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Розвиваємо спортивну інфраструктуру

Вишгородський стадіон «Енергетик» нині з впевненістю можна назвати чи не найактивнішою локацією
серед містян. Врешті він бездоганно
виконує свою пряму функцію. Тепер
тут поменшало любителів «градусних» напоїв та цигарок, а поряд із
професійними спортсменами мають
можливість тренуватися всі бажаючі
– і діти, і дорослі.
Директор комунального підприємства «Управління з питань розвитку
фізичної культури і спорту» Вишгородської міської ради Олександр Баланюк
зауважує: «Нашою основною метою є
розвиток спортивної інфраструктури в
місті. Тому було прийнято рішення навести лад в існуючій спортивній інфраструктурі на стадіоні «Енергетик»
та при можливості розбудувати нові
об’єкти, на які громада чекає вже багато років».
За словами Олександра Баланюка,
протягом минулого року і першої поло-

вини поточного збудовано баскетбольний майданчик з високоякісним гумовим
покриттям та обнесено його професійними щитами з органічного скла. Директор КП УПР ФКС переконує, що навіть у
Києві таких майданчиків не дуже багато,
тому маємо повне право пишатися цим
досягненням: «Ми також поміняли штучне покриття на нижньому тренувальному футбольному полі. А нещодавно вже
провели регламентне обслуговування
цього майданчика, щоб підняти штучну
траву. За рахунок сезонної профілактики термін експлуатації покриття значно
збільшується. Сьогодні стадіон живе
дуже насиченим життям, тут з кожним
днем все більше людей. А з настанням тепла та послабленням карантину
– то взагалі фурор. І це дуже приємно.
Така затребуваність спортивних локацій надихає нас на подальше вдосконалення інфраструктури комунального
спортоб’єкта».
Далі — на стор. 3

ПРО ЦЕ НЕ ГОВОРЯТЬ ВГОЛОС
«Це не хвороба, а дурощі», або «Понави- МАТЕРИНСТВО
гадували всіляких депресій» - у нашому суспільстві ще нерідко трапляються такі уявлення про складний післяпологовий період у жінок.
Практично всі жінки, котрі переживають післяпологову депресію, скаржаться на відчуття ізоляції, безпорадності, втрати свободи та контролю за
власним життям. Більшість їх, утім, страждає мовчки, бо незважаючи на
досить широку поширеність післяпологової депресії, її серйозні наслідки
для здоров’я матері та дитини, про неї досі не заведено говорити, а головне, не заведено в ній зізнаватися. Насамперед жінок стримує сором.
Вони не можуть дозволити собі зізнатися у тому, що їхній особистий досвід
материнства відрізняється від «загальноприйнятого», бояться отримати
кліше «поганої матері». З іншого боку, депресія деморалізує й паралізує
молоду маму, відбираючи енергію, необхідну для усвідомлення проблеми
і може закінчитися суїцидом, вбивством чи психозом. Відразу варто наголосити: жінка не винна, що перебуває в такому стані й не кожна здатна
впоратися з депресією самотужки. Тому допомога має надходити з усіх
боків: від знайомих, близьких, друзів, фахівців.
Далі — на стор. 4

Стартуємо 12 червня.
Будні дні:
17:30 - 18:30
19:00 - 20:00
20:30 - 21:30
Ціна квитка у будні —
130 грн, дітям до 7 років —
безкоштовно, 7-11 років —
знижка 50%.
Вихідні дні:
12:00 - 13:00
13:30 - 14:30
14:45 - 15:45
16:00 - 17:00
17:30 - 18:30
19:00 - 20:00
20:30 - 21:30

Ціна квитка у вихідні — 150 грн, дітям до 7 років — безкоштовно,
7-11 років — знижка 50%.
Квитки можна придбати на борту теплоходу.
Вся додаткова інформація за тел: (063) 304-44-25.
Безпека залишається нашим найголовнішим пріоритетом!
Всі пасажири проходять температурний скринінг, теплохід забезпечений повністю дезінфікуючими засобами та всім необхідним згідно
з новими рекомендаціями!
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Центром новоствореного району має бути Вишгород
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Підписали спільного листа з головами районних рад та мером Вишгорода!
Центром новоствореного району має бути Вишгород.
Місцеве самоврядування, кажучи іншими словами,
— це народовладдя, і його діяльність спрямована на
повне задоволення інтересів жителів територіальних
громад. Наразі в державі відбуваються процеси децентралізації, за якими органам місцевого самоврядування буде передано значну частину повноважень,
ресурсів та відповідальності органів виконавчої влади.
Серед ключових завдань децентралізації — формування ефективного місцевого самоврядування та
територіальної організації влади для надання якісних
та доступних публічних послуг, задоволення інтересів
громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній
території.
У рамках реформи з децентралізації та територіальної організації влади постало завдання створення
нової моделі територіального поділу на райони. Відповідні пропозиції напрацьовувались обласними держадміністраціями та Міністерством розвитку громад
та територій України.
Як стало відомо, Мінрегіон уже направив на погодження до центральних органів виконавчої влади,
облдержадміністрацій та асоціацій органів місцевого
самоврядування проєкт формату майбутніх районів.
Згідно з проєктом, у межах Київської області передбачається створення шести районів. Вишгородський
район разом із Іванківським, Поліським і Бородянським районами та частинами деяких інших районів
має увійти до однієї новостворюваної одиниці субрегіонального рівня. Центром визначено місто Бучу, хоча
раніше планувалось, що це має бути місто Ірпінь.
Ми обговорили цю пропозицію з головами Іванків-

ської, Поліської та Бородянської районних рад, а також із
Вишгородським міським головою і зійшлися на думці, що
місто Буча не зможе повною
мірою виконувати функції
центру одиниці субрегіонального рівня. Свої міркування
ми виклали у СПІЛЬНОМУ
ЛИСТІ щодо реформування субрегіонального рівня
місцевого самоврядування,
адресованому Голові Верховної Ради Разумкову Д. О.,
Прем’єр-міністру
України
Шмигалю Д. А., т.в.о. голови
Київської обласної державної
адміністрації Володіну В.Г.
Зокрема, свої переконання ми обґрунтували невідповідністю цього вибору Методичним рекомендаціям
щодо критеріїв формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня за
усіма параметрами – зоною доступності, чисельністю
населення, недостатньою інфраструктурою і так далі.
26 травня 2020 року Вишгородською районною
радою прийнято рішення № 813-46-VII, згідно з яким,
для досягнення цілей, покладених в основу реформи
децентралізації, депутати Вишгородської райради
звернулися до Міністерства розвитку громад та територій України з проханням визначити місто Вишгород
Київської області адміністративним центром одиниці
субрегіонального рівня.
Сьогодні до депутатів Вишгородщини приєднались
і керівники Іванківської, Поліської та Бородянської районних рад, а також Вишгородський міський голова,
щоб наголосити: місто Вишгород має всі підстави претендувати на статус адміністративного центру, оскільки має необхідну інженерно-транспортну та соціальну
інфраструктуру, повністю забезпечене приміщеннями,
будівлями та спорудами, необхідними для розміщення
органів влади та місцевого самоврядування.
Крім того, місто має потужні сприятливі передумови та потенціал для подальшого соціально-економічного розвитку. Територіально, що не менш важливо
для майбутнього об’єднання, місто практично рівновіддалене від усіх адміністративно-територіальних
одиниць.
Об’єднання територіальних громад спрямоване на
створення та підтримку сприятливого життєвого середовища, необхідного для розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню органами місцевого самоврядування й утвореними ними
установами та організаціями якісних і доступних адмі-

А-ля децентралізація

Останнім часом отримую сотні повідомлень
щодо оприлюднених Кабміном проектів майбутніх районів, зокрема на Київщині. Зважаючи на
те, що у попередньому скликанні парламенту ми
з колегами по міжфракційному депоб’єднанню
«Київщина» брали безпосередню участь у реалізації реформи в регіоні, вважаю за доцільне
таки відреагувати на новітнє бачення Уряду.
Уся ця історія дуже схожа на розіграну партію
«на двох» і не має нічого спільного з відповідальним підходом до реформи децентралізації. Відверто кажучи, якщо чітко слідувати методології поділу
на райони, то жодне з міст не може претендувати
на статус центру укрупнених районів. Ірпінь — за
кількістю населення, зоною агломерації. Буча —
тим більше: ще менша кількість населення, недостатнє інфраструктурне забезпечення, знову ж
таки агломераційна зона.
Активно піднімалися дискусії щодо варіантів

Бородянки та Вишгорода. Бородянка не має, на
жаль, досі статусу міста обласного значення. Аналогічну причину закидають Вишгороду. Але скажу
так. Якщо виходити з інтересів мешканців регіону,
то єдиний населений пункт, який ще з радянських
часів закладався і розбудовувався як місто — адміністративний центр, — це Вишгород. У ньому
все одразу передбачено — наявність необхідної,
на власному балансі, інфраструктури, потрапляння в зону агломерації, і лише офіційно (!) тисяч під
40 населення.
Якщо вже ми всі зійшлися на тому, що готові
закривати очі на відхилення від частини пунктів
методології, то Вишгород є найбільш комфортним
для мешканців регіону в контексті надання послуг
і має достатньо прав претендувати на статус райцентру! Це моя позиція.
Тому мене абсолютно дивує позиція вишгородських керівників, які тихенько спостерігають, як
їхнім виборцям підсовують щось незрозуміле під
соусом «а-ля децентралізація».
І коротка ремарка в бік тимчасово виконуючого обов’язки голови КОДА. Василю Геннадійовичу,
ваші попередники не протримались на посаді і ста
днів. Нагадаю, що одне з ваших завдань — представляти позицію Президента, який задекларував
головними цінностями в державі інтереси її громадянина, кожної людини.
Жодних кулуарних домовленостей.
Ярослав МОСКАЛЕНКО

ністративних, соціальних та інших послуг на відповідних територіях.
Місто Буча, зважаючи на відсутність необхідної
інфраструктури, не може задовольнити ці спільні інтереси територіальних громад, що входитимуть до
майбутнього об’єднання, отож і не може розглядатися
як адміністративний центр одиниці субрегіонального
рівня.
За нашим переконанням, що базується на детальному аналізі всіх запропонованих в якості центру населених пунктів, саме Вишгород спроможний забезпечити усі потреби майбутнього об’єднання.
Сподіваюсь, т.в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Геннадійович Володін нас
почує, і буде прийнято компромісне рішення.
P. S.
Після опублікування мого останнього посту у
Фейсбуці та суспільного резонансу, що спричинила ситуація з Бучею, мені сьогодні стало відомо,
що в Київській обласній державній адміністрації
відбулася нарада з питань субрегіонального рівня,
а саме його поділу на райони і визначення їх центрів.
Однак, розібравшись у ситуації, таке враження, що
запрошували лише тих, хто з «правильними» пріоритетами і пропозиціями та підіграють Анатолію Федоруку, який готує майбутній округ під вибори у Верховну
Раду, замість того, щоб бути на боці людей і відстоювати державницьку позицію.
Вже всі сприйняли, що центром буде Ірпінь, однак
розпочалась битва мерів, і мер міста Буча пішов не
відкритим, а кулуарним шляхом, знайшов вагомі аргументи та зміг переконати впливових людей, що вивело Бучу у лідери перегонів!
Висновок наступний: якщо можливі зміни і відступи від методики, то ми будемо відстоювати саме місто Вишгород як центр майбутнього субрегіонального
рівня!
Прохання до діючого народного депутата Ольги
Василевської-Смаглюк звернути увагу на цю важливу
ситуацію, яка вплине на життєдіяльність наших громадян, вплинути і прийняти незаангажоване рішення!
Пропоную т.в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василю Геннадійовичу Володіну
провести спільну нараду з головами районних рад та
мерами міст з метою обговорення даного питання та
прийняття консолідованого і об’єднуючого рішення,
враховуючи думку всіх громад, тим самим полегшити роботу Міністерству розвитку громад та територій,
Кабінету Міністрів України та Верховній Раді України!
Дякую всім за підтримку!
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради

Відбувся перший
етап сесії
11 червня відбулася чергова сесія Вишгородської міської
ради. До порядку денного було включено 107 питань, левова
частка яких стосувалася земельних відносин, зокрема, надання
громадянам дозволів на розробки проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність, встановлення меж,
відведення ділянок в оренду та інше.
Враховуючи великий обсяг поданих проектів, було вирішено
провести сесію у два етапи. А цього дня депутати затвердили
звіт про виконання міського бюджету за перший квартал поточного року, присвоїли звання «Почесний громадянин міста
Вишгорода» Юрію Францевичу Кумасинському, внесок якого
у розвиток нашого міста воістину колосальний. Депутати дали
згоду на передачу з державної у комунальну власність кількох
квартир по вул. Кургузова, прийняли у комунальну власність
основні засоби, затвердили нову редакцію статуту КП «Управляюча компанія» та вирішили декілька інших нагальних питань.
Влас. інф.
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Розвиваємо спортивну інфраструктуру
(Початок на стор. 1)
Про те, що
вже зроблено на
стадіоні, які роботи в процесі, а
що заплановано,
розповів міський
голова
Олексій
МОМОТ:
– Можу сказати, що це цілий
комплекс заходів, які реалізовуються поетапно. Навздогін баскетбольному майданчику і футбольному тренувальному
полю ми почали розвивати верхню зону,
зокрема було обладнано нову свердловину та автоматичний полив поля. На
численні звернення любителів футболу облаштовано додаткове міні-поле. В
основному воно використовується для
тренувань зовсім юних футболістів, тут
відшліфовують свої вміння гімнасти та
учасники секцій східних єдиноборств.
Майданчик відкритий для всіх бажаючих, особливо для батьків з дітьми. Ще
ми плануємо оснастити це поле додатковим світлом і встановити лавочки.
Також закінчено облаштування території тренажерного комплексу, народом названого «Желєзяка». У цій зоні
зроблено штучне гумове покриття, щоб
там не було бруду, пилу, змонтовано
накриття та освітлення, встановлено
ринг. Тобто, сьогодні це вже така точка
тяжіння, куди все більше спортсменів з
міста приходить щодня. Я, в свою чергу, користуючись нагодою, висловлюю
подяку і засвідчую повагу хлопцям із
«ЖЛЗК Вишгород», які щодня власноруч допомагали нам і паралельно ще й
збирали кошти, що дозволило суттєво
зекономити бюджетні витрати. Зараз я
не буду всіх цих молодих людей називати активістами, бо це поняття, скажімо
так, себе дещо знівелювало. Вони є прикладом активу громади, які не словом у
Фейсбуці, а реальним ділом допомагали
і допомагають. Таким людям дуже приємно йти назустріч і підтримувати їхні
ініціативи та ідеї.

Наступним етапом планується обладнання трибун — це дасть можливість організувати у підтрибунних приміщеннях багато площ під різні секції. Я
все ж таки переконаний, що ми реалізуємо цей проект, хоча він і доволі дороговартісний. Але зупинятися ми не
збираємося!
Всім спортсменам бажаю успіху.
Приходьте на стадіон, там є вся необхідна інфраструктура. Будемо кожен день
step by step реалізовувати заплановане,
і зробимо наш комунальний стадіон найкращим.
Олександр КУБИЦЬКИЙ:
— Займаюся спортом з раннього
дитинства. Певний період я проживав в
іншому районі, і там був такий же тренажерний майданчик як Желєзяка, на безкоштовній основі. Тому у мене поняття
займатися безкоштовно — це було нормою речей. Переїхавши до Вишгорода
10 років тому, я з подивом для себе не
знайшов повноцінного місця для силових видів спорту. Старі турніки, бруси …і
все. Тоді й з’явилася ідея, яку ми почали
втілювати в життя разом з другом Федею Сахаровим.
Перший тренажер, який ми зробили,
був для жиму лежачи. І понеслося. По-

шук матеріалу завів нас на металобази,
і коли ми говорили, яка у нас ідея, нам
відповідали: «Хлопці, все, що знайдете,
— ваше». Дідусі з гаражів діставали закинуті гирі, дівчата познаходили старі лави
для пресу, які ми переробляли. Люди підхопили тему і на початковому етапі суттєво допомогли нам. Завдяки великій
кількості однодумців всій нашій команді
вдалося зробити майданчик, який маємо
сьогодні. Майже все робиться тут власними силами, ще нам допомагають працівники стадіону, які завжди підтримують
тренажери в належному стані, адже протягом року вони ламаються, їх необхідно
зварювати та підфарбовувати. Також ми
не приховуємо того, що люди нам перераховують гроші. Щодо цього, намагаємося
в соціальних мережах інформувати, яким
чином використали благодійні внески.
Важливо, що наші ініціативи підтримуються й з боку місцевої влади. На
прохання ЖЛЗК зроблено дах над тренажерним комплексом та освітлено майданчик, встановлено паркан та гумову
підлогу. Це дуже круто, тому що люди
тепер можуть займатися тут у будь-яку
погоду та в будь-який час доби. У перспективі є ще багато планів, насамперед
благоустрій всієї зони, щоб вона була
по-домашньому затишною. Маємо вели-

Громадський бюджет Вишгорода 2020
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Громадський бюджет Вишгорода – це платформа реалізації ідей для покращення нашого
міста. У рамках цього Проекту
будь-який його житель може
подати проект, пов’язаний із покращенням життя у Вишгороді,
взяти участь у конкурсі, перемогти в голосуванні і спостерігати за тим, як його проект реалізують у рамках бюджету на наступний рік.
Нагадаю, що реалізація Громадського бюджету в
нашому місті розпочалась у 2017 році. За цей час до
міської ради надійшли численні пропозиції щодо покращення життя міста, його інфраструктури, організації
паркових зон, запровадження культурних заходів тощо.
Вишгородці активно брали участь в обговоренні ідей та
голосуванні.
У рамках Проекту «Громадський бюджет» збудовано інклюзивний дитячий майданчик біля школи «Надія»,
модернізовано дитячий майданчик «Мрії дитинства»
(пр. Шевченка, 2 д).
На стадії реалізації (підготовка проектної документації, консультації з авторами проекту перед початком
робіт, пошук постачальників) знаходяться проекти-переможці «Амфітеатр «Амфік», «Покриття дитячого майданчика «Мрії дитинства», «Дитячий скеледром».
Також заплановані до реалізації в рамках інших
Програм деякі пропозиції мешканців, які, хоч і не стали
переможцями, але мали позитивний відгук і були підтримані депутатами до включення в Програму розвитку

житлово-комунального господарства та благоустрою
міста.
Загальний розмір Громадського бюджету наразі становить 1 000 000 (один мільйон) гривень. Вартість проектів обмежена для поточних витрат сумою у 150 000
гривень, а для капітальних — 300 000 гривень. Проекти
повинні реалізовуватись у межах міста та на комунальній землі або на території комунальних закладів за погодженням із керівниками цих закладів. Результат проекту повинен бути загальнодоступним.
У 2020 році з 01 червня розпочався прийом нових
пропозицій та проектів у рамках Громадського бюджету
м. Вишгорода. Подати пропозиції можна до 01.08.2020
року в електронному вигляді: на інтернет сторінці www.
rozumnemisto.org платформи «Розумне місто — Вишгород», розділ «Громадський бюджет», на офіційну пошту
міської ради vyshgorod946@gmail.com або в паперовому вигляді за адресою: м. Вишгород, площа Шевченка,
1, поверх 1 (канцелярія міської ради).
Проекти оформлюються згідно з правилами та умовами Положення «Про громадський бюджет (бюджет
участі) міста Вишгорода». Отримати консультацію щодо
подання пропозицій, оформлення проектів можна за
тел: (04596) 26-566; 26-263.
На сторінках газети «Вишгород» і на сайті протягом
кампанії Громадського бюджету 2020 будуть розміщені
загальні консультації та інформація про хід її реалізації.
Бажаємо всім натхнення, сил та нових ідей на благо
громади і міста!
Долучайтесь! Зробимо разом наше місто комфортнішим!
Тетяна БРАЖНІКОВА,
координатор проекту, секретар ради

ке бажання започаткувати змагання між
вишгородцями і не тільки.
Зараз майданчик дуже затребуваний і перенасичений, особливо у вечірню пору. Я рекомендую всім відвідувачам знаходити певний час для зручності
тренувань. Ранок і обід – це той відрізок,
коли комплекс має мінімальну завантаженість. Якщо раніше було спекотно
в обідній час, то зараз під дахом тінь і
прохолодно. До речі, останнім часом ми
здивувалися тому, скільки дівчат стали
відвідувати наш майданчик! А у зв’язку
з карантином, коли були зачинені спортивні центри, різко збільшилась відвідуваність стадіону загалом. Та й зараз,
коли спортзали відчинилися, людей тут
не поменшало. Вишгородці розсудливо
переглянули свої бюджети і використовують на повну надану можливість безкоштовно займатися спортом.
Також хочу звернутися до батьків.
Цей майданчик — тренажерна, а не
ігрова локація. Приходьте з дітьми, долучайте їх до спорту, але будьте завжди
поряд, пильнуйте за ними і підказуйте,
як користуватися тим чи іншим тренажером. З приводу всього іншого — я щасливий, що до нас приходить стільки людей, я радію, що у Вишгороді з’явилась і
розвивається «Желєзяка».

Убезпечимо дітей
З 1 червня дошкільні навчальні заклади Київської області відкрили свої двері для маленьких
відвідувачів згідно з черговими правилами послаблення карантинних заходів.
Але вже 5 червня стало
відомо про спалах захворюваності на коронавірус у дитячому садочку «Калинка» міста
Бровари на Київщині.
На жаль, попри всі застережні заходи, такі як обробка приміщень та всіх предметів, яких торкаються
діти, дезінфікуючими засобами, недопущення на
територію дитячого навчального закладу батьків,
обов’язкове користування всіма працівниками садочків захисними масками, повністю гарантувати
неможливість зараження дитини не можна.
Звісно, для деяких працюючих батьків альтернативи дитячому садочку просто немає. Але хочеться
звернутися до всіх батьків, які мають можливість залишити дитину вдома чи у бабусі, скористатися нею.
Це дозволить мінімізувати ризики зараження. Адже,
як ми бачимо на прикладі випадку у Броварах, вірус
ще не повністю здав свої позиції.
Так, ми всі втомилися від ізоляції, і хочеться
якнайшвидше повернутися до звичного способу і
ритму життя. Проте, таке повернення має бути поступовим та виваженим. Саме такий підхід дасть
можливість швидше зняти всі обмеження та повністю подолати цю небезпечну інфекцію.
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови
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Про це не говорять вголос

Людський обов’язок усіх, у кого є молода
родичка або подруга, котра нещодавно стала
матір’ю, — не залишати її саму, забігати до
неї на вогник — не як гість, а як добровільний
помічник і співчуваючий, надавати їй моральну підтримку та пропонувати конкретну допомогу. Якщо ж чуєте у відповідь «зі мною все
гаразд», не полінуйтеся повторити свою пропозицію ще і ще раз. Ваші турбота й розуміння воістину можуть врятувати чиєсь життя...
Наші журналісти дізнавалися у фахівців
та експертів, чому депресія виникає у жінок
після пологів, якими є симптоми постпологової депресії, як із цією проблемою працюють
соціальні служби та як поліпшити стан новоспеченої мами.
Оксана СТЕЛЬМАХ,
лікар-акушер-гінеколог:
– Вагітність та пологи — це велике навантаження, в результаті якого відбувається безліч змін в організмі жінки. Післяпологовий період настає відразу після народження дитини
і триває в середньому 42 дні (6 — 8 тижнів).
Це час, коли різко змінюється гормональний
фон — і організм перебудовується зі стану
вагітності у звичайний. Саме в цей період рекомендується особливо ретельно стежити за
своїм як фізичним, так і емоційним станом.
Депресія — це свого роду збій в роботі
мозку, в результаті якого народжуються почуття туги і пригніченості часто без прямої
залежності від зовнішніх обставин. Рання піс-

ляпологова депресія з’являється на 1-3 день
після пологів, як правило, має гормональний
характер. Може проявлятися дратівливістю
та плаксивістю, оскільки перед тим, як у жінки приходить молоко, — діє пролактин. Пізня
післяпологова депресія розвивається поступово, іноді непомітно для жінки, і накриває її
в гострі моменти. Найчастіше вона буває викликана втомою і недосипанням.
Згідно зі статистикою, в однієї зі 100 жінок
на фоні післяпологової депресії розвивається
післяпологовий психоз. У цьому випадку без
кваліфікованої медичної допомоги не обійтися. На питання «скільки триває післяпологова
депресія» немає конкретної відповіді. Багато
залежить від психологічного оточення в родині і загального настрою жінки. Матері, особливо народжуючи вперше, можуть не знати,
що їхні відчуття носять хворобливий характер. Жінкам із депресією здається, що вони
не спроможні доглядати за дітьми, не відчувають до малечі якихось почуттів, і це негативно позначається на стосунках мати — дитина.
Депресивні матері втрачають інтерес до дитини, перестають доглядати за нею, їх дратує
дитячий плач. Іноді спостерігаються панічні
страхи, тривога перед виходом з дому, надмірна турбота про власне здоров’я і здоров’я
дитини. Дуже важливо не давати собі занурюватися в цей стан. Однак, не кожна молода мама доходить до цієї думки самостійно,
а замикається в собі, залишаючись наодинці
зі своїми проблемами. Страждає від цього й
малюк, його зв’язок з мамою ще сильніший,
і він гостро відчуває її психологічний стан.
Якщо мамі погано, малюк не може почувати
себе щасливим: у нього порушуються сон і
апетит, він стає неспокійним, часто плаче і, як
наслідок, гірше розвивається.
При легкій і нетривалій депресії кращим
лікуванням стане допомога психолога. Враховуючи ситуацію, фахівець порекомендує
методи аутогенної релаксації або сеанси індивідуальної (сімейної) психотерапії. Гарною
підмогою у вирішенні проблеми лікарі вважають посильні фізичні навантаження, перебування на свіжому повітрі, заняття улюбленою
справою (по мірі можливості). Медикаментоз-

не лікування післяпологової депресії полягає
в призначенні антидепресантів та нейролептиків, переважно рослинного походження.
Більш відповідний препарат порекомендує
фахівець з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнтки та форми перебігу захворювання.
«Бути мамою» — це не просто фраза, а
доволі великий перелік заходів, спрямованих
на зміну свого ставлення і адаптацію до нового етапу в житті. Якщо у вас щось виходить не
одразу, то не впадайте у відчай, намагайтеся
завжди знаходити радість навіть у найскладніших ситуаціях. Кожна з жінок здатна зрушити гори! Але тільки, коли вона перебуватиме
у стані гармонії.
Світлана РУЛЕВСЬКА,
в.о. голови Вишгородської
районної організації ТЧХУ:
— Ще 10 років тому тема післяпологової
депресії замовчувалась і не була такою популярною як зараз. Я добре пам’ятаю, як,
витираючи сльози, я набралась хоробрості і
написала в групі підтримки молодих матусь:
«Чи є хтось, кому здається, що сидить на дні
глибокої ями? Навкруги — темрява і немає
руки, за яку можна схопитись. Поступово відчуваєш, ніби втрачаєш глузд». Через дві хвилини мій допис видалили. Все, що завгодно,
— розвиваючі пальчикові вправи, пісеньки,
поради щодо страв… Але зізнатися, що відчувають депресію, мамам здавалось соромно. Мами повинні були бути щасливі. Нещасливі мами відчувають провину, що ускладнює
перебіг цієї хвороби та впливає на атмосферу
в родині та здоровий зв’язок мами з дитиною.
Так, депресія — це хвороба. Все починається з гормональної перебудови жінки. Її
нервова система не витримує такого перенавантаження. «Мені здається, що весь світ перевернувся», «Я не можу це пояснити, це як
відчувати постійну паніку» — так спробували
мені пояснити своє відчуття жінки, що проходили психологічну підтримку в Червоному Хресті.
Я наголошую на тому, що молода мати з
немовлям на руках — це найнезахищеніший,
тендітний організм, який потребує підтримки
зі сторони родини та держави. Якщо жінка

залишається сам на сам зі своїм негативним
психологічним станом, існує загроза того, що
депресія переросте в хронічну форму. Тільки
соціалізація — рятівне коло від поганого настрою. Спілкування з такими ж мамами — головна терапія в цей непростий період. Якщо
мама — інтроверт, то їй допоможуть прогулянки з коляскою в лісопаркових зонах, біля
водойм, можливо, під музику. Це дуже заспокоює. Ще один із шляхів виходу з депресії —
заняття творчістю. У Вишгородській районній
організації Товариства Червоного Хреста
України вам запропонують майстер-класи з
живопису, виготовлення біжутерії, зустрічітренінги з психологами.
Є також фізичні вправи для налагодження свого психологічного стану. Цьому можна
навчитися на тренінгах із психологом. Можна спробувати інший напрямок роботи над
собою. Я пропоную терапію на сцені театру.
Акторські тренінги надзвичайно позитивно
впливають на відчуття себе як цілісної особистості, прибирають напруження, надають
відчуття щастя та досконалості. Такі заняття
вам пропонує у Вишгороді театр МоноФон.
Вони проходять у БК «Енергетик». Варто
спробувати!
І звичайно — сон! Відключайте інтернет
та лягайте спати поряд з вашим малюком —
зранку, в обід, увечері. Бережіть себе, дорогі
матусі!
Далі — в наступному номері

Щаслива мати — щасливе дитя

Ведана (Тетяна) САПКО, керівник і засновник приватних садочків «Домашній
садочок - Золотий Місточок» (Нові Петрівці та м. Бровари), спеціаліст з підготовки
до пологів, інструктор з фітнесу та аквааеробіки для вагітних, інструктор з плавання для малюків, доула, повивальниця,
автор семінару з навчання спеціалістів,
ведуча жіночих практик, зустрічей «КолоЖінок» та ресурсних бань:
– Трішки хочу поділитися з вами своїм
20-річним досвідом щодо післяпологового відновлення як спеціаліст і як мати
чотирьох дітей. …Довгоочікуване дитя на
руках у матері! Всі щасливі! І вже з невагітної
жінки переключилися на малечу... Та і у самої породіллі «хороша» мама включилася...
Звучить це: «Я повинна...», «Дитина — найголовніше»...та ін.
Ну, і всі ж чекають, що ти будеш максимально «правильною» і турботливою...Тут
ще доросле покоління зі своїми рекомендаціями: «ти повинна робити так...», «дитині
краще так...».
Кожен має свої мрії і очікування, але не
завжди так виходить, як ми уявляли. Не завжди все «в рожевих бантах і білих рюшах».
І тоді матері питають: чому мене ніхто не попередив, що так може бути?
А що дійсно повинна робити жінка після
пологів, так це бути зі своїм малюком, коли
він цього потребує, а в інший час — відпо-

чивати, спати, лежати, тупити — відновлюватися!
Якщо дитина потребує більше уваги, ніж
мати може їй зараз дати, то потрібна поміч, і
важливо уміти її просити. А поміч з дитиною
треба не для того, щоб жінка готувала-прибирала-прала, а для її відпочинку. А ще, сон
з дитиною — це дуже гармонійно та здорово!
Я завжди спала вдень з малюком і називала
це «сон наперед», бо ніколи не знаєш, яка
ніч тебе чекає.
Відновлення жінки починається з перших
хвилин після пологів. І дуже важливо допомогти собі і дозволити це зробити максимально ефективно, знаючи нюанси фізіологічних процесів породіллі.
Просити поміч, визнавати свої слабкості
— це нормально, від цього залежить благополуччя малюка і всієї сім’ї (адже кисневу
маску у літаку перш за все одягають дорослій людині, і відомо навіщо). Бо виснажена
мама, рано чи пізно, може і злягти, і захворіти, і в депресивні стани увійти. А туди краще
не потрапляти.
Хто входить до групи ризику? Частіш
за все — гіпервідповідальні жінки, «гарні дівчатка», «гарні мами», «відмінниці», жінки зі
слабкою нервовою системою. Післяпологова
депресія може виникнути, якщо вагітність та
пологи були тяжкими, була важка психологічна травма до вагітності. Якщо не складаються стосунки в родині чи зміни в житті з
появою дитини занадто радикальні. Якщо
жінка має серйозні психічні та фізичні навантаження (вони можуть бути пов’язані з доглядом за іншими дітьми чи складною життєвою
ситуацією).
Тому важлива допомога з боку ближнього. А мама має частіше бути на свіжому повітрі без гаджетів, змінювати звичне оточення і
атмосферу, не замикатися в чотирьох стінах.
Наскільки це можливо – урізноманітнюйте
своє життя: змінюйте звичні маршрути прогулянок, вносьте зміни у звичний ритм життя, але і приймайте ті, які виникли з появою
дитини. Адже життя вже буде іншим, і слід

прийняти це.
Допоможуть і легкі фізичні вправи, плавання, звукові медитації, баня, масажні процедури, ванни з сіллю чи оліями. Але треба
розуміти, що тіло змінилося, і не варто поспішати повернутися у попередню форму —
іноді це просто неможливо. Всьому свій час.
Обов’язково спілкуйтеся з позитивними
людьми, які добре ставляться до вас, щоб
бути наповненою і зарядженою позитивом.
Сьогодні вже є така послуга, як післяпологова доула. І це такий подарунок для мами з
малечею!
Важливо, щоб було збалансоване харчування, режим пиття. Можливо, і аналізи
треба здати, щоб знати, що все в цій темі гаразд! Не забувайте знаходити час для спілкування з чоловіком один на один. Тільки ви
та він...
Делегуйте на членів сім’ї домашні та інші
обов’язки.
Якщо жінка все ж таки потрапила в депресивний стан, важливо розпізнати його,
зізнатися в цьому, не корити себе, а шукати
допомоги у спеціалістів-практиків та досвідчених мам.
Ще під час вагітності спробуйте проаналізувати свої очікування та реальний стан
стосунків і справ у родині. Готуйте себе до
народження малюка та змін у своєму житті.
Збирайте інформацію, дізнайтесь все, що
можливо, про післяпологове відновлення та
депресію. Це дозволить вчасно помітити її
ознаки та почати діяти. Говоріть про те, що
вас турбує, навіть про дрібнички. Не тримайте в собі причини занепокоєння, не бійтесь
говорити про свої потреби, озвучувати бажання.
Жінки досить часто живуть в ілюзіях, що
все добре, а ресурсу, енергії та сил чомусь
нема, настрою теж. І тягнуться не закриті
емоційно пологи роками та десятиріччями.
Буває, що закрити свої пологи приходять
жінки, у яких вже онуки є.
Процес повивання для жінки, перш за
все, — це турбота про себе, присвоєння дарів

материнства. Це закрити пологи на всіх рівнях: емоційному, фізичному, психологічному,
енергетичному. А ще, жінка стає новою після
пологів, і повивання дає можливість повністю увійти у новий статус Матері і максимально плавно пройти всі трансформації. Ця процедура дозволяє повернути собі цілісність,
енергію, перейти у нову якість.
У нас є навіть такий авторський одноденний проект «Дитячий садок для дорослих.
Доколихані».
І практична вправа для вас. Уміння розслабитися і відпочивати. Це допоможе і під
час виношування немовляти, і в пологах, і
після народження малюка. Ляжте зручно і
розслабте все тіло. Зверніть увагу на м’язи
лоба, очей, губ, щік. Швидше за все, вони
напружені. Пройдіться по всьому тілу, перевірте кожний м’яз, адже всі вони належать
вам, і ви в силі ними керувати. Ось розгладжується лоб, віка не тремтять, щоки наче
відвисають вниз, рот напіввідкритий, підборіддя «тоне», дихання ледве помітне. При
такому розслабленні може заснути навіть
людина, яка страждає безсонням. Це і є повне розслаблення. Запам’ятайте це відчуття.
Виходити зі стану повного розслаблення треба поступово, як і входили.
Спочатку кілька разів зробіть глибокий
вдих - видих. Уявіть, що ви це робите кожною клітинкою свого тіла. Потім поворушіть
пальцями рук, ніг і, напружуючи м’язи, спробуйте відчути їх. Тепер розплющіть очі, руки
випряміть за головою, і добре потягніться,
знову розслабтеся.
Повторіть ще раз. Ось тепер можна не
поспішаючи встати, обов’язково через бік,
трохи посидіти, щоб звикнути до вертикального стану.
Перенаправити свої думки та аналіз
можна в бік вивчання: яка я тепер, ...що нового можу, ...як мені зручніше, ...що я хочу,
чого потребує моє тіло, ...як я можу бути в
хорошому настрої і що для цього потрібно, …
що принесло мені материнство...».
Щасливого материнства вам!

Вишгород
Четвер, 11 червня 2020 року

PepsiCo Україна — медикам

КУРСОР

5

БЛАГОДІЙНІСТЬ

PepsiCo Україна передала 2 000 комплектів індивідуального захисту
для медичних працівників Київщини
В рамках своєї програми допомоги
на боротьбу з коронавірусом компанія
PepsiCo в Україні передала дві тисячі
комплектів індивідуального захисту для
медичних працівників в містах Вишневе
та Вишгород – костюми, маски, респіратори та рукавички.
По тисячі комплектів отримали Вишнівська міська лікарня та Вишгородська
центральна районна лікарня. Допомогу
медичним установам передав керівник
департаменту продажів компанії PepsiCo в Україні Віталій Стецюк: «Дякуючи
злагодженій роботі всієї команди, PepsiCo в Україні щодня дарує посмішки споживачам з кожним шматочком та ковтком
їх улюблених продуктів та напоїв, а також
передає частину виробленої продукції та
кошти на благодійність. У Київському регіоні від початку карантину ми передали
вже понад 240 тонн своєї продукції на допомогу людям, які опинилися в скруті. Під
час спалаху коронавірусу у Вишневому,
коли цілі будинки опинилися в ізоляції,
ми підтримали жителів молочною продукцією нашого виробництва у Вишневому.
Сьогодні я радий передати також засоби
індивідуального захисту медичним працівникам і особисто подякувати за їх самовіддану роботу».
PepsiCo та її благодійний фонд
PepsiCo Foundation по всьому світові
здійснюють кампанію щодо підтримки людей і місцевих громад, які зазнали негативних наслідків коронавірусу.
PepsiCo зосередила зусилля на допомозі медичним працівникам і медичним
установам, продуктовій підтримці малозабезпечених верств населення, що постраждали внаслідок пандемії.
Вишгородський міський голова

Олексій МОМОТ:
— Добровільна благодійна допомога нашим лікарям від компанії PepsiCo
в Україні — своєчасна і потрібна. Адже
турбота про медиків, які надають допомогу хворим під час пандемії, надзвичайно важлива. Щиро вдячні небайдужим благодійникам.
В Україні компанія спрямовує понад
25 мільйонів гривень на придбання понад 16 тисяч комплектів індивідуального захисту для працівників охорони
здоров’я (костюми, маски, респіратори,
рукавички, бахіли) і спеціалізоване обладнання для лікарень у регіонах, де
розташовані виробничі потужності та
логістичні центри компанії. Програма реалізується за підтримки БФ «Благомай».
Благодійний фонд Благомай з 2012
року допомагає дітям, позбавленим
батьківського піклування, дітям з інвалідністю, дітям у дитячих будинках та
інтернатах України в рамках освітніх,
спортивних, гуманітарних та медичних
програм. Під опікою фонду знаходяться
більше 5000 дітей по всій Україні.
Про PepsiCo
Компанія PepsiCo радує споживачів
смачними продуктами більш ніж у 200
країнах світу. У 2019 обсяг продажів
PepsiCo склав понад 67 мільярдів доларів США завдяки збалансованому портфоліо, яке включає продукцію Frito-Lay
(снеки), Gatorade (спортивні та функціональні напої), Pepsi-Cola (газовані і негазовані напої), Quaker (зернові продукти і
каші) і Tropicana (соки). Компанія випускає широкий асортимент смачних продуктів харчування і напоїв, включаючи 23
бренди, щорічні роздрібні продажі кожно-

го з яких перевищують мільярд доларів.
PepsiCo прагне бути світовим лідером з виробництва готових до вживання продуктів харчування і напоїв,
керуючись принципом «Перемагати
відповідально». Він відображає наше
бажання перемагати на ринку і діяти
відповідально у всіх аспектах бізнесу.
Додаткова інформація на сайті – www.
pepsico.com.
Про PepsiCo в Україні
PepsiСo – один із лідерів українського ринку продуктів харчування та напоїв,
представлена компаніями «Сандора» і
«Вімм-Білль-Данн Україна». Компанія займає провідні позиції на ринку соків і сокової продукції, де представлена брендами «Сандора», «Садочок», «Сандорик».
До портфеля компанії входять також
газовані напої Pepsi®, 7UP®, Mirinda®,
холодний чай Lipton Ice Tea®, мінеральна вода «Аква Мінерале». На ринку снеків компанія представлена брендами
Lay's® і «Хрусteam». PepsiСo в Україні
також займає впевнені позиції на ринку
молочної продукції з брендами «Чудо»,

НАМ ПИШУТЬ

Цінуємо за професіоналізм і людяність
Кожен із нас хоч раз у півроку чи рік звертається за допомогою до лікаря-стоматолога.
Одним із них є головний лікар
Вишгородської районної стоматологічної поліклініки Анатолій
Іванович Потапенко — професіонал своєї справи з індивідуальним підходом до кожного.
Після навчання у Київському
медичному університеті ім. О. Богомольця він вже більше 24-х років працює у Вишгороді. Вперше
ми потрапили до нього на прийом
багато років тому. Відтоді є його
постійними пацієнтами, рекомендуємо всім родичам, друзям, знайомим.
Цінуємо його професіоналізм,
чуйне ставлення, увагу, слушні,
результативні поради. Лікування
завжди проходить у невимушеній
атмосфері, і з кабінету лікаря виходиш із сяючою посмішкою, з відчуттям комфорту та легкості. Йому
без хвилювань довіряємо й найдорожче – своїх діточок, з якими
Анатолій Іванович легко знаходить
спільну мову.
На його рахунку — безліч операцій на вищому професійному рівні. Лікування карієсу,
пломбування, протезування, імплантація, відбілювання зубів тощо. Мабуть, кожен, хто хоч
раз побував у нього на прийомі, залишається його постійним клієнтом.
Дуже непросто в наш час знайти людину, яка справді турбується про тебе, старається
якнайкраще допомогти, своїм оптимізмом і вдачею дарує впевненість, що все буде добре.
Таким для нас та й для багатьох інших людей є Анатолій Потапенко – майстер своєї справи,
лікар від Бога!
Від усіх вдячних пацієнтів та від своєї родини безмежно дякуємо йому.
Процвітання Вам, Анатолію Івановичу, і доброго здоров’я!
З повагою, сім’я Петренків

«Слов’яночка», «Машенька» та дитячого
харчування з брендом «Агуша».
Додаткова інформація про компанію PepsiСo в Україні – на сайті www.
pepsico.ua
Про PepsiCo Foundation
Глобальний фонд PepsiCo Foundation
— заснований в 1962 році благодійний
підрозділ компанії, який передає кошти
в основні елементи стійкої продовольчої
системи з метою підтримки благополуччя спільнот. Працюючи з некомерційними організаціями і експертами по всьому
світу, ми зосереджені надавати допомогу в боротьбі з глобальною проблемою
голоду, просувати відповідальне поводження з водою і відходами, а також підтримувати лідерство жінок в усіх сферах
харчової промисловості. Ми прагнемо
внести відчутний внесок у вирішення питань глобального значення через співпрацю з колегами в галузі, місцевими та
міжнародними організаціями і нашими
співробітниками. Додаткова інформація
про PepsiCo Foundation – на сайті www.
pepsico.com/sustainability/philanthropy

Віряни із Баварії – вишгородцям
Пандемія, на жаль, негативно позначилася і на благодійних міжнародних відносинах. Вантаж, який мав прибути до нас у січні, надійшов лише
цими днями. Місіонерський Євангелізаційно-благодійний центр «Слово
життя» об’єднання християнських церков України передав БФ «Святої
Ольги» вантаж від вірян із Баварії – б/в одяг та взуття.
Щиро дякуємо пастору, доктору богословія, президенту центру Володимиру Кунцю за співпрацю, міському голові Олексію Момоту — за допомогу в отриманні вантажу.
Робиш добро, знай, кому робиш, і буде подяка за твої благодіяння.
Володимир ОДНОРОГ,
віце-президент БФ «Святої Ольги»
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ПОНЕДІЛОК, 15 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35, 13:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:45 «Одруження
наослiп - 4»
15:35 «Свiт навиворiт 10»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Мiж
нами, дiвчатами»
22:45 «Грошi 2020»
00:00 «Дубiнiзми 2020»

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:45 «ДжеДАI»
07:00 Т/с «Опер за
викликом-2»
07:55, 19:15 Т/с «Опер за
викликом-3»
09:45 «Помста природи»
10:05 «Загублений свiт»
13:50 Х/ф «Ультиматум
Борна»
15:55 Х/ф «Спадок
Борна»
20:15 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ-2»
22:00 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-12»
23:40 Х/ф «Хижак»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:05

Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:30
Новини
09:30 Т/с «Полдарк»
11:25 Телепродаж
12:00, 13:10, 18:20
Суспiльна студiя.
Марафон
15:25 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти:
вулиця»
16:30 Д/ц «Дикi тварини»
17:30, 18:55 Д/ц «Свiт
дикої природи»
19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/ц «Супер-Чуття»
21:35 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»

00:00 Бюджетники
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Мiсiя: краса
10:30 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Iнша»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00 Т/с «Рання пташка»
10:30, 17:30 4 весiлля
11:30, 16:30, 00:30
Панянка-селянка

12:30 Вечiрка 2
13:30, 22:00 Країна У
14:00, 15:00, 18:30, 19:30,
20:30 Одного разу пiд
Полтавою
14:30 Танька i Володька
15:30, 19:00, 20:00
Одного разу в Одесi
16:00 Сiмейка У
21:00 Т/с ««Найкращий»
тиждень мого життя»
23:00 ЛавЛавCar 2
СТБ
05:25 Т/с «Слiпа»
09:55, 14:50 Т/с «Пiзнє
каяття»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
18:15 «СуперМама»
19:10 «Один за всiх»

20:15, 22:40 Т/с «Та, що
бачить завтра»
23:00 Т/с «Аннадетектив»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
10:20 Improv Live Show
12:10 Х/ф «Синя безодня»
14:00 Х/ф «Синя безодня
2»
15:30 Х/ф «Я номер
чотири»
17:20 Х/ф «Телепорт»
19:00 Таємний агент
20:20 Х/ф «Шпигун по
сусiдству»
22:00 Х/ф «Завжди кажи
«Так»
23:55 Х/ф «Шалений
Будапешт»

ІНТЕР
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:10, 12:25 Х/ф «Ательє
Фонтана - сестри моди»
15:55 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Кiнцi
у воду»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
ICTV
06:40 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок

09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10, 13:25 Т/с «Поганий
хороший коп»
12:45, 15:45 Факти. День
13:45, 16:20 Х/ф «Сiкарiо»
16:30 Х/ф «Сiкарiо-2:
Проти всiх»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:05, 21:20 Х/ф «Вулкан»
22:35 Свобода слова
23:55 Х/ф «Випробування
вогнем»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15 Д/c «Бойовий
вiдлiк»
08:15, 13:10 Т/c «Монро»

09:30 Онлайн-брифiнг
МОЗ щодо ситуацiї з
коронавiрусом в Українi
09:35 Д/c «Життя крiзь
об’єктив»
10:05, 14:15 Т/c
«Кримiнальна Австралiя»
11:10 Д/c «Бойовi
кораблi»
12:10 Час. Пiдсумки
тижня
15:30 Машина часу
16:10, 19:15 Т/c «Селище
янголів»
17:00 Т/c «Дiрк Джентлi»
18:10, 22:00 Т/c «На
останньому подиху»
20:00 Iнформацiйний
вечiр
23:00, 00:00 Т/c «Любов/
ненависть»

ВIВТОРОК, 16 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35, 13:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:45 «Одруження
наослiп - 4»
15:30 «Свiт навиворiт 10»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Мiж
нами, дiвчатами»
22:45 Х/ф «Сестри»
2+2
08:45 Х/ф «Катастрофа на
авiалiнiї»

10:25 «Помста природи»
11:10, 17:15 «Загублений
свiт»
14:00 Х/ф «Бюро
людяностi»
15:45 Х/ф «211»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:15 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ-2»
22:05 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-12»
23:45 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-11»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:30 Т/с «Полдарк»
12:00, 13:10, 18:20

Суспiльна студiя.
Марафон
15:25 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти:
вулиця»
16:30 Д/ц «Дикi тварини»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:55 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/ц «Супер-Чуття»
21:40 #ВУКРАЇНI
22:15 Святi та грiшнi
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Мiсiя: краса
10:30 Реальна мiстика

12:45 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Iнша»
23:20 Контролер
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00 Т/с «Рання пташка»
10:30, 17:30 4 весiлля
11:30, 16:30, 00:30
Панянка-селянка
12:30 Вечiрка 2
13:30, 22:00 Країна У
14:00, 15:00, 18:30, 19:30,
20:30 Одного разу пiд
Полтавою
14:30 Танька i Володька

15:30, 19:00, 20:00
Одного разу в Одесi
16:00 Сiмейка У
21:00 Т/с ««Найкращий»
тиждень мого життя»
23:00 ЛавЛавCar 2
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:45 «МастерШеф.
Кулiнарний випускний»
11:35, 14:50 Т/с «Коли ми
вдома»
12:30, 15:35 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
18:15 «СуперМама»
19:10 «Один за всiх»
20:15, 22:40 Т/с «Та, що
бачить завтра»

23:00 Т/с «Аннадетектив»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
12:00 Х/ф «Щелепи»
13:20, 19:00 Аферисти в
мережах
21:00 Х/ф «Сталеве
серце»
23:00 Х/ф «Бiлий слон»
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. Луна
вiйни»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Кiнцi
у воду»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:45 Т/с «Слiдчий
Горчакова»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:05 Х/ф «Перехресний
вогонь»
12:00, 13:20 Х/ф
«Хлопчики-нальотники»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35, 16:25 Х/ф
«Едектра»
16:50 Х/ф «Шибайголова»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
21:25 Т/с «Розтин
покаже»
23:25 Х/ф «Другий у
командi»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15 Д/c «Бойовий

вiдлiк»
08:15, 13:10 Т/c «Монро»
09:30 Онлайн-брифiнг
МОЗ щодо ситуацiї з
коронавiрусом в Українi
09:35 Д/c «Життя крiзь
об’єктив»
10:05, 14:15 Т/c
«Кримiнальна Австралiя»
11:10 Д/c «Бойовi
кораблi»
15:30 Машина часу
16:10, 19:15 Т/c «Селище
янгелов»
17:00 Т/c «Дiрк Джентлi»
18:10, 22:00 Т/c «На
останньому подиху»
20:00, 01:00
Iнформацiйний вечiр
23:00, 00:00 Т/c «Любов/
ненависть»

СЕРЕДА, 17 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:05, 14:30 «Одруження
наослiп - 3»
15:50 «Свiт навиворiт 10»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Мiж
нами, дiвчатами»
22:45 Х/ф «Дiвчина без
комплексiв»
2+2
07:00 Х/ф «Чорний
яструб»

09:40 «Помста природи»
09:50, 17:10 «Загублений
свiт»
13:25 Х/ф «Найкращi
серед найкращих»
15:15 Х/ф «Найкращi
серед найкращих-2»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:20 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ-2»
22:20 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-12»
00:00 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-11»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:30 Т/с «Полдарк»
10:30 Т/с «Дама пiд

вуаллю»
12:00, 13:10, 18:20
Суспiльна студiя.
Марафон
15:25 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти:
вулиця»
16:30 Д/ц «Дикi тварини»
17:30 #ВУКРАЇНI
18:55 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/ц «Супер-Чуття»
21:40 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:15 Т/с «Максимiлiан та
Марiя Бургундська»
00:00 Спiльно
ТРК «УКРАїНА»

07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Мiсiя: краса
10:30 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Iнша»
23:20 Зiрковий шлях.
Вечiр
00:00 Т/с «Вiдчайдушний
домогосподар»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00 Т/с «Рання пташка»
10:30, 17:30 4 весiлля
11:30, 16:30 Панянкаселянка

12:30 Вечiрка 2
13:30, 22:00 Країна У
14:00, 15:00, 18:30, 19:30,
20:30 Одного разу пiд
Полтавою
14:30 Танька i Володька
15:30, 19:00, 20:00
Одного разу в Одесi
16:00 Сiмейка У
21:00 Т/с «Найкращий»
тиждень мого життя»
23:00 ЛавЛавCar 2
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:45 «МастерШеф.
Кулiнарний випускний»
11:45, 14:50 Т/с «Коли ми
вдома»
12:25, 15:40 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
14:30, 17:30, 22:00

«Вiкна-Новини»
18:15 «СуперМама»
19:10 «Один за всiх»
20:15, 22:40 Т/с «Та, що
бачить завтра»
23:00 Т/с «Аннадетектив»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:20, 01:00 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
11:40 Х/ф «Сталеве
серце»
13:40 Кохання на
виживання
17:10, 19:00 Хто зверху?
20:50 Х/ф «Розбiрки в
Бронксi»
22:30 Х/ф «Деннi пес»
00:10 Т/с «Загубленi»

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. Луна
вiйни»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Кiнцi
у воду»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:50, 13:20 Х/ф
«Крикуни»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:25 Х/ф
«Крикуни-2: Полювання»
16:50 Х/ф «Вулкан»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Секретний фронт
21:25 Т/с «Розтин
покаже»
23:25 Х/ф «Легiонер»
5 КАНАЛ
07:15 Д/c «Бойовий
вiдлiк»

08:15, 13:10 Т/c «Монро»
09:30 Онлайн-брифiнг
МОЗ щодо ситуацiї з
коронавiрусом в Українi
09:35 Д/c «Життя крiзь
об’єктив»
10:05, 14:15 Т/c
«Кримiнальна Австралiя»
11:10 Д/c «Бойовi
кораблi»
12:30 Про вiйсько
15:30 Машина часу
16:10, 19:15 Т/c «Селище
янгелов»
17:20 Таємницi вiйни
18:10, 22:00 Т/c «На
останньому
подиху»
20:00 Iнформацiйний
вечiр
23:00, 00:00 Т/c «Любов/
ненависть»

ЧЕТВЕР, 18 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35, 13:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:45 «Одруження
наослiп - 3»
15:25 «Свiт навиворiт 10»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «Мiж нами,
дiвчатами»
21:45 «Право на владу
2020»
00:30 Х/ф «Шафт»
2+2
07:00 Х/ф «Незбагненне»

08:55 «Помста природи»
09:10 «Рiшала-2»
11:05, 17:20 «Загублений
свiт»
14:05 Х/ф «Найкращi
серед найкращих-3»
15:50 Х/ф «Найкращi
серед найкращих-4»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:15 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ-2»
22:15 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-12»
23:55 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-11»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:30 Т/с «Дама пiд

вуаллю»
12:00, 13:10, 18:20,
00:30 Суспiльна студiя.
Марафон
15:25 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти:
вулиця»
16:30 Д/ц «Дикi тварини»
17:30 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
18:55 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/ц «Супер-Чуття»
21:40 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Т/с «Максимiлiан та
Марiя Бургундська»
00:00 #ВУКРАЇНI

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Мiсiя: краса
10:30 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Iнша»
23:20 Слiдами
00:00 Т/с «Доля на iм’я
Любов»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00 Т/с «Рання пташка»
10:30, 17:30 4 весiлля
11:30, 16:30 Панянкаселянка

12:30 Вечiрка 2
13:30, 22:00 Країна У
14:00, 15:00, 18:30, 19:30,
20:30 Одного разу пiд
Полтавою
14:30 Танька i Володька
15:30, 19:00, 20:00
Одного разу в Одесi
16:00 Сiмейка У
21:00 Т/с «Найкращий»
тиждень мого життя»
23:00 ЛавЛавCar 2
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:45 «МастерШеф.
Кулiнарний випускний»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
14:50 «МастерШеф.
Кулiнарний випускний»
15:35 Т/с «Коли ми

вдома. Нова iсторiя»
18:15 «СуперМама»
19:10 «Один за всiх»
23:00 Т/с «Аннадетектив»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:20 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
12:00 Х/ф «Розбiрки в
Бронксi»
13:40 Заробiтчани
17:10, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Iноземець»
23:00 Х/ф «Пасажир»
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. Луна
вiйни»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Кiнцi
у воду»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:45 Т/с «Слiдчий
Горчакова»
ICTV
08:45 Факти. Ранок

09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:55, 13:20 Х/ф
«Iнтимний словник»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35, 16:20 Х/ф
«Хлопчики-нальотники»
17:00 Х/ф «С.В.О.Т.: В
облозi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Анти-зомбi
21:25 Т/с «Розтин
покаже»
23:25 Х/ф «Не вiдступати i
не здаватись»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15 Д/c «Бойовий

вiдлiк»
08:15, 13:10 Т/c «Монро»
09:30 Онлайн-брифiнг
МОЗ щодо ситуацiї з
коронавiрусом в Українi
09:35 Д/c «Життя крiзь
об’єктив»
10:05, 14:15 Т/c
«Кримiнальна Австралiя»
11:10 Д/c «Бойовi
кораблi»
15:30 Машина часу
16:10, 19:15 Т/c «Селище
янголів»
17:00 Т/c «Дiрк
Джентлi»
18:10, 22:00 Т/c «На
останньому подиху»
20:00 Iнформацiйний
вечiр
23:00, 00:00 Т/c «Любов/
ненависть»

П’ЯТ Н ИЦ Я, 1 9 ЧЕРВНЯ 2020 Р О К У
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35, 13:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:45 «Одруження
наослiп - 3»
15:35 «Свiт навиворiт 10»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Лiга смiху.
Дайджест 2020»
22:00 «Вечiрнiй квартал
2020»
23:20 Х/ф «Облога»

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:45 «ДжеДАI»
07:00 Х/ф «Декiру: Три
каменi»
08:35 Х/ф
«Самоволка-72»
10:00 «Помста природи»
10:10, 17:20 «Загублений
свiт»
14:05 Х/ф «В iм-я БенГура»
15:50 Х/ф «Король Артур i
лицарi круглого столу»
19:15 Х/ф «Американець»
21:10 Х/ф «Джейсон
Борн»
23:30 Х/ф «Хижак-2»
UA:ПЕРШИЙ

06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:30 Т/с «Дама пiд
вуаллю»
12:00, 13:10, 18:20
Суспiльна студiя.
Марафон
15:25 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти:
вулиця»
16:30, 20:30, 21:40 Д/ц
«Дикi тварини»
17:30 Перша шпальта
18:55 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/ц «Супер-Чуття»

22:15 Свiтова медицина.
Камбоджа - клiнiка
Тонлесап
22:45 Свiтова медицина.
Камбоджа - останнiй
з КРУ
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Реальна мiстика
11:00 Т/с «Будь що буде»
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар»
20:10 Гучна справа
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Я тебе знайду»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00 Т/с «Рання пташка»
10:30, 17:30 4 весiлля
11:30, 16:30 Панянкаселянка
12:30 Вечiрка 2
13:30 Країна У
14:00, 15:00, 18:30
Одного разу пiд
Полтавою
14:30 Танька i Володька
15:30 Одного разу в Одесi
16:00 Сiмейка У
21:00 Х/ф «Дуплекс»
22:45 Х/ф «Скiльки у
тебе?»
СТБ
07:00, 19:00 «Наречена
для тата 3»

08:50, 14:50, 18:15 Т/с
«Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
20:50, 22:40 Т/с «Та, що
бачить завтра»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:20 Варьяти
10:30 Половинки
12:20 Топ - модель поукраїнськи
17:20 Х/ф «Шпигун по
сусiдству»
19:00 Х/ф «Карате - кiд»
21:50 Х/ф «Медальйон»
23:30 Х/ф «Вбивцi на
замiну»

07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
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, 23:45
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок. Луна
вiйни»
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
11:00, 13:15 Х/ф «Не
вiдступати i не здаватись»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Легiонер»
15:10, 16:20 Х/ф «Другий
у командi»
17:25, 20:10 Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр
22:50 Скетч-шоу «На
трьох»

програма»
11:00 Х/ф «Закоханий за
власним бажанням»
12:40 Х/ф «Вийти замiж
за капiтана»
14:30 Х/ф «Найчарiвнiша
та найпривабливiша»
16:00 Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»
17:50, 20:30 Т/с «Слiдчий
Горчакова»
20:00 «Подробицi»
22:40 «Концерт Христини
Орбакайте «Безсоння»

«Невиправнi»
12:45 Факти. День
14:35 Х/ф «Одинак»
16:40 Х/ф «Чорна дiра»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Хронiки
Рiддiка»
21:15 Х/ф «Примарний
патруль»
23:00 Х/ф «47 ронiнiв»

ІНТЕР

5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:30
Актуально: Економiка.

Полiтика. Соцiум
07:15 Д/c «Бойовий
вiдлiк»
08:15, 13:10 Т/c «Монро»
09:30 Онлайн-брифiнг
МОЗ щодо ситуацiї з
коронавiрусом в Українi
09:35 Д/c «Життя крiзь
об’єктив»
10:05, 14:15 Т/c
«Кримiнальна Австралiя»
16:10, 19:15 Т/c «Селище
янгелов»
17:00 Т/c «Дiрк Джентлi»
18:10, 22:00 Т/c «На
останньому подиху»
20:00 Iнформацiйний
вечiр
21:25 Вечiрнiй презедент
23:00, 00:00 Т/c «Любов/
ненависть»

СУБОТ А , 20 ЧЕРВНЯ 2020 Р ОК У
1+1
06:15, 07:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiт навиворiт»
17:30 Х/ф «Таксi»
19:30, 05:15 ТСН
20:15 «Вечiрнiй квартал»
23:10, 00:10 «Свiтське
життя. 2020»
2+2
06:00 «ДжеДАI 2019»
08:15 «Загублений свiт»
13:10 Х/ф «День, коли
Земля зупинилась»
14:50 Х/ф «Спогад»
16:20 Х/ф «Сталевий

свiтанок»
18:15 Х/ф «Орел
Дев’ятого легiону»
20:20 Х/ф «Велика стiна»
22:10 Х/ф «Хижак»
00:05 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-11»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:30 Х/ф «Марiя Терезiя»
12:30 Ще бiльше про
дiджитал
13:30 Свiтова медицина.
Камбоджа - клiнiка
Тонлесап
14:00 Свiтова медицина.
Камбоджа - останнiй

з КРУ
15:00 Країна пiсень
16:00 Т/с «Максимiлiан та
Марiя Бургундська»
18:30 Д/ц «Експедицiя зi
Стiвом Бекшеллем»
19:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
20:00 Д/ф «Острови:
Азорськi острови.
Азорськi острови.
Вiдкривачi, кити,
вулкани»
21:20 Д/ц «Супер-Чуття»
22:00 Х/ф «Велика краса»
ТРК «УКРАїНА»
07:30 Реальна мiстика
07:50, 15:20 Т/с «Iнша»

16:45, 21:00 Т/с
«Здрастуй, сестра»
20:00 Головна тема
23:15 Т/с «Дiм на
холодному ключi»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:30 М/ф «Велика
Мандрiвка»
11:00 Х/ф «Школа року»
13:00, 15:00, 23:00
Країна У
13:30, 16:30 Сiмейка У
14:00, 16:00, 19:30, 20:30,
21:30 Танька i Володька
14:30 Одного разу в Одесi
15:30, 19:00, 20:00,
21:00 Одного разу пiд

Полтавою
17:00 Х/ф «Продюсер»
22:00 Iгри Приколiв
СТБ
07:10 Т/с «Коли ми
вдома»
09:05 «Неймовiрна
правда про зiрок»
10:00 Т/с «Папаньки - 2»
15:10 «СуперМама»
19:00 «МастерШеф.
Професiонали 2»
21:25 «Врятуйте нашу
сiм’ю - 2»
23:55 «Х-Фактор»
НОВИЙ КАНАЛ
07:30 Таємний агент

08:50, 02:00 Варьяти
10:10 Хто зверху?
14:00 Х/ф «Завжди кажи
«Так»
16:00 Х/ф «Карате - кiд»
18:40 Х/ф «Людина
- павук: Повернення
додому»
21:00 Х/ф «Людина павук: Далеко вiд дому»
23:30 Х/ф «Деннi пес»
ІНТЕР
06:50 Х/ф «Не було б
щастя»
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна

ICTV
07:10 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
10:35, 13:00 Т/с

5 КАНАЛ
07:20 Д/c «Життя крiзь
об’єктив»
07:50, 08:50, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:20, 13:15 Т/c «Монро»
09:15 Копiйка до копiйки

10:05, 14:15 Т/c
«Кримiнальна Австралiя»
11:10 Д/c «Бойовi
кораблi»
15:15 Гончаренко рулить
15:35 На власнi очi
17:10 Т/c «Селище
янгелов»
18:10 Є сенс
18:40 Про вiйсько
20:10 Рандеву
21:20 Вечiрнiй
презедент
21:35 Вiкно
в Америку
22:00 Т/c «На останньому
подиху»
23:00 Т/c «Любов/
ненависть»

Вишгород
Четвер, 11 червня 2020 року

Щеплення від сказу — необхідне
Думаю, усім відомо, наскільки сказ — смертельно
небезпечна хвороба як для тварин, так і для людей.
Але, коли читаєш про виявлені випадки, то заспокоюєш себе: це ж далеко, та й кіт у мене на вулицю не
виходить, – отже боятися нічого. Проте, на семінарі
з вакцинації я почула про зараження домашньої кішки, яка жила, здається, на 20-му поверсі, – її вкусив
кажан, що випадково залетів у вікно. Але проводити
щеплення своїм чотирилапим потрібно не тільки, щоб
запобігти ось таким випадкам.
В Україні щеплення від сказу є обов’язковим. А це
означає: якщо тварина не щеплена, вам можуть відмовити у прийомі у будь-якій ветеринарній клініці, незалежно
від того, з якою проблемою ви туди звернулись. І у цьому
випадку закон буде на боці клініки. Крім того, є ще один
важливий момент: вам можуть повірити на слово, що тва-

рина вакцинована, а можуть попросити документ, який це
підтвердить, а саме – ветеринарний паспорт з відповідною відміткою.
Ось про це і хочу розповісти детальніше з урахуванням специфіки нашого міста.
У Вишгороді, що розростається на очах і разом з новими мешканцями поповнюється їхніми домашніми улюбленцями, не такий уже й великий вибір ветеринарних
клінік: дві приватні й одна державна. На останній я і хотіла
б зупинитися, оскільки багато власників тварин навіть не
знають про її існування, а до приватних не підуть, бо не
по кишені.
На превеликий жаль, на відміну від того ж Ірпеня,
де в державній клініці і оперують, і за 100 гривень за дві
хвилини можна зробити тварині флюорографію, спектр
послуг вишгородської державної клініки дуже вузький –

Оголошується набір кандидатів у присяжні для
Вишгородського районного суду Київської області.
Присяжним може бути громадянин України, що досяг
30-річного віку і постійно проживає на території, на яку
поширюється юрисдикція відповідного окружного суду.
Не підлягають включенню до списків присяжних громадяни: визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними; які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків народного
засідателя; які мають незняту чи непогашену судимість;
народні депутати, члени Кабінету Міністрів України, судді,
прокурори, працівники органів внутрішніх справ та інших
правоохоронних органів, військовослужбовці, працівники
апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи
місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси; особи,
на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення; громадяни, які досягли шістдесяти п'яти років;
особи, які не володіють державною мовою.
Особи, які бажають бути присяжними, подають на
ім’я Вишгородського міського голови заяву, де вказують
про надання згоди бути присяжним для Вишгородського
районного суду Київської області, а також зазначають
інформацію про: постійне місце проживання в межах територіальної юрисдикції відповідного суду; постійне місце
роботи; засоби зв’язку; відсутність обставин, що унеможливлюють його участь у здійсненні правосуддя; згоду на
обробку та використання персональних даних відповідно
до Закону України «Про захист персональних даних».
До заяви додають копію паспорта, довідку про відсутність судимості, довідки з психоневрологічного та наркологічного диспансерів про не перебування на обліку.
У разі обрання та затвердження кандидата у присяжні,
присяжні зобов’язані відповідно до Закону України «Про
запобігання корупції» заповнити на сайті Національного
агентства з питань запобігання корупції відповідну декларацію.
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фактично тільки огляд терапевта. Але щеплення від сказу
тут зробити можна, і коштуватиме це не 150 грн, як у приватній клініці, а 24,42 грн – сама вакцинація безкоштовна,
оплачуєте тільки огляд (тварина повинна бути здоровою).
Стосовно ветеринарного паспорта, в якому потрібно
поставити відповідну відмітку, знову ж таки, порівнюючи
з Ірпенем, де його можна купити одразу в клініці, ситуація
сумна: паспорти є тільки у Димерській державній ветеринарній лікарні. Проте ситуація не безнадійна – їх можна
купити самостійно: по інтернету, в зоомагазинах, і це коштуватиме від 6 до 20 грн, а не 51 грн, як у приватних
клініках.
Отже, не зволікайте і не випробовуйте долю, бо тварини, як домашні, так і безпритульні, – це наша загальна відповідальність. А кілька нескладних кроків і не такі вже й
шалені гроші допоможуть зберегти їм не тільки здоров’я,
а можливо, й життя.
Адреса Вишгородської державної дільничної лікарні
ветмедицини: вул. Київська, 12, тел: 067-661-02-07.
Ірина МОШКОВСЬКА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКО-ІНВЕСТ І К», адреса проммайданчика: 07312 , Київська область, Вишгородський район, с. Рудня-Димерська, вул. Леніна, 1-Б,
повідомляє про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Предметом діяльності підприємства є: виробництво паливних гранул (пелети) з відходів деревини.
Джерелами викиду являються: пальник сушильного барабану (спалювання твердого палива, сушіння сировини), сушильний барабан, охолоджувальна колона, пневмотранспорт, рубильна машина,
дробарка.
В процесі діяльності підприємства до атмосферного повітря потрапляють наступні забруднюючі
речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид) у перерахунку на діоксид азоту – 1,1 т/рік, оксид вуглецю
-0,322 т/рік, метан – 0,013 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом – 7,04 т/рік, азоту (1) оксид [N2O]-0,0103 т/рік, вуглецю діоксид 262,904 т/рік,
неметанові леткі органічні сполуки – 0,116 т/рік.
Загальний максимальний обсяг викидів забруднюючих речовин складає до 271,5 т/рік.
Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації Вишгородською районною державною адміністрацією (площа Шевченка, 1, Вишгород, Київська обл.,
07301, тел: 04596 22022).
Київська обласна філія Центру ДЗК згідно з наказом Головного управління Держгеокадастру у Київській області від 22.01.2020 року №10-723/15-20-сг
повідомляє про проведення заходів з інвентаризації
земель державної власності на території Вахівської
сільської ради, Руднє-Димерської сільської ради,
Хотянівської сільської ради Вишгородського району
Київської області протягом червня ц. р. Контактний
номер телефону: (044)454-14-46.

Гончарук Лiлiя Антонiвна просить землевласників/
землекористувачів сусідніх земельних ділянок: Пєті
Олександра Едмундовича (кадастровий номер земельної ділянки: 3221881601:31:123:0102) та представників Вищедубечанської сільської ради бути
присутніми при встановленні та погодженні меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою:
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Вища Дубечня, вул. Київська, 27; 22.06.2020 року на 10:00.

ПОТРІБНІ КУХАР, ПЕКАР у кулінарний цех (067) 728-36-08
Продається ділянка 5 соток під будівництво.
Село Хотянівка, урочище «Під селом».
Ціна 1 сотки — 45 000 грн.
Можливий обмін на машину, квартиру.
Дзвонити за тел:
(066) 227-35-68, (097) 40-39-190

Вважати недійсним втрачений Державний акт на земельну ділянку, серія ЯЖ № 323088, кадастровий номер 3221881601320970054 від 25.03.2008 р., виданий
на підставі 16 сесії 4 скликання Вищедубечанської сільської ради від 22.12.2004 р., № 73 Василю Олександровичу ЗАБЕЙДІ

НЕДIЛЯ , 21 ЧЕРВНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
06:15, 07:05 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:25 «Свiт навиворiт»
16:50 Х/ф «Iгри розуму»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Джон Уїк»
22:50 Х/ф «Багряний пiк»
2+2
06:00 «ДжеДАI 2019»
07:15 «Загублений свiт»
12:10 Х/ф «Андроїдполiцейський»
13:50 Х/ф «Атлантичний
рубiж»
15:20 Х/ф «Атлантичний
рубiж: Воскресiння»
17:00 Х/ф «Охоронець»

19:00 Х/ф «Гра на
виживання»
20:45 Х/ф «Код доступу
«Кейптаун»
22:50 Х/ф
«Американський йєтi»
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 Недiльна Лiтургiя
Української ГрекоКатолицької Церкви

12:30 Недiльна Свята
Меса РимськоКатолицької Церкви в
Українi
13:30 Свiтовi чемпiонати.
Огляд
15:00 UA Фольк
16:00 Т/с «Максимiлiан та
Марiя Бургундська»
17:00 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
19:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
20:00 Д/ф «Острови:
Мальдiвськi острови:
дивовижнi пiдводнi свiти»
21:20 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:00 Х/ф «Сiльвiо та
iншi»

ТРК «УКРАїНА»
06:50 Мiсiя краса
09:00 Т/с «Мiй найкращий
ворог»
13:00 Т/с «Я тебе знайду»
17:00, 21:00 Т/с «Квочка»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Т/с «Клянуся кохати
тебе вiчно»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф «Супергерой»
11:50 М/ф «Якось у лiсi»
13:00 Т/с ««Найкращий»
тиждень мого життя»
17:00 Х/ф «Дуплекс»
19:00, 20:00, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30, 21:30 Танька

i Володька
22:00 Х/ф «Продюсер»
23:50 Панянка-селянка
СТБ
07:00 Х/ф «Солдат Iван
Бровкiн»
08:45 Х/ф «Iван Бровкiн
на цiлинi»
10:30 «Хата на тата»
16:35 «МастерШеф.
Професiонали 2»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:55 «Один за всiх»
22:20 «Я соромлюсь
свого тiла»
НОВИЙ КАНАЛ
06:50 Аферисти в
мережах
08:45, 10:15 Kids’ Time

08:50 М/ф «Реальна
бiлка 2»
10:20 Х/ф
«Куленепробивний
чернець»
12:10 Х/ф «Медальйон»
14:00 Х/ф «Людина
- павук: Повернення
додому»
16:30 Х/ф «Людина павук: Далеко вiд дому»
18:40 Х/ф «Людина павук: Далеко вiд дому»
21:00 Х/ф «Погоня»
23:00 Х/ф «Бiлий слон»
ІНТЕР
06:00 Х/ф «Смертельна
помилка»
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.

Дива свiту 2»
11:00 «Орел i Решка.
Iвлєєва vs. Бєдняков»
12:00 Х/ф «Лев»
14:10 Т/с «Побачити
океан»
17:50 Х/ф «Справа
Коллiнi»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Квiти вiйни»
23:20 Х/ф «Не можу
сказати «прощавай»
ICTV
06:25, 08:10
Громадянська оборона
07:15 Секретний фронт
09:05 Т/с «Вiддiл 44»
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф «Чорна дiра»
14:55 Х/ф «Хронiки
Рiддiка»

17:00 Х/ф «Примарний
патруль»
18:45 Факти тижня
20:30 Х/ф «Водiй для
копа»
22:15 Х/ф «Кровний
батько»
23:55 Х/ф «Випробування
вогнем»
5 КАНАЛ
06:00, 09:30 Вiкно в
Америку
06:25, 16:10, 20:10
Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 20:00,
21:00, 22:45, 00:00 Час
новин
07:20 Д/c «Життя крiзь
об’єктив»

07:50, 08:50, 21:30
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:20, 13:10 Т/c «Монро»
10:10, 14:15 Т/c
«Кримiнальна Австралiя»
11:10 Д/c «Бойовi
кораблi»
12:40 Феєрiя подорожей
15:35 Vоїн - це я!
17:10 Т/c «Селище
янгелов»
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Ганною
Мирошниченко
21:25 Вечiрнiй
презедент
21:40 Час-Time
22:00 Т/c «На останньому
подиху»
23:00 Т/c «Любов/
ненависть»
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ПАНОРАМА

ВІТАЄМО
Тетяну СВІТЛИЧНУ!
Вже вдруге
будем святкувать
Твої шалені 25!
Нехай твій
щирий дзвінкий сміх
Лунає стільки
ж довгих літ!
Здоров‘я!
Радості! Тепла!
Щоб ти була
завжди струнка!
Збувались мрії
всі твої!
Наші вітання від сім’ї!
Любляча родина

15 червня ювілей святкує член ревізійної комісії міської ветеранської організації Олена Миколаївна КОЛОМІЄЦЬ.
Щиро вітаємо!
Хай щастя панує у вашому домі
І радість у ньому живе,
Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і Вас береже.
Бажаєм прожити у силі й здоров’ї,
Вам многії літа! Щедрої долі!
Вишгородська міська організація
ветеранів війни, праці, Збройних сил

Вишгород
Четвер, 11 червня 2020 року

«Вікімедіа Україна» запрошує до участі в Міжнародному фотоконкурсі «Вікі любить Землю» (Wiki Loves
Earth).
«Вікі любить Землю» — це фотоконкурс, присвячений пам’яткам природи України. У 2020 році він пройде
з 1 по 31 липня. Головна мета конкурсу полягає у тому,
щоб створити під вільною ліцензією якомога повнішу
базу фотографій пам’яток природи і об’єктів природнозаповідного фонду на території України для ілюстрування Вікіпедії та інших проектів.
Цього року в конкурсі беруть участь понад 35 країн.
Фото, завантажені в межах конкурсу, призначені зокрема для ілюстрування Вікіпедії — найбільшої онлайн-енциклопедїї у світі.
Проект привертає увагу до стану збереження природоохоронних територій та біорізноманіття.
Журі конкурсу визначають найбільш якісні фотографії у кожній області та по всій Україні; їхні автори стають

призерами конкурсу. Призи отримують також учасники,
які сфотографують найбільшу кількість пам’яток природи (як у кожній області, так і по Україні загалом) — і переможці спецномінацій. Призовий фонд конкурсу 2020
року становить майже 4000 доларів США.
Щоб взяти участь, учасники мають завантажити фотографію на Вікісховище протягом конкурсного періоду.
Також, є можливість запропонувати місцевого діяча
(серед фотографів, краєзнавців тощо) до складу журі
української частини конкурсу.
Детальніше про конкурс можна дізнатися за посиланням: http://wle.org.ua.
Умови участі за посилання: https://www.youtube.com/
watch?v=6hivN6UUkYM&feature=emb_logo
Контактна особа з боку організаторів для співпраці
та пропозицій: Процюк Антон Степанович.
Електронна скринька: wle@wikimedia.org.ua.
Номер тел.: +38(066) 569 61 35.

Лікар. Мер. Особистість.

Тільки його величність Час здатен
перетворити пекучий біль втрати на
світлий і добрий спомин…
14 червня минає п’ять років, як відійшов у вічність міський голова Віктор Олександрович Решетняк. Це
була велика втрата не тільки для рідних, близьких, друзів, але й для всього
міста та й місцевого самоврядування в
цілому. Здавалося, що провести його
в останню путь прийшла чи не вся
громада. Місто прощалося з Лікарем,
Міським головою, харизматичною і
масштабною Особистістю. Його життєвий шлях не був легким і безтурботним, але пройшов він його з гідністю, залишивши по собі багато добрих
справ.
Справжній Лікар.
Вибір професії — це також характеристика людини. Віктор Олександрович обрав дуже гуманну і відповідальну
професію лікаря. І зумів відбутися як
Справжній Лікар. Сотні щасливих матусь і родин завдячують сьогодні Віктору
Олександровичу народженням своїх дітей, збереженням здоров’я, десяткам він
врятував життя. А ще був великий досвід
польової хірургії в умовах війни на території Ефіопії. І протягом всієї медичної
практики — прогресивний, новаторський
підхід як у лікуванні пацієнтів, так і в організації роботи медичної галузі. Справ-
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жній професіонал своєї справи, він користувався великим авторитетом серед
колег, а вдячність його пацієнтів інколи
вражала. Я сама була свідком такої трепетної вдячності пацієнтки, що цілувала
руки своєму Лікарю, вже у той час, коли
він був міським головою. Запам’яталась
фраза, яку вона сказала тоді: є лікарі
гарні, є не дуже, а є такі, руками яких
веде Бог… Не дивно, що, довіряючи Віктору Олександровичу своє здоров’я, а
інколи і життя, — люди довірили йому і
своє місто, коли він у 2006 році вперше
балотувався на посаду міського голови.
10 років, які змінили наше місто.
Велике щастя для людини відбутися
у професії. І тільки поодиноким таланить
на ще одну успішну кар’єру. Хоч сам Віктор Олександрович завжди вважав
себе в першу чергу лікарем, на посаді
міського голови, на якій він перебував
майже дві каденції, йому вдалося, здавалося б, неможливе. Це й справді були 10
років, які змінили наше місто.
Для того, щоб оцінити масштаб роботи його команди, варто лише пригадати,
яким наше місто було на початку 2006-го.
Неосвітлені вулиці, понівечені тротуари,
поодинокі урни для сміття на території
всього міста, розбиті дороги, перебої з
вивезенням сміття. Перспективи розвитку — примарні, оскільки внаслідок недалекоглядної місцевої авантюри, як зі
сторони міської влади так і зі сторони
району, місто втратило 9/10 своєї загальної площі (вона складала тоді лише трохи
більше 500 км. кв.). Це викликало таке ж
суттєве урізання міського бюджету, адже
основні платники податків знаходились
поза межами міста. У нас не було ані
свого Генерального плану, ані будь-якої
містобудівної документації. Бюджет ледве витягував утримання апарату, скромної комунальної сфери міста та плату за
енергоносії. Одне із ключових комунальних підприємств міста «Водоканал» мало
величезну заборгованість. Тодішній ЖЕК
міг собі дозволити лише придбання незначної кількості мітл, лопат, найнеобхідніших видаткових матеріалів для аварійної служби. Закупка декількох сміттєвих

контейнерів прирівнювалася до подвигу.
Це була своєрідна «Вишгородська руїна»
в сучасній історії міста. Фоном для цієї
картини слугувала постійна ворожнеча
міста і району.
Пам’ятаю, я тоді поцікавилася у
успішного головного лікаря районної лікарні, що спонукає його балотуватись на
посаду міського голови. Віктор Олександрович відповів, що місто в такому стані
ображає гідність людей, що в ньому живуть, а його мета, щоб його мешканці пишалися Вишгородом. На той час Віктор
Олександрович уже побував у Європі і
не розумів, чому ми не можемо бути господарями у своїх містах і селах. Він тоді
не придумував громіздких Програм, не
давав метафоричних обіцянок, а просто
слухав людей і втілював у життя їхні мрії.
Спочатку ці мрії були дуже несміливими: полатати дахи, дороги, налагодити безперебійне вивезення сміття і хоч
трохи освітити вулиці. Вже згодом, коли
вдалося повернути межі місту і з’явились
кошти для розвитку, — був замовлений
Генеральний план, почали з’являтися
сучасні сквери, дитячі та спортивні майданчики, відновлювалися тротуари, дороги. Завдяки партнерським відносинам
з підприємствами вдалося придбати
нову сміттєзбиральну машину. З кожним
роком зростав бюджет міста і воно розквітало, ставало ошатнішим. З’являлися
нові пам’ятники, втілювалося багато нових ідей у благоустрої, було започатковано цілий комплекс міських заходів, які
вже зараз ми вважаємо традиційними.
Це справді гуртувало громаду і давало
привід пишатися своїм містом. Віктор
Олександрович не зупинявся на досягнутому. Здавалось, у нього нескінченна
кількість ідей, планів.
Масштаб особистості.
Вже перед початком другої каденції
Віктор Олександрович мав одну з найбільших на Київщині підтримок мешканців свого міста. Проте, далеко не всім подобався його незалежний характер, що
нереально було вписати в будь-які протоколи, несприйняття ним неписаних правил чиновництва. Всьому цьому Віктор

Олександрович протиставляв свою живу
енергію, харизматичну вдачу, любов до
життя. Умів слухати тих, кого поважав і
абсолютно не сприймав критики людей,
життєві успіхи яких були сумнівними.
Саме такі згодом лили на нього потоки
бруду і відвертої брехні…
Завжди було цікаво спостерігати, як
навіть свої певні недоліки Віктор Олександрович вміло перетворював у чесноти, які допомагали у багатьох справах.
Дещо авторитарний стиль керівництва
завжди ставав у нагоді, якщо потрібно
було припинити дебати щодо неможливості вирішення важливого питання: ти
будь-що мав знайти рішення. Так долались «важкі бюрократичні процедури».
Віктор Олександрович сміливо входив у
різні високі кабінети, якщо цього вимагали справи міста. Для багатьох із тих
кабінетів він був «великим оригіналом»,
і це було дієвим щепленням, щоб ніколи
не стати маріонеткою у будь-яких руках.
Ціна за це була високою…
Розвиток міста — понад усе.
Здобутий досвід і знання на ниві місцевого самоврядування допомогли Віктору Олександровичу й дуже чітко усвідомити проблеми управління цією сферою.
І як раніше в медицині, в останні роки на
посаді міського голови він шукав можливу
модель повноцінного місцевого самоврядування на рівні міста районного значення, до яких належить Вишгород. Вирішення проблеми бачив у зміні статусу міста.
Проте, шлях до присвоєння Вишгороду
статусу міста обласного значення так і не
був подоланий, натомість, як тільки країна прийняла «децентралізаційне» законодавство, В. Решетняк відчув, що це може
дати місту якісно новий поштовх для розвитку. З притаманною йому енергією він
взявся за досягнення цієї мети.
Остання нарада в області у його житті
була присвячена саме цим питанням…
Доземний уклін і світла пам’ять Вам,
дорогий Вікторе Олександровичу. Пишаємось, що мали за честь працювати з
Вами пліч-о-пліч…
Марія РЕШЕТНІКОВА,
Олексій ДАНЧИН
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