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75-та річниця Перемоги над нацизмом
Шановні вишгородці!
Дорогі наші ветерани!
75 років відділяє світ від тих травневих
днів, коли відлунали залпи найбільшої в історії людства війни. Ця страшна катастрофа на території України була не просто
боротьбою двох людиноненависницьких режимів, не просто військовим протистоянням
Вермахту та Радянської армії — це трагедія,
яка забрала мільйони життів, спровокувала
десятки локальних міжетнічних конфліктів,
понівечила долі, розлучила родини, знищила цілі села та міста, зруйнувала економіку.
Українська земля, рясно скроплена
кров’ю своїх Героїв, зазнала чи не найбільших втрат в Європі. В роки війни українці
змушені були воювати під різними прапорами та девізами, але з єдиним прагненням —
звільнити Україну від окупантів та повернути на свою землю мир. Ми ніколи в історії не
були завойовниками, але тому, хто на нас
йшов зі зброєю, ми зброєю і відповідали.
Схилімо голови на знак світлої пам’яті
про наших співвітчизників, загиблих на
фронтах та в національно-визвольній боротьбі середини минулого століття. Вони
гідні нашої поваги та шани. Згадаймо, що
жертвами війни було й цивільне населення:
сотні тисяч убитих, закатованих, заморених
голодом... Помолімося сьогодні за усіх, чиї
життя обірвала війна.
Шановні ветерани! Здобута вашим поколінням Перемога надихає на нові звершення, зміцнює дух, допомагає долати
труднощі та йти вперед. Ваш подвиг сьо-

годні гідно продовжують українські воїни, які ціною власного
життя захищають незалежність та територіальну цілісність
нашої держави на східних рубежах.
Вірю, що Україна обов’язково святкуватиме тріумф перемоги і в нинішній баталії, нав’язаній нам країною-агресором,

що ігнорує сучасну систему міжнародних відносин та зневажає будь-які цінності.
Бажаю усім вишгородцям сили духу, оптимізму, миру і
злагоди!
Олексій МОМОТ

10 ТРАВНЯ — ДЕНЬ МАТЕРІ

Бути
мамою…

Пам’ятати заради майбутнього

…Це нарешті зрозуміти свою маму. Усі
її страхи, застереження, хвилювання, які
часом смішили, іноді дивували, а іноді від
них ставало й трохи лячно. Ну, і класичне:
«Ось будуть у тебе свої діти – зрозумієш».
Далі — на стор. 8
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ЛИСТ У НОМЕР

Епідемічна ситуація
у Вишгороді та районі
За інформацією Вишгородського міжрайонного відділу лабораторних досліджень ДУ «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України», станом на 10:00
07.05.2020 року епідемічна ситуація у Вишгородському районі та місті Вишгороді:
— кількість осіб, що захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19, — 23
(двадцять три); госпіталізовані — 4 (чотири);
зареєстровані:
м. Вишгород — 12 (дванадцять),
с. Старі Петрівці — 1 (один),
с. Нові Петрівці — 3 (три),
с. Козаровичі— 1 (один),
с. Тарасівщина — 1 (один),
с. Вища Дубечня — 1 (один),
с. Новосілки — 1 (один),

смт Димер — 1 (один),
с. Лютіж — 1 (один),
с. Лебедівка — 1 (один),
— кількість осіб, що одужали, — 5
(Вишгород — 3, Нові Петрівці — 1, Тарасівщина — 1);
— кількість осіб, з підозрою на
COVID-19 — 21 (двадцять одна); госпіталізовані — 6 (шість);
— кількість контактних осіб — 92
(дев’яносто дві);
— кількість осіб, що повинні знаходитися на самоізоляції, — 69 (шістдесят
дев’ять);
— проведено досліджень за допомогою полімеразно-ланцюгової реакції
(ПЛР) на COVID-19 — 118 (сто вісімнадцять).

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН

Кампанія декларування доходів триває!
Податкова декларація про майновий стан і доходи за 2019 рік подається платниками податку – фізичними
особами до контролюючого органу
за своєю податковою адресою у встановлені Податковим Кодексом терміни, а саме – до 01 липня 2020 року.
Сплатити задекларовані податкові зобов’язання потрібно до 01 жовтня
2020 року.
З метою використання права на податкову знижку декларація подається
по 31 грудня (включно) 2020 року.
Якщо платник податку, який відповідно до чинного законодавства
зобов’язаний або має право подати річну декларацію, не проживає за місцем
прописки, то декларація подається до
контролюючого органу за податковою
адресою, тобто, за місцем реєстрації
згідно з паспортними даними.
Фізичні особи, які зняті з реєстрації

за однією адресою та не зареєстровані
(прописані) за іншою, повинні подати декларацію до податкового органу за попередньою податковою адресою.
Громадяни можуть подати декларацію в електронному вигляді, скориставшися сервісом Електронний кабінет.
Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.
gov.ua або через офіційний вебпортал
ДПС.
Для подання декларації в електронному вигляді потрібно отримати ключі
електронного цифрового підпису, які видаються будь-яким акредитованим центром сертифікації ключів (далі - АЦСК).
Перелік АЦСК ДПС із адресами розміщено у відкритій частині Електронного
кабінету, який розташовано на офіційному вебсайті ДПС.
Вишгородське управління
ГУ ДПС у Київській області

Пам’ятаємо Героїв

Вони живуть поруч з нами. А ми часто
навіть і не здогадуємось про це. Микола
Грищенко – дідусь моєї вихованки. Я деякий час не знала про його участь в АТО, а

він і не хвалився цим. Просто жив
і радів своїй улюблениці-онучці. А
вона завжи щиро раділа зустрічі
з дідусем…
Часто думаю про те, як правильно розповідати дошкільнятам про наших Героїв, про війну
і країну-агресора, щоби діти вчились любити рідну землю, мову...
Це важка праця, нею мають займатися, в першу чергу, в родинах, і не тільки ті, чиї рідні стали
на захист України, а і решта – на
знак пошани і подяки за мирне
небо над головою.
…Висловлюю співчуття родині Героя. Грищенко Микола Васильович пішов з життя 17 квітня
2020 року. У 2014-15 рр. служив
у 11-му батальйоні «Київська
Русь». Указом Президента України Петра Порошенка нагороджений відзнакою «За участь в антитерористичній операції».
Герої ідуть від нас тихо…
В Небесному Війську призов.
Можливо, комусь стане втіхою
Поезія молитов…
Олена РОГОВЕНКО

Карантин продовжено.
Обмеження ослаблено
В Україні карантин через коронавірус продовжено до 22 травня. При цьому багато обмежень будуть ослаблені.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Уряду в понеділок, 4 травня.
Кабінет міністрів представив план
виходу України з карантину. За словами
прем'єр-міністра, його реалізація може
початися вже з 11 травня. Однак умовою для цього є сприятлива епідемічна
ситуація в країні.
«Важливо правильно завершувати
процес карантину. Зараз бачимо, що
ВООЗ продовжила дію глобального режиму надзвичайної ситуації. Тому для
нас пом'якшення карантину так само
не означає його зняття. Карантин буде
продовжений до 22 травня. Далі будемо
дивитися, як рухатиметься пандемія в

світі», – заявив Шмигаль.
Послаблення карантину в Україні:
що відкриють і дозволять
парки і сквери;
салони краси і перукарні;
літні майданчики кафе і ресторанів;
роботу нотаріусів та юристів;
заклади побутового обслуговування
громадян;
музеї і бібліотеки;
тренування для професійних команд
на закритих базах;
стоматологічні кабінети;
сервіси обслуговування побутової
техніки;
відновлення діяльності суб'єктів господарювання, яка не передбачає прийом відвідувачів,
оптики та послуги окулістів, послуги
з ремонту окулярів.

Вишгород
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МІСТО
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Актуальна інформація від міського голови

З ПЕРШИХ ВУСТ
Чим живе місто сьогодні, під час
карантину, які тривають роботи із
благоустрою, із будівництва соціальних об’єктів, зокрема, садочків, та
про інше – розповідає міський голова
Олексій Момот.
— Карантин продовжено, але місто
функціонує. Всі роботи з благоустрою в
більшій чи меншій мірі продовжуються.
Тішить те, що триває будівництво трьох
найбільш потрібних об’єктів — дитячих
садочків. Майже щодня я інспектую ці
роботи і можу з великою долею впевненості сказати, що восени цього року закінчимо об’єкт, який будує місто своїми
силами на провулку Шевченка. Велика
вірогідність того, що буде добудовано
корпус до дитячого садочка «Чебурашка». Добудова корпусу у «Ластівці» завершиться вже у 2021 році – через карантинні заходи, скасування багатьох

податків маємо недоїмку в бюджеті.
Роботи із благоустрою дещо скорочені, але ніхто не зупиняється, ми працюємо, продовжуємо робити наше місто
більш комфортним, зручним для мешканців.
— Як виходитимемо з карантину,
яке буде послаблення і які вимоги з
боку Вишгородської міської ради будуть до малого бізнесу, що з 11 травня почне працювати?
— Все це чітко регламентовано в постанові Кабінету міністрів, прийнятій 4
травня. Ми не можемо впливати на малий бізнес, взагалі на будь-який бізнес,
на будь-яке господарське діяння. Це заборонено законом, це не наша функція.
З 11-го числа в місті відкриються перукарні, салони краси, спортивні об’єкти
для тренувань, парки для прогулянок і
таке інше. Єдине, про що ми зараз дискутуємо у міській раді, це про відкриття
набережної. Будемо радитися з фахівцями, з медиками. Адже це не просто
парк, де на відстані гуляють поодинокі
перехожі, а дуже популярна точка тяжіння, куди окрім місцевих приїздить відпочивати багато гостей із столиці. Тобто,
створюється велике скупчення людей. У
разі, якщо набережну не буде відкрито з
11-го травня, дуже прошу всіх мешканців
поставитися до цього з розумінням. Аби

ПФУ ІНФОРМУЄ

Проведено індексацію пенсій
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2020
року № 251 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям
населення у 2020 році» Пенсійним
фондом України проведено індексацію пенсій з 1 травня.
Пенсії
перераховано із застосуванням коефіцієнта
збільшення середньої заробітної плати в Україні, з якої
сплачено
страхові
внески, та який враховується для обчислення пенсій, у розмірі 1,11. Відповідно
до згаданого рішення Уряду, розмір підвищення в результаті перерахунку не може бути менше 100
гривень.
Крім того, враховано, що розмір пенсійних виплат у одержувачів пенсій, призначених згідно Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсій-

не страхування», які набули необхідного страхового стажу (35 років чоловіки
та 30 років жінки), не може бути нижче
2100 гривень.
Перерахунок проведено автоматично (без особистих звернень) та 476,3 тисячам пенсіонерів Київської області підвищено розмір пенсій. Середній розмір

ження. Тому і знімати їх повноважень у
виконкомів немає. Вони є лише в Уряду. І
йому потрібно більш виважено підходити
до вирішення таких питань.
— У Київській області сильний спалах коронавірусу у гуртожитках. У нашому місті їх два…
— До них посилена увага. Адже там
скупчення людей на умовний квадратний
метр більше, ніж у звичайному багатоповерховому будинку. Гуртожитки обслуговує наша комунальна «Управляюча компанія». Перед її директором поставлене
завдання приділяти максимальну увагу
цим об’єктам, своєчасно проводити там
санітарно-епідеміологічну обробку антисептичними засобами.
— На Великдень люди були вдома,
у поминальні дні, у день річниці аварії
на ЧАЕС. Наближається 9 травня…
— 9 травня також побудемо вдома.
Ми не плануємо проведення будь-яких
масових чи індивідуальних заходів, покладань квітів у цьому році, на жаль, у
нас не буде. Користуючись нагодою, вітаю всіх ветеранів, тих, хто дійсно пройшов війну і хто живий. Сьогодні я знаю
шістьох людей у Вишгороді, які є учасниками бойових дій. Низькій їм уклін за
їхній подвиг. Вони справжні герої. Ми не
залишимо їх без уваги, як і щороку, але
нині це буде зроблено в інший спосіб.

В умовах карантинних обмежень
Життя в умовах
карантинних обмежень болюче вдарило по всіх сферах економічного
та соціального напрямку. І найбільш
болюче це відчули
маленькі підприємства та малий
бізнес.
Сільськогосподарським
підприємствам неймовірно складно втриматися
та вижити в умовах неможливості реалізації вирощеної продукції, для вирощення якою були потрачені значні ресурси,
фінанси. Багато з підприємств просто не
в змозі витримати навіть короткі простої
у роботі, не говорячи вже про настільки
тривалі.

Та до загрози розповсюдження небезпечної інфекції всі поставилися з розумінням, не дивлячись на суттєві збитки. Були сподівання, що нарешті закону
будуть дотримуватися всі без виключень
і для всіх умови будуть рівними, у небуття піде корупційна вибірковість та кумівство. Однак, як бачимо, до цих пір нічого
не змінилося. Підприємці по всій країні
змушені були просто утилізувати свій
урожай, в той час, як ресторани можновладців продовжували працювати.
Хочеться висловити вдячність всім
підприємцям, які у цей непростий час
знайшли можливість та надавали допомогу для медиків та простих людей, які
залишилися без можливості заробляти
кошти. Ваша підтримка є неоціненною.
Заступник міського голови
Трохим ІВАНОВ

Громадські слухання перенесено
підвищення — 222,36 гривень.
Виплата проіндексованих пенсій
буде проводитись з 4 травня 2020 року
у встановлені пенсіонерам дати виплат
шляхом зарахування на рахунки в банках або через АТ «Укрпошта».

НАМ ПИШУТЬ

Вдячні за увагу і доброту
Коронавірусна епідемія кардинально змінила плин життя кожної
української сім’ї.
Від самоізоляції
особливо страждають люди поважного віку. Адже це та категорія здебільшого малозабезпечених, часто
самотніх і хворих, які дуже потребують і моральної, і матеріальної підтримки.
Саме таким людям поважного віку у
найскладніших життєвих ситуаціях знаходять і добрі слова підтримки і, по можливості, допомагають розв’язати інші
побутові проблеми багаторічні депутати
міської ради будинків №№ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 на вулиці Богдана Хмельницького
Володимир та Олена Лісогори. Не забувають і ветеранів будинків №№ 8 та 9.

один необдуманий крок не перекреслив наших спільних попередніх старань
щодо убезпечення себе від зараження.
В цілому в місті, як і в усій країні, буде
запроваджено певні пом’якшення карантинних заходів.
— Зараз вся країна спостерігає за
протистоянням між центральною владою і мерами деяких міст. Це, зокрема,
стосується самовільного пом’якшення
карантину мером Черкас. Як Ви ставитесь до таких рішень на місцях?
— Я повністю підтримую мера Черкас
в плані того, що необхідно було з 24-го
квітня зробити певні пом’якшення, які будуть зроблені лише з 11-го. Адже дещо
нелогічно: в парках або в перукарнях, де
і до карантину не було масових скупчень
людей, можна заразитися, а в гіпермаркеті «Епіцентр», наприклад, ризик менший. На мою думку, Уряду необхідно
було раніше вводити пом’якшення, все
ж таки дозволити малому бізнесу працювати, звісно, з дотриманням санітарних норм. Цього зроблено не було, що
призвело до певного соціального напруження. І це легко зрозуміти, адже люди
хочуть працювати, банально тому, що їм
треба годувати сім’ї.
З іншого боку – виконавчий комітет
Черкаської міської ради, чи будь-якої іншої, не вводив карантинні заходи, обме-

Щороку до свят вони організовують
продуктові набори самотнім, хворим
людям поважного віку свого округу. От
і в нинішній складній ситуації до Великодніх свят надали продукти першої необхідності ветеранам. Декому із немічних і
хворих набори доставили додому.
Ми щиро вдячні нашим уважним до
потреб людей пенсійного віку депутатам
Олені та Володимиру Лісогорам. Бажаємо їм усіляких гараздів. Побільше б нам
мати таких слуг народу!
За дорученням мешканців
вулиці Б. Хмельницького,
Емма ОДИНОКІНА,
голова первинної
ветеранської організації вулиці

Розпорядженням міського голови О. Момота № 57 від 6 травня 2020
року продовжено процедуру розгляду
пропозицій та зауважень громадськості
під час проведення громадських слухань
щодо врахування громадських інтересів у проєкті містобудівної документації
«Детальний план території, що розташована вздовж траси Київ-Овруч та житлового масиву в м. Вишгороді Київської
області» до 2 червня 2020 року.
Перенесено дату проведення громадських слухань з 12.05.2020 року на

26.05.2020 року в приміщенні адміністративного будинку на пл. Шевченка,
1 у м. Вишгороді (другий поверх, мала
зала засідань).
Порядок денний:
з 09:10 до 09:30 – реєстрація учасників, з 09:30 до 10:00 – доповідь розробника та/або замовника про розроблений проєкт містобудівної документації, з
10:00 до 10:30 – запитання та відповіді
на запитання, з 10:30 до 11:00 – прийом
пропозицій (зауважень) у письмовій та/
або усній формі.
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День перемоги без
вірусу «побєдобєсія»
Карантин вніс корективи в абсолютно усі пам’ятні дати нашого
календаря. Не став винятком і День
перемоги. 9 травня до братських могил скромно покладуть квіти, поздоровлять поодиноких живих фронтовиків і на цьому все завершиться. За
великим рахунком, так мало бути завжди. Живим — честь і хвала, мертвим — низький уклін.
Україні вдалося позбавитися вірусу
«побєдобєсія», на відміну від Російської Федерації. Там, за поребриком,
чим далі від 1945-го року, тим більша воєнна істерія: помпезні паради,
цинічні логунги «Можем повторить!»,
наліпки на машини і сідниці дівок «На
Берлін!», підле пересмикування історії
війни та інші негожі справи.
Дивлячись на це безумство, мені
хочеться запитати і російських, і наших ватників: а що ви можете повторити? Ви ж навіть не спромоглися за
75 мирних років по-людськи поховати
загиблих бійців і командирів Червоної
армії. І досі біліють солдатські кістки на
полях колишніх боїв. За старою традицією війна вважається завершеною
тоді, коли похований останній убитий
солдат. Якщо це так, то «велика вітчизняна» буде продовжуватися безкінечно, бо рахунок неупокоєних кісток
іде на мільйони.
Ніде у світі не принижували так ветеранів, як у нас. Ми вже забули, як з
великих міст вивозили безногих, безруких фронтовиків на візках, щоб не
псували картину міста. То про які паради може йти мова?
На момент розпаду Радянського
Союзу у Москві зберігалося 3,2 мільйона бойових нагород, які з різних
причин не були вручені фронтовикам.
Це близько 80 тонн орденів і медалей.
Третина з них у бронзі: медалі за Ленінград, Сталінград, Варшаву, Будапешт,
Кенінсберг, більше половини – срібні
нагороди: медалі «За відвагу», «За

ЖИВУ УКРАЇНОЮ

бойові заслуги», ордени Червоного
Прапора, Червоної Зірки, Вітчизняної
війни, Слави та інші. За кожною цією
нагородою — кров, піт і сльози. Що завадило їх вручити протягом 46 повоєнних років? Це називається «Спасибо
деду за Победу!».
Після війни декілька років нагородженим фронтовикам доплачували за
медалі й ордени, але й ці мізерні копійки у них забрали. Як забирали усі
документи у фронтовиків — сільських
жителів. Паспорт селянину мати не заведено. Сиди, солдатику, у селі і нікуди
без паспорта не рипайся.
Радянська пропаганда дуже багато
говорила про соціальне забезпечення
ветеранів. Але пенсії були — не розженешся. Болісно і прикро читати, що
Німеччина виплачує ветеранам вермахту від 1 600 до 9 000 доларів в залежності від звання і заслуг. Плюс ще
солідний соціальний пакет. Наші союзники американці до середньої пенсії —
1 500 доларів ще отримують додаткові
1 200 доларів, у Великобританії пенсії
від 2 200 до 10 000 доларів. Ось таким
чином без парадів і вигуків «Можем
повторить!» вшановують тих, хто проливав кров.
Ми нарешті взамін тезі «Всесвітньоісторичне значення перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні» знайшли людяний слоган «Ніколи
більше!». І благо, що зараз вже говоримо не про «створення світової системи соціалізму», а про перестороги на
майбутнє.
9 травня — це, найперше, день
пам’яті про мільйони полеглих, найкращих і найсміливіших, тих, хто ціною
самопожертви і героїзму наближав перемогу.
Не для того мільйони людей прийняли мученицьку смерть, щоб нинішні недоумки кричали «Можем повторить!».
Володимир ТКАЧ

7 травня, напередодні Дня пам’яті та
примирення і 75-ї річниці Перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні на території Національного музею-заповідника
«Битва за Київ у 1943 році» відбулося
покладання квітів до Пам’ятника воїнамвизволителям та до Пам’ятного знаку Невідомому солдату.
За доброю щорічною традицією у вшануванні пам’яті українських захисників

взяли участь голова Київської обласної
організації інвалідів війни, Збройних сил
та учасників бойових дій В.В. Говоров, голова Бучанської міської організації інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій О.І. Щербак, М.В. Райчук – голова
Бучанської міської організації ветеранів
Афганістану та члени цих організацій.
P.S. Учасники покладання дотримались всіх карантинних та санітарних норм.

Я не святкую дєнь пабєдьІ... Поминаю своїх …

Це московія, містечко електрогорськ, вулиця лєніна, будинок 1928-го
року, побудований німцем Классоном
для робітників ГРЕС № 3. У ньому народилася моя мама, звідси мій дід Іван
Павлович Шляков (НА ФОТО) у віці
39-ти років, маючи бронь через свою
посаду бухгалтера та наявність двох
дітей, пішов добровольцем на фронт,
у власному одязі, без зброї. І майже
одразу потрапив в оточення з тисяча-

ми таких же добровольців і загинув,
ставши одним із мільйонів «пропавших бєзвєсті»…
Бабуся та й моя мама довго боялися згадувати про діда, а отримати якусь
пенсію – і поготів. А ще розповідали про
мужика із сусіднього під’їзду, котрий повернувся з полону з переламаними руками, якими намагався втриматися за
борт військового автомобіля, а совєцькі
товаріщі офіцери били його по руках прикладами, аби відчепився...
Тільки плакали, поминаючи в «дєнь
пабєдьІ», коли вже той «празднічньІй»
день з’явився на офіційному рівні, а згодом і в телевізорі. А в будинку лишилися жити вдови з дітьми — два під'їзди,
два поверхи, на поверсі по шість кімнат,
спільні кухня/туалет.
Шість років тому, вже в 21-му сторіччі, з цього маленького містечка, можливо,
з такого ж будинку, на наш український
Донбас відправлялися «добровольці» (я
гуглила, вони справжні) — «пострєлять
бєндеровцев».... Побачивши будинок,
одразу згадала і «наше» вікно, з якого
«бабушка» Поля кликала мене додому,
і балкон, на якому гралася маленькою в
«куколкі», і це «крьІльцо», біля якого пройшло моє дитинство і де я, 8-9-річна, співала, як уміла, Червону руту, а сусідські

діти дивувались: «вот хахлушка дайот»
— і гойдали мене на гойдалці, що стояла
тут...
Цей будинок, який «до війни» я час від
часу згадувала, навіть запахи пам'ятала,
тепер став мені ворожим, наче саме з цих
вікон ціляться в моїх, українських, Воїнів
«любітєлі руского міра».... Я не святкую
їхній «дєнь пабєдьІ». Я згадую свого діда
Івана, мільйони інших дідів, котрі загинули в страшній війні, яку розв’язали справжні кати своїх народів — сталін і гітлер. Я
живу в Україні, живу Україною, як умію,
люблю її, шаную наших Героїв. Уклінно
дякую нашим Воякам, котрі боронять
МОЮ Україну, і вічна пам’ять і слава
ГЕРОЯМ, які поклали свої життя за неї.
Слава Україні і слава нашим ДОРОГИМ
ЗАХИСНИКАМ.
Попитайте в євреїв, які жили в резервації, як то — мати зірку шестикутну на
спині, в яку може стрелити німець без
жодної апеляції, і забити на вулиці на
очах у матері єдиного сина... Попитайте
в тих, хто в гулагах конав на нарах, вигниваючи ззовні, тліючи зсередини, як
червоні нелюди, жеручи самогон і сало,
вистилали ями трупами — а згодом їх
ставили в приклад піонерам... Попитайте
про голод, чорний, як земля на погості, у
тих, кому м’ясо людини рятувало життя,

але вбивало глузд. Про людські черепи
і кості, що стирчали з-під плугу, і про
владні еліти, що на цих костях пирували...
Застрягають слова, наче риб’яча
кістка, у горлі, і волосся дибки стає від
жаху... Це про тих, хто хотів просто жити
на волі, А, натомість, потрапив у катівню,
на безжальну радянську плаху.
Олена РОГОВЕНКО

75-та річниця
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Шановні мешканці Вишгородщини!
8 і 9 травня наша
країна
відзначає
дві важливі дати –
День пам’яті та примирення і 75-у річницю Перемоги над
нацизмом у Другій
світовій війні.
У ці дні згадаймо всіх, хто ціною власного життя захищав свою рідну землю, і
доземно вклонімося тим, хто пройшов
палаючі стежки Другої світової війни.
На превеликий жаль, через десятки років сучасному поколінню доводиться продовжувати справу дідів та прадідів і захи-

щати свою країну від нападника. Сьогодні
на Сході України – війна, і кожен з нас, як
ніколи, розуміє цінність свободи, знає гірку
ціну, яку доводиться за неї платити.
Висловлюю щиру подяку ветеранам
за подвиг і перемогу. Бажаю здоров’я і
благополуччя вам і вашим родинам, а
нинішнім захисникам Української незалежності – мужності й витримки!
Нехай ці травневі дні дають сили і
вселяють надію на перемогу над агресором! Пам'ятаємо, перемагаємо!
З повагою, виконуючий обов’язки
голови Вишгородської РДА
Олексій ДАНЧИН

Шановні ветерани,
учасники Другої
світової, діти війни!
Щиро вітаю вас із знаменним
святом – 75-річчям Великої Перемоги над фашизмом у війні 1941
– 1945 років.
Низький уклін за вашу мужність
і незламність, вірність Батьківщині,
патріотизм і самовідданість у боротьбі з підступним
ворогом. Пишаємося вами і схиляємо голови перед
вашим подвигом, Олександр Пилипович Кравченко,
Петро Мартинович Головко, Ігор Євгенович Демченко, Василь Петрович Демчук, Петро Олексійович Котенок, Олександр Віталійович Ячницький та інші. І в
мирні дні ви залишалися на передових рубежах відбудови зруйнованої і знедоленої України, дбали про
наше майбутнє.
Вдячні нащадки цього світлого дня зичать вам,
наші дорогі захисники, доброго здоров’я, сімейного
затишку, тепла, щастя, радості, багато літ залишатися
в строю, надихати підростаюче покоління своїм героїчним подвигом.
Із святом Великої Перемоги, герої воєнного лихоліття!
З повагою,
Віктор БАБИЧ,
голова Вишгородської міської
організації ветеранів війни, праці,
Збройних сил
Для
українців
Друга світова війна
не є Вітчизняною і не
є Великою. Війна для
України розпочалася 1 вересня 1939
р. 120 тис. українців
зі зброєю в руках
зустріли нацистів у
лавах Війська Польського. Львів та інші західноукраїнські
міста вже в перший день війни зазнали
бомбардувань.
17 вересня 1939 р. Червона Армія
без оголошення війни перетнула польський кордон та рушила на захід.
Радянський Союз вступив у Другу
світову війну на боці нацистської Німеччини. Радянські війська допомогли Вермахту зламати польський опір під Перемишлем і Брестом.
22 вересня 1939 р. капітулював
Львів. Обложений спочатку німцями, а
потім Червоною Армією. В той самий
день у Бресті пройшов спільний німецько-радянський парад.
На світанку 22 червня 1941 р. німецькі війська перетнули кордон СРСР.
У ході прикордонних боїв у районі Дубна, Луцька та Бродів радянські війська
були розбиті. Червона Армія, фактично
втративши командування, почала відступ до Дніпра. Відступ Червоної Армії
супроводжувався застосуванням тактики «випаленої землі». Про її необхідність оголосив Сталін у своєму виступі 3
липня 1941 р.
Одним із жахливих злочинів сталінського режиму став підрив військами
НКВС греблі Дніпрогесу у серпні 1941 р.
Це спричинило загибель десятків тисяч
червоноармійців та мирних мешканців.

Дорогі ветерани та жителі Вишгородщини!
75 років минуло з тієї тривожної
ночі, коли замовкли
останні постріли гармат на українських
землях,
прийшов
мир і настала тиша.
Подвиг ветеранів
війни – еталон мужності та патріотизму. Ми завжди пам’ятатимемо ціну, яку
заплатили наші герої за мир в Україні,
за надану можливість наступним поколінням жити, народжувати і виховувати
дітей.
Вітаю усіх земляків із Днем пам’яті і

75 років тому
З Перемогою!
цивілізований
світ відстояв свої
цінності, здобувши Перемогу над нацизмом та засудивши злочини проти людяності, вчинені в Другій світовій війні.
Слова безмежної вдячності і шани висловлюю сьогодні вам, дорогі ветерани! Ми пишаємося тим, що є
вашими нащадками, і радіємо, що ви є нашими активними порадниками сьогодні. Турбота про вас — наш

Вдячність і шана визволителям!
Минули роки від незабутнього травня 1945 року,
але й сьогодні подвиги, здійснені нашими захисниками та визволителями під час Другої світової війни, залишаються взірцем патріотизму та вірного служіння
своєму народу.
Ми завжди будемо вшановувати пам’ять всіх тих
героїв, відомих та невідомих. Тих, хто об’єднавшись
разом, на фронті та в тилу робили все для звільнення нашого дому від фашистського загарбника. А потім відбудовували країну у важкі повоєнні роки. Священними залишаються їхні титанічні самовіддані дії,
об’єднані однією метою: «Все для фронту, все для
перемоги!».
Низький уклін за цей подвиг!
Наразі також йде війна. Новий агресор прийшов
до нашої домівки. Війна знову стосується кожної
сім’ї. І я щиро дякую всім воїнам АТО, всім ветеранам
та волонтерам, які сьогодні, як і герої 1940-х років,
об’єднались задля відстоювання рідної Вітчизни, на-

примирення та Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні! Особливу шану і повагу висловлюю вам, дорогі
ветерани. За те, що перемогли і повернулися живими.
Бажаю вам і вашим родинам мирного неба над головою, міцного здоров’я,
благополуччя, бадьорості духу, довгих
років життя, а нашій рідній землі – миру
і процвітання.
Світла і вічна пам’ять загиблим воїнам. Честь і слава живим героям!
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської
районної ради

щоденний обов’язок. Отож, будемо
намагатися виконати його гідно.
Бажаю вам міцного здоров’я,
добра і довголіття. Дякую вам за
Перемогу! Ваші подвиги є для нас
уроком, а, головне, вони додають
впевненості в тому, що, хто захищає свою землю, той завжди перемагає.
Андрій АНІСІМОВ
шої свободи та незалежності. На
жаль, ця війна ще далека від закінчення. І ми не маємо права забувати про це жодної хвилини!
Ніякі колаборанти, ніякі зрадники, які сьогодні, користуючись
політичною кон’юнктурою, намагаються принизити значення подій,
що відбуваються на сході нашої
країни, замовчати агресію ворога
та подвиги сучасних героїв фронту та тилу, не вплинуть на реальну ситуацію, на боротьбу нашого народу
за волю, за власну гідність, за наш дім.
Хай знають – їм це не вдасться. Ми – на своїй землі, правда – наша. Нехай стережуться та пам’ятають:
«Ніхто не забутий, ніщо не забуте. Перемога буде
за нами!».
Щира шана та вдячність нашим визволителям, ветеранам героїчного минулого та сьогодення!
З повагою,
Андрій ПЕЩЕРІН

Друга світова, не Вітчизняна
Бойові дії на території України у 1941
р. перетворилися для радянських військ
на катастрофу. У серпні-жовтні 1941 р.
Червона Армія в Україні була фактично
знищена. Кількість загиблих радянських
солдат і досі невідома. У величезні оточення (котли) неподалік Умані, Києва,
Мелітополя потрапили близько 1 млн
червоноармійців. Лише на початку 1942
р. радянське командування провело на
території України декілька наступальних
операцій.
У травні-липні 1942 р. німці поновили
наступ. Радянські війська були розгромлені під Керчю, Харковом, Севастополем. До 22 липня 1942 р. уся територія
України була окупована військами Німеччини та її союзників.
У серпні 1941 р. Київ опинився в «лещатах». Незабаром німці замкнули кільце оточення. 19 вересня Червона Армія
залишила столицю України. Оборона
Києва тривала 72 дні.
У час війни в Україні було повністю
зруйновано 700 міст і містечок. Київ
знищено на 85 %. На 70 % – Дніпропетровськ, Запоріжжя, Полтаву. Повністю
знищено Тернопіль.
Радянською владою при відступі
1941 р. з України було вивезено 550
заводів і фабрик, майно і худобу, наукові і навчальні заклади – 3,5 млн
жителів республіки – кваліфіковані робітники і спеціалісти, науковці, творча
інтелігенція.
Протягом Другої світової війни бойові дії, на відміну від Росії, прокотились по
всій території України.
Харків – одне з найбільших міст –
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переходив із рук у руки чотири рази.
Територія України від Дону до Карпат
перетворилась у криваві землі – це була
смертельна плата народу, який не мав
власної вітчизни – держави.
А тому ще раз наголошую, що Друга
світова війна не була для України Вітчизняною.
Із спогадів генерала Горбатова, про
якого Сталін сказав: «Горбатова только
могіла ісправіт»: «Берлін можна було
взяти у кільце, тиждень-два почекати,
і Берлін сам впав би. Штурмом ми поклали більше 100 тисяч солдат, які мріяли, що вже зовсім скоро обнімуть своїх
матерів, дружин і коханих. Але в Берліні

вони полягли навіки…».
Розмова внучки і бабусі:
— Бабушка, а почему в День победы
все поют, пьют фронтовые 100 грамм, а
наш дедушка молчит и плачет?
— Наш дедушка воевал, а они только мечтают о войне.
75 років тому німецький кат Адольф
Гітлер і російський кат Йосип Сталін
на шість років світ втопили в сльозах
і крові.
Сьогодні обов’язок – доглянути могили, помолитись за душі і просити Господа Бога, щоби російський чобіт якнайскоріше покинув українську землю і не
приносив горя в українські родини.
Степанія СІДЛЯР,
голова Вишгородського
клубу інтелігенції
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Програма ТБ

Вишгород
П’ятниця, 8 травня 2020 року

ПОНЕДІЛОК, 11 ТРАВНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Снiданок з «1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
«ТСН»
09:25 «Свiт навиворiт 11:
Китай»
10:30 «Великi випуски з
Антоном Птушкiним»
17:00 Бойовик
«Термiнатор: Генезис»
20:15 Бойовик «Алiта:
бойовий янгол»
22:30 Бойовик
«Черепашки-нiндзя»
00:10 «Концерт Романа
Скорпiона»
2+2
06:00 Т/с «Опер за
викликом»

08:20 «Спецкор»
09:00 «ДжеДАI»
09:35 «Загублений свiт»
13:05 «Помста природи»
13:40 Х/ф «Мисливцi за
скарбами»
15:45 Х/ф «Форсаж-5»
18:00 «Таємницi великих
українцiв: Ганна Київська,
Данило Галицький,
Богдан Хмельницький,
Михайло Грушевський»
22:00 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-10»
23:40 Х/ф «Нульовий
прообраз»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,

23:30 Новини
09:30 Енеїда
10:35 М/с «Чорний пiрат»
12:45 Д/ц «Це цiкаво»
13:15 Х/ф «Павел iз
Тарсуса» 2 с.
15:00 UA:Фольк
16:00 #ВУКРАЇНI
16:30 Про що спiває
Європа
17:35 Т/с «Епоха честi»
19:20 Д/ц «Чiлi: Дика
подорож»
20:25 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:35 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
00:00 Бюджетники
ТРК «УКРАїНА»

06:50 Зiрковий шлях
10:00 Х/ф «Троє в
лабiринтi»
12:20, 15:20 Т/c «Поверни
моє життя»
15:00, 19:00 Сьогоднi
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/c «Жiночi
таємницi»
23:10 Т/c «Мої дiвчатка»

в Одесi
10:00, 23:00 Т/с «Нове
життя Василини
Павлiвни»
11:00, 13:00, 17:30 4
весiлля
12:00, 18:30 СуперЖiнка
14:00 Х/ф «Мерi Шеллi та
монстр Франкенштейна»
16:30, 20:00, 21:00 Танька
i Володька
22:00 Сiмейка У
00:00 Казки У

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 16:00,
17:00, 19:30, 20:30,
21:30 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30 Одного разу

СТБ
06:25, 14:50, 19:20, 00:50
Т/с «Папаньки»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
18:15 «СуперМама»
20:15, 22:40 Т/с

22:15 Святi та грiшнi

в Одесi
09:00, 16:30, 20:00, 21:00
Танька i Володька
10:00, 23:00 Т/с «Нове
життя Василини
Павлiвни»
11:00, 13:00, 17:30 4
весiлля
12:00, 18:30 СуперЖiнка
14:00 Х/ф «Агент пiд
прикриттям»
15:30 Країна У
22:00 Сiмейка У

«Папаньки - 2»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Лунi Тюнз»
07:20 Варьяти
09:20 Дiти проти зiрок
11:10 М/ф «Кунг-фу
панда»
13:00 Х/ф «Темна вежа»
14:30 Х/ф «Бiлоснiжка та
мисливець»
17:00 Х/ф «Мисливець та
Снiгова королева»
19:00 Вiд пацанки до
панянки
21:10 Х/ф «Дракула.
Невiдома iсторiя»
22:50 Х/ф «Перевертень»
00:20 Т/с «Київ вдень i
вночi»

ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
09:45 Д/п «День
Перемоги. Повернення.
Рушковський»
10:00, 18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
11:50, 12:25 Х/ф
«Перебiжчик»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Нi кроку назад
2. На лiнiї фронту»
23:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

07:25 Х/ф «Єлена
Троянська»
10:45, 13:00 Х/ф «Троя»
12:45 Факти. День
13:55 Х/ф «Стартрек: За
межами Всесвiту»
16:00 Х/ф
«Трансформери-5:
Останнiй лицар»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Х/ф «План втечi»
21:15 Х/ф «План втечi-2»
22:55 Х/ф «План втечi-3»

ICTV

5 КАНАЛ
06:20 Невигаданi iсторiї
07:00, 08:00, 09:00, 09:55,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
21:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25

мисливець на драконiв»

Леонiдом Каневським»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек»
12:25 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:50, 14:45, 15:40
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Нi кроку назад
2. На лiнiї фронту»
23:00 «Слiдство вели... з

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:20, 13:15 Х/ф
«Врятування рядового
Раяна»
12:45, 15:45 Факти. День
14:05 Т/с «Пес»
15:05, 16:20 Т/с «Заклятi
друзi»
16:45 Х/ф «План втечi»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
21:20 Т/с «Конвой»
00:55 Х/ф «Унiверсальний
солдат-4»
5 КАНАЛ

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек»
12:25 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:50, 14:45, 15:40
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Нi кроку назад
2. На лiнiї фронту»
23:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона
11:30, 13:15 Х/ф «Ворог
бiля ворiт»
12:45, 15:45 Факти. День
14:15 Т/с «Пес»
15:25, 16:20 Т/с «Заклятi
друзi»
17:00 Х/ф «План втечi-2»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Секретний фронт
21:20 Т/с «Один у полi
воїн»
23:30 Т/с «Сильнiше
вогню»

ICTV

5 КАНАЛ

10:40 Х/ф «Школа
супергероїв»
12:20 Х/ф «Бiлий полон»
14:20 Х/ф «Бiлоснiжка:
Страшна казка»
16:20, 19:00 Хто зверху?
18:00 Ревiзор. Карантин
20:50 Х/ф «Годзилла»
(2014)
23:00 Х/ф «Вулиця
Монстро 10»

«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Х/ф «Крейсер
«Iндiанополiс»: Iсторiя
мужностi»
23:15 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек»
12:25 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:50, 14:45, 15:40

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Секретний фронт
11:35, 13:15 Х/ф «Виклик»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35, 16:20 Т/с «Конвой»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Анти-зомбi

Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Д/с «Дика
Африка»
09:30 Онлайн-брифiнг
МОЗ щодо ситуацiї з
коронавiрусом в Українi
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7 класу
12:10 Час. Пiдсумки
тижня
13:15, 14:15 Д/с «Терор
у небi»
15:30 Машина часу
16:10 Д/с «Бойовий
вiдлiк»
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
22:00, 23:00 Д/ф
«Мисливцi на нацистiв»

ВIВТОРОК, 12 ТРАВНЯ 2020 РОКУ
1+1
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35, 13:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:45 «Одруження
наослiп»
15:40 «Свiт навиворiт 11:
Китай»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали»
20:45 Т/с «Матусi 2»
22:30 Бойовик «Той,
що бiжить лабiрiнтом:
Випробування вогнем»
2+2
06:50 Х/ф «Морський
пiхотинець»

08:20, 18:15 «Спецкор»
09:00, 18:45 «ДжеДАI»
09:35, 17:20 «Загублений
свiт»
13:10 «Помста природи»
13:25 Х/ф «Робокоп»
15:15 Х/ф «Робокоп-2»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-2»
20:10 Т/с «Брати по кровi»
22:00 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-10»
23:40 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-9»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 08:55, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:00 Т/с «Полдарк»
10:00 Всеукраїнська

школа онлайн. Українська
лiтература
10:35 Всеукраїнська
школа онлайн. Фiзика
11:05, 12:15
Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка
11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Iсторiя
України
11:45 Всеукраїнська
школа онлайн. Бiологiя
12:20 Всеукраїнська
школа онлайн. Географiя
13:10, 15:10 «На
Карантинi»: марафон
16:50 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:20 Тема дня
19:55 Д/ц «Дикi тварини»
21:45 Нашi грошi

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/c «Фiлiн»
16:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/c «Жiночi
таємницi»
23:20 Контролер
ТЕТ
08:00, 16:00, 17:00, 19:30,
20:30, 21:30 Одного разу
пiд Полтавою
08:30, 09:30 Одного разу

СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:45 Т/с «Коли ми
вдома»
11:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:00, 14:50

«МастерШеф»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:40 «Хата на тата»
18:15 «СуперМама»
19:15, 20:15, 22:40 Т/с
«Папаньки - 2»
23:00 Т/с «Майор i магiя»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:30 Т/с «Грiмм»
11:10 Х/ф «Цiна
безсмертя»
13:20 Х/ф «Титан»
15:20 Хто зверху?
17:10, 19:00 Хто проти
блондинок
21:10 Х/ф «Вiктор
Франкенштейн»
23:10 Х/ф «Останнiй

07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Д/с «Пiвденнi
моря»
09:30 Онлайн-брифiнг
МОЗ щодо ситуацiї з
коронавiрусом в Українi
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7 класу
12:30 Є сенс
13:15, 14:15 Д/с «Терор
у небi»
15:30 Машина часу
16:10 Д/с «Бойовий
вiдлiк»
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
22:00, 23:00 Д/ф
«Мисливцi на нацистiв»

СЕРЕДА, 13 ТРАВНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 «ТСН»
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35, 13:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:45 «Одруження
наослiп»
15:40 «Свiт навиворiт 11:
Китай»
17:10 Т/с «Вiтер кохання».
19:00 «Секретнi
матерiали»
20:45 Т/с «Матусi 2»
22:30 Бойовик «Особливо
небезпечний»
00:20 Комедiя «Татусi без
шкiдливих звичок»
2+2

08:25, 18:15 «Спецкор»
09:05, 18:45 «ДжеДАI»
09:40, 17:20 «Загублений
свiт»
13:15 «Помста природи»
13:50 Х/ф «Нiч у музеї-2»
15:45 Х/ф «Нiч у музеї-3»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-2»
20:10 Т/с «Брати по кровi»
22:00, 23:40 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-10»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 08:55, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:00 Т/с «Полдарк»
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн. Англiйська
мова
10:35 Всеукраїнська

школа онлайн. Геометрiя
11:05, 12:15
Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка
11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Хiмiя
11:45 Всеукраїнська
школа онлайн. Географiя
12:20, 19:55 Д/ц «Дикi
тварини»
13:10, 15:10 «На
Карантинi»: марафон
16:50 Нашi грошi
17:30 Про що спiває
Європа
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:45 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:15 Т/с «Епоха честi»

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/c «Фiлiн»
16:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/c «Жiночi
таємницi»
23:30 Т/c «Поранене
серце»
ТЕТ
08:00, 16:00, 17:00, 19:30,
20:30, 21:30 Одного разу
пiд Полтавою
08:30, 09:30 Одного разу
в Одесi

09:00, 16:30, 20:00, 21:00
Танька i Володька
10:00, 23:00 Т/с «Нове
життя Василини
Павлiвни»
11:00, 13:00, 17:30 4
весiлля
12:00, 18:30 СуперЖiнка
14:00 Х/ф «Обережно!
Предки в хатi»
15:30 Країна У
22:00 Сiмейка У
00:00 Казки У
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:45 Т/с «Коли ми
вдома»
11:50 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:40, 14:50
«МастерШеф»

14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:40 «Хата на тата»
18:15 «СуперМама»
19:10, 20:15, 22:40 Т/с
«Папаньки - 2»
23:00 Т/с «Майор i магiя»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:30 Т/с «Грiмм»
11:10 Х/ф «Крампус»
13:00 Х/ф «Будинок
дивних дiтей мiсс
Сапсан»
15:20 Хто зверху?
17:10, 19:00 Суперiнтуїцiя
20:50 Х/ф «Годзилла»
(1998)
23:20 Х/ф «Моя дiвчина монстр»

07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Д/с «Пiвденнi
моря»
09:30 Онлайн-брифiнг
МОЗ щодо ситуацiї з
коронавiрусом в Українi
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7 класу
12:30 Про вiйсько
13:15, 14:15 Д/с «Терор
у небi»
15:30 Машина часу
16:10 Д/с «Бойовий
вiдлiк»
17:10 Таємницi вiйни
18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
22:00, 23:00 Д/ф
«Мисливцi на нацистiв»

ЧЕТВЕР, 14 ТРАВНЯ 2020 РОКУ
1+1
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35, 13:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:45 «Одруження
наослiп»
15:40 «Свiт навиворiт 11:
Китай»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали»
20:35 «Чистоnews»
20:45 Т/с «Матусi 2»
22:30 «Право на владу»
2+2
06:50 Х/ф «Нiч у музеї-2»
08:35, 18:15 «Спецкор»
09:15, 18:45 «ДжеДАI»
09:50 «Рiшала»

11:45, 17:20, 00:20
«Загублений свiт»
13:40 «Помста природи»
14:10 Х/ф «Морський
пiхотинець-3: Тил»
15:50 Х/ф «Морський
пiхотинець-4: Рухома
мiшень»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-2»
20:10 Т/с «Брати по кровi»
22:00, 23:40 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-10»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 08:55, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:00 Т/с «Полдарк»
10:00 Всеукраїнська

школа онлайн. Українська
мова
10:35 Всеукраїнська
школа онлайн. Фiзика
11:05, 12:15
Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка
11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Англiйська
мова
11:45 Всеукраїнська
школа онлайн. Всесвiтня
iсторiя
12:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
13:10, 15:10 «На
Карантинi»: марафон
16:50 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
17:30 Про що спiває
Європа

18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19:55 Д/ц «Дикi тварини»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Т/с «Епоха честi»
00:00 #ВУКРАЇНI
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/c «Фiлiн»
16:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/c «Жiночi

таємницi»
23:20 Слiдами
00:00 Х/ф «Троє в
лабiринтi»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 16:00, 17:00, 19:30,
20:30, 21:30 Одного разу
пiд Полтавою
08:30, 09:30 Одного разу
в Одесi
09:00, 16:30, 20:00, 21:00
Танька i Володька
10:00, 23:00 Т/с «Нове
життя Василини
Павлiвни»
11:00, 13:00, 17:30 4
весiлля
12:00, 18:30 СуперЖiнка
14:00 Х/ф «Назад у
майбутнє 2»

22:00 Сiмейка У
00:00 Казки У
СТБ
06:20, 08:45 Т/с «Коли ми
вдома»
07:00 «Все буде добре!»
11:35 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:25, 14:50
«МастерШеф»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:40 «Хата на тата»
18:15 «СуперМама»
19:10, 20:15, 22:40 Т/с
«Папаньки - 2»
22:55 Т/с «Майор i магiя»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:30 Т/с «Грiмм»

21:20 Т/с «Один у полi
воїн»
23:25 Т/с «Останнiй
бронепоїзд»
5 КАНАЛ
07:15, 08:15 Д/с «Iндiя»
09:30 Онлайн-брифiнг
МОЗ щодо ситуацiї з
коронавiрусом в Українi
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7 класу
13:15, 14:15 Д/с «Терор
у небi»
15:30 Машина часу
16:10 Д/с «Бойовий
вiдлiк»
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
22:00, 23:00 Д/ф
«Мисливцi на нацистiв»

П’ЯТ Н ИЦ Я, 1 5 ТРАВНЯ 2020 Р ОК У
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 «ТСН»
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35, 13:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:45 «Одруження
наослiп»
15:40 «Свiт навиворiт 11:
Китай»
17:10 Т/с «Вiтер кохання».
19:00 «Секретнi
матерiали»
20:35 «Чистоnews»
20:45 «Лiга смiху.
Дайджест»
22:05 «Вечiрнiй квартал»
23:50 Х/ф «Фокстер i
Макс»

2+2
08:30, 18:15 «Спецкор»
09:10, 18:45 «ДжеДАI»
09:45 «Помста природи»
13:20 Х/ф «Ва-банк»
15:25 Х/ф «Ва-банк-2»
17:20 «Загублений свiт»
19:15 Х/ф «Форсаж-6»
21:30 Х/ф «Команда вiсiм:
У тилу ворога»
23:20 Х/ф «Сусiди на
стрьомi»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 08:55, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:00 Т/с «Полдарк»

10:00 Всеукраїнська
школа онлайн. Українська
лiтература
10:35 Всеукраїнська
школа онлайн. Алгебра
11:05, 12:15
Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка
11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Англiйська
мова
11:45 Всеукраїнська
школа онлайн. Хiмiя
12:20 Всеукраїнська
школа онлайн. Бiологiя
13:10, 15:10 «На
Карантинi»: марафон
16:50 Перша шпальта
17:30 Про що спiває
Європа
18:20 Тема дня

19:20 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21:45 Нашi на
Євробаченнi
ТРК «УКРАїНА»
06:00, 09:30 Зiрковий
шлях
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
11:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/c «Фiлiн»
16:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Гучна справа
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/c «Бабка»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 19:30, 20:30
Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30 Одного разу
в Одесi
09:00, 20:00 Танька i
Володька
10:00 Т/с «Нове життя
Василини Павлiвни»
11:00, 13:00, 17:30 4
весiлля
12:00, 18:30 СуперЖiнка
14:00 Країна У
16:00 М/ф «Зачарований
будинок»
21:00 М/ф «Рiо»
22:40 Х/ф «Готель «Гранд
Будапешт»

СТБ
05:15 Т/с «Папаньки»
14:15, 14:50, 18:15, 19:00
«Холостяк - 10»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
22:40 «СуперМама»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Лунi Тюнз»
07:20 Варьяти
08:30 Дiти проти зiрок
10:20 Х/ф «Останнiй
мисливець на драконiв»
12:20 Х/ф «Годзилла»
(1998)
15:00 Х/ф «Годзилла»
(2014)
17:10, 19:00 Хто зверху?
20:50 Х/ф «Водний свiт»
23:20 Х/ф «Бiлий полон»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек»
12:25 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:50, 14:45, 15:40, 23:50
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
ICTV

06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Анти-зомбi
11:10, 13:15 Х/ф «Троя»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35, 16:15, 22:40 Т/с
«Вижити за будь-яку цiну»
17:25, 20:05 Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр
23:40 Скетч-шоу «На
трьох»
5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
06:20, 12:30 На власнi очi
07:00, 08:00, 09:00, 09:55,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,

21:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:30
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Д/с «Iндiя»
09:30 Онлайн-брифiнг
МОЗ щодо ситуацiї з
коронавiрусом в Українi
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7 класу
13:15, 14:15 Д/с «Терор
у небi»
15:30 Машина часу
16:10 Д/с «Бойовий
вiдлiк»
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
22:00, 23:00 Д/ф
«Мисливцi на нацистiв»

СУБОТ А , 16 ТРАВНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
06:15, 07:00 «Життя
вiдомих людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiт навиворiт»
13:05 Бойовик
«Черепашки-нiндзя»
14:55 Бойовик «Алiта:
бойовий янгол»
17:15 Т/с «Кухня»
19:30 «ТСН»
20:20 «Чистоnews»
20:30 «Вечiрнiй квартал»
23:10 «Свiтське життя»
00:00 Мелодрама
«Катерина»

2+2
07:45 «ДжеДАI 2019»
13:00 Х/ф «Пiк Данте»
15:00 Х/ф «Посилка»
16:45 Х/ф «Форсаж-6»
19:00 Х/ф «Бронежилет»
20:40 Х/ф «Меркурiй в
небезпецi»
22:40 Х/ф «Вiдплата»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
00:00 Новини
09:30 Енеїда
10:35 М/с «Чорний пiрат»
12:15, 00:30 Телепродаж

12:45, 16:00, 21:20 Про
що спiває Європа
13:15 Х/ф «Ромео i
Джульєта»
15:00 Країна пiсень
17:00 Пiсенний конкурс
Євробачення - 2016.
Фiнал
22:00 Євробачення:
Європо, запали свiтло
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
09:00, 15:20 Т/c «Жiночi
таємницi»
17:00, 21:00 Т/c «Нiколи

не буває пiзно»
20:00 Головна тема
23:00 Т/c «Поверни моє
життя»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:30 Х/ф «Обережно!
Предки в хатi»
13:30 4 весiлля
17:20 М/ф «Рiо»
19:00 Х/ф «Назад у
майбутнє 3»
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Iгри Приколiв
23:00 Х/ф «Свiтанок
планети мавп»

СТБ
07:25, 11:00 Т/с
«Папаньки - 2»
09:20 «Неймовiрна
правда про зiрок»
19:00 «МастерШеф
Професiонали 2»
22:00 «Євробачення
2020»
00:05 Х/ф «У моїх мрiях»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Лунi Тюнз»
07:20 Варьяти
10:20 Суперiнтуїцiя
12:10 Хто зверху?
15:50 М/ф «Кунг-фу
панда 2»

17:20 М/ф «Заплутана
iсторiя»
19:10 М/ф «Як
приборкати дракона»
21:00 Х/ф «Тор»
23:10 Х/ф «За подих вiд
тебе»
ІНТЕР
06:30 «Слово
Предстоятеля»
06:35 Х/ф «Кухарка»
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»
11:00 Х/ф «Кохана жiнка

механiка Гаврилова»
12:30 Х/ф «Вiдпустка за
свiй рахунок»
15:05 Х/ф «Солодка
жiнка»
17:00, 20:30 Т/с «Я
подарую тобi свiтанок»
20:00 «Подробицi»
22:00 Концерт Олега
Винника «Моя душа...»
ICTV
06:55, 07:55 Перше,
друге i компот!
08:45 Т/с «Заклятi друзi»
11:50, 13:00 Т/с «Пес»
12:45 Факти. День
16:20 Х/ф «Шерлок

Холмс»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 Х/ф «Гладiатор»
22:00 Х/ф «Робiн Гуд»
00:30 Х/ф «Сезон убивць»
5 КАНАЛ
06:20, 16:10 Машина часу
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, 20:00, 21:00, 00:00
Час новин
07:20, 08:20 Д/с «Пiвденнi
моря»
07:50, 08:50, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум

08:40 Натхнення
09:15 Копiйка до копiйки
10:10, 11:10 Д/с «Свiт
майбутнього»
12:15 Медекспертиза
12:35 Феєрiя мандрiв
13:10, 14:10 Д/с «Терор
у небi»
15:15 Гончаренко рулить
17:10 Д/с «Бойовий
вiдлiк»
18:40 Про вiйсько
19:15 Особливий погляд
21:20 Вечiрнiй преЗЕдент
21:35 Вiкно в Америку
22:00, 23:00 Д/ф
«Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни»

РІЗНЕ

Вишгород
П’ятниця, 8 травня 2020 року
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ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

Алергія на….
весну
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Весна! Як багато в цьому слові… алергії? Це запитання особливо
болюче для людей, які страждають
на це дивне захворювання. Здоровій
на вигляд людині раптом одного весняного дня світ стає немилим через
безперервну сльозотечу, закладений
ніс із виділенням слизу, першіння у
горлі і кашель, почервоніння і висипи
на шкірі, що викликають нестерпний
свербіж… Якщо Вам відомі ці відчуття, можливо Вам «пощастило» увійти
в число 20 % населення Землі, яке
страждає на алергію.
Сезонну алергію, або по-науковому
поліноз, відчувають на собі близько 20
% жителів нашої планети. І загострюється це захворювання в період масового
цвітіння. З кінця квітня по липень у повітрі багато пилку рослин, який проникає
в наш організм через слизову оболонку
очей і носа.
Що таке поліноз?
Реакція на квітковий пилок має багато назв – весняний поліноз, пилкова
астма, алергічний риніт, весняний катар,
сінна лихоманка. Поліноз у всіх алергіків
різний – може протікати легко, помірно
або важко.
Поліноз на цвітіння виникає так само,
як і інші алергії – в якийсь момент речовини, що потрапляють в організм, зокрема, пилок квітів, починають сприйматися
організмом як небезпечні для здоров'я.
Тож організм починає з цим «боротися».
Чому виникає поліноз?
Окрім того, схильність до алергії буває і спадковою. Вона є доволі непередбачуваним захворюванням – може бути
у людини з раннього дитинства на все
життя, а може з'являтися і проходити.
Алергія на цвітіння
Найчастіше більшість алергіків хворіють навесні. Авітаміноз, знижений імунітет після зими та ненадійна весняна погода часто спричиняють нежить.
Симптоми полінозу
Іноді на шкірі можуть з'являтися
алергічні висипання, підвищується температура тіла. Дехто відчуває млявість
та роздратування.
Окрім нежитю, поширені такі симптоми, як: свербіж і печіння в носі, постійне чхання, сльозотеча, почервоніння та
свербіж очей, першіння в горлі, сухий
кашель, утруднене дихання.
Симптоми загострюються у суху сонячну і вітряну погоду, коли квіти цвітуть
особливо активно, а вітер далеко розносить їхній пилок.
Як лікувати поліноз?
Як боротися з сезонною алергією – з
цим допоможе алерголог або терапевт.
Зазвичай, алергікам прописують антигістамінні препарати.
А тим, хто особливо страждає під час
цвітіння, – до початку сезону рекомендують провести антигістамінну «вакцинацію» – введення потужних препаратів з
терміном активності до півроку.

НЕДIЛЯ , 17 ТРАВНЯ 2020 Р ОК У
1+1
06:15, 07:05 «Життя
вiдомих людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:25 «Свiт навиворiт»
15:40 Мелодрама
«Горизонти кохання»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Т/с «Чорний ворон»
23:00 Бойовик «Ефект
колiбрi»
2+2
06:00 «Загублений свiт»
12:35 Х/ф «Зворотна
тяга»
15:00 Х/ф «Солдат
Джейн»
17:15 Х/ф «Сльози

Сонця»
19:25 Х/ф «Гонщик»
21:30 Х/ф «Прибрати
Картера»
23:25 Х/ф «Вiртуальна
революцiя»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 08:55, 21:00
Новини
09:00 Божественна
Лiтургiя у СвятоМихайлiвському
кафедральному соборi
Православної Церкви
України та всеукраїнська
молитва
11:00, 12:01 Недiльна
Лiтургiя Української

Греко-Католицької
Церкви
12:00 Хвилина мовчання:
Пам’ятi жертв полiтичних
репресiй
12:30 Недiльна Свята
Меса РимськоКатолицької Церкви в
Українi
13:30 Х/ф «Ромео i
Джульєта»
15:15 «Малевич.
Український квадрат»
16:35 «Весна 68»
17:35 Т/с «Епоха честi»
19:20 Д/ц «Чiлi: Дика
подорож»
20:25 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:20 «Крим. Окупованi:
iсторiї кримчан за 5 рокiв

окупацiї»
22:15 Д/ф «Процес:
росiйська держава проти
Олега Сенцова»
ТРК «УКРАїНА»
06:30 Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
08:35 Т/c «Нiколи не
буває пiзно»
12:30 Т/c «Бабка»
17:00, 21:00 Т/c «Час iти,
час повертатися»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Т/c «Хiрургiя.
Територiя кохання»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 Х/ф «Мiй

улюблений динозавр»
12:05, 22:00 Панянкаселянка
18:00 Х/ф «Свiтанок
планети мавп»
20:20 Х/ф «Геркулес»
00:00 Щоденники
Темного
СТБ
06:05 «Все буде смачно!»
09:00 Х/ф «Осiннiй
марафон»
10:45 «МастерШеф
Професiонали 2»
13:35 Т/с «Майор i магiя»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:55 «Один за всiх»
22:00 «Детектор брехнi»
НОВИЙ КАНАЛ

06:20 Х/ф «Я вбиваю
велетнiв»
08:10 Ревiзор. Карантин
09:10 Вiд пацанки до
панянки
11:10 Х/ф «Крампус»
13:10 Х/ф «Вiктор
Франкенштейн»
15:10 Х/ф «Дракула.
Невiдома iсторiя»
16:50 Х/ф «Тор»
19:00 Х/ф «Тор 2:
Царство темряви»
21:00 Х/ф «Тор 3:
Рагнарок»
23:20 Х/ф «Титан»
ІНТЕР
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.

Дива свiту 2»
11:00 «Орел i решка.
Божевiльнi вихiднi»
12:00 «Орел i решка.
Карантин»
13:00 «Крутiше всiх.
Найкраще»
14:50 Х/ф «Граф Монте
Крiсто»
18:10 Х/ф «Перемагаючи
час»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «В полонi
стихiї»
22:20 Х/ф «Багрянi рiки»
00:20 Д/п «Секретнi
файли нацистiв»
ICTV
06:00 Громадянська
оборона

07:40 Т/с «В полонi у
перевертня»
10:55, 13:00 Х/ф «Шерлок
Холмс»
12:45 Факти. День
13:30 Х/ф «Робiн Гуд»
15:55 Х/ф «Гладiатор»
18:45 Факти тижня
20:30 Х/ф «Примарний
вершник»
22:35 Х/ф «Примарний
вершник-2: Дух помсти»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 20:00,
21:00, 00:00 Час новин
07:20, 08:20 Д/с «Iндiя»
07:50, 08:50, 21:30
Актуально: Економiка.

Полiтика. Соцiум
08:40 Натхнення
09:10, 15:15 Невигаданi
iсторiї
09:50 Драйв
10:10, 11:10 Д/с «Свiт
майбутнього»
12:40 Феєрiя мандрiв
13:10, 14:10 Д/с «Терор
у небi»
17:10 Д/с «Бойовий
вiдлiк»
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
19:15 Спостерiгач
19:35 Особливий погляд
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
21:40 Час-Time
22:00, 23:00 Д/ф «Шлях
Адольфа Гiтлера»
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ПАНОРАМА

Допоможіть
врятувати матір!
Друзі, ми змушені просити вашої
допомоги.
У 2017 році у мами виявили рак і
ми побороли його! Але в 2019 в обох
легенях медики виявили метастази.
Зробили операції – півшляху пройдено!
Завершальним етапом стане хіміотерапія – від 4-х до 8-ми блоків.
Вартість кожного – 26 000 грн.
Це великі гроші для нас, вже багато витрачено, і самі ми не впораємося!
Я ніколи не просила допомоги,
але ситуація безвихідна!
Будемо дуже вдячні за будь-яку
допомогу! Зараз для нас важлива будь-яка сума!
Молю Бога, щоб мама була здорова! Вона дуже хоче жити!
Грищенко Світлана Борисівна
Номер карти дочки 5168757355452741
Булавінцева Тетяна Леонідівна

SOS

ОНЛАЙН-КОНКУРС

З 23 квітня по 5 червня 2020 року Координаційний центр
з надання правової допомоги проводить онлайн-конкурс дитячих малюнків «Країна моїх прав». Учасники – діти віком до
18 років. Взяти участь у конкурсі, подивитися дитячі роботи та проголосувати за малюнок, що найбільше сподобався, можна на офіційному сайті конкурсу http://art-konkurs.
legalaid.gov.ua.
«Тема малюнків – права дитини. Щоб подати роботу, дитина
за допомогою батьків має зареєструватися на сайті конкурсу та
завантажити фотографію або скановану копію малюнка. Коли
конкурсна робота пройде модерацію, вона з’явиться на сайті для
голосування», – розповів заступник директора Координаційного
центру з надання правової допомоги Сергій Ющишин.
Конкурсні роботи приймаються з 23 квітня по 20 травня. Малювати можна олівцями, фломастерами, фарбами, виконувати
роботи в авторській техніці, створити малюнок за допомогою
комп’ютерної графіки тощо. Малюнки мають бути у форматі А3
або А4. Кожен учасник може подати лише одну конкурсну роботу.
Проголосувати за дитячий малюнок, що найбільше сподобався, може кожна людина – для цього потрібно авторизуватися
на сайті конкурсу. Оцінювання конкурсних робіт відбудеться на
сайті конкурсу в онлайн-режимі усіма учасниками голосування.
З 21 травня до 24 травня визначатимуться переможці. Автори найкращих робіт будуть визначені за кількістю вподобань
учасників голосування у трьох вікових категоріях: віком до 8 років, від 9 до 13 років та від 14 до 17 років.
Нагородження переможців конкурсу триватиме з 25 травня
по 5 червня. Автори робіт, які набрали найбільшу кількість «лайків», отримають грамоти та призи за перше, друге та третє місця
у кожній віковій групі.
Детально дізнатися про умови онлайн-конкурсу дитячих
малюнків «Країна моїх прав», долучитися до нього та проголосувати можна, зайшовши на офіційний сайт http://artkonkurs.legalaid.gov.ua.

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

Вишгород
П’ятниця, 8 травня 2020 року

Вітаємо з днем народження протоієрея
Тараса Валаха — настоятеля Собору Вишгородської Богородиці української греко-католицької
церкви.
Отче Тарасе, висловлюємо Вам найсердечніші
вітання!
Дякуємо Богові за дар життя та плідного служіння. Нехай Господь, прославлений в своїй Церкві, береже Вас як свій найцінніший скарб. Хай дарує сил та натхнення для сповнення Його святої
волі. Хай провадить у всіх небезпеках. А Божа
Мати заступить від усякого зла Вас та всю Вашу
родину.
Божого миру, любові, добра на многії і благії
літа!
Ваші парафіяни

10 ТРАВНЯ
— ДЕНЬ МАТЕРІ

Бути мамою…

(Початок на стор. 1)
…Це нарешті зрозуміти свою маму. Усі її
страхи, застереження, хвилювання, які часом
смішили, іноді дивували, а іноді від них ставало й трохи лячно. Ну, і класичне: «Ось будуть у
тебе свої діти – зрозумієш».
Я зрозуміла, мам. Після надцятого пояснення своїй донечці, чому не варто виходити
в +25 на вулицю у зимових чобітках та втирати
мамину косметику в монітор ноутбука, я нарешті зрозуміла. Можливо, не все й не так, але
тепер, промовляючи: «Спочатку суп, а потім
солодощі», я навіть звучу так, як ти.
Бути мамою – значить бути трішечки чарівником.
Бо іноді знімаєш біль поцілунком, рятуєш від суму та
поганих снів фразою «мама поруч». І лише тобі відомі десятки «заклять» від «підліжкових» та монстрів,
які з’являються, коли вимикається світло в кімнаті.
Саме із народженням дитини, десь на другому-третьому тижні хронічного недосипання приборкуючи у собі страх перед невідомістю, у нас
якраз і прокидається оця здатність творити диво і
бути дивом заради свого маленького щастя.
Бути мамою – це стати страховою компанією.
І це на все життя. Бо спочатку ти прислухаєшся
до кожного подиху, потім ловиш свого малюка за секунду до падіння з ліжечка, що
вже говорити про перші спроби їзди на самокаті чи велосипеді, і так до останнього
подиху, здається, тримаєш над ним небо.
Тут, звичайно, дуже важливо не перестаратися із гіперопікою та дозволити чаду
набити свої синці. А згодом – навчитися
творити свої чудеса, аби в майбутньому
самому стати тим, хто ловить над прірвою
та міцно тримає за руку, коли це вкрай
необхідно.
Бути мамою – це тримати баланс. Баланс між усім світом і своєю дитиною, яка
таки претендує замінити вам увесь світ. І
в якусь мить вам і справді може здатися,
що світ дитини поглинув вас повністю. Але
варто навчитися тримати баланс між дитячим «хочу» і власними потребами.
Ставши мамою, ми, без сумніву, змінюємся, але це не означає, що повинні
втрачати себе. І саме відстоювання своїх
потреб – хороший спосіб навчити малюка
рахуватися з чужими інтересами. Тому в
житті мамі так важливо вчитися, працюва-

ти, розвиватися, зустрічатися з подругами, мати
час для себе та своїх хобі.
Бути мамою – це однозначно любити – щиро,
безкорисно. Це осягнення якогось неземного абсолюту любові. Ти просто любиш кожної миті. Навіть тоді, коли хочеться волати від злості й утоми
на увесь світ. Любиш так, як ніколи до цього. З
медичної точки зору, усі ці неземні почуття любові в нас запускають гормони. Мовляв, звичайна
хімія. Але й тут я можу посперечатися. Недаремно кажуть, з перших днів вагітності жінка немов
випромінює внутрішнє сяйво.
Бути мамою – це починати новий день із найщиріших обіймів, найдорожчого цілунку в щічку і
слів: «Мамочка, я тебе люблю».
Безумовно, я далеко не ідеальна, і вже навіть
не прагну бути ідеальною мамою. Залишу це героїням спеціалізованої літератури. Впевнена, що
наробила й ще нароблю в майбутньому у цій ролі
не одну сотню помилок. Але бути МАМОЮ – це
те, що я ніколи б і ні на що у своєму житті не проміняла. Єдине, на що сподіваюся, у мене вийде
навчити свою донечку головному – бути щасливою.
Вікторія ШМИГОРА
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