРЕНЦІЯ
За словами в. о. голови Державної служби зайнятості Валерія Ярошенка, станом на 1.08.2016 р. в Україні на одне робоче місце припадає дев’ять претендентів.
Чисельність зайнятого населення зараз становить 16,1
млн осіб. Однак рівень безробіття залишається високим, особливо серед молоді. «У першому кварталі 2016
р. чисельність безробітних становила майже 1,8 мільйона. У порівнянні з минулим роком це ще на 100 тис.
більше», – резюмував чиновник.
ЖИТЛО – ЗА НЕСПЛАТУ КОМПОСЛУГ?
Українці можуть спати спокійно – житло за несплату
комунальних послуг відбирати не будуть. Більше того –
уряд хоче вирішити це питання за допомогою системи
субсидування населення. Про це в ефірі телеканалу
NewsOne повідомив міністр юстиції України Павло Петренко. «Без рішення суду в принципі не можна забрати
у когось приватну власність», – зазначив міністр.
МОЛОКО «ЗЛЕТИТЬ» ЗНОВУ?
Ціни на молоко в Україні вже піднялися на 25%, проте до зими його вартість може вирости ще на 5 грн. Про
це повідомляє Sobytiya.tv.
Тільки за червень-липень ціна на цей продукт зросла на 2 грн. У супермаркетах найдешевше коштує 9
грн, найдорожче – 15, попри те, що у селян його скуповують за копійки.
Селянам продавати молоко на ринку вигідніше, ніж
віддавати на молокозаводи, де за літр продукту їм платять 2,6 грн (на базарах – 8 грн).
Експерти переконані, що причина різкого стрибка
цін – не в дефіциті, оскільки на ринку досить велика
кількість молока. Відповідно до їхніх прогнозів, до зими
на молочних цінниках щомісяця додаватиметься по 5070 коп.
ОЛІМПІЙСЬКЕ «ЗОЛОТО» УКРАЇНИ
Україна має перші нагороди найвищої проби на
Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро. Нашими «золотими» спортсменами стали гімнаст Олег Верняєв, показавши найкращий результат у вправах на паралельних
брусах, та каноїст Юрій Чебан у гонці каное-одинаків
на 200 метрів.

Рецепти здоров’я

Вишгород
Інна ГОНЧАР,
член НСЖУ
м. Новодністровськ
Якоюсь особливою внутрішньою тишею зігрілося єство
від роздумів про
хліб… «Хліб святий
— дар Божий», —
мовить душа народу.
А перед очима чомусь мимоволі промайнули
численні
кінокадри із улюблених старих і добрих фільмів-казок, де усміхнена бабуся ласкаво переповідала дивні історії та частувала смачним
щойно випеченим хлібом…
Яка ж то дивина — людство відкрило для
себе хліб понад сім тисяч років тому, а перше
борошно добували задовго до винайдення млинів, імовірно розтираючи зерно на пласкому камені. Від діда-прадіда відомо, що хліб займав
чільне місце у побуті та родинній обрядовості, з
ним пов’язували численні прислів’я і вірування.
Наголошуючи «Хліб усьому голова!», відводили
йому ключову роль у численних родинних обрядодійствах та на Зажинках, Обжинках, Проводах,
на Різдво та Русалії, ним благословляли шлюб та
дітей у далеку дорогу.
І сучасні господині дедалі більше віддають
перевагу випіканню «живого» хліба. Тому я геть
не здивувалась, що про це мені із захопленням та
навіть якимось неприхованим азартом розповість
моя однокласниця, котра завжди вражала мене
своєю цілеспрямованістю, педантичністю, професіоналізмом у всьому, чим би не займалась, і наполегливим прагненням самоудосконалюватись
та досягати найвищих щаблів.
Квітнева ТСН надала матеріал про загально-
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український конкурс пекарів «Хліб для схуднення», де за одним столом своїми рецептами краси
ділилися аматори та професіонали. Аж раптом
на увесь екран про своє захоплення, що стало
чи не найулюбленішим із лютого 2015 року, почала розповідати моя Наталя Бонь, котру усі ми
називаємо по-нашому, по-шкільному: за її дівочим прізвищем — Перепеліцина! Після першого
миттєвого приємного потрясіння я помітила, як

Вона з любов’ю
творить хліб!
світяться очі у Наталі, а вона тим часом зізнавалась: «Люблю те, що роблю! Це основний девіз
моєї діяльності. Хліб — основа раціону українського народу, запорука міцного здоров’я та естетичної насолоди. Хліб, який випікається вдома,
тиждень не пліснявіє, там не може бути ніякої,
тим більше рожевої плісняви, яка є в хлібові з пекарні. Це корисно і потрібно насамперед для своєї
родини. Сьогодення перетворило мистецтво випікання хліба у комерцію, проте я вважаю, що такі
об’єднання однодумців, як Гільдія пекарів України, — це той базис, на якому буде відроджене
хлібовипікання як культура. Вважаю, що хліб має
народжуватись лише з натуральних та «живих»
продуктів — закваски. Надзвичайна можливість
почути кумирів цієї справи: пекарів, професійний
досвід яких є безцінним, — це мрія будь-якої людини, яка пече ХЛІБ».
У цьому неординарному змаганні Наталія
Бонь отримала диплом «Гільдія пекарів України»
у номінації «Аматор».
І ось відтоді я, як усі прихильники нової яскравої грані таланту Наталії, за допомогою соціальних мереж маю можливість спостерігати за смачними й привабливими навіть із першого погляду
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плодами її творчості, якими вона люб’язно ділиться на своїх фото. Замислившись одного разу,
чому хліб із магазину на другий день так часто
вже не хочеться їсти, згадавши перші навички
від мами Надії та бабусі Наталі, тепер щоп’ятниці
ввечері господиня робить заміс, і не один, а чотири — і субота вся її!
І ще й не просто так, а кожні вихідні презентує різний сорт такого «живого» хліба: пшеничножитній із солодом та насінням льону, столичний,
вермонтський, спельтовий, бородинський, мельницький, чеський, овернський, сілезький, селянський, чіабата, фінтес!
Звичайно, кому ж, як не Наталці мало все
вдатися?! В’язання спицями та гачком вона вже
підкорила давно, як і пошиття одягу; опанувала
ще й виготовлення ляльок та розведення усіляких квітів. Та, звісно ж, неперевершеним розмаїттям усілякої смакоти на кухні! І це при тому, що
віддано та скрупульозно уся достоту віддається
справі свого життя: за фахом Наталія — будівельник та економіст, наразі працює начальником відділу обліку та аудиту капітальних вкладень ПАТ
«Укргідроенерго». Вдома вона насолоджується
творінням цього корисного і смачного хліба, який
готується не на виробничих дріжджах, а з додаванням природної закваски; і це при тому, що
процес приготування однієї такої буханки потребує від 8 годин у безопарному до 30 в опарному
виді замісу! Вражає те, що Наталія не просто
пече хліб, а таки направду — творить, з любов’ю
наносячи вручну спеціальним інструментом красиві візерунки!
Тісто замішує з пшеничного, житнього та
цільнозернового борошна — і лише руками. «Я
відчула, що неякісний хліб, який вживається систематично,— зізналася якось Наталія, — постійно негативно впливає на здоров’я людини. Отже
вивела живу субстанцію з води і борошна, далі
це вже є материнська закваска або старт. Вона
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жива — і хліб із неї теж живий! Моя сім’я одразу
відчула велику різницю хліба на заквасці від дріжджового: тепер, якщо хліб закінчився, то чекають
нового запашного дива».
А як вона говорить про своє хобі! Навіть на
відстані телефонного дзвінка бачу, як горять світлом захоплення її очі! Жінка переконливо стверджує: «Треба донести ідею суспільству, що слід
вживати живу і корисну їжу, дбати про дітей, суспільство і націю».
А ще… вона передавала свій хліб хлопцям
в АТО, і потім, здавалось, пошепки зізнавалась:
«Коли щось щиро робиш, не слід хвалитись. Хотілося це зробити для захисників із вдячністю за те,
що стоять за всіх нас, терплять, ризикують, коли
наші чоловіки та сини вдома… А їхні дружини і
діти страждають, це навіть уявити страшно… Ми
і на Майдан харчі носили, тому що жити там цілодобово не могла, а готувати їжу могла – це хоч
трішки заспокоювало душу».
Наталія щоразу щедро пригощає цією смакотою і своїх колег на роботі. А наприкінці червня
взяла участь у фестивалі хліба в рамках соціальної програми «Учасники Гільдії пекарів України»
під керівництвом шеф-пекаря Дениса Суховія —
протягом дня разом із учасниками випікали різні
види хліба. Фахівці вже порахували, що витрати
на одну хенд-мейд-буханку, інгредієнти та електрику становлять близько шести гривень! Але
хіба можна гідно оцінити рукотворну запашну
красу, котра пахне любов’ю берегині родини?!
Ось така вона, наша Наталя — невтомна розумниця, із бездоганним професійним високим
рівнем інженера-будівельника-економіста та філігранно витонченими гранями такого різнопланового скарбу чарівної домогосподарки, дружини й
матусі. І не дивина, що вона так схожа багато в
чому на свою невсипущу маму Надію, чиї пухнасті пиріжки уже давно здобули славу серед місцевих та приїжджих на новодністровському ринку.

Бучне весілля, або Від ресторану до лікарні — один крок

Ірина КОБИЛЕВСЬКА, завідувач
Вишгородського районного відділу
лабораторних досліджень Державної
установи «Київський обласний
лабораторний центр Міністерства охорони
здоров’я України»
На весіллі шостого серпня у кафе «Вермонт ПАБ» (м. Вишгород, вул. Набережна,
16) 44 особи захворіли на гостру кишкову
інфекцію. П’ять відвідувачів ресторану
«Панський хутір» (на околиці міста) також
потрапили на лікарняне ліжко.
Працівники Вишгородського районного
відділу лабораторних досліджень Державної
установи «Київський обласний лабораторний
центр Міністерства охорони здоров’я України»
провели епідеміологічне розслідування і виявили, що страви і для кафе «Вермонт ПАБ»,
і для ресторану «Панський хутір» готували на
кухні «Панського хутора», а потім перевозили
в кафе.
З метою пошуку джерела інфекції спеціалісти неодноразово виїздили до кафе «Вермонт ПАБ» та ресторану «Панський хутір»
(ТОВ «Корона Респект»), але представники
ТОВ «Корона Респект» приховують необхідну
для епідрозслідування інформацію, своєчасно
не допустили до обстеження ні медичних працівників, ні представників Держпродспожив-
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Сальмонельоз належить до групи інфекційних захворювань і є одним із найбільш поширених інфекційних кишкових хвороб. Зазвичай
при сальмонельозі під удар потрапляють органи травлення (кишечник,
шлунок). Найбільш поширений шлях передачі сальмонельозу — через
продукти харчування і брудну воду, які заражені сальмонелами. Коли
сальмонели потрапляють у продукти харчування, вони зазвичай не викликають зміни смакових якостей і зовнішнього вигляду їжі.
Якщо це захворювання не лікувати чи недолікувати, то людина стає
носієм даного виду інфекції (в її організмі відбувається розмноження
бактерій, при цьому симптоми і ознаки сальмонельозу не виявляються)
служби, ні поліцію.
Під час розслідування з’ясовано, що в зазначених закладах громадського харчування
системи обліку продуктів — отриманих, використаних та реалізованих — не існує, тому
виявити, хто здійснює закупку, реалізацію,
кількість сировини, без супровідної документації, що засвідчує якість і походження продуктів, неможливо. З наявної контамінованої
сировини та готової продукції очевидно: у закладі відбулося вторинне (механічне) забруднення під час приготування страв персоналом
та сторонніми особами, що залучались для
обслуговування. Накопиченню та розмноженню збудника в харчових продуктах сприяли:
недотримання температурного режиму при
зберіганні готових страв, порушення технології приготування їжі, режиму зберігання та
реалізації готової продукції, використання
немаркованого розроблювального інвентаря

і небезпечною для інших людей. Особливо небезпечними є кухарі, які
вважають себе здоровими і можуть стати джерелом зараження.
У даний час вакцинації від сальмонельозу не існує. Єдиною профілактикою цього захворювання є особиста гігієна та дотримання правил
приготування їжі. Всі вживані в їжу продукти мають проходити оптимальну термічну обробку, овочі і фрукти перед подачею на стіл слід ретельно промивати гарячою водою. Також не рекомендується купувати
продукти тваринного походження у незнайомих місцях і на сумнівних
ринках.
Будьте обережні та цінуйте своє здоров’я!

(дошки, ножі), невпорядкованість його зберігання, недотримання режимів миття та дезінфекції посуду.
Спеціалістами Вишгородського районного відділу лабораторних досліджень Державної установи «Київський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я
України» проведено 68 бактеріологічних обстежень на патогенну флору об’єктів довкілля
в кафе «Вермонт ПАБ» та 52 обстеження в
ресторані «Панський хутір», із них:
— змивів — 111 (у 2-х змивах з холодильного обладнання виявлена сальмонела S.
Enteritidis).
— питної води — 2 проби (досліджені проби відповідали санітарним вимогам, результат — негативний);
— харчових продуктів та залишків страв,
відібраних у кафе «Вермонт ПАБ» та представлених сім’єю молодят — 7 (у 5 стравах

Вітамінний листок

Підготував Олександр КОНОНЕНКО
У серпні обсяг посівних робіт поступово зменшується.
Власники ділянок вважають, що в цей час можна висівати
тільки скоростиглі сорти зелені. Однак, це не зовсім так. Існує багато культур, які цілком встигнуть дозріти до зимових холодів. Візьмемо для прикладу культури для приготування зелених салатів.
Салат прикрашає стіл протягом усього літа, оскільки його
можна висівати з інтервалом у 10-15 днів. У першу чергу це відноситься до салату латук, який найчастіше представлений листовими, качанними або напівкачанними сортами і гібридами.
Утім, не всі сорти салату латук підходять для літнього посіву. Деякі з них дуже швидко грубіють, інші потребують тривалого світлового дня. Для літнього посіву підходять такі сорти,
як Азарт (нейтральний до тривалості дня), Гурман (стійкий до
цвітушності), Червонолистий річний (підходить для вирощування впродовж усього літа).
Крес-салат вирощують не лише у відкритому грунті та теплицях, а й на підвіконні. Для висівання у відкритий грунт влітку краще використовувати пізньостиглі сорти — вони стійкі до
стрілкування (наприклад, Акорд). Посіяний у серпні крес-салат
виходить пишним і смачним.
Не забувайте про рукколу — «салат короткого дня», який
якнайкраще підходить для висівання у серпні.
Другою популярною культурою, яку активно висівають наприкінці літа, є капуста (білокачанна і пекінська). Зрозуміло, для
літнього посіву не підходять середньостиглі і пізньостиглі сорти. Краще вибирати ранньостиглі і ультраскоростиглі різновиди
(Нозомі F1, Козачок F1 та інші).

Насіння висівають прямо у
відкритий грунт. Перед цим грядки рясно поливають, а після поливу вкривають спанбондом, лутрасілом або агроспаном із індексом
30. Грунт має залишатися зволоженим, аби насіння швидко проросло. У цьому випадку урожай можна очікувати вже у вересні.
Посіяна в серпні капуста не підійде для тривалого зберігання, надто — зимового. Її використовують для квашення і вживання в їжу в свіжому вигляді — у салатах.
Капусту можна висівати на звільнені після цибулі грядки. А
ось після редиски вирощувати цю культуру не рекомендується.
Пекінська капуста. Майже всі рослини вимагають дотримання строків висаджування, але пекінська капуста в цьому
відношенні особливо примхлива. Вона цвіте і дає насіння тільки при довгому світловому дні. Тому «пекінку» можна висівати
лише до кінця серпня.
Для культури обирають освітлену ділянку, на яку потрапляє
достатня кількість сонячного світла. Перед посівом готують лунки на відстані 25-30 см одна від одної. У кожну з них додають
півлітрову банку перегною або компосту, а також 2 ст. л. попелу
і поливають невеликою кількістю води. Насіння зашпаровують
на глибину 1-2 см, присипають землею, а потім попелом і вкривають спанбондом або плівкою. Між рядами відступають таку ж
відстань, що і між лунками. Перші сходи, зазвичай, з’являються
впродовж тижня.
Для осіннього використання в салатах у серпні висівають
і кріп. Перед посівом насіння кропу рекомендують попередньо
замочити у теплій воді на два дні. Сіють кріп на глибину 4 см.
Відстань між рядками — 10-15 см.

висіяна сальмонела S. Enteritidis).
Ідентичний збудник від хворих був виявлений і працівниками КЗ «Вишгородська ЦРЛ».
Ймовірні джерела зараження: яйця курячі
невідомого походження, на які не були представлені супровідні документи, або кухарі,
котрі, будучи хворими, готували страви. Хочу
зазначити, що першим в інфекційне відділення лікарні потрапив саме кухар ресторану
«Панський хутір». Крім того, працівники кухні ресторану та кафе працювали без проходження обов’язкового медичного огляду, особові медичні книжки були відсутні. Більшість
кухарів та всі кухпрацівники ухиляються від
проведення лабораторних обстежень, а деякі
навіть втекли з лікарні.
На сьогодні лабораторно обстежено 63
особи, які були на весіллі в кафе, відвідувачі
ресторану та два працівники цих закладів (у
19 осіб виявлено сальмонелу S. Enteritidis).

Серпень на грядці
Настав серпень — місяць, що підсумовує нелегку працю трударів ще з осені попереднього року і щедро обдаровує урожаєм. Саме у серпні масово збирають помідори,
огірки, перець, баклажани, кавуни, дині, капусту. Завершується збирання цибулі, часнику, бобових.
У цей час у саду і на городі також дуже важливо своєчасно
знищувати бур’яни, аби не допустити осипання насіння.
У серпні починають збирати спаржеву капусту (брокколі).
До середини місяця можна висаджувати у ґрунт розсаду
листової, а також пекінської (китайської) капусти.
Достигають сорти капусти середньої стиглості, а в кінці
місяця — і пізньостиглі. Звичайно, збирають капусту не всю
підряд, а залежно від щільності головки. Дехто вважає, що капусту слід збирати пізніше, глибокої осені. Так, вона тримається до перших приморозків, але тільки та, що пізно висаджена
у ґрунт, а рання — перестигає, головка її тріскається і значно
швидше псується.
Посіяну в кінці травня чи на початку червня моркву можна
підживити перемішаною із землею сумішшю добрив. Якщо головки моркви виступають із землі, її підгортають.
У кінці серпня, коли листя починає полягати, починають
збирати цибулю. Приблизно на початку третьої декади серпня
прищіпують рослини високорослих сортів помідорів, зрізаючи їхні верхівки і залишаючи
два листки над квітковим гроном.
Посіявши в середині серпня редиску, можна збирати її
врожай у вересні чи жовтні.
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Живемо ЗДОРОВО

Вишгород

Чудові громадські ініціативи —
започатковуємо та підтримуємо!
Депутатські турботи

З Днем Незалежності!
За останні роки у людей змінилося розуміння поняття Незалежності, адже тепер
кожен усвідомлює, що за Незалежність потрібно боротися
щодня. Кожен з нас може зробити дуже багато. Кожен на
своєму місці може докласти інтелекту, рук і сил до спільної
справи. Потрібно лише любити свій край, свій народ і відповідально підходити до своїх обов’язків.
Ми маємо знайти силу і мудрість бути єдиними заради
Свободи, Добробуту та Миру на рідній землі!
Слава нації, слава Україні!
Вітаємо з 25-ю річницею Незалежності!
Вишгородська міська організація
ПП «Об’єднання «Самопоміч»
Вітання

Володимир ТКАЧ
Серед азійських столиць таїландський
Бангкок по праву вважається перлиною
Індокитаю. Недарма Бангкок тайською мовою звучить як місто ангелів.
Це неповторний шарм буддійських храмів, королівських палаців, плаваючих ринків
та інших екзотичних принад. А ще Бангкок
у спогадах мільйонів туристів залишиться як
світова столиця секс-індустрії. Чому сюди,
мов метелики на світло, злітаються мільйони людей, що їх так вабить? Отож, у пошуках
істини я поринув у світ сексуальних втіх.
У Бангкоку продажне кохання зосереджено на трьох головних вулицях: Патпонг, Нана
Плаза і Соі Ковбой. Остання розташована дуже
зручно: паралельно центральній вулиці Сукхумвіт із наземним метро. І я марно часу не гаяв.
На початку Соі Ковбой відвідувача вабить
неоном і музикою бар «Баккара». Далі — «Долхаус», «Файв Старс», напроти — лесбі-бар
«Сузі-Вонг» і так далі десятки інших. Не встиг
я зорієнтуватися, як дві тайки ніжно вхопили попід руки.
— Хелло! Хау’ю! — мило защебетали дівчата. Скажу відверто — класні тайки! Мініатюрні
чорні сукні виразно підкреслювали всі їхні принади. Від несподіванки я мало не впав у ступір.
Оце так початок! Тайки щось хотіли англійською, а потім на мигах показали: обирай, яку
хочеш, або двох разом. Я ожив і поцікавився:
— Хау мач (Скільки коштуєте?)
Вони запропонували так: 20 доларів за одну
і, відповідно, 40 за двох. Але побачивши, що я
вагаюся, красуні скинули ціну до 15 баксів, а натомість попрохали пригостити коктейлем із текіли і лайму. І тут мене чомусь почав розбирати
дурносміх. Закортіло взнати, чи є у них пільги
ветерану Куликовської битви чи кавалеру ордена Сутулого. Але ні англійською, ні тайською
я не знав слова «пільги». Розчаровані жриці
кохання звільнили мене — і я бадьоро рвонув
углиб гріховної вулиці.
Секс-вечір ставав дедалі томнішим і набирав обертів. Сотні іноземців швендяли від бару
до бару. На вході кожного — десятки дівиць.
Пиво, віскі — рікою. Десятки туристів уже поверталися до готелів в обіймах тайок. На Соі
Ковбой найбільше вешталося німців, американців і японців. Та лише одних британців сюди
прилітає більше мільйона чоловік. А ось наших
і росіян малувато буде. Наші люди дуже практичні: з аеропорта і прямо до моря в Патайю,
на острови Пхукет, Самуї. І пляж поряд, і секспослуги під рукою.
А тим часом я продовжував приємно дивуватися: багато траплялося на вулиці сімейних
пар, які приїхали по нові сексуальні відчуття.
Вони старанно шукали підходящу тайку на ніч.
Кидалися у вічі страшнуваті німкені-лезбіянки.
Вони з похіттю розглядали молоді пружні тіла
дівчат, педантично торгувалися і забирали в
готель. Найважче мені було спочатку відрізнити
трансвестита від природної жінки. А їх там —
ой-ой-ой!
Біля деяких стриптиз-барів стояли десятки
красунь уже не в бікіні, а топлес. Це якщо вважати за одяг дві ниточки на стегнах. Одна в
одну, ну такі вже «няшки»! І таки вони затягли

Тетяна БРАЖНІКОВА,
депутат Вишгородської міської ради
ФОТО — Тетяна ТЕЛЬНОВА,
спеціально для «Вишгорода»

«Найкращий спосіб зробити дітей хорошими
— це зробити їх щасливими» (О. Уальд). Саме
такий вислів-гасло розміщено на фейсбук-сторінці Клубу сiмейного дозвiлля «Щасливi дiти»,
який (в особі Тетяни Мінчук) упродовж літа щочетверга безкоштовно організовував та про-

мене в гоу-гоу бар. На великому подіумі навколо жердин повільно викручувалося з десяток
оголених танцівниць. Я замовив пляшку тайського пива «Чанг». До речі, огидне пійло, три
градуси, мов компот. А через пару хвилин до
столика спустилася одна з танцівниць — знову
пішла торгівля. Вона чарівно посміхалася, ніжилася, мов кицька, і тату-дракончик на передпліччі в такт підморгував мені…
Пізніше один веселий таксист просвітлив
мене. Дівчина з гоу-гоу бару справді на шорттайм (короткий час) коштує 15-20 доларів.
Але вона захоче леді-дрінк (напій для дівчат),
а це — ще 10 доларів, потім треба виплатити
бар-файн — «штраф» бару за те, що я забираю
дівчину з роботи. Це ще 20 доларів. Словом,
бар-герл влетить вам у 50 доларів. Найкраще,
це попрохати таксиста, портьє в готелі, навіть продавчиню в магазині — і вони негайно
зв’яжуться із секс-агентством і викличуть будьяку красуню. За це вони, звісно, отримають від
агентства комісійні.
У Бангкоку я проживав у невеликому затишному готелі-пансіоні. На зеленій терасі за
філіжанкою кави і віскариком ми з іноземцями допізна вели неквапливі бесіди. Гомоніли,

звісно, і про жінок. Всі, як один, запевняли, що
найкраще брати тайку на лонг-тайм — тобто,
на добу за 35 доларів. Вона буде робити все,
що тобі заманеться: витончений секс, торгуватиметься для тебе під час шопінгу, навіть носитиме валізи, якщо дозволите. Її палкі обійми,
гарячі поцілунки будуть такими щирими і ніжними, що клієнт забуде все на світі. Так, це гра за
гроші, але вона така майстерна і витончена, що
європейцю здаватиметься, ніби тайка закохалася в нього по самі вуха. Дивна річ: якщо тайці
дуже сподобався клієнт, вона може навіть скинути оплату, скажімо, на п’ять доларів. Чоловіки
мене запевняли, що ідеальний варіант — взяти
тайську дівчину на всю відпустку. Це буде казка
«1000 і одна ніч», і до кінця свого життя чоловік
пам’ятатиме ці миттєвості.
І все ж, чому мільйони чоловіків із усього
світу їдуть у секс-тури саме до Таїланду? Можна зрозуміти німців — тікають від своїх занадто
практичних фрау, британці «рвуть кігті» від холодних англійок, але чому наші так западають
на тайських красунь? Наші дівчата нічим не гірші і навіть кращі.
Я не помилюся, якщо скажу, що всі чоловіки
їдуть до Таїланду по душевний комфорт, турбо-
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Подорожуємо

водив для дітей різноманітні спортивні і творчі
заходи, квести, командні ігри тощо на Галявині
Казок (сквер на розі вул. Шкільної та В. Симоненка — навпроти ВРГ «Інтелект»).
Підтримуючи такі чудові громадські ініціативи, я зі своєю командою долучилась до
проведення чергового свята для малечі та організувала вечір Мильних бульбашок. Важко
передати словами азарт дітлахів під час гри.
Усміхнені, задоволені та щасливі, вони надихнули нас на нові проекти та заходи.
ту й увагу, які так щедро дарують тайки. Це незвично і приємно. Це те, чого бракує вдома. У
тайських, кхмерських, в’єтнамських сім’ях Південно-Східної Азії дівчатам з дитинства прищеплюють почуття поваги до чоловіків. Вони прикрашають їм життя. Жодна тайка не дозволить
собі з’явитися перед чоловіком у замизганому
халаті, рваній футболці, незачесаною. У неї ніколи не «болить голова», «не втомлена сьогодні», не «відривається» на ніч на чоловіка, після
чого секс уже неможливий.
Сусід по готелю із Санкт-Петербурга поділився гіркими спогадами:
— Я одружився на ангелі, а через рік цей
ангел обернувся на мегеру. Вона без кінця пиляла за нові чоботи, шубу, коштовності, забирала зарплату. Дійшло до того, що доводилося
канючити гроші на проїзд і цигарки. Відповідно,
«шмоналися» всі кишені в пошуках заначок,
контролювалися всі телефонні дзвінки і т. д. Де
вона нахапалася всього цього — не розумію,
можливо, подруги навчили, як давити чоловіків,
але спільне життя стало нестерпним. У Таїланді
я відчув себе людиною, і тепер щороку їду сюди
по душевний спокій.
Не лише відмінна від європейок фізіологія
манить до Сіаму чоловіків. Так, у тайок шкіра,
немовби шовк, без жодної волосинки в причинних місцях. Так, тайки фанатично охайні і
приймають душ по 4-5 разів у день. Але не це
головне. Просто вони дають можливість чоловіку керувати, як це закладено в природі. Часто
своєму клієнту на запитання «Хау мач?» тайка
відповідає «Up to you», тобто «стільки, на скільки ти мене оцінюєш». Не вона ціну призначає, а
ви. Саме ви оцінюєте, який комфорт вона створила. А на запитання «Як ти хочеш?» неодмінно
відповість: «За твоїм бажанням». Для наших
чоловіків це так незвично і приємно, що справді
хочеться повертатися до Таїланду знову і знову.
Як не прикро, але наші жінки програють
тайкам по всіх пунктах. Замість пошуку гармонії
звинувачують чоловіків у похоті, потягу до екзотики. А даремно. Бо такий ярлик можна повісити і жінкам, які по повній відриваються в обіймах
турків у Анталії, арабів у Єгипті, Тунісі аж до Марокко. Мабуть, кожному треба починати з себе
і шукати не чергову заначку, а компроміс. Тоді і
Таїланд не здаватиметься таким страшним.

Вишгород
12 серпня ми зустріли групу, що налічувала 80 малих відпочивальників, які повернулися з узбережжя Азовського моря.
Діти із захопленням ділилися враженнями,
адже їм пощастило з погодою і два тижні
вони мали змогу купатися у теплій морській
воді, температура якої не опускалася нижче
+24о С. Щоранку діти разом із фізкерівниками виконували зарядку на свіжому повітрі.
На березі моря влаштовували рухливі ігри,
конкурси, естафети, танцювальні марафони. Дітям сподобалася творчо спланована
виховна робота, де вони мали змогу показати свої здібності, фантазію, вміння триматися на сцені, свій художній та естетичний
смак. Вишгородці брали активну участь
у масових заходах, що відбувалися на території зміни та у спортивних змаганнях. У
програмі відпочинку були також численні
екскурсії та прогулянка у відкрите море.
Нагорода за будь-яку роботу — це щирі
емоції і неприхована радість. Особливо приємно, коли це стосується дітей.
Нагадаємо, що цьогоріч маленькі вишгородці відпочивали у Бердянську (80 дітей)
та в Сергіївці Одеської області (55 дітлахів).
Отже, своєчасна оптимізація всіх зусиль та ефективна співпраця депутатськоо
корпусу — шлях до якісного оздоровлення
дітей, яке і надалі залишається одним із пріоритетних завдань міської влади.
До речі, вперше на відпочинок до моря
поїхали вихованці відділення легкої атлетики міської комплексної КП «УФКС» Вишгородської міської ради.
Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — вікіпедія

Так, «великий російський» мандрівник,
антрополог, етнограф, географ; дослідник народів Південно-Східної Азії, Австралії й Океанії; автор близько 160 наукових
праць Микола Миклухо-Маклай — з козацького роду Миклух (по батьковій лінії). Широкому загалу читачів найбільше відомі сторінки життя нашого славного земляка у Новій
Гвінеї. А він під час своїх численних наукових
експедицій побував іще й у Банґкоку, столиці Королівства Сіам (нині — Королівство
Таїланд), яке навіки пов’язане… з українкою
Катериною Десницькою, жінкою неабиякої
вдачі та незвичайної долі.
Народилась вона 26 квітня (9 травня) 1886
року в родині голови Луцького окружного суду
Івана Степановича Десницького. Батько помер 1888-го, залишивши удові 12 дітей (четверо було в неї від першого шлюбу, шестеро — від
першого шлюбу покійного чоловіка та ще двійко
спільних).
Родина переїхала до Києва, де Катерина
шість років навчалася у найкращій в місті Фундуклеївській жіночій гімназії (серед її випускниць
— поетеса Анна Ахматова (Горенко), співачка і
дружина відомого художника Надія Забіла-Врубель, одна із засновниць жіночого руху в Україні Софія Русова). Неповних 17-ти років дівчина
залишилася сиротою, померла Марія Михайлівна — мати великої родини — від раку.
Закінчивши курс гімназії, Катя подалася
до Петербурга, де навчався її брат. Жила у своєї хрещеної, навчалася на курсах сестер милосердя, звідки відбула з пересувним шпиталем
на Далекий Схід. Із фронтів російсько-японської
війни повернулась із трьома бойовими нагородами.
Тоді ж (за іншою версією — трохи раніше)
на балі для георгіївських кавалерів синьоока із
золотистими косами дівчина познайомилась із
гвардійським гусаром. Невисокий, з пронизливими чорними очима, екзотичної зовнішності
корнет виявився… сином Сіамського короля
Рами П’ятого, принцем Чакрабонґсе (Чакрабоном). Він нещодавно блискуче закінчив імператорський Пажеський корпус і вступив до Академії Генштабу.
У Катрусю заморський принц закохався з
першого погляду. Вона відповіла йому взаємністю. Та перешкоди до одруження були — і вагомі. Рідні принца, та й сам російський імператор
Микола ІІ вважали майбутній шлюб нерівним.
Окрім цього, Чакрабон сповідував буддизм, Катерина — православ’я. Врешті закоханий принц
наважився: отримавши вищу військову освіту,
таємно обвінчався з Десницькою в грецькій
церкві Святої Трійці у кварталі Пера у Константинополі (Стамбул, Турція).
За деякими джерелами, Чакрабонгсе прийняв православ’я. Король Сіаму Рама V — хоч і
відмінив боргове і спадкове рабство, ввів прізвища, обов’язкову початкову освіту, започаткував
перший університет і відправив нащадків знатних родин до кращих європейських університетів, — викреслив сина із переліку спадкоємців і
невістку-європейку не визнав. Жінка некоролівського походження не могла розраховувати на

Живемо ЗДОРОВО
Канікули
(Початок на стор. 1)
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Завтра починається сьогодні

Щиро дякуємо міському голові О. Момоту за гарний відпочинок дітей у таборі
«Молода Гвардія» (м. Бердянськ). Сподіваємося, що наступного року буде охоплена більша кількість дітей із багатодітних родин, які дійсно цього потребують.
Батьки багатодітних родин та дітей-сиріт
ФОТО — Катерина БОДНАРЧУК, спеціально для «Вишгорода»

родинний прийом навіть після народження королівського онука Чули (1908). Але відчайдушна і
рішуча Катерина поводилася стримано й мудро
— і врешті здобула прихильність свекрухи-королеви, матері свого чоловіка.
За два роки Рама V (Чулалонґкорн) помер.
Королівський престол посів його старший син
Вачпровуд. Він офіційно визнав шлюб свого
брата, а дружина принца одержала титул принцеси Сіаму вищого рангу. Чакрабонґсе після
повернення на Батьківщину був начальником
Військової академії, а з 1912 року став на чолі
Генерального штабу сіамської армії. Новий пра-

витель був бездітним, тож Чакрабон став спадкоємцем престолу. 1911-го року подружжя відвідало Лондон, Київ, Петербург.
12 років щасливого родинного життя обірвалися через красуню-тайку. Криза середнього віку чи придворні інтриги, тривала відсутність
дружини, котру він відправив лікувати недугу
подорожами, чи спадкові нахили… але спадкоємний принц закохався у 15-річну принцесу Чаваліт, дочку свого родича. Дружину просив змиритися із суперницею. Мовляв, у королівській
родині Сіаму багатожонство — це традиція (за
деякими джерелами, попередній глава держави

Луцька принцеса
(Початок на стор. 1)

Українці в світовій історії

У Таїланді є українське посольство, в Україні — почесне консульство Таїланду. Відпочинок
у Таїланді — популярний в Україні напрямок
туризму. Християн у цьому Південно-Східному
королівстві не дуже багато. Та хтозна, котрим
боком обернулася б історія цієї країни, якби
повінчані за православним обрядом Катерина Десницька та Чакрабон жили у щасливому
шлюбі вже на королівському престолі. І яких
відтінків набрали б українсько-тайські відносини… Бо — попри глибоку, мов ущелина,
відмінність — у сучасному житті обох держав є
чимало паралелей.
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА.
Королі безконтрольно правили Таїландом
до 1932 року, коли в результаті безкровної
революції, що очолювалася чиновниками і
військовими, абсолютну монархію змінила монархія конституційна (коли влада монарха обмежена конституцією).
У сучасному Таїланді король є головою
держави і верховним головнокомандувачем, за
рекомендацією голови Національної асамблеї

призначає прем’єр-міністра та затверджує список членів кабінету міністрів. Монарх має право
розпускати палату представників і оголошувати в країні військовий стан.
Нинішній монарх — Пхуміпон Адульядет (Рама IX) — має найтривалішій час царювання у світі: вступив на престол 9 червня 1946 року (коронований 5 травня 1950 року).
Найвищим законодавчим органом Таїланду є двопалатна Національна асамблея (парламент), За конституцією 1997 року, обидві палати парламенту є виборними і включають 500
депутатів у Палаті представників і 200 — у Сенаті. Членів обох палат обирає народ Таїланду,
за винятком 50 % членів Сенату, які призначаються монархом. Нижня палата (Палата представників) обирається на 4 роки, Сенат — на 6.
Сенатори не повинні належати до політичних партій, більшість із них — армійські і поліцейські чини. Кандидати в Палату представників на виборах можуть бути як партійні, так і
незалежні, ті, хто бореться за право потрапити
до парламенту як по одномандатних, так і по

мав 4 дружини, 33 сини і 44 дочки). Катерина ж
вимагала розлучення, навіть відмовилася від чималих «відступних».
Сина їй не віддали, позаяк Чула Чакрабонґсе був єдиним сином спадкоємця престолу, і
влітку 1919-го Десницька виїхала до свого брата
в Шанхай. Там працювала у Червоному Хресті.
До Банґкоку повернулася 11 червня 1920 року,
аби поховати колишнього чоловіка. 37-річний
Чакрабон катав на яхті юну красуню, з якою жив
у цивільному шлюбі (король заборонив їм одружуватися через близькі родинні зв’язки), застудився та помер від запалення легень.
Майно заповів синові і Чаваліт, і король наказав виділити третину Катерині Десницькій.
Вона придбала в Шанхаї будинок, за кілька років побралася з американцем, який тривалий
час добивався її взаємності, та переїхала до
США. Чужа земля знову не прийняла її. Знову
— розлучення і переїзд, до удови її брата Івана
та його дітей, які мешкали поблизу Парижа.
Померла від серцевого нападу 3 січня 1960
року, похована на православному кладовищі. Із
сином Чулою, що учився в приватній школі в Англії, бачилася в 1923-му, зустріч була прохолодною: син не вибачив матері, що вона «покинула
батька» (за іншими джерелами — до Франції
вона приїхала на весілля сина, та й залишилася
назавжди). Згодом Чула навчався у Кембриджі,
брав участь у автоперегонах, написав історію
королівської династії Чакрі (до якої належав),
одружився з англійкою. Їхня дочка Наріса Чакрабон — онука Катерини Десницької — написала книгу «Катя і принц Сіаму».
Романтичну історію кохання «київської гімназистки Катерини Весницької» та сіамського
принца переповів чудовий письменник Костянтин Паустовський — до речі, прямий нащадок
гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного по
батьківській лінії. Неперевершений майстер
слова у своїй автобіографічній повісті «Далекі
роки» описав трагічну смерть принцеси-українки, що «намагалася запровадити при сіамському дворі деякі здобутки цивілізації», та незвичний пам’ятник дружині від чоловіка-принца,
котрий «неочікувано став королем».
багатомандатних округах.
Головою Національної асамблеї є голова
верхньої палати — Сенату, а спікер палати
представників виконує функції його заступника.
Право голосу надане всім громадянам країни, старшим 20 років, що мають достатній рівень письменності.
Виконавча влада покладена на уряд на
чолі з прем’єр-міністром, який з 1992 року призначається тільки з числа депутатів Національної асамблеї загальним голосуванням нижньої
палати строком на чотири роки. До уряду Таїланду входять до 44-ох міністрів, що призначаються прем’єром. Як правило, кабінет міністрів
формується на основі багатопартійної коаліції,
що має більшість у парламенті.
Вища судова інстанція — Верховний суд —
розглядає особливо складні справи і заслуховує апеляції, а також вирішує спори, пов’язані
з проведенням виборів. Трактуванно положень
Конституції королівства доручено спеціальному Конституційному трибуналу.
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Вишгород

ФОТОмить

ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

Історія Вишгорода – у фотознімках Вшанували ветеранів-будівельників
17 серпня ц. р. відбулася робоча нарада заступника міського голови Трохима Іванова
з директором Вишгородського історико-культурного заповідника Іриною Пироженко та
старшим науковим співробітником по музейних експозиціях Любов Ніколенко. Йшлося
про фотовиставку з нагоди Дня міста.
У ході обговорення організаційних моментів учасники наради перегорнули багато цікавих
сторінок історії Вишгорода. Нині триває активна підготовка до виставки. У день свята її зможуть побачити мешканці та гості на площі біля РБК «Енергетик».
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Марина КОЧЕЛІСОВА
ФОТО — родинний архів Неоніли Болденкової

Моїй мамі виповнилося 85 років (написано 06.10.2011 — ред.). Вона пережила
своїх сестру, брата і тепер — старша з нашого роду, гідна поваги мудра жінка, що
має довге непросте життя. Рідні і друзі, що
зібралися в її день народження у нас вдома, ловили кожне слово з розповіді про те,
як воно було... А мама сиділа щаслива —
від УВАГИ до неї. Згадати ж було що.
Все її життя пов’язане з Україною, куди
150 років тому приїхали з Росії предки-старовіри — тікали від утисків. Поселилися на
квітучому Поділлі. Важко працювали, ділили
прибутки залежно від особистого внеску в
загальний труд. А що не пили, не палили, не
крали, здобували освіту й ощадливо витрачали зароблене, то мали і в домі, і на городі, ще
й реманент виписували з-за кордону.
На військовий призов їздили на «історичну батьківщину». Потроху входили в ритм
українського життя, звичаїв, мови. Одруження влили в кров великоросів українську,
польську, німецьку, татарську й чуваську
складові (у правнуків уже є вкраплення грузинської, румунської...) Зберігали кожен своє
та з повагою ставилися до культури і традицій інших. На все була примовка: «Дай, Боже,
здоров’я».
Мої бабуся і дідусь до весілля були знайомі років із сім. Василь, що вже закінчив
лісову школу та побував на фронтах Першої
світової, дочекався Ольжиного повноліття
(навчання в гімназії перервали війна та революція). Вони побралися і виїхали до місця
служби чоловіка.
Переїздити доводилося не раз — лісова
справа потребувала рук у різних частинах
України. Жили поряд із людьми різних національностей і віри: то польський куток в українському селі, то сусідня єврейська школа да-
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вала концерт у російській семирічці.
За п’ять років подружнього життя вже
мали троє дітей, моя мама — найменша.
Вона згадує, що родина була дружна, у кожного свої обов’язки, а любов і повага між
батьками така, що не те, що сварки — кривого слова за 22 роки подружжя не вимовили.
Життя ж було нелегким. До школи діти
ходили купкою по п’ятеро-семеро — голод,
поодинці боялися. Йшли через ліс, п’ять-сім
кілометрів в один бік, по снігу й болоту. Чоботи та черевики із свинячої шкіри пропускали
воду, тож до школи приходили з мокрими ногами, сушили онучі й шкарпетки на грубці, потім сиділи на уроках у напіввогкому взутті —
не дивно, що тепер ниють ноги «на погоду».
Родина була освічена, читали книжки
кількома мовами (деякі з дореволюційними
«ятями» закопали в землю, щоб не побачили ретиві «активісти»). Грали на музичних
інструментах, малювали аквареллю й олією,
вишивали. Щоправда, мало що залишилося
— у важкі роки витвори власних рук продавали, аби купити хліба.
Старших дуже поважали — до дідуся і
бабусі ставилися ніжно, з любов’ю. Взірцем
були батьки. Погані слова чи звички, які діти
приносили з вулиці додому, мама й тато
стримано відсували: «Ми ж так не кажемо»,
«Хочеш цигарку випалити? Будь ласка, кури,
тільки ж добре затягуйся». Брат раз «в охотку» затягнувся — і вже ні війна, ні повоєнні
тяготи не змусили його покуматися з цигарками.
Він одружився рано, в окупації, яку родина зустріла у Прохорівці під Каневом (там, де
маєток Максимовичів, де бували Шевченко і
Гоголь). Вивозили біженців з Києва, а самі виїхати не встигли.
Сестра-комсомолка — на фронті. Аж коли
дізналися, що частина потрапила у полон.
Два роки дівчині довелося винести у концтаборі в Дарниці, потім — робота на шахтах.

НА ФОТО:
1. Василь і Ольга Болденкови — батьки Неоніли. На
долю їхнього покоління припала Перша та Друга світові
війни, революція, громадянська війна, індустріалізація
і колгоспи, голодомори та післявоєнна відбудова, нестатки та несправедливості, втрати та народження із
мертвих, неймовірно високе та неймовірно низьке…
2. Олена і Сергій Болденкови — старші сестра і
брат моєї мами.

ФОТО – Андрій МАКСІМОВ

Днями у приміщенні міської ради ветеранів відбувся урочистий захід з нагоди Дня будівельника. Заслужених людей від імені міського голови Олексія Момота привітав його радник із
гуманітарних питань Володимир Малишев та працівники міськвиконкому. Ветерани-будівельники отримали подяки від міського голови за вагомий внесок у розбудову Вишгорода та його
інфраструктури.
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Сага
про довге
життя

Родина (батьки, син і менша дочка — моя
мама) про неї нічого не змогли довідатися, бо
до села увійшли німці.
Окупанти спочатку загравали з «тубільцями». Віддавали радянських полонених з
Київського «котла» місцевим, якщо люди
«пізнавали» родичів. Поновили роботу в лісництві, колгоспі, навчання у школі. Ідеологічна метода була схожа: школярам доводилося
замальовувати портрети — ні, не Косіора чи
Постишева! — самого Сталіна, якого називали людожером, а діти аж зіщулювалися від
страху. З широко розкритими очима слухали
виступи націоналістичного напрямку з вуст
шановних учителів.
Завітав якось до сільради «гітлерюгенд».
Мама ховалася, бо була «арійської» зовнішності, а таких дітей забирали. Молодь почали
відправляти на роботу в Німеччину. Першого разу пощастило — лікар-німець знайшов
у неї хворобу серця. Вдруге вже не дивилися
на вади здоров’я, довелося тікати.
Будинок уцілів, чужоземний солдат сказав: «Я — чех» і запалив клуню. Та визволення не принесло полегшення родині. Під час
відступу німці застрелили бабусиного брата, і
коли його везли ховати — снаряд розірвав на
шматки мого дідуся, поранив бабусю. Мама
— напівголодний підліток — доглядала її в
окопі.
Що було потім? Повоєнний голод, поїздки в Західну Україну по хліб... Не знали, чи
повернуться, бо по дорозі грабували. За навчання в старших класах школи і на перших
курсах інституту доводилося платити. І все ж
уперто вчилися, хай не зовсім там, де хотілося і куди не взяли (були в окупації — «зрадники»!).
А післявоєнний Київ згадується не тільки
смаком морозива
(найдос т упніші
ласощі), а й духовими оркестрами

на Володимирській гірці. Мама й дотепер любить спів труби.
Працювала в меліоративних експедиціях, у проектних конторах. Особисте життя
не склалося — наречені загинули на війні, а
нечисленні повоєнні хлопці ходили королями
та міняли одну родину на іншу. Дівчина, вихована в ідеальній сім’ї, такого не сприймала:
от і довелося піднімати доньку самій — від
аліментів відмовилась.
Руки у моєї мами рівно на долоню довші,
ніж у мене, — витягнулись від роботи. А відпочинок був не на морі — на городі чи в лісі.
Все — для рідних: дочки, онуків, сестриної та
братової «порослі», які є частиною нашого
життя.
До лісу й усього, що у ньому росте і живе,
— ставлення особливе. Той останній, що дітьми саджали разом із батьком-лісничим,
вже давно верхівками зачіпає небо — сосни
вросли корінням у піски, навколо них рясно
зародились гриби та ягоди.
Гуляли ми в ньому давно. Мама кілька років не виходить з дому. Її ліс і сад — виноград
на балконі, який виплекала власноруч. Та розум має ясний, чітко визначає головне у будьякій інформації, а коментарі до побаченого
по телевізору «видає» такі точні, що я часом
дивуюсь — не гірше за відомих політологів.
Живи довго і без недуг, матусю!
P. S. Мама прожила ще 4 роки і 10 місяців.
Терпіла страшні болі, надто — вночі.
Вона — із покоління мучеників, які винесли стільки, що нам і у страшному сні не
привиділось, із покоління трударів, які творили красу, із покоління закоханих у життя прекрасних і сильних людей, які пустили буйну
поросль, що з неї формується наша держава.
Вклонімося нашим старшим…
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3. Однокласницям по 13 років.
4. Випускниця гідромеліоративного інституту. Поруч (справа) — вірна подруга на все життя Галина
Зьомка.
5. Мамі — 55 років. Подивіться — яка посмішка!
6. Свою маму Ольгу Михайлівну (на фото — зліва)
троє її дітей доглядали до останнього її дня. Жила вона
у найменшої дочки, Неоніли, а старші регулярно провідували.
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Коріння держави

Вишгород
Ювілеї

Лідії Мельніковій — 80!

Анатолій РІЗНИЧЕНКО
Хто ж вона? Гідробудівник, монтажник,
електрозварник, інженер, мати двох дітей,
спортсменка, красуня, співачка, душа компанії...
Народилась 26 серпня 1936 року на острові
Хортиця (Запоріжжя). Легендарний острів Мала
Хортиця (острів Канцерівський), де в 1552 р.
Байда Вишневецький збудував першу козацьку
Січ, — на віддалі «простягнутої руки» від Широкої балки на острові Велика Хортиця. А на
Широкій балці проходило дитинство і молодість
багатьох поколінь острівчан — як у далекі, так і
в теперішні часи.
На острові Хортиця закінчила семирічку з
«червоним» атестатом і в 1952 стала студенткою знаменитого Запорізького гідроенергетичного технікуму Міністерства енергетики і
електрифікації союзного значення. На той час
вся країна впадала в транс від гасла «Коммунизм — это есть советская власть плюс
электрификация всей страны». Мало хто тепер
знає, що під кількість букв цього лозунгу проектувалась і зводилась кількість «бичків» водозливної греблі ДніпроГЕСу... — 49 букв = 49
«бичків»! На кожному «бичку» — одна літера!
На цьому тлі формувався характер і майбутні
устремління талановитої студентки.
Після закінчення навчання — послана «до
чорта на кулички» — до Костроми (Росія)! Монтажник на спорудженні насосної станції на ріці
Костромка. Звідси відправлена на курси підвищення майстрів Всесоюзного тресту «Гідромонтаж» до м. Москви.
У 1957 році переведена на будівництво КреМарина КОЧЕЛІСОВА

менчуцької ГЕС — майстром дільниці «Гідромонтажа». 1962-го переведена на будівництво
Київської ГЕС в Управління механізації будівельних робіт (УМБР) в якості старшого інженера відділу.
Київську ГЕС будувала молодь. Тому фізкультурно-спортивний рух був природним. І в
цей струмінь потрапила наша Ліда — вона вже
і дочку мала, і чоловіка, і прихильників... Почала зі стрілецького спорту, потім — лижварство,
пінг-понг, спортивне багатоборство, плавання і
так далі.
Виконання виробничих завдань на будівництві Київської ГЕС, Трипільської ГРЕС, Чорнобильської атомної електростанції (АЕС),
Рівненської, Південно-Української та Одеської
АЕС, спорт. Та вона умудрялась бути і жінкою
— народила сина. А в підсумку спортивної діяльності була призначена громадським інструктором-методистом фізкультури і спорту УМБР.
Домоглась того, що керівництво УМБР дозволило збудувати цех здоров’я — міні-спортзал.
Тут культивувались важка атлетика, шахи,
пінг-понг, більярд, гімнастика. Молодь обирала
активний відпочинок: зимове лижварство, віндсерфінг, водний туризм (походи на байдарках),
водні лижі, крейсерський яхтинг, бадмінтон.
Вибух Чорнобиля похитнув цю бурхливу діяльність, але не збив з курсу — робота і фізкультурне оздоровлення трудящих продовжувались із не меншою активністю.
Лідія Олексіївна одна із перших була відряджена для виробничої роботи на об’єктах Чорнобильської АЕС упродовж 1986 р. Має статус
ліквідатора категорії 2-А. У 1987 році була відряджена на будівництво Славутича. Після настан-

20 серпня

ня стабільних виробничих обставин на будівництві нового міста повернулась до Вишгорода.
У 1991 році вийшла на пенсію, та громадської
діяльності не припинила і дотепер. За самовіддану працю має урядові нагороди та відзнаки
Українського Козацтва. Одружена, дочку і сина
довела до розуму.
У Вишгороді працювала на спорудженні місцевих ГЕС-ГАЕС та на будівництві всіх об’єктів
і споруд сучасного міста. Передовик і ветеран
УМБР (тепер «Укренергобудмеханізація»). Поєднувала інтенсивну виробничу діяльність зі
спортивно-оздоровчим рухом у цій організації,
в місті та в районі. Упродовж десятиліть її вихованці (та і вона сама) відстоювали і відстоюють честь м. Вишгорода на спортивних заходах
різних рівнів. Лідія Мельникова вже 50 років — у
збірній спортивній команді нашого міста. Її бурхлива діяльність на теренах підвищення іміджу
м. Вишгорода як історичного тисячолітнього і
сучасного спортивного і авангардного міста не
має меж. Стрілець і тренер, аматорка, яку скорше можна вважати професіоналом у таких видах спорту, як поліатлон, бадмінтон, теніс, плавання, водні лижі, віндсерфінг, лижі, перегони
на крейсерських вітрильниках! Яхтовий капітан
необмеженого району плавання! Десятки перемог на найпрестижніших вітрильницьких змаганнях – Л. О. Мельникову знають на всьому
Дніпровському басейні від Славутича до Одеси
та Криму — це сучасна легенда в живому образі і єдина в своїй такій іпостасі в Україні!
Член президії та заступник голови вишгородської районної ради Фізкультурно-спортивного товариства «Україна». В Українському
Козацтві — на посаді отамана жінок берегинь Вишгородської Управи Всеукраїнського
об’єднання Козачок-берегинь. Козацьке звання
— капітан-командор (капітан 1-го рангу). Постійно розширює та активізує діяльність цієї па-

Аби не було війни...

(написано понад 10 років тому,
чимало — трагічно актуально дотепер)
Поколінню, що на своїх плечах винесло
кілька воєн і до останнього подиху любило
свою землю, — присвячується.
Вони сидять на сонечку, заплющивши очі. Помережані зморшками обличчя
шукають теплих променів. Вузлуваті руки
складені на колінах. Про що вони думають? А чи не все одно! Нам ніколи, ми
пробігаємо повз них і відзначаємо тільки
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енергійних дідусів та бабусь із прапорами у руках. Це ж треба — стільки запалу,
стільки емоцій! Чи їм нема чого робити?
А їм нема чого робити в нашому сьогоденні. Найкращі їхні роки пов’язані з війною. Це
для нас жах, кров, голод, розруха, порушення святого закону «НЕ УБИЙ!». А для них той
жах, кров, голод, розруха — це їхня юність, у
якій були і усмішки, і незабутній вальс на післявоєнний Новий рік (єдині святкові черевики
на всю сім’ю!), і кохані очі під гілкою яблуні з
розкішним білим цвітом.
Вони не хочуть ділитися своїм минулим ні
з ким. Вони переможці, бо вижили у страшній
війні (хто й — у повоєнному таборі) і ще дотепер пам’ятають щастя повернення додому,
свої мрії — ні, непохитну впевненість у щасливому майбутньому.
Як вони вірили! Все, все буде в їхньому
житті. Аби не було війни!..
Війни не було, було життя. Різне. Щасливе й не дуже, подекуди страшне, навіть мерзенне. Та вони відкидали негатив, як непотріб: ми ж живемо у могутній країні, ось-ось,
ще трошки — і стане краще. Нічого, ми витримаємо і нестатки, і черги, і тисняву в комуналках. Хай не нам, а дітям (онукам) нашим
житиметься краще. Аби не було війни.
Діти побували в Чехії, онуки — в Афганістані. Хтось не повернувся. Ну що ж, святий обов’язок солдата перед Батьківщиною
— допомога іншим народам будувати світле
майбутнє. Таке, про яке ми стільки років мрі-
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1 — Грамота відмінника.
2 — Сергій Болденков із дружиною Софією. На висотах Букрина в перший бій ішов серед
підлітків-«чорнопіджачників» — без зброї, у батьковому піджаку. Лише три відсотки українських юнаків 1924 р. нар. залишилися живими.
3 — Розраду й «здобич» сестри-пенсіонерки Олена Барсук і Неоніла Кочелісова знаходили у лісі.
4 — Оркестр «Водограй» вітає ветерана війни і праці Неонілу Василівну Кочелісову з 89им днем народження.

яли самі.
Наша мрія була така гарна, так хотілося
поділитися нею з іншими. А нам багато не
треба, бо є вже й хліб і до хліба, а щодо іншого… Аби не було війни.
І щороку ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ у страшній війні — Великій Вітчизняній — відзначали усією
сім’єю як СВЯТО ЖИТТЯ. Вижили, маємо дітей, онуків, кому пощастило — й правнуків. Усі
вчаться, працюють, їздять за профспілковими
путівками по СРСР, а те, що закордон не для
всіх, то нащо він нам? Країна ж яка: все життя
можна подорожувати — і не стомишся.
Що? Сусідчина Люда вийшла заміж у Данію і живе краще за нас? Та вона ж потерпає
від туги! Хто кидає рідну землю, той — зрадник, і не і кажіть мені нічого! А ви читали, які
заворушення у тих «демократичних» країнах?.. Спортсмени залишилися? І чого їм не
вистачало? Он я два роки стояв у черзі на
меблі, а в них же все було. Війни вони не бачили, горя людського. Головне, дітки, щоб не
було війни.
Війна ішла. Вона відбувалася в наших
душах. Бо чим іще можна пояснити розпад
великої країни? Успіхами в роботі ЦРУ? А
хіба радянська розвідка була слабша, відповідальні особи дурніші, а керівні й інші органи
гірші за американські? Та нізащо не повіримо! Просто один запроданець злигався з недоумками — та й...
Ой, як сутужно тепер жити! Після війни
було легше...
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тріотичної організації жінок м. Вишгорода.
Л. О. Мельникова — соліст та адміністратор
вишгородського самодіяльного гурту «Вівтар
Вітчизни» («Гайдамаки»). А жодне свято чи
якась урочиста подія у Вишгороді чи в Києві без
виступів цього гурту — не свято!
Стяг міста Вишгорода (вона сама зшила)
майорить на яхті на всіх регатах. Великий патріот рідного міста, де є частка її душі, старань
та вболівань. Вона своїми реальними справами
піднімає обивательську громаду Вишгорода від
буденщини до високих злетів.
Хоча Л. О. Мельникова вже давно календарна пенсіонерка, та місце на лавочці біля
будинку у неї відсутнє! У всесвітній мережі Інтернету портрет мешканки Вишгорода, легендарної спортсменки Лідії Мельникової займає
належне місце. Не хлібом єдиним живе людина
і «волоче» за собою інших мешканців Вишгорода і України.
І вже не слухають тих, хто повторює: «Аби
не було війни». Після війни було легше, бо
в молодих усе життя — попереду. А зараз?
Кому потрібні старі, якщо молоді й здорові
їдуть на заробітки по всьому світу?
І виходять з ціпками юні душею романтики під РІЗНИМИ прапорами. Вони — незалежно від прапора — не хочуть чути інших.
Вони щирі у своїй упередженості: ми, тільки
ми захищали Батьківщину, ми, тільки ми перемогли. І нікому не дозволимо чіпати нашу
святу ПЕРЕМОГУ!
Вони сидять біля телевізорів і СЛУХАЮТЬ
старі фільми (бо очі втомилися від життя і не
хочуть бачити того, що робиться навкруги).
Вони притулилися до радіоприймачів і всотують у себе пісні воєнних років, спогади тих,
хто вижив, сприймають їх як солодку казку
молодості.
Гримають на онуків, які перемикають про-
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грами (ой, діду, знову про війну!) І не хочуть
знати, що сучасні діти ту війну вчать як Другу світову, що вони теж плакали, дивлячись
«Піаніста» і «Врятувати рядового Райана». І
не хочуть нічого поганого чути (особливо від
своїх ровесників) про ту країну, в якій пройшла їхня молодість і де вони були такі красиві й сильні.
Війна йде. В далеких і близьких країнах.
Вона ледве не розпалила багаття посеред
громадянського, дякувати Богу, — протистояння на минулих виборах: одна, і досить значна, частина країни не захотіла почути іншої
частини.
Коли ми навчимося слухати співрозмовника, чути не тільки свій голос? Коли ми зуміємо ПРОЩАТИ, не накопичувати образ,
любити своє і поважати чуже (як воно поруч і
ми в і ньому живемо, то, надійсь, воно не таке
вже й чуже)? Може, це і буде справжньою ПЕРЕМОГОЮ ДОБРА над злом?..
Вони сидять на сонечку, заплющивши очі.
Помережані зморшками обличчя шукають
теплих променів. Вузлуваті руки складені на
колінах. Аби не було війни...
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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 2 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30 «Чотири весiлля 5»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку - 4»
13:45, 14:20 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:10 Т/с «Уламки щастя»
20:15 Т/с «Свати - 5»
21:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23:10 Х/ф «Правдива
брехня»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
21:00 Новини
09:00 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Повтор найцiкавiших
змагань
13:30 Казки Лiрника
Сашка
14:05 М/ф «Як козаки
кулiш варили», «Як козаки
у хокей грали»
14:55 Фольк-music
16:10 Д/ф «Герої
України. Крути. Перша

Незалежнiсть»
17:00 Вiкно в Америку
17:30 ХХХI Олiмпiйськi
iгри. Церемонiя закриття
21:30 Найяскравiшi
моменти ХХХI
Олiмпiйських iгор
21:50 Розсекречена
iсторiя. Спецпроект.
За лаштунками
Незалежностi
23:00 Пiдсумки
23:25 Золотий гусак
ТРК «УКРАїНА»
6:50, 07:15, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
09:15 Зоряний шлях.
Новий сезон
12:00 Х/ф «Я тебе нiколи
не забуду»
14:00, 15:30 Т/с «Тест на
любов»
18:00 Т/с «Спiвачка»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Потрiйний
захист»
23:00 Подiї дня
23:30 Х/ф «Дiдусь легкого
поводження»

ТОНіС
6:30 «Вiдлуння»
07:00 Д/ф «П’єр Рiшар.
Блазень чи король?»
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
16:10 Сироти дикої
природи
18:15 «Iпостасi спорту»
18:50 В гостях у Д.
Гордона. В. Фокiн
21:00 «Вiдлуння» i «Я в
полiтики пiшов»
22:20 Довiдник дикої
природи
23:20 Сили природи
23:50 «Кумири»
00:00 «Фантазiя»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
09:45 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Попелюшка»
12:10 Х/ф
«Румпельштiльцхен»
13:30 Одного разу пiд
Полтавою

15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:35, 22:00 Країна У
19:00 Панянка-селянка
20:00 Танька i Володька
21:00 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
08:45 «Зiркове життя»
09:40 Х/ф «Лабiринти
кохання»
11:15 Х/ф «Одружений
холостяк»
13:05, 20:00, 01:35
«Слiдство ведуть
екстрасенси»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-7 з
Павлом Костiциним»
22:35 «Вагiтна у 16»
23:45 «Доньки-матерi»
НТН
6:55 Т/с «Втеча»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:35 Х/ф «Блондинка i

блондинка»
13:25, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 6»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:15 Т/с «Доктор Блейк»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Елементарно
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
7:02 Kids Time
07:05, 00:40 Х/ф
«Красунчик»
09:20 Х/ф «Красунчик 2»
12:00 Х/ф «Правила
знайомства: Метод Хiтча»
14:20 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Ревiзор
21:50 Страстi за
ревiзором
МЕГА
08:30, 12:20 Правда
життя
09:30 Мисливець та
жертва
13:20 Мiстична Україна
14:20, 19:40 Дивна
справа

15:10 Генерали Гiтлера
16:10, 22:40
Найнебезпечнiшi тварини
17:00, 20:40 Шукачi
скарбiв
18:50 Брама часу
21:40 Дикий Iндокитай
23:30 Покер
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
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Мультфiльми»
09:10 «Топ-модель у

Парижi»
10:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:20, 20:10 «Орел i
Решка»
15:15, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:15 «Три сестри»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Розсмiши комiка»
22:00 Х/ф «Наречений
напрокат»
00:10 «КВН»
ІНТЕР
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:20 Т/с «Варенька.
Наперекiр долi»
11:15, 12:25 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
13:35, 14:20 «Судовi
справи»
16:05 «Жди мене.
Україна»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Яблуневий
сад»
01:30 Док. проект
«Таємницi пiрамiд»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10 Дивитись усiм!
11:10, 13:20 Х/ф «Агент
Джонi Iнглiш»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Х/ф «Агент
Джонi Iнглiш-2.
Перезавантаження»
15:35, 16:10 Х/ф «Помри,
але не зараз»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Д/ф «Новоросiя.
Цiна проекту»
21:30 Т/с «Пес»
22:35 Т/с «Вiддiл 44»
23:30 Х/ф «Корабель
«Мiсячний гонщик»
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
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
6:30, 09:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
08:30, 19:00, 23:00
«ДжеДАI»
12:00 «Українськi
сенсацiї»
13:00 Д/п «Дембель»
14:00 «Люстратор 7,62»
14:55 «Люстратор.
Спецпроект»
15:50, 23:20 «Секретнi
матерiали»
18:30 «Спецкор»
19:20 «Цiлком
таємно»
20:00 Х/ф «На одного
менше»
22:00 Т/с «Перевiзник»
23:55 Х/ф «Апокалiпсис
у Вегасi»

ВI В ТО Р О К , 2 3 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30 «Чотири весiлля 5
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку - 4»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:10 Т/с «Уламки щастя»
20:15 Т/с «Свати - 5»
21:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
23:10 Комедiя «Операцiя
«И» та iншi пригоди
Шурика»
UA:ПЕРШИЙ
09:00 Урочисте пiдняття
Прапора України в Києвi
та регiонах
11:30, 19:20
Випробування вiйськової
технiки в м. Чугуєв
14:05 М/ф «Як козаки сiль
купували», «Як козаки у
футбол грали»
15:00 Урочисте пiдняття
Прапора України
15:40 Д/ф «Кенгiр. 40 днiв
свободи»

17:10 Х/ф «Борода»,
«Вiолончель», «Дорога»
20:05 Х/ф М/ф
«Атракцiон», «Скажи
кукурудза», «Давай не
сьогоднi»
21:30 Найяскравiшi
моменти ХХХI
Олiмпiйських iгор
21:50 Розсекречена
iсторiя. Спецпроект.
Мiфи про Незалежнiсть
23:00 Пiдсумки
23:25 Золотий гусак
ТРК «УКРАїНА»
09:00 Подiї. Спецвипуск.
День Державного
Прапора України
10:00 Зоряний шлях.
Новий сезон
11:40, 21:00 Т/с
«Потрiйний захист»
13:40, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
18:00 Т/с «Спiвачка»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I. НьюЙорк. 1 сезон»
ТОНіС
7:50 «Лiкуємо без пiгулок»

09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:50 Сироти дикої
природи
14:45 Довiдник дикої
природи
16:20 Сили природи
17:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
18:50 В гостях у Д.
Гордона. Р. Лижичко
21:00 «Вiдлуння»
i Документальне
розслiдування «УКРАЯ»
22:20 Ювiлейний концерт
О. Бiлозiр «Сповiдь»
00:30 «Фантазiя»
ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
09:45 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Бiлоснiжка»
12:10 Х/ф «Червона
шапка»
13:30 Одного разу пiд
Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй

арешт»
16:35, 22:00 Країна У
19:00 Панянка-селянка.
Мiжконтинентальний
сезон
20:00 Танька i Володька
21:00 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
09:00 «Урочистостi з
нагоди Дня Державного
Прапора України»
10:00 «Вагiтна у 16»
11:00 «Доньки-матерi»
12:00 «Україна має
талант!-5»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
21:00 «Мiстичнi iсторiї-7 з
Павлом Костiциним»
22:35 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 3»
НТН
6:40 Х/ф «Зухвалiсть»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»

09:55, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:30 «Страх у твоєму
домi»
13:20, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 6»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:10 Т/с «Доктор Блейк»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Елементарно
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
08:10 Т/с «Молодята»
10:15 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:25 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Половинки
21:00 Х/ф «Блакитна
лагуна»
23:00 Х/ф «Секс по
дружбi»
МЕГА
08:30, 12:20 Правда
життя
09:30 Мисливець та
жертва
10:30 Над Британiєю

11:30, 18:00 Аферисти
проти туристiв
13:20 Мiстична Україна
14:20, 19:40 Дивна
справа
15:10 Генерали Гiтлера
16:10, 22:40
Найнебезпечнiшi тварини
17:00, 20:40 Шукачi
скарбiв
18:50 Шосте вiдчуття
23:30 Вражаюче вiдео
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:00 «Урочистостi з
нагоди Дня Державного
Прапора України»
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

08:15 «Мультфiльми»
09:10 «Топ-модель у
Парижi»
10:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:10, 20:10 «Орел i
Решка»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:10 «Три сестри»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:00 Офiцiйна церемонiя
пiдняття Державного
Прапора України
10:00, 12:25, 14:20 Т/с
«Полуничний рай»
15:30 «Давай
одружимося»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Перша спроба»
ICTV
08:45 Факти. Ранок

09:00 День Державного
Прапора України
10:00 Т/с «Останнiй
бронепоїзд»
11:00, 13:20 Х/ф
«Корабель «Мiсячний
гонщик»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55 Т/с «Вiддiл 44»
14:50, 21:25 Т/с «Пес»
16:30 Т/с «Пiд
прикриттям»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Громадянська
оборона
22:30 Т/с «Вiддiл 44»
23:25 Х/ф «Тiльки для
твоїх очей»
5 КАНАЛ
7:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
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, 17:12, 18:15
Україна - понад усе!
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:32 Хронiка дня
2+2
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00, 23:20 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Новi
таємницi теракотових
воїнiв»
10:20 Д/п «Загубленi
свiти. Мiсто грiхiв Дикого
Заходу»
11:15 «6 кадрiв»
13:50 Т/с «Скорпiон»
15:35, 22:00 Т/с
«Перевiзник»
16:35 Х/ф «Кiкбоксер-3:
Мистецтво вiйни»
19:20 «Люстратор.
Спецпроект»
20:00 Х/ф «Найманець»
23:55 Х/ф «Дракони
i пiдземелля: Книга
заклять»

С Е Р Е ДА , 2 4 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
09:30, 11:00 «ТСН.
Спецвипуск»
10:00 «Урочистоcтi
до Дня Незалежностi
України»
11:45 Х/ф «Я з тобою»
13:25 Комедiя «Операцiя
«И» та iншi пригоди
Шурика»
15:15 Комедiя
«Дiамантова рука»
17:10 Комедiя «1+1»
20:05 Х/ф «День
Незалежностi»
22:45 «Концерт «Океан
Ельзи. Без меж»
UA:ПЕРШИЙ
6:10, 07:10, 07:35, 08:05,
08:25 Спецпроект до Дня
Незалежностi
12:00 Урочисте засiдання
Верховної Ради України
з нагоди 25-ї рiчницi
Незалежностi України
13:00, 18:40, 21:00
Новини
17:30 Розсекречена
iсторiя. Спецпроект.
За лаштунками

Незалежностi
18:25 Новини. Свiт
19:30, 20:40 Україна-25
19:45 Розсекречена
iсторiя. Спецпроект.
Мiфи про Незалежнiсть
21:25 «Народженi
незалежними».
Концертна програма
22:15 Д/ф «Вiзитiвка
Карпат»
23:00 Пiдсумки
23:25 Золотий гусак
23:50 На слуху
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 08:00, 09:00 Подiї
07:15, 08:15, 09:15 Ранок
з незалежною Україною
10:00 Подiї. Спецвипуск.
Торжества з нагоди 25-ї
рiчницi проголошення
Незалежностi України
11:30, 15:30 Т/с «Моє
нове життя»
15:00, 19:00 Подiї. День
Незалежностi
16:10, 20:00 Т/с «Щоб
побачити веселку»
21:00 Т/с «Потрiйний
захист»

23:00 Д/ф «ДНК. Портрет
нацiй»
ТОНіС
09:40 ПРЯМА
ТРАНСЛЯЦIЯ ПАРАДУ
ВIЙСЬК З НАГОДИ 25-Ї
РIЧНИЦI НЕЗАЛЕЖНОСТI
УКРАЇНИ
12:00 «Микола Сивий.
Пiсня - моя любов»
14:40 Довiдник дикої
природи
16:10 Д/ф «Тарапунька.
Аншлаг довжиною в
життя»
17:00 Концерт
М.Поплавського «Я
люблю тебе, Україно!»
19:00 Рок-опера «Бiла
ворона»
22:20 Ювiлейний концерт
О. Бiлозiр «Сповiдь»

друзiв»
12:35 М/ф «Чарiвний
горох»
12:50 М/с «Козаки.
Футбол»
14:00 Одного разу пiд
Полтавою
18:00 Танька i Володька
22:00 Країна У
СТБ
09:00, 00:10 Т/с «Коли ми
вдома»
10:00 «День
Незалежностi. Вiйськовий
парад»
11:30 «Україна має
талант!-5»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30 «День
Незалежностi. Нескоренi»
20:50, 22:35 Х/ф «Знахар»

ТЕТ
07:35 М/с «Чагiнгтон»
09:45 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Дора i друзi.
Пригоди в мiстi»
11:25 М/с «Пригоди
Котигорошка та його

НТН
7:30 Х/ф «Зникла
грамота»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:25 Т/с
«Детективи»

свiтової вiйни: день за
днем»
13:45 «Соцiальний статус:
ваша пенсiя»
14:45 Д/ф «Мiлен
Демонжо. Мiледi з
українським корiнням»
16:20, 23:10 Сили
природи
18:50 В гостях у Д.
Гордона. Р. Лижичко
22:10 Довiдник дикої
природи

21:00 Т/с «Кухня»
00:00 Т/с «Свiтлофор»

11:30 «Страх у твоєму
домi»
13:10, 21:30 Т/с «CSI:
Нью-Йорк - 6»
15:05 Т/с «Доктор Блейк»
19:00, 03:00 «Свiдок»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:15 Т/с «Елементарно
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
07:12 Kids Time
09:00 Х/ф «Книга
джунглiв»
11:15 Х/ф «Лемонi Снiкет:
33 нещастя»
13:10 Х/ф «Синєвiр»
14:50 Х/ф «Тiнi незабутих
предкiв»
16:55 Х/ф «Самотнiй за
контрактом»
19:00 Х/ф «Київський
торт»
21:00 Х/ф «Кохання у
великому мiстi 2»
22:45 Х/ф «Селфiпатi»
МЕГА
08:30 Мiстична Україна
10:10 Генерали Гiтлера

13:00 Мисливець та
жертва
15:00 Термiти проти
мурах
16:20 Дивовижна Корсика
18:00 Легендарнi замки
України
19:50 Прокляття
скiфських курганiв
21:00 Мiльйони Гiтлера
22:00 Мегалiтак Гiтлера
23:00 Справжня iсторiя
грошей
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:40 «Вiйськовий
парад з нагоди Дня
Незалежностi України»
11:30, 22:30
«Телевiзiйний марафон,
присвячений Дню
Незалежностi України»
21:00 «Святковий концерт
«Народженi вiльними»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
23:00 «Столичнi
телевiзiйнi новини»
23:20 «Телемаркет»

K1
08:15 «Мультфiльми»
09:10 «Топ-модель у
Парижi»
10:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:10, 16:00, 20:10 «Орел
i Решка»
15:00, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
17:45 М/ф «Лiсова
братва»
19:10 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00 Новини
07:15, 07:35, 08:10, 08:35
«Ранок з IНТЕРом»
09:10 Док. проект
«Квiтка. Голос в єдиному
екземплярi»
10:00 Офiцiйнi заходи до
25-рiччя Незалежностi
України
11:30 Х/ф «Пес Барбос та
незвичайний крос»
11:50 Х/ф «Самогонники»

12:10 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
14:00 Т/с «Своя правда»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Великий концерт
«Україна вiд А до Я»
23:30 Т/с «Гетьман»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15 Спецпроект «Моя
Україна»
10:00 Урочистостi з
нагоди 25-ї рiчницi
проголошення
Незалежностi України
11:30, 13:10 Х/ф
«Поводир»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35 Громадянська
оборона
16:05 Х/ф «П’ятий
елемент»
18:45 Факти. Спецвипуск
19:25 Х/ф «Леон»
22:05 Х/ф «Нiкiта»
00:20 Концерт гурту
«Океан Ельзи»
5 КАНАЛ

07:10, 07:32, 08:10, 08:25,
08:35 Iнформацiйний
ранок на 5 каналi
10:10, 10:32, 11:10,
11:32, 12:32 Наживо:
прес-конференцiя щодо
ситуацiї у зонi АТО
10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 23:30, 00:00 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 Особливий погляд
23:32 Хронiка дня
2+2
6:35 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
08:10 Х/ф «Iван Сила»
08:30 «Спецкор»
09:55 «Богатирi»
11:45 Х/ф «Герої»
14:05 Т/с «Перевiзник»
16:05 Х/ф «Найманець»
18:00 Х/ф «13-й район»
19:45 Х/ф «Спис долi»
22:00 Х/ф «Унiверсальний
солдат 4»
23:55 Х/ф «Крокоробот»

Ч Е ТВ Е Р , 2 5 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь»
09:30 «Чотири весiлля 5»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку - 4»
13:45, 14:20 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:10 Т/с «Уламки щастя»
20:15 «Iсторiя
тисячолiтнього обману»
22:15 Х/ф «Пiслязавтра»
UA:ПЕРШИЙ
09:00 Т/с «Таксi»
10:40 Д/ф «Новий
Орлеан»
15:00 Надвечiр’я. Долi
16:30 Д/ф «Обличчя
Америки»
17:30 Д/с «Нацiональнi
парки Америки»
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура
20:30 Схеми» з Наталiєю
Седлецькою

21:30 Д/ф «Капелани»
23:00 Пiдсумки
23:25 Золотий гусак
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 10:40 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях.
Новий сезон
11:40 Т/с «Потрiйний
захист»
13:40, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
18:00 Т/с «Спiвачка»
19:45 «Говорить Україна»
21:55 Футбол. ЛЄ УЄФА.
Плейофф. «Шахтар» «Iстанбул Башакшехир»
ТОНіС
07:45, 18:20 «Цивiлiзацiя
Incognita»
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої

ТЕТ
09:45 М/с «Лис Микита»
10:10 М/с «Клуб Вiнкс.
Школа чарiвниць»
11:00 Х/ф «Бiляночка та
Розочка»
12:10 Х/ф «Бiлоснiжка»
13:30 Одного разу пiд
Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:35, 22:00 Країна У
19:00 Панянка-селянка.
Мiжконтинентальний
сезон
20:00 Танька i Володька

СТБ
09:00 «День
Незалежностi. Нескоренi»
11:10 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 3»
14:45 «Україна має
талант!-5»
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 «Я соромлюсь
свого тiла 2»
НТН
7:30 Х/ф «Корупцiя»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:50, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:30 «Страх у твоєму
домi»
13:20, 14:20, 21:30 Т/с

«CSI: Нью-Йорк - 6»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:10 Т/с «Доктор Блейк»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Елементарно
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
7:10 Kids Time
07:12 Т/с «Друзi»
08:10 Т/с «Молодята»
10:15 Т/с «Моя прекрасна
нянька»
14:25 Т/с «Не родись
вродлива»
18:00 Абзац
19:00 Любов на
виживання
21:00 Х/ф «Повернення в
блакитну лагуну»
23:00 Х/ф «Боярин
напрокат»
МЕГА
6:40 Бандитська Одеса
07:30 Дзеркало iсторiї
08:30, 12:20 Правда
життя

09:30 Мисливець та
жертва
11:30, 18:00 Аферисти
проти туристiв
13:20 Мiстична Україна
14:20, 19:40 Дивна
справа
15:10 Генерали Гiтлера
16:10, 22:40
Найнебезпечнiшi тварини
17:00, 20:40 Шукачi
скарбiв
18:50 Вакцини. Бiзнес на
страху
21:40 Дивовижна Корсика
23:30 Вражаюче вiдео
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»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:15 «Мультфiльми»
09:10 «Топ-модель у
Парижi»
10:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:10, 20:10 «Орел i
Решка»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:00 «Три сестри»
18:15 «Звана вечеря»
19:10 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
09:20, 12:20 Т/с «Перша
спроба»
14:35 «Сiмейний суд»
15:30 «Давай
одружимося»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»

20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Знахарка»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15 Д/ф «Добровольцi»
10:10 Х/ф «Нiкiта»
12:45, 15:45 Факти. День
13:05 Т/с «Вiддiл 44»
14:55, 21:35 Т/с «Пес»
16:35 Т/с «Пiд
прикриттям»
18:45, 21:15 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Iнсайдер
22:40 Т/с «Вiддiл 44»
23:35 Х/ф «Восьминiжка»
5 КАНАЛ
7:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
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!
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:32 Хронiка дня
2+2
07:40 Д/п «Еверест.
Досягти неможливого»
09:15 Д/п «Найбiльший
авiалайнер в iсторii:
Аеробус А380»
11:10 «6 кадрiв»
12:00 «Облом.UA.»
13:55 Т/с «Скорпiон»
15:40, 22:00 Т/с
«Перевiзник»
16:40, 23:55 Х/ф «Точка
падiння»
18:30 «Спецкор»
19:00, 23:00 «ДжеДАI»
19:20, 23:20 «Секретнi
матерiали»
20:00 Х/ф «Без зброї»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 2 6 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
6:00, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 16:45, 19:30 ТСН
06:45, 07:10, 07:45, 08:10,
09:10 «Снiданок з 1+1»
07:35 «Маша i ведмiдь
(УКР)»
09:30 «Чотири весiлля 5»
10:55, 12:20 «Мiняю
жiнку - 4»
13:45, 14:20 «Слiпа»
14:45, 15:45 «Сiмейнi
мелодрами - 6»
17:10 Т/с «Уламки щастя»
20:15 «Розсмiши комiка.
Дiти»
22:00 «Свiтське життя»
23:00 Комедiя
«Дiамантова рука»
UA:ПЕРШИЙ
6:00, 07:00, 08:00, 13:00,
18:40, 21:00 Новини
06:25 7 чудес України
09:00 Т/с «Таксi»
10:15, 19:30 Про головне
12:25 Схеми» з Наталiєю
Седлецькою
14:00 Школа Мерi
Поппiнс
18:25 Новини. Свiт
19:00 Новини. Культура

20:30 План на завтра» з
Анастасiєю Рiнгiс
21:30 Найяскравiшi
моменти ХХХI
Олiмпiйських iгор
21:50 Вiйна i мир
22:45 Класики свiтової
лiтератури
23:00 Пiдсумки
23:25 Золотий гусак
ТРК «УКРАїНА»
6:00, 10:40 Реальна
мiстика
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Подiї
07:15, 08:15 Ранок з
Україною
09:15 Зоряний шлях.
Новий сезон
11:40, 21:00 Т/с
«Потрiйний захист»
13:40, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар 2»
18:00 Т/с «Спiвачка»
19:45 «Говорить Україна»
23:00 Подiї дня
23:30 Т/с «C.S.I. НьюЙорк. 2 сезон»
ТОНіС
6:00, 16:20 Сили природи

06:30 «Вiдлуння»
i Документальне
розслiдування «УКРАЯ»
09:50, 16:50 «Алло,
лiкарю!»
11:15, 19:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
13:45 Довiдник дикої
природи
15:00 По дорогах
мистецтва
17:45 Чарiвнi свiти
18:50 В гостях у Д.
Гордона. Р. Лижичко
21:00 Глобал - 3000
21:40 Катерина
Бужинська. Українцi в
Європi
01:00 «Побачення»
ТЕТ
6:50 М/с «Дорамандрiвниця»
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
09:45 М/с «Лис Микита»
11:00 Х/ф «Гензель i
Гретель»
12:10 Х/ф «Кiт у чоботях»
13:30 Одного разу пiд

Полтавою
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
18:10 Х/ф «Вуличнi танцi»
20:00 Х/ф «Крок уперед»
22:00 Х/ф «Крута
Джорджiя»
00:00 Х/ф «Одного разу
в Римi»
СТБ
6:10 Х/ф «Знайда»
08:10 Х/ф «Знайда-2»
14:00 Х/ф «Вiтер в
обличчя»
18:00, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:30, 00:30 Т/с «Коли ми
вдома»
20:00 Х/ф «Нiколи не
забуду тебе»
22:35 Х/ф «Хатня
робiтниця»
НТН
6:50 Х/ф «Сашка»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 «Кримiнальнi
справи»
09:55, 17:25 Т/с
«Детективи»
11:35 «Страх у твоєму

домi»
13:20, 14:20, 21:30 Т/с
«CSI: Нью-Йорк - 6»
14:00, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:10 Т/с «Доктор Блейк»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Елементарно
- 3»
НОВИЙ КАНАЛ
7:10 Kids Time
07:12 Половинки
09:05 Київ вдень i вночi
14:55 Як стати
супермоделлю
18:00 Абзац
19:00 Супермодель поукраїнськи
21:40 Х/ф «Блакитна
лагуна 3»
23:15 Х/ф «Дорожня
пригода»
МЕГА
7:30, 12:20 Дзеркало
iсторiї
08:30 Правда життя
09:30 Мисливець та
жертва
10:30, 21:40 Дивовижна

Корсика
11:30, 18:00 Аферисти
проти туристiв
13:20 Мiстична Україна
15:10 Генерали Гiтлера
16:10, 22:40
Найнебезпечнiшi тварини
17:00, 20:40 Шукачi
скарбiв
18:50 Жертви краси
23:30 Вражаюче вiдео
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 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»

09:10 «Топ-модель у
Парижi»
10:25 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:20 Т/с «Дикий ангел»
14:10, 20:10 «Орел i
Решка»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
16:00 «Три сестри»
17:15 «Звана вечеря»
19:10 «Розсмiши комiка»
22:00 «КВН на БIС»
23:00 «КВН»
ІНТЕР
6:05 «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, 12:20 Т/с «Своя
правда»
14:20 «Сiмейний суд»
15:30 «Давай
одружимося»
18:05 «Стосується
кожного»
20:00, 00:55 «Подробицi»
21:00 Т/с «Диван для

самотнього чоловiка»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти.
Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:45 Х/ф «Восьминiжка»
12:25, 13:20 Т/с «Вiддiл
44»
12:45, 15:45 Факти. День
14:50 Т/с «Пес»
16:35 Т/с «Пiд
прикриттям»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с «На трьох»
23:30 Х/ф «Вид на
вбивство»
5 КАНАЛ
7:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
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
15:15, 16:15, 16:32, 17:12,
18:15 Україна понад усе!
20:00 Час. Пiдсумки дня
22:15 Документальний
проект
23:30 Хронiка дня
2+2
6:35 «Нове Шалене вiдео
по-українськи»
07:35, 12:15 «Облом.UA.»
08:30, 18:30 «Спецкор»
09:00 «Секретнi
матерiали»
09:20 Д/п «Джунглi
Атлантиди»
11:25 «6 кадрiв»
13:50 Т/с «Скорпiон»
15:35 Т/с «Перевiзник»
16:35 Х/ф «Без
зброї»
18:50 6 тур ЧУ з футболу
«Днiпро» - «Зоря»
21:00 Х/ф «13-й район»
22:45 Х/ф «Унiверсальний
солдат 4»

СУБОТ А , 27 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
7:05, 19:30 ТСН
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiтське життя»
11:10 Х/ф «День
Незалежностi»
14:05, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
16:30 «Розсмiши комiка.
Дiти»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
23:20 Х/ф «Вогнем i
мечем»
UA:ПЕРШИЙ
7:15 Шеф-кухар країни
07:55, 23:40 Золотий
гусак
09:00 М/ф «Про козакiв»
12:30 Школа Мерi
Поппiнс
14:20 Мистецький пульс
Америки
17:15 Х/ф «Милий друг»
18:55 Урочистi
проводи Нацiональної
паралiмпiйської команди

України на ХV лiтнi
Паралiмпiйськi iгри в Рiоде-Жанейро
21:00 Новини
21:35 Український корт
22:10 Найяскравiшi
моменти ХХХI
Олiмпiйських iгор
23:00 Територiя закону
23:20 Вперед на Олiмп!
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00 Подiї
07:10 Зоряний шлях
09:15 Т/с «Щоб побачити
веселку»
13:00, 15:20 Т/с «Процес»
17:10, 19:40 Т/с «Гiрке
щастя»
21:50 Х/ф «Я тебе нiколи
не забуду»
23:45 Реальна мiстика
ТОНіС
6:30 «Вiдлуння»
07:00 Д/ф «Мiшель
Мерсьє. Заручниця
кохання»
09:50 «Шеф-кухар
країни»

11:00, 18:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
14:00 Чарiвнi свiти
15:10, 20:00 Зоопарки
свiту
15:45 Довiдник дикої
природи
16:45 Фестиваль
«Галицький шлягер 2015» - 3 тур
21:00 Ювiлейний концерт
А.Демиденка
23:00 Х/ф «Великi
пригоди в Африцi»
ТЕТ
6:00, 10:10 М/с «Дорамандрiвниця»
06:45 Байдикiвка
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
11:00 М/с «Лис Микита»
16:10 Х/ф «Вуличнi танцi»
18:00 Х/ф «Крок уперед»
20:00 Х/ф «Крута
Джорджiя»
22:00 Одного разу пiд
Полтавою

00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
6:00 «ВусоЛапоХвiст»
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
11:10 «Новi способи з
циклу «знайомства з
Дашею Трегубовою»
13:05 Х/ф «Нiколи не
забуду тебе»
15:00 Х/ф «Хатня
робiтниця»
17:00 Х/ф «Дiамантова
рука»
19:00 «Х-Фактор - 7»
22:10 «Моя правда.
Б. Ступка. Останнє
бажання»
23:05 Х/ф «Знахар»
НТН
6:00 Х/ф «Корупцiя»
07:35 Х/ф «Iнспектор
Лосєв»
11:30 «Речовий доказ»
15:00 Т/с «Детективи»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Азiат»

21:30 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна - 4:
Протокол Фантом»
23:55 Х/ф
«Американський нiндзя 3: криваве полювання»
НОВИЙ КАНАЛ
6:02, 08:30 Kids Time
06:05 М/с «Монстри
проти прибульцiв»
08:32 Ревiзор.
Спецвипуск
13:15 Страстi за
ревiзором
16:10 Любов на
виживання
18:00 Х/ф «Хлопець у
дiвчинi»
20:00 Х/ф «Вона чоловiк»
22:00 Х/ф «Залiковий
препiд»
00:10 Х/ф «Голi перцi»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:30 Вакцини. Бiзнес на
страху
09:30 Генерали Гiтлера

10:30 Мегалiтак Гiтлера
11:30 Метеоритна
загроза
12:30 Земля: код
знищення
15:20 Дивовижна Корсика
18:10 Мiстична Україна
21:00 Справжнє обличчя
Iсуса
22:00 Хрест у мистецтвi
22:50 Велич i падiння
Версаля
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00 «Приречений на
любов»
14:05 «Мультляндiя»
14:50 «Паспортний стiл»
15:00, 17:00, 19:00, 21:00,
23:00 «СТН»
15:10, 17:10 «У центрi
уваги»
19:20, 21:25 «Столиця»
22:30 «Життєвi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфiльми»
10:00 М/с «Мiа та я»
11:00 М/ф «IмпiСуперстар!»
12:45 «КВН»
15:00 «Розсмiши комiка»
16:50 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
21:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
22:00 «Орел i Решка.
Невидане»
23:00 Х/ф «Листи до
Джульєтти»
ІНТЕР
7:00, 20:00 «Подробицi»
08:00 Х/ф «Скринька
Марiї Медiчi»
09:50 Док. проект «Ф.
Раневська. Краса –
страшна сила»
10:50 Х/ф «Пiдкидьок»
12:15 Т/с «Знахарка»
16:10 «Великий концерт
«Україна вiд А до Я»
20:30 Х/ф «Молодята»
22:35 Док. проект «Б.

Ступка. Забудьте слово
«смерть»
23:35 Т/с «Вогнем i
мечем»
ICTV
09:05 Секретний фронт
10:00 Антизомбi
11:00 Громадянська
оборона
12:00, 13:00 Iнсайдер
12:45 Факти. День
13:25 Х/ф «Леон»
16:05 Х/ф «П’ятий
елемент»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Казино
«Рояль»
5 КАНАЛ
6:30, 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
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
16:32 Особливий погляд
17:10 «Дзеркало iсторiї»
18:15 Фактор безпеки
19:25, 23:32 Машина часу
20:00 Стоп корупцiї!
20:25 Рандеву з Я.
Соколовою
21:00 Велика полiтика
21:32 Вiкно в Америку
2+2
6:40 «Маски-шоу»
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
09:00 «Облом.UA»
10:00 «Вайпаут»
11:50 «Top Gear»
14:20 Х/ф «Спис долi»
16:50 6 тур ЧУ з
футболу «Волинь» «Чорноморець»
19:20 6 тур ЧУ з футболу
«Динамо» - «Ворскла»
21:25 Х/ф «В’язень»
23:10 Х/ф «Бруклiнськi
копи»

НЕДIЛЯ , 28 С Е Р ПНЯ
КАНАЛ 1+1
8:00 «Снiданок. Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:40 Марiччин кiнозал.
М/ф «Маша i ведмiдь»
10:05 ТСН
11:00, 12:15 «Свiт
навиворiт - 3: Танзанiя,
Ефiопiя»
13:15 Т/с «Центральна
лiкарня»
17:10 Т/с «Свати - 5»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Знахарка»
00:50 Х/ф «Ед Вуд»
UA:ПЕРШИЙ
8:40 Свiт on line
09:10 Урочистi проводи
Нацiональної команди
України на ХV лiтнi
Паралiмпiйськi iгри в Рiоде-Жанейро
11:20 Х/ф «Милий друг»
16:45 Д/ф «Доброволець
Антон» iз циклу «Героям
слава»
17:20 Х/ф «Гетьманськi
клейноди»
18:50 Д/ф «Новий

Орлеан»
21:00 Новини
21:40 Перша шпальта
22:20 Книга ua
22:45 Класики свiтової
лiтератури
23:20 День Янгола
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Подiї
07:30 Зоряний шлях
09:00 Т/с «Моє нове
життя»
13:00 Т/с «Гiрке щастя»
17:00, 20:00 Т/с «Сонячне
затьмарення»
19:00 Подiї тижня з
Олегом Панютою
21:45 Т/с «Процес»
ТОНіС
6:50 Д/ф «Сальваторе
Адамо. Снiг, що не
розтане нiколи»
07:50 «Натхнення»
11:00, 18:50 Д/ф
«Щоденники Другої
свiтової вiйни: день за
днем»
14:00 «Шеф-кухар
країни» з М. Поплавським

15:10 Зоопарки свiту
15:45 Довiдник дикої
природи
16:45 Фестиваль
«Галицький шлягер 2015» - 3 тур
20:15 «Кумири»
20:35 «Свiтськi хронiки»
21:00 Ювiлейний концерт
А. Демиденка «На
вiдстанi душi»
23:00 Х/ф «Меланхолiя»
ТЕТ
6:00, 10:10 М/с «Дорамандрiвниця»
06:45 Байдикiвка
07:35 М/с «Чагiнгтон»
08:00 МультMIX
09:45 М/с «Лис Микита»
10:55 М/ф «Усi собаки
потрапляють до раю»
12:30 Х/ф «Одного разу
в Римi»
14:00 Рятiвники
15:35 Танька i Володька
17:35 Одного разу пiд
Полтавою
19:35 Країна У
22:35 Одного разу в
Одесi

00:00 Т/с «Свiтлофор»
СТБ
7:00 «Все буде добре!»
09:00 «Все буде смачно!»
11:00 «Караоке на
Майданi»
12:00 «Х-Фактор - 7»
15:10 «Мiстичнi iсторiї-7 з
Павлом Костiциним»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
23:00 «Я соромлюсь
свого тiла 2»
НТН
6:50 Х/ф «Азiат»
08:45 Т/с «Брати»
12:45 «Розсмiши комiка»
14:30 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна - 4:
Протокол Фантом»
16:45 «Легенди карного
розшуку»
19:00 Т/с «Заповiдник
страху»
23:00 Х/ф «Острiв смертi»
НОВИЙ КАНАЛ
6:10 М/с «Кiт у чоботях»
07:30 Х/ф «Миттєвостi

Нью-Йорка»
09:15 Х/ф «Самотнiй за
контрактом»
11:20 Х/ф «Кохання у
великому мiстi 2»
13:10 Х/ф «Блакитна
лагуна»
15:15 Х/ф «Повернення в
блакитну лагуну»
17:15 Х/ф «Блакитна
лагуна 3»
19:00 Х/ф «50 перших
поцiлункiв»
21:00 Х/ф «Блондинка в
законi»
22:50 Х/ф «Блондинка в
законi 2»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
09:30 Мiльйони Гiтлера
10:30 Поплiчники Гiтлера
11:30 Справжнє обличчя
Iсуса
12:30 Хрест у мистецтвi
13:20 Мисливець та
жертва
15:20 Дика Куба
16:20 Татри: незаймана
краса
17:10 Дивовижна Корсика

18:10 Мiстична Україна
22:00 Земля: код
знищення
22:50 Велич i падiння
Версаля
23:40 Розкiш Тюдорiв
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:30
«Телемаркет»
13:00 «Рецепт успiху
М.Поплавського»
13:30 «Життєвi iсторiї»
14:30 «Служба порятунку»
15:00 «У центрi уваги»
18:50 «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...»

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 (097) 614-56-47
29 серпня 2016 року о
19:00 на вул. Б. Хмельницького, буд. 7 в м. Вишгороді,
біля ПТ «Ломбард «Віста»
відбудуться збори власників
щодо надання нежитлового приміщення загальною
площею 25,88 кв. м, у якому
знаходиться ПТ «Ломбард
«Віста», в строкове платне
користування.
Прохання всіх співвласників буд. 7 на вул. Б. Хмельницького бути присутніми на
зборах

08:15 «Мультфiльми»
10:10 М/ф «IмпiСуперстар!»
11:50 М/с «Мiа та я»
12:50 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
17:00 «Орел i Решка.
Невидане»
18:00 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
19:00 «Вечiрнiй квартал»
21:00 М/ф «Планета 51»
22:45 «КВН»
ІНТЕР
6:00 Х/ф «Пiдкидьок»
07:40, 20:00 «Подробицi»
08:10 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Навколосвiтня подорож»
11:00 «Орел i Решка.
Шопiнг»
12:00 Т/с «Диван для
самотнього чоловiка»
16:10 Х/ф «Молодята»
18:00, 20:30 Т/с
«Дружина генерала»
22:40 Х/ф «Час збирати
камiння»

ICTV
07:45 Провокатор
08:45 Зiрка YouTube
09:50 Дивитись усiм!
10:50 Без гальм
11:15, 13:00 Х/ф
«Блакитна безодня»
12:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Квант
милосердя»
16:05 Х/ф «Казино
«Рояль»
18:45 Факти тижня
20:25 Х/ф «007:
Координати «Скайфолл»
23:15 Х/ф «Таксi»
5 КАНАЛ
6:30, 07:30, 08:30, 09:30,
10:35, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 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
08:32 Феєрiя мандрiв

12:32 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
17:15 «Дзеркало iсторiї»
19:25 Невигаданi iсторiї
20:00, 20:20, 22:32
Документальний проект
21:00 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем
21:40 Час-Time
23:32 Фiнансовий
тиждень
2+2
07:50 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
11:00 «Люстратор 7.62»
12:00 «Люстратор.
Спецпроект»
13:00 «Секретнi
матерiали»
14:00 «Цiлком таємно»
15:00 Прем’єра! Д/п
«Дембель»
15:55 Д/п «Мiля»
16:50 6 тур ЧУ з футболу
«Карпати» - «Олiмпiк»
19:00 Х/ф «Бруклiнськi
копи»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»
23:15 Х/ф «Природжений
гонщик»

КОНДИТЕРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО НА ВИРОБНИЦТВО ЦУКЕРОК
ЗАПРОШУЄ ПРАЦІВНИЦЬ (ЖІНОК). ТЕЛ: (098) 570-22-50
Комунальному підприємству
«Благоустрій-Вишгород» потрібні на
роботу водії категорії «В» та «С».
Звертатись за адресою: вул. Ю. Кургузова,
9-а з 09:00 до 16:00, тел: (068) 345-09-88

Вважати недійсними втрачені документи від 30.07.1992
р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс №
178) на ім’я Віталія Миколайовича ХАРІТОНОВА
Вважати недійсними втрачені документи від 10.12.1991 р.
про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 1) на
ім’я Олександра Павловича ГРИНЕНКА

29 серпня 2016 р. о 10:00 відбудеться процедура встановлення меж земельної ділянки та роботи із закріплення межовими знаками поворотних точок меж ділянки за
адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Лугова,
38 — в натурі (на місцевості)

Потрібні охоронники в офіс
(доба/три, в центрі Києва).
Доба — 400 грн. Вік — до 45 років.
Тел: (067) 36 888 01, Денис Миколайович,
(067) 979 67 61, Антон Дмитрович.

Вважати недійсним паспорт громадянина України
СТ 273666, виданий Вишгородським РВ ГУ МВС
України в Київській області 9 вересня 2011 р. на
ім’я Таміли Петрівни ОРЕЛ
Вважати недійсними втрачені документи від
30.10.2002 р. про членство в ГБК «Ветеран» (гаражний бокс № 302) на ім’я Олександра Володимировича ПОЧИНКА

Вважати недійсним атестат про повну загальну
освіту КХ № 42864090, виданий 12.05.2012 р. на
ім’я Євгенії Володимирівни ЛЯЩУК
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20 серпня

Щиро ВІТАЄМО зі шлюбом красиве нове подружжя
МЕЛЬНИЧУКІВ — Романа та Ірину –
спеціаліста відділу державної реєстрації
Вишгородської міської ради.
Хай виправдовує життя усі ваші надії,
Хай втілюються задуми і здійснюються мрії,
Хай ваша молодість ніколи не минає,
І не минають щастя, радість і добро,
Хай вічними гостями дім ваш заселяють
Кохання й злагода і двох сердець тепло!
Колектив Вишгородської міської ради

Вітання

Мозаїка

2016 року

З первістком!

ВІТАЄМО інспектора ДАБК при Вишгородській міській
раді Артема АНДРУСЕНКА та всю його щасливу родину з
народженням первістка Микити!
Козацькому роду нема переводу. З роси і води —
здоров’я, розуму і краси новому вишгородцю! Сил і терпіння
— батькам. Щасливих усмішок – рідним. Море друзів і перспектив — усім.
Міська рада, міськвиконком, редакція газети «Вишгород»

З нагоди дня народження ВІТАЄМО
дорогого дідуся Миколу Петровича БОГАЧА!
Бажаємо здоров’я на довгі роки.
Хай буде довшим твій життєвий шлях,
Хай не турбують лихо і нещастя,
І журавлі на крилах принесуть
Все те, що називають люди — щастя!
Тетяна, Олександр, Яна, Тимур, Марк

Олександр СЕМЕНОВ,
депутат міської ради

Вишгород — місто-курорт чи
місто, не придатне для життя?

Словосполучення
«Вишгород — містокурорт…» я вперше
побачив на бігборді, що закликає всіх
бажаючих придбати
квартири в нашому
місті. Зараз подібних бігбордів у Вишгороді досить багато — квартири пропонуються на будь-який смак, здебільшого у нових будинках, які й справді
ростуть, як гриби після дощу — в найнесподіваніших місцях.
Мимоволі спіймав себе на думці, що
я, як і більша частина міських депутатів,
навіть гадки не маю, де з’явиться новий
будинок і на якій підставі зводяться вже існуючі багатоповерхівки. Адже лише міські
депутати надають землю, затверджують
проекти землевідводу…
Та реалії виявляються іншими — часто-густо законні схеми виділення землі,
надання всіх необхідних дозвільних документів якимось чином оминаються забудовниками — і ми маємо в місті цілий букет абсолютно різних по стилю споруд, які
ніяк не складаються в єдиний ансамбль —
та ще й розкиданих по всьому місту. Таке
враження — хто де вихопив клапоть землі — там і будується. Причому будинки з
однаковим успіхом з’являються як у зонах
житлової забудови, так і в рекреаційних
зонах або в місцях, де попередньо планувалися, скажімо, дитячі заклади.
А потім, вже по факту, будівлі узаконюються (ну, вже ж побудували, куди ж їх
подіти?..) І така практика привела до досить непростої ситуації, що склалася з будівництвом житла у нашому місті.
Хоча, звісно, будувати для людей житло — необхідна й благородна справа. І
розвиток міста не зупинити й не уповільнити.
І не треба!
Просто будівництво нових об’єктів має
відбуватись гармонійно — житло слід бу-

дувати паралельно з дитячими садочками,
школами та іншими об’єктами інфраструктури міста.
А фактично на сьогодні ми маємо таку
картину: забудовники зводять виключно
житлові багатоповерхівки, 70% яких заселяють кияни та жителі інших міст, нагромаджуючи й без того болючі проблеми
вишгородців. І зараз ми вже маємо ситуацію, коли дітей доведеться розвозити в
дитячі садки хіба що по навколишніх селах, школи всі переповнені й працюють у
дві зміни, лікарня задихається від кількості
відвідувачів, на яку вона не розрахована,
каналізаційна мережа функціонує на межі
своїх можливостей, електричні системи й
мережі теж не витримують такого навантаження.
Вже навіть і не згадую про неможливість виїхати вранці з міста — транспортна
проблема буде окремою темою для розмови.
А найближчим часом очікується будівництво ще близько десятка нових
будинків! Причому дев’ять поверхів уже
майже ніхто не будує — 18, 20 поверхів
і вище! А в перерахунку на наші звичні
дев’ятиповерхівки — це фактично ще біля
двох десятків будинків! Майже третина
Вишгорода! Тобто, найближчим часом у
нашому місті з’явиться ще декілька тисяч
нових мешканців.
І куди підуть до школи їхні діти?
А наші?
І питання, винесене в заголовок статті,
стає надзвичайно актуальним — то всетаки Вишгород — затишне зелене містечко чи місто, звідки скоро доведеться
з’їжджати?
Звичайно, всі ці проблеми виникли не
сьогодні і не вчора, а накопичувались роками. І, тим не менше, відповіді на всі ці
виклики повинні надати ми — депутати й
місцева влада.
Нещодавно стало відомо про створення в нашому місті нової громадської органі-

Депутатська трибуна

ФізкультУРА

Юрій ТЕБЕНКО, керівник проекту «Smilepark»

ТОВ «Завод енергосистеми»
потрібні на роботу слюсарі
(металообробка), с. Козаровичі. З/п висока.
Тел: (098) 688-69-88

На роботу в аптеку потрібні ФАРМАЦЕВТИ.
В аптеці в оренду здається кабінет.
Тел: (097) 285-50-48
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Усе моє, все зветься — Україна

зації — Асоціації забудовників, метою якої
є «не тільки забудова міста, а також розвиток та покращення місцевої інфраструктури та будівництво нових комунікацій».
Беручи до уваги гуманні цілі й благородну мету новоствореної організації,
міській владі, депутатському корпусу,
громадським активістам та забудовникам
слід об’єднати зусилля для виходу з цієї
непростої ситуації, яка зараз склалася
у Вишгороді. Влада має застосовувати
всі засоби впливу на забудовників, щоб
зобов’язати їх бути соціально відповідальними за свою діяльність перед жителями
міста. Виходячи з цього — сідати за стіл
і домовлятися — скажімо, про введення
мораторію на будівництво нового житла
до моменту вирішення питання з дитячим
садочком чи школою (а краще — і з тим, і
з іншим). Найперше — мають бути збудовані ці вкрай необхідні для міста об’єкти!
І тільки після цього розпочинати знову
будувати житло. Інакше — колапс!
Окрім того, депутати мають створити тимчасову депутатську комісію, яка
вивчить матеріали по всіх новобудовах
міста й надасть їм оцінку, перевірить роботу новостворених відділів міської ради,
що відповідають за будівництво і видачу
містобудівних умов, а також перегляне
обґрунтованість тих чи інших рішень виконавчих органів міської ради.
Ці кроки необхідно зробити негайно.
Звісно, не хотілось би спрощувати цю
проблему, тому що тут, безумовно, виникне ще безліч питань — як юридичноправового характеру, так і бізнесово-економічних. Але в даному випадку повинне
бути розуміння того, що всі ми в одному
човні — і влада, і забудовники, і жителі
міста. І тільки усвідомивши це і зробивши
кроки один одному назустріч, ми зможемо
зрушити цю проблему. І зробити нарешті
так, щоб наше місто росло і розвивалося,
а жителі не потерпали від хаотичного і безсистемного будівництва.

У«Smilepark» — День відкритих дверей

За підтримки міського голови

Вишгородське МКП «Водоканал» запрошує
на роботу чоловіків за спеціальністю:
— слюсар аварійно-відновлювальних робіт
водопровідно-каналізаційної дільниці;
— електрика.
Довідки за тел: (04596) 23-354

Вишгород

У Вишгороді за греблею Київської ГЕС з’явився спортивно-рекреаційний «Smilepark» — комплекс спортивних
активностей під відкритим небом: вейкбординг (тренажери для занять водно-лижним спортом), волейбольний
майданчик, локація з байдарками та дошками САП, школа «пітбайк» (для любителів мотокросу — легкі мопеди
для їзди по треку), велика пляжна безалкогольна зона з
альтанками для культурного дозвілля.
Територія культурно-спортивного дозвілля, на яку так довго чекали вишгородці, створена за підтримки міського голови
Олексія Момота, його заступника Трохима Іванова і міського
депутатського корпусу, а також за найактивнішої участі директора КП «Благоустрій-Вишгород» Валентина Пільгуна,
спонсора Кирила Ходасевича і керівника СЗДТУ ПАТ «Укргідроенерго» Вадима Зікєєва.
У суботу, 20 серпня, у нас — День відкритих дверей.
На гостей, окрім цих активностей, чекають спортивні ігри,
перетягування каната на воді, слейк-зона, де можна попрактикуватися в балансуванні на стропі, батут для малюків, діятиме пікнік-зона (відвідувачі зможуть приготувати
на мангалі м’ясо, принесене з собою або куплене на місці). Увечері — дискотека для молоді та дорослих.

Цього дня все, що стосується спорту, — буде безкоштовним (загалом же використання вейкборд-тренажера
коштує 600 грн за годину).
До «Smilepark» з 10 години ранку від супермаркету
«Billa» курсуватиме мікроавтобус. Довідки за тел: (067)
123-39-77; (095) 518-11-33.
Докладніше — на сторінці Faсebook: @SportSmilePark.

А ти вже ПЕРЕДПЛАТИВ
«Вишгород»?
Індекс газети «Вишгород»
у Каталозі місцевих
періодичних видань 40007.
У Вишгороді відділ передплати
Центру поштового зв’язку №10
(пл. Т. Шевченка, 2) працює:
понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до12: 30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349
Відповідальний за розповсюдження
газети «Вишгород» —
Олексій, тел: 063-63-66-387

