www.vyshgorod.in.ua
Офіційний сайт міськради: vyshgorod-mrada.gov.ua

e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

Четвер, 18 червня 2020 року, № 25 (69)

Допоможемо новонародженому Іванку З Днем медичного
SOS
Фінансова підтримка терміново потрібна новонародженій дитині — внукові охоронця Вишгородської спеціальної
ЗОШ «Сузір’я» Олексія Заставного.
У Іванка (1,5 місяці від народження)

лікарі діагностували рак нирки. Дитину
повезли в Національну дитячу спеціалізовану лікарню «Охматдит» на операцію. Для цього терміново потрібні кошти!
Номер Приват картки Заставного
Олексія Миколайовича:
4731 2191 1316 6312

Чи буде ярмарок у Вишгороді?
Думки розділились...

>3

працівника!
З нагоди Дня медичного працівника щиро
вітаю наших шановних медиків — людей найжертовнішої та найгуманнішої професії.
Незважаючи на проблеми в медичній галузі, ви завжди готові прийти на допомогу
кожному, виявляючи відданість своїй справі,
часто наражаючись на професійні небезпеки.
Низький уклін вам за невтомну працю та
щирі і відкриті серця. Впевнений, ви й надалі
працюватимете з високою відповідальністю
та сумлінням.
Нехай ваші зусилля винагороджуються
повагою і вдячністю суспільства. Нехай благословенними будуть ваші дороги, радують
друзі, колеги, зігріває родинне тепло.
Олексій МОМОТ

Розвиток Київщини в умовах
реформи децентралізації
«Виживає не найсильніший і не найрозумніший, а найчутливіший до змін»
Чарльз Дарвін
Сьогодні багато політиків, експертів, посадовців дискутують на тему децентралізації, розподілу повноважень, але поза увагою залишаються питання розвитку регіонів, реалізації регіональних та міжрегіональних проектів.
Ні для кого не секрет, що в умовах глобалізації, активного розвитку інформаційних технологій конкурують не тільки окремо взяті компанії, бізнесструктури, а й
міста, райони, цілі країни і регіони.
Питання, пов’язані з регіональним розвитком, актуальні сьогодні як для України
в цілому, так і для Київської області зокрема.
Далі — на стор. 2

Унікальний театр потребує допомоги
МИСТЕЦТВО БЕЗ МЕЖ

Минулого року читачі газети мали змогу
ознайомитися з одним культурним, але незвичним проектом, який реалізувала режисер Уляна Штурба. Мова йшла про заснування
і подальший розвиток інклюзивного театру
«Perfeco in Kilaba». Нагадаємо, що у цьому
театрі грають діти з особливими потребами.
Завдяки сцені вони мають змогу самовиразитися, підвищити свою самооцінку, відповідно оволодіти корисною справою, навчитися
гнучкості, здатності адаптуватися, не боятися
бути смішними тощо. А найголовніше те, що
діти з інвалідністю мають змогу рости і розвиватися разом зі здоровими однолітками, не
відчуваючи себе на узбіччі життя.
Інклюзивна вистава «Колискова для дракона» мала у глядачів шалене захоплення і
підтримку. Діти повністю розкрили свій акторський потенціал і продемонстрували раніше
приховані таланти. Відтоді минув рік. У режисера, засновниці театру Уляни Штурби на часі
— нові амбітні творчі плани. Щоправда, карантин вніс до них свої корективи, але навіть за
цих умов театр жив своїм неповторним життям.
Ось що розповіла пані Уляна:
— Дійсно, коронавірус вплинув на плани
2020 року, але не настільки, щоб ми припинили
свою діяльність. По-перше, ми зареєстрували
громадську організацію «Театральна спілка
для дітей з інвалідністю».
Далі — на стор. 5
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З Днем медичного працівника!
Шановні медики! Сердечно вітаю вас з професійним святом!
Не жаліючи зусиль і часу, ви приймаєте на себе важкий тягар людського
болю і страждань, оберігаєте найцінніше, що є у людини, — її життя. Значимість
вашої професії суспільство особливо оцінило нинішнього року в умовах коронавірусу.
Дякую вам за вашу працю! Добра, благополуччя
і затишку у ваші оселі! Хай у вас завжди вистачає
сил та енергії виконувати ваші непрості обов’язки!
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради

Шановні державні службовці!
Сердечно вітаю вас із професійним святом –
Днем державної служби!
Ви обрали надзвичайно важливу і відповідальну професію – забезпечувати виконання функцій і
завдань держави, допомагати людям у вирішенні їхніх проблем.
Дякую вам за вашу виваженість у прийнятті рішень, за ваше прагнення бути
корисними людям, вашу активну участь у соціально-економічному та культурному розвитку рідної Вишгородщини.
Міцного вам здоров’я, щастя, успіхів у професійній діяльності заради щасливого майбутнього України!
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради

Шановні колеги,
медичні працівники!
Щиро вітаю вас із професійним святом —
Днем медичного працівника.
Професія, обрана нами, в усьому світі вважається найгуманнішою. Роль медичного працівника
в суспільстві завжди буде важливою та неоціненною. І кожний лікар розуміє: здоров’я суспільства
залежить від професійності, порядності і душевної
доброти медичних працівників, які обрали свою
професію за покликом серця.
Напередодні свята щиро бажаю всім медичним
працівникам міцного здоров’я, успіхів, наснаги, достатку та доброго настрою, родинного затишку та добробуту, невичерпних життєвих
сил та успішної реалізації усіх планів і задумів.
Зі словами щирої вдячності звертаюся і до наших дорогих ветеранів медичної
служби та ветеранів війни, які віддавали свої знання, досвід, теплоту свого серця, а
деякі і в теперішній час продовжують боротися за життя бійців на передовій. Особливо
приємно відзначити молодих спеціалістів, які вже здобули заслужену повагу і авторитет. Велика вдячність усім медикам за людяність, душевність та самопожертву.
Бажаю не тільки дбати про здоров’я оточуючих, а й берегти своє. Нехай довге життя обдарує вас щасливими моментами і приємними спогадами, розумінням і вдячністю
людей. Бо почути від пацієнта «Дякую, ви мене вилікували!» — найкраща нагорода.
Лікар все життя служить людям. Лікар працює до останнього.
Успіхів вам у роботі, щастя і благополуччя. Зі святом!
З повагою, Максим МАКАРЕНКО

В «Слузі народу» представили
обласний штаб Київської області
та розповіли про хід передвиборчої кампанії
Для реалізації ключових завдань у Київській області
створено обласний штаб, керівником якого призначено
члена політради Київської обласного осередку партії Владислава Ковалевського.
За словами голови партії Олександра Корнієнка, найближчим часом будуть представлені керівники передвиборчих штабів і в інших областях.
«Ми йдемо на місцеві вибори з кількома простими меседжами. Перше — це завершення реформи децентралізації,
яку багато хто в цій країні розпочинав..., але тільки «Слуга
народу» спромоглася завершити цей процес фактично за рік.
І ми зараз маємо повністю покриту об’єднаними громадами
Україну», — зазначив він.
Крім того, за словами Корнієнка, на місцеві вибори «Слуга
народу» йде задля покращення життя людей в громадах, зокрема продовження формування якісної інфраструктури.
«Ми хочемо, щоб наступна каденція депутатів місцевих
рад відзначилася вдосконаленим і покращеним результатом
децентралізації і втіленням децентралізації на місцях в її найкращій формі», — пояснив голова партії.
Він підкреслив, що такий великий та строкатий регіон, як
Київщина, «Слуга народу» не може залишити без уваги, тому
тут партія буде ще прискіпливіше ставитися до кандидатів на
місцеві вибори.
«Містами, селами, селищами і містечками мають керувати
люди з певного нового класу…, вони повинні мати оновлені
цінності побудови нової держави без корупції, без містечкової
корупції, без використання влади в своїх інтересах. Наприклад, ми хочемо говорити на рівні країни, щоб депутати місцевих рад не могли очолювати комунальні підприємства та
усувати такі конфлікти інтересів. Політично — це закон, але
ми можемо на рівні депутатів вже це робити зараз», — розповів він.
Мета партії «Слуга народу» на регіональних виборах — не
просто виграти голосування, але і створити ефективні команди в кожній громаді Київської області та сформувати облради,
які проводять життєво необхідні реформи. Про це заявив народний депутат Олександр Дубинський.
Він уточнив, що для реалізації ключових завдань у Київській області створено обласний штаб, керівником якого призначено члена політради Київської обласного осередку партії
— кандидата політичних наук Владислава Ковалевського.
Навесні 2020 року був запущений сайт www.
zekomandaregion.kiev.ua для відбору кандидатів на місцеві вибори, завдяки якому вдалося зібрати безліч анкет, котрі зараз
аналізуються. Коли ця робота буде завершена, політрада області прийме рішення по кожному кандидату. Відносно кожної
особи буде прийматися рішення Вищою політичною радою
партії. Тобто, відбудеться дворівневий відбір, який убезпечить
«Слугу народу» від того, щоб у списки не потрапили сумнівні
особистості.
«Ми не будемо залучати до нашої команди одіозних місцевих чиновників, політиків, вони не зможуть «купити все і забезпечити результати виборів. Нам потрібна чесна перемога,
тому ми будемо виставляти чесних і професійних людей, які
пройшли відбір. Не виключено, що ви побачите навіть більшменш відомі прізвища, але серед них не буде жодного, хто був
би замішаний в корупційних скандалах», — запевнив Олександр Дубинський.
Владислав Ковалевський детальніше розповів про план

дій «Слуги народу» в Київській області: «Наразі вже сформовано і працює обласний штаб, який складається з 9 окружних
штабів, 6 районів, 25 міст, 69 територіальних громад. Його
ключове завдання — професійна організація і підготовка партії до виборчого процесу.
Призначено кураторів окружних штабів, формуються районні і міські штаби. За старим районним поділом у Київській
області існує 25 районів, за новим планується 6.
Будуть відкриті штаби та приймальні в 25 містах (обласного та районного значення). Планується робота у всіх 69 громадах. В облраді — 84 місця, тобто, фактично ми будемо вести
одночасно 84 місцевих кампанії, крім міських і ОТГ. Відкритим
поки що залишається питання районних рад», — зазначив Ковалевський.
Проводяться соціологічні дослідження (якісні і кількісні),
йде внутрішній соціологічний праймеріз, а також розробляється портрет кандидата. Все це потрібно, щоб ефективно спілкуватися з народом, краще розуміти його потреби.
Почався процес пошуків гідних кандидатів через особисте
спілкування керівників штабів, вивчаються пропозиції народних обранців від округів Київської області і сайт.
Політики визнають зниження рейтингу «Слуги народу».
Однак це не означає, що з людьми перестануть працювати і
допомагати їм.
«Ми повністю розуміємо окремі міста і райони. Наприклад,
Українку, Вишгород та інші. За спостереженнями соціологів,
наш рейтинг коливається в межах 28-32 % в залежності від
конкретної території. На жаль, поки ми бачимо явне зниження
рейтингу. Прогнозувати його ближче до виборів (25 жовтня)
поки складно, але ми будемо робити все можливе для його
підвищення. Будемо працювати над тим, щоб отримати якомога більше гідних депутатів і голів, які поділяють цінності нашої
партії і керівництва держави», — запевнив Олександр Дубинський.
«Хтось скаже, що наші цілі недосяжні, мовляв, місцеві барони все одно залишаться. Але наш досвід показує, що все
можливо. Ми виграли парламентські вибори, незважаючи на
тиск і величезні гроші, які працювали проти нас. А мій колега Олександр Дубинський виграв вибори на 94 окрузі в Ігоря
Кононенка, який при Порошенку був надзвичайно впливовою
людиною, заливав округ грошима. Але це йому не допомогло,
тому що люди прекрасно бачать і розуміють — хто купує і бреше, а хто — чесно працює в інтересах людей, суспільства, виборців. Ми знаємо і вміємо долати корумповану систему — і
місцеві вибори це доведуть усім», — переконаний член Вищої
ради політичної партії «Слуга народу» Артем Культенко.
Олександр Корнієнко зазначив, що зараз завершується
процес децентралізації, але загальна модель народовладдя
на місцях почне працювати після місцевих виборів восени.
«Основа нового адміністративно-територіального устрою
— саме громади, де люди, маючи достатні фінансові ресурси, вирішують свої проблеми самі, а не бігають до Києва з
простягнутою рукою. Саме тому так важлива відповідальна і
професійна влада в кожній громаді. А ліквідація облдержадміністрацій, яка відбудеться після завершення адміністративно-територіальної реформи, приведе до створення виконкомів
при обласних радах. Що означає повноцінне самоврядування
в кожній області. Тому професіоналізм і чесність сьогодні, як
ніколи, важливі і при виборах обласних рад», — підсумував
глава політичної партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Розвиток Київщини
в умовах реформи
децентралізації

(Початок на стор. 1)
Щоб бути сильними, ми бачимо наступну стратегічну
мету — формування інноваційної моделі економіки області, залучення інвестицій для реалізації пріоритетних
напрямків економічного і соціального розвитку та підвищення конкурентоспроможності регіону.
Київщина, як столичний регіон, потребує сьогодні
особливої уваги в питаннях розвитку інфраструктури, реалізації широкомасштабних проектів, розвитку сучасного
транспортного сполучення та ін.
Тому постає питання: яким чином майбутня система
державного управління та місцевого самоврядування
зможе швидко приймати відповідні рішення та ефективно
реалізовувати регіональні та міжрегіональні проекти розвитку?
Це буде повноваження новостворених районів, або
виконкомів обласних рад, або інших органів?
На прикладі Вишгорода та Вишгородського району
це питання реалізації таких проектів, як: закінчення реконструкції дороги Р-02, що є частиною міжнародного
транспортного коридору Одеса-Київ-Мінськ-Клайпеда;
продовження та активізація роботи щодо прийняття на
державному рівні рішення про зміну класифікації існуючого міждержавного пункту пропуску через державний
кордон «Вільча» (Україна) — «Олександрівка» (Республіка Білорусь) на міжнародний та розбудову його відповідної інфраструктури, що в рази збільшить транспортний
потік, вплине на розвиток бізнесу в районі, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджетів
усіх рівнів; відновлення судноплавства із Республікою
Білорусь через річку Прип’ять, Київське водосховище з
виходом до річки Дніпро.
Ще багато інших проектів, у тому числі спрямованих
на розвиток туристичної галузі та відпочинку.
Тому, на мій погляд, треба сьогодні врахувати питання проектного підходу в державному управлінні та мати
чітке розуміння, яким чином новостворені органи можуть
бути ефективними.
Ці аспекти дуже важливі та актуальні для нас, тому
що зараз закладається фундамент на майбутнє, який повинен рухати нас вперед багато років!
Андрій АНІСІМОВ, к. е. н.

Вишгород

МІСТО

Четвер, 18 червня 2020 року

Чи буде ярмарок
у Вишгороді?
Думки розділились...
«Право на працю!» — таким гаслом розпочався робочий тиждень у Вишгороді. Підприємці, які торгували до карантину на вулиці
Шолуденка (біля стадіону «Енергетик»), вимагали дозволу відновити роботу. Повернути ярмарок вихідного дня — з такою метою
представники та члени ГО «Об’єднання учасників ярмаркової торгівлі Києва» влаштували мітинг під стінами адмінбудинку.
З учасниками акції поспілкувалися представники влади. Наразі
створено робочу групу, яку очолив в.о. голови Вишгородської РДА, а до
її складу ввійшли Вишгородський міський голова, керівники районного
відділу лабораторних досліджень, райдержпродспоживслужби, Вишгородського відділу поліції, ДСНС, КП ВМР «Вишгород-Благоустрій» та
ГО «Об’єднання учасників ярмаркової торгівлі Києва», які спільно обстежать локацію проведення ярмарку на санітарні умови та дотримання
протиепідемічних заходів. Далі, за висновками робочої групи та її пропозицій остаточне рішення прийматиме районна комісія з питань ТЕБ та
НС. Всі необхідні процедури обіцяють провести в місячний термін.
Міська влада готова підтримати підприємців, а споживачам забезпечити можливість купувати продукцію вітчизняного виробництва за цінами, що зазвичай нижчі, ніж у супермаркетах, запевняє міський голова
Олексій Момот: «До мене надходять численні звернення як від мешканців-покупців, так і від підприємців району та області, які є виробниками
продукції, з проханням надати дозвіл на відновлення роботи ярмарку вихідного дня. На жаль, або на щастя, Вишгород — промислове місто, а не
сільськогосподарське.
У нас нема масових виробників сільськогосподарської продукції, які
могли б її реалізовувати на ярмарку. Але, щонайменше 15 яток на ярмарку — це наші люди, ФОПи Вишгорода і району.
Близько двох тижнів тому я вже піднімав це питання серед членів
районного штабу по боротьбі з COVID-19, беручи за приклад інші населені пункти, де місцеві комісії ТЕБ та НС дали дозволи на проведення
таких ярмарків. На що отримав відповідь, що Вишгородська районна
комісія з надзвичайних ситуацій не вбачає в діючих рішеннях Кабінету
Міністрів та Київської обласної комісії ТЕБ та НС можливості надання
відповідного дозволу на поновлення ярмарку по вул. Шолуденка. Та попри це, я вважаю, що все реально. Тож, запропонував, щоб районна
комісія ТЕБ та НС виписала відповідні санітарні та епідеміологічні норми,

РЕЗОНАНС

яких необхідно дотримуватися: якщо це односторонній
автомобільний рух — будь ласка односторонній рух,
якщо це масковий режим, дезінфектори, відстань між
ятками — все буде забезпечено. Ця функція буде покладена на комунальне підприємство «Вишгород-Благоустрій», яке, власне, і є організатором ярмарку вихідного дня вже протягом п’яти років. Також КП подбає
про встановлення біотуалетів, смітників, контейнерів
для збору побутових відходів, їх належного утримання,
своєчасного вивезення сміття та прибирання території. Все це можна обговорити у форматі комісії, взявши
до уваги мої пропозиції, дати відповідні доручення і в
найкоротші терміни відпустити людей торгувати.
Якщо говорити про санітарні норми, то на відкритому ярмарку легше проконтролювати їх дотримання,
ніж у будь-якому супермаркеті, де зазвичай у вихідні
дні збирається велика маса людей на закупи. Люди
повинні мати вибір: продукції, цінової політики та
місця, де їм зручно купувати. А ми як місцева влада
забов’язані відреагувати на численні звернення жителів міста та відкрити роботу ярмарку. Сподіваюся, що
районна комісія ТЕБ та НС оперативно відреагує на
наше прохання».
В соціальних мережах думки містян щодо відновлення роботи ярмарку вихідного дня у Вишгороді
розділилися. Частині жителів подобається саме там

ФОПи теж можуть отримати допомогу
по частковому безробіттю
Відтепер фізичні особи-підприємці, які є застрахованими особами, можуть отримати фінансову допомогу
по частковому безробіттю на час карантину для себе
незалежно від того, мають вони найманих працівників
чи ні.
Такі зміни стали можливими після ухвалення Постанови
КМУ від 03 червня 2020 р. № 453
Що для цього потрібно?
Зверніться до центру зайнятості за місцем сплати ЄВ
упродовж 90 днів з моменту зупинення чи скорочення діяльності. Підготуйте необхідний пакет документів:
— заяву на отримання допомоги у довільній формі;
— засвідчену копію наказу з датою початку зупинення
чи скорочення діяльності;
— довідку про сплату ЄВ за останні 6 місяців;
— відомості згідно з Додатком 2 оновленого Порядку,
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затвердженого постановою КМУ № 453 від 03.06.2020 р.
Як подати документи?
Поштою або через скриньку для кореспонденції в центрі
зайнятості.
Як нараховується сума допомоги?
Вона надається із розрахунку 2/3 від бази нарахування
ЄВ. Для фізичних осіб, які звільнені від слати ЄВ, допомога
надається із розрахунку 2/3 розміру мінімальної заробітної
плати (4723 грн).
Важливо: допомога по частковому безробіттю не оподатковується. Вона надається на період з дати зупинення/
скорочення діяльності та впродовж 30 календарних днів після завершення карантину.
За консультацією звертайтесь до Вишгородської районної філії Київського обласного центру зайнятості: м. Вишгород, вул. Шолуденка, 6-А; тел: (04596) 2-35-70.

купувати овочі, фрукти, бакалію та інший крам за цінами від фермерів та виробників. Люди з нетерпінням
очікують на відновлення роботи ярмарку і говорять
про відповідну якість продукції та більш широкий асортимент, ніж пропонується споживачу в супермаркетах
міста. Дехто вважає, що ціни на ярмарку далекі від соціальних і продаж здійснюють не виробники, а перекупники, які після себе залишають безлад та сміття.
Також користувачі фейсбуку коментують, що ярмарок
ускладнює автомобільний рух центральною вулицею
міста, яка й без того має активний трафік.
Поки підприємці чекають на офіційні рішення
районної влади, голова ГО «Об’єднання учасників
ярмаркової торгівлі Києва» Дмитро Якубовський переконує: «Умови проведення ярмарку надають можливість розміщувати торгові точки на відповідній відстані
одна від одної. Це забезпечить дотримання соціальної
дистанції між покупцями. Кожна торгова точка реалізує продукцію одного напрямку. Перед продавцями
будуть встановлені захисні екрани із плівки або пластику, що унеможливить прямий контакт із покупцем».
Та попри всю відповідальність людей, що вимагали права на працю у Вишгороді, подальшу долю ярмарку біля стадіону вирішуватиме робоча комісія.
Влас. інф.

Футбольний турнір
на набережній
Після другого етапу послаблення карантинних обмежень на набережній запрацював новий футбольний стадіон. І хоча він не великий за
розмірами, проте може приймати
навіть спортивні змагання.
Так, 16 червня відбулася перша
гра ¼ фіналу «Кубку міста Вишгорода
з футболу 5+1» серед дорослих команд. У ньому з рахунком 2:1 команда
«Віп-технік» одержала перемогу над
командою «Бульдозери».
На турнірі панувала чудова дружня спортивна атмосфера,
вболівальники приходили цілими родинами, при цьому усі дотримувалися карантинних вимог та усіх необхідних засобів безпеки.
Турнір об’єднав футболістів Вишгорода та Вишгородського
району віком від 18 до 40 років. Організував турнір тренер із
футболу Олег Санжара. Всього у турнірі візьмуть участь 6 команд. Змагання проходитимуть у вівторок о 21:00 та в четвер
о 20:00.
На наступний етап турніру запрошуються усі бажаючі відпочити родиною та отримати позитивні емоції від чудового спортивного заходу.
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови

Мешканці міста, району, області,
м. Києва, підприємства та організації
можуть передплатити газету «Вишгород»
у будь-якому відділенні поштового зв’язку.
Індекс газети ТОВ «Газета «Вишгород»
у Каталозі місцевих
періодичних видань 76063.

У Вишгороді відділ передплати
Центру поштового зв’язку № 10
(пл. Т. Шевченка, 2) працює:
понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до 12:30 і з 13:30 до 17:30.
Тел: (04596) 54-349.
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Депресія після народження
дитини або Коли ціна
мовчанню — життя
Початок див. у № 25’2020

В нашій країні проблема післяпологової
депресії недостатньо вивчена, хоча, за статистикою, це явище достатньо розповсюджене і
спостерігається в однієї з шести молодих матерів. Звертаючись до даних американської
статистики, 13 % породіль мають депресію, а
9 % — тривожний розлад. Жінки, які народили дітей зі значним медичним втручанням та
ризиком для здоров’я і життя, матимуть посттравматичний розлад, а емоційне вигорання
переживають близько 12 % батьків.
Наразі про психоемоційний стан матерів
та породіль у суспільстві не прийнято говорити. Багато хто вважає проблему вигаданою,
мовляв «жінки раніше і в полі народжували і
все було нормально». Але подібне ігнорування існуючої ситуації шкодить насамперед самим жінкам, їхнім дітям та загалом родинам.
Народження дитини — це велична та найпрекрасніша подія в житті жінки, але часто
вона пов’язана із занепокоєнням, втомою та
засмученням. Зазвичай ці відчуття швидко
минають, однак, якщо вони тривають довгий
час — це можуть бути ознаки депресії.
Труднощі, що виникають після пологів,
переважно полягають в тому, що дуже часто
жінка не знає, як собі зарадити, або, можливо, їй соромно, присутній внутрішній страх
осуду суспільства та особисто перед собою
за власне небажання дбати про себе, малю-

ка, взагалі жити. Піклування про дитину займає більшу частину часу, а власний стан
мати залишає без уваги, хоча вона теж потребує не меншої турботи про себе.
Депресивний стан характеризується постійним відчуттям пригніченості та втратою
цікавості до речей, які зазвичай приносили
задоволення, а також нездатністю виконувати повсякденні справи протягом як мінімум
двох тижнів. У жінок, які страждають на депресію, часто спостерігаються нестача енергії, сонливість чи безсоння, зниження апетиту,
тривога, зниження концентрації, нерішучість,
відчуття провини чи відчаю, а також думки
про завдання собі шкоди або самогубство.
До симптомів післяпологової депресії також
належать відчуття безсилля, часті сльози
без причини, відсутні почуття прив’язаності
до дитини, сумніви щодо власної здатності
піклуватися про себе та дитину.
Без відповідного лікування післяпологова
депресія може тривати місяцями та негативно вплинути на родинні стосунки, здоров’я і
навіть життя матері, а також на розвиток народженої дитини.
Зрозуміти, що це саме і є депресія, а не
просто втома чи підвищена тривожність —
не завжди просто, але й ігнорувати післяпологову депресію не можна, бо в найгіршому
варіанті вона може закінчитися психозом чи
суїцидом матері. На жаль, багато жінок відчувають себе винними або відчувають сором
через своє «безпричинне» нещастя. Варто
наголосити: жінка не винна, що опинилась у
такому стані.
Деякі жінки й справді стикаються з нерозумінням або засудженням з боку оточуючих.
Та варто пам’ятати, що післяродова депресія
— це порушення емоційної сфери, яке вимагає звернення до кваліфікованого фахівця за
допомогою. Дуже важливо не переживати її
на самоті.
До кінця невідомо, що ж викликає післяпологову депресію. Очевидно, основною
причиною є поєднання фізичних і емоційних
станів жінки. Серед основних — гормональні
зміни після пологів, які можуть впливати на
перепади настрою, спричиняти втому, млявість. Наступний фактор — постійне недосипання, яке може бути причиною фізичного
дискомфорту і постійного відчуття втоми, а
це запускає всі інші симптоми післяполого-

вої депресії. Організму потрібно відновитися
після пологів, але піклування та турбота про
дитину не дозволяє матері нормально відпочити. Також це емоційні переживання. Життя
жінки кардинально змінюється після народження дитини, інколи їй здається, що життя
вийшло з-під контролю і більше жінці не належить. Переживання та постійні занепокоєння
(недостатня партнерська підтримка, фінансові труднощі, народження «особливої» дитини
і т.д.) також сприяють розвитку післяпологової депресії.
У свою чергу, Вишгородським районним
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді приділяється серйозна увага сфері діяльності, до якої належить, лише на перший
погляд, непомітна проблема — післяпологовий синдром у жінок.
Дане питання має набагато тонший характер та потребує підвищеної уваги, спрямованої на попередження проблеми шляхом
комплексного застосування та проведення превентивних і профілактичних заходів.
Адже, власне, вчасне виявлення на ранній
стадії ознак та чинників, що можуть вплинути
на психологічний, моральний, фізичний стан
жінки, що готується стати матір’ю, і є одним
із пріоритетів у роботі фахівців центру соціальних служб.
Для цього існує тісна співпраця між медичними установами та центром. А відтак,
лікарі акушери-гінекологи закладів охорони
здоров’я району періодично надсилають повідомлення про вагітних жінок, що пропускають
без поважних причин відвідування жіночих
консультацій, відмовляються від запропонованих обстежень чи лікувань, що може загрожувати здоров’ю ненародженої дитини чи
самої жінки. В таких випадках фахівці із соціальної роботи здійснюють виїзд за місцем
проживання такої особи, проводять огляд
умов проживання, надають соціальні послуги, а в разі необхідності беруть таку сім’ю під
соціальний супровід для надання допомоги у
вирішенні основних проблем та сприяння у
подоланні складних життєвих обставин, якщо
вони наявні.
Однак, трапляються випадки, коли жінка
та її сім’я не мали ознак вразливості до народження малюка. Проте, після народження дитини з’являється ряд факторів (стан
здоров’я, соціальні стосунки в сім’ї, емоційний
стан, наявність чи відсутність соціальних контактів, матеріальне забезпечення, виконання
батьківських обов’язків, вплив зайнятості на
життєзабезпечення, прояви девіантної поведінки тощо), які гостро впливають на зміну у
моральному та психологічному станах жінки.
Такі зміни можуть спостерігатись як одразу
після пологів, так і в подальшому. Та варто
зазначити, що в усіх цих випадках допомога

можлива.
Надання допомоги спеціалістами центру
соціальних служб спроможне вчасно зарадити даній проблемі. Для цього фахівцями із
соціальної роботи проводяться заходи, спрямовані на визначення критеріїв типу складності випадку, наявних ризиків, згідно з якими розробляється план дій, спрямованих на
подолання складних життєвих обставин сім’ї,
надається комплекс соціальних послуг: соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, психологічних, а в разі
потреби сім’ю беруть під соціальний супровід
і даний соціальний випадок ведеться до подолання складних життєвих обставин.
Що ж робити і що варто знати, якщо вам
здається, що у вас депресія? Післяпологова
депресія ЛІКУЄТЬСЯ. За допомогою психотерапії або медикаментів (або поєднання
обох). Є препарати, які безпечні для приймання в період грудного вигодовування.
Обов’язково потрібно поділитися вашими
почуттями з близькими людьми та звернутися до них по допомогу. Вони можуть допомогти доглянути за дитиною у моменти, коли вам
необхідно приділити час собі або відпочити.
Якомога більше часу проводьте на свіжому
повітрі. Прогулянки будуть корисними для
вас та дитини. Спілкуйтеся з іншими матерями: вони зможуть дати вам пораду та поділитися власним досвідом. Поговоріть зі своїм
лікарем. Він зможе підібрати вам необхідне
лікування. Якщо у вас з’являються думки про
те, щоб зашкодити собі або дитині, негайно
зверніться за допомогою.
Ще варто згадати про стан, який називається «післяпологова меланхолія», його
деколи можуть переплутувати з депресією.
«Післяпологова меланхолія» («післяпологова
туга») — це стан, який виникає в перші два
тижні після пологів. Це стан емоційного спалаху. Приблизно від 50 до 80 % жінок відчувають
це в перші два тижні. Основні симптоми —
безпричинна зміна настрою, плаксивість, відчуття тривоги. Може бути легке відчуття безпорадності. Порушення сну внаслідок того, що
режим дня і ночі дуже змінюється. Цей стан не
підлягає корекції, лікування не потрібне. Протягом двох тижнів цей стан минає сам по собі.
Важливо виявити, де це просто меланхолія, а
де — післяпологова депресія.
Якщо протягом понад два тижні жінка відчуває зниження настрою, втрату інтересу до
життя, порушення сну, у неї виникають думки
про небажання жити, це вже стан, що потребує обов’язкового та негайного звернення до
спеціалістів, які нададуть їй підтримку, і незабаром в житті все налагодиться.
Світлана ВОРВИНЕЦЬ,
директор Вишгородського районного
центру для сім’ї, дітей та молоді

Щаслива мати — щасливе дитя

Микола ТАБОРОВЕЦЬ,
лікар-акушер-гінеколог/фахівець
із планування сім’ї
— До виникнення післяпологової депресії, як правило, призводить не одна, а декілька причин. Перша з них — гормональна
перебудова в організмі жінки (тому жінки
вдвічі частіше страждають від депресії, ніж
чоловіки). Після пологів у представниць слабкої статі різко змінюється гормональний фон.
Цей стан — природний і його ніхто не в змозі
проконтролювати. Під впливом гормональних
змін жінки стають дуже вразливі, що, власне, й відбувається після народження дитини.
Друга причина — неготовність до материнства. Вона може бути як вікова, так і моральна. З цією проблемою потрібно працювати
до пологів. Багато вагітних не усвідомлюють,
що після народження дитини їхнє життя перевернеться «з ніг на голову»: з’явиться відповідальність за нову найріднішу істоту, якій
доведеться віддавати весь свій час. Для багатьох жінок це досить складно. Особливо

для тих, які робили кар’єру і раніше не сиділи
вдома. З появою дитини життя жінки умовно
розділяється на дві частини: «до» і «після»
пологів, відбувається докорінний перелом
стереотипів, поглядів на життя, майбутнє.
Головне щодо післяпологової депресії —
не залишати цей стан без уваги, оскільки це
захворювання завдає шкоди здоров’ю матері, а також впливає на всіх членів сім’ї. Основні рекомендації тим жінкам, які зіткнулися з
післяпологовою депресією, — не соромитися
просити про допомогу і підтримку членів сім’ї
та друзів, як моральну, так і про допомогу у
догляді за дитиною та по господарству. Відпочивати так багато, як тільки можна. Спати,
коли спить дитина. Намагатися не залишатися надовго на самоті. Виходити з дому, гуляти на вулиці, зустрічатися з друзями, робити
те, що подобається. Проводити більше часу
наодинці з чоловіком. Спілкуватися з іншими
матерями — їх досвід може бути корисний.
Проте, якщо депресія триває більше двох
тижнів і у жінки є наступні симптоми: перепади настрою або депресія кілька днів після
народження дитини, відчуття безпорадності
перед повсякденною діяльністю, включаючи
догляд за новонародженим, сильні прояви
агресії, гніву через 1-2 місяці після пологів
— необхідно негайно звернутися до лікаря.
Самолікування наодинці не рекомендується.
І наостанок, наголошую, що розладам
легше запобігти, ніж дати їм раду. Найкращий варіант — це психологічна підготовка
жінки до материнства. Вона повинна заздалегідь знати, що бути мамою — не лише радість, а й велика відповідальність та важка
праця, налаштовувати на це себе та батька
дитини.

Ірина ГОВОРУХА,
письменниця, журналіст, блогер
— Моя знайома народила бажаного малюка у щасливому шлюбі. Вони з чоловіком
у чотири руки облаштовували дитячу кімнату,
показували животику діафільми і відвідували
центр «Чудо в домі». Перебіг вагітності був
легким, пологи — цілком терпимі і, здавалося б, ось воно, щастя. А потім молода мама
повернулася додому і занурилася в підгузники, зціджування, нічні годування. Вага не
зменшувалась, і доводилося ходити в сукнях
п’ятдесят другого розміру. Синуля кричав цілодобово, чоловік брав додаткові відрядження, бабусі жили в інших містах, і через півроку жінка стала ловити себе на суїцидальних
думках. Отямилася і визнала проблему, що
виникла, лише коли жбурнула, немов паршивого кота, крикливе чадо на диван, і зачини-

лася в туалеті.
Жінки всіляко приховують свою післяпологову депресію, щоб не навісили ярлик
«погана мати». Мені розповіли про трагедію
однієї дівчини. У неї було казкове кохання.
Чоловік, без двох хвилин принц, обсипав пелюстками червоних троянд, дарував діаманти і катав у золотій кареті. Вона завагітніла і
з хвилюванням оголосила новину коханому.
Як виявилося, подібне не входило до планів
майбутнього короля, і той зник у невідомому
напрямку. Дівчина вирішила зберегти дитину, ретельно маскуючи біль, який її розривав.
Народжувати полетіла на Балі, щоб змінити
обстановку, повернутися до тями й усамітнитися. Неподалік оселилася її найкраща
подруга і періодично пропонувала допомогу
і підтримку. Матуся променисто усміхалася і
запевняла, що все чудово, а потім на шаленій
швидкості викинулася з дитиною з машини.
Дівчинка померла на місці, а жінку виходжували у госпіталі. Вона, повертаючись до тями,
благала не зберігати їй життя. Але ж усе могло бути інакше, якби усвідомила проблему і
попросила про допомогу.
За статистикою, у всьому світі від післяпологової депресії страждає 15 % жінок. По
суті, кожна шоста. У кожної другої це відбувається в особливо важкій формі. Підступна
недуга підкрадається непомітно, немов грип,
і вражає нервову систему, зводячи з розуму.
Звісно, найлегше накинутися на нещасних праведним гнівом. Навести, як приклад,
себе: сильну і багаторуку богиню, яка встигає
і за дитиною дивитися, і картини писати, і керувати торговельною імперією. А можна без
осуду уважно подивитися довкола і подати
втомленій мамі руку допомоги.

Вишгород
Четвер, 18 червня 2020 року
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Унікальний театр потребує допомоги
(Початок на стор. 1)
Завдяки їй зможемо залучати спонсорів, меценатів, тобто, небайдужих людей
із чуйним серцем. Щоб створювати нові
культурні проекти, звісно, потрібні кошти.
У нас є плани вивести театр з міського до
всеукраїнського рівня і навіть на міжнародну сцену. І це не прожекти, а цілком реальні плани. Більше того, є мрія створити
акторську школу при театрі. Як засвідчила наша практика, є всі підстави створити
вже власну авторську методику роботи з
альтернативним актором. Я переконана,
що наші надбання знадобляться тим ентузіастам в Україні і поза її межами, хто
захоче створити інклюзивний театр.
На карантині нам довелося стати винахідниками, як і більшості, думаю: вигадували нові цікаві формати для роботи з
дітьми, творчі форми, архівували і, нарешті, взяли участь у перших театральних
фестивалях.
Класи з нейрографіки з педагогомпсихологом театру Євгенією Негоденко
дозволили глибше зрозуміти природу
кожної дитини, її талантів, потаємних
скринь. Завдяки роботам з нейрографіки
до наших практичних робіт приєдналася
анімація, яка дуже захопила дітей. Суть
цього методу в нейрографічній лінії, яка
спонтанна і не повторює себе на кожній
ділянці свого шляху. При цьому включається дрібна моторика рук, пов’язана з
нейронними мережами мозку. Марьяшина обожнює чорний колір, але несподівано її чорні монстри перетворилися на
різнокольорових нейрончиків. Дива! Тож
частіше грайте зі своїми дітьми в гру «на
що схожа хмаринка», вони багато чому
вас навчать!
Для покращення вимови і автоматизації
вже поставлених звуків працювали над
скоромовками з логопедом Ларисою Фіголь. Виявилось, що ця дотепна гра спеціально скомпонованих важковимовних
слів і звуків, що створюють труднощі для
швидкої й виразної вимови, захоплює
дітей, і серед нас є відтепер особливі
шанувальники цього жанру, наприклад
Еммануїл і Марія. До речі, з Марією ми нарешті записали відеокурс з артикуляційної
гімнастики для дітей, аби наші акторські
інструменти були завжди налаштовані!
Щоб перевірити отримані навички і
вилити їх у творче русло, записали серію
віршів на вимову, з малюнками дітей. А
про їхнє нестримне бажання пізнавати
світ через гру ще раз впевнились у роботах над загадками. І працюючи з масками
тварин, діти теж відкрили свій акторський
потенціал, виявили схожість і відмінності
між людиною і тваринами.
Також довелось організовувати допомогу у заняттях зі шкільних предметів, з
англійської у програмі zoom з викладачами-волонтерами. Проводили майстеркласи. Навчилися пекти та прикрашати
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великоднє печиво разом із феєю солодощів (за суміжністю директором нашого
театру) Анною Стрілець, розмальовували
писанки.
Ще в нас була музична вікторина з
музикантом і композитором Едуардом
Приступою, з яким співали наживо. І це
не єдиний співак, з яким попрацювали.
Ще був Євген Литвинкович під час нашої
участі у фестивалі мистецтв «Талановиті діти України». Так, ми нарешті почали
фестивалити! Ще й із таким запалом!
Карантин, як не дивно, надав нам можливість взяти участь у театральних фестивалях, адже всі вони цьогоріч проводились дистанційно або онлайн. Ми подали
нашу виставу «Колискова для дракона»,
яка була створена за фінансової підтримки Українського культурного фонду
та сприяння відділу культури, молоді та
спорту Вишгородської РДА.
Першим у житті нашого театру став
фестиваль Gold Europe Festivals (Чехія).
Там отримали Гран-прі! Ото були раді, до
небес! А потім був наш другий Гран-прі у
фестивалі «Запах життя» Oma fest.
І нарешті ми почали проходити
майстер-класи від проекту «Талановиті
діти України» і проводили час у компанії
зірок, навчалися у них. Був клас із
хореографії від фіналістки проекту «Танцюють всі-5», хореографа Тіни Кароль,
Аліси Зайцевої. Клас із вокалу із супер-фіналістом «Х-Фактору» Євгенієм Литвинковичем, майстер-класи зі сценічної мови
від актора театру на Михайлівській Артура Пісковського та від актриси Академічного молодого театру Іванни Бжезінської.
Також ми зустрілися онлайн з кастингдиректором ТРК «Україна» Олександром
Пилипенком, який відкрив таємнички про
те, як нам потрапити у кіно!
І нарешті отримали результати
конкурсної програми. І знаєте що? Ми
стали лауреатами І ступеня у фестивалі
мистецтв «Талановиті діти України». Для
нас це має особливе значення!
Діти з обмеженими можливостями
здатні підкорювати серця глядачів, мають
право на творчість і можуть збагатити
культурне життя нашої країни! Для нас це
дуже почесно, надихає і змушує рухатись
вперед!
До сказаного пані Уляною варто додати той факт, що дійсно інклюзивний
театр є лише у Вишгороді. Ніде більше в
Україні подібних немає. Навіть у столиці
таких театральних колективів не існує. А
потреба соціуму в подібних закладах дійсно є, бо, на жаль, кількість дітей на інва-

лідному візку не зменшується, а навпаки,
зростає. І чим більше дітей з особливими
потребами буде залучатися до активних
форм життя, тим духовно здоровішим
буде наше суспільство.
Сьогодні інклюзивний театр базується
у будинку культури «Енергетик». Благо, є
кімнатка, поруч — простора сцена. Не вистачає лише головного — фінансів. У найближчій перспективі театр постане перед
низкою викликів, продиктованих адміністративною реформою. За місяць-другий Вишгородський район зникне з мапи
України. Зникнуть, відповідно, районна
рада і райдержадміністрація, тобто, ті, хто
мав би піклуватися про театр. У цій ситуації єдино правильним рішенням буде

отримання статусу комунального закладу майбутньої Вишгородської об’єднаної
громади. Утримання театру для бюджету
ОТГ — це буквально копійки, зате користь — колосальна.
Якщо загуглити в Інтернеті за ключовими словами «дитячий інклюзивний театр», то пошукова система викине один
єдиний результат на всю Україну. І місце
його розташування — місто Вишгород.
Нам є чим пишатися. А якби ще театру фінансову підтримку — ціни б йому не було.
То ж для небайдужих людей ми надаємо
банківські реквізити цього неповторного
унікального мистецького колективу. Поспішаймо робити добро.
Володимир ТКАЧ
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ПОНЕДІЛОК, 22 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 16:45,
19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 11:50, 12:15,
12:45 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:10 «Одруження
наослiп»
14:45 «Щоденник
медiума»
15:45 «Свiт навиворiт»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:20 Х/ф «Форма води»
22:45 «Грошi 2020»
00:00 «Дубiнiзми 2020»
2+2

06:30, 18:45 «Джедаi»
07:00, 19:15 Т/с «Опер за
викликом-3»
09:55 «Облом.UA.»
10:15 «Загублений свiт»
14:25 Х/ф «Сталевий
свiтанок»
16:20 Х/ф «Американець»
20:05 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ-2»
21:50 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-12»
23:30 Х/ф «Хижак»
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»
11:25 Телепродаж

12:00, 13:10, 18:20
Суспiльна студiя.
Марафон
15:25 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти:
вулиця»
16:30, 20:30, 22:45 Д/ц
«Дикi тварини»
17:30, 18:55 Д/ц «Свiт
дикої природи»
19:20 Д/ц «Тваринна
зброя»
21:40 Святi та грiшнi
00:00 Бюджетники
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 Реальна мiстика

12:45 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 2»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Хто ти?»
23:30 Т/с «Здрастуй,
сестра»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:15 Х/ф «Мiст у
Терабiтiю»
11:55 Х/ф «Жива вода»
13:05 Х/ф «Схiд темряви»
14:50 Т/с «ТУТ»
19:50 Х/ф «Зелена миля»
23:00 Панянка-селянка
СТБ

06:05, 22:55 Т/с «Аннадетектив»
07:00 «Все буде добре!»
08:50 «Ультиматум»
10:30 «Хата на тата»
12:30, 15:35 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
14:50 Т/с «Коли ми
вдома»
18:15 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с «Зникла
наречена»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:10 Варьяти
08:10 Improv Live Show
10:00 Х/ф «Двохсотрiчна
людина»

12:20 Х/ф «Космос мiж
нами»
14:40 Х/ф «Земля
майбутнього: Свiт за
межею»
17:00 Х/ф «Погоня»
19:00 Таємний агент
20:10 Х/ф «З мiркувань
совiстi»
22:50 Х/ф «Шпигуни союзники»

апостолiв»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Луна
вiйни»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:45 Т/с «Слiдчий
Горчакова»

копа»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:05, 21:20 Х/ф
«Орлиний зiр»
22:35 Свобода слова
23:55 Х/ф «Снайпер-2»

ІНТЕР
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:10, 12:25 Х/ф «Трьох
потрiбно прибрати»
13:35 Х/ф «Слiди

ICTV
06:40 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:55, 13:20, 16:20 Т/с
«Поганий хороший коп»
12:45, 15:45 Факти. День
17:00 Х/ф «Водiй для

5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15 Д/с «Бойовi
кораблi»
08:15 Д/с
«Найзавантаженiший у
свiтi»
09:35 Д/с «Життя крiзь
об’єктив»
10:05, 11:10 Д/с
«Найекстремальнiший
у свiтi»

20:15, 22:45 Т/с «Зникла
наречена»
22:55 Т/с «Аннадетектив»

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. По
ту сторону фронту»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Луна
вiйни»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

10:10 Секретний фронт
10:45 Х/ф «Снайпер-2»
12:30, 13:20 Х/ф
«Снайпер-3»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 16:20 Х/ф
«Снайпер-4:
Перезавантаження»
17:00 Х/ф «Снайпер-7:
Iдеальне вбивство»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
21:25 Т/с «Розтин
покаже»
23:25 Х/ф «Снайпер-5:
Спадщина»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

5 КАНАЛ
07:15 Д/с «Бойовi
кораблi»
08:15 Д/с

«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок. По
ту сторону фронту»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Луна
вiйни»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ронiнiв»
12:45, 15:45 Факти. День
14:55, 16:20 Х/ф «Втеча
задля порятунку»
17:05 Х/ф «Кровний
батько»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Секретний фронт
21:25 Т/с «Розтин
покаже»
23:25 Х/ф «Снайпер-6:
Примарний стрiлець»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
12:10, 13:20 Х/ф «47

5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15 Д/с «Бойовi
кораблi»
08:15 Д/с
«Найзавантаженiший у
свiтi»

12:10 Час. Пiдсумки
тижня з Ганною
Мiрошниченко
13:10, 14:15 Д/с
«Найнебезпечнiшi
польоти»
15:30 Машина часу
16:10 Т/с «Селище
янголiв»
17:10 Д/с «Дiрк Джентлi»
18:10 Д/с «Повiтрянi
воїни»
19:15 Д/с «Нижче тiльки
пекло»
20:00, 01:00
Iнформацiйний вечiр
22:00, 23:00 Д/с «Друга
свiтова вiйна. Свiдчення
вiйни»
00:10 Т/с «Любов/
ненависть»

ВIВТОРОК, 23 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 16:45,
19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 11:50, 12:15,
12:45 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:10 «Одруження
наослiп»
14:45 «Щоденник
медiума»
15:40 «Свiт навиворiт»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:40 Т/с «Мiж
нами, дiвчатами»
22:30 Х/ф «Iнша жiнка»
2+2
07:00 Х/ф «Гелiос»

09:10 «Облом.UA.»
09:30, 17:20 «Загублений
свiт»
13:25 Х/ф «Гра на
виживання»
15:10 Х/ф «Джейсон
Борн»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:10 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 «Дама пiд
вуаллю»

11:25 Телепродаж
12:00, 13:10, 18:20
Суспiльна студiя.
Марафон
15:25 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти: Нова
Зеландiя»
16:30, 20:30 Д/ц «Дикi
тварини»
17:00 Д/ц «Боротьба за
виживання»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:55 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19:20 Д/ц «Тваринна
зброя»
21:40 Нашi грошi
22:15 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
ТРК «УКРАїНА»

07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 2»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Хто ти?»
23:20 Контролер
00:00 Т/с «Мiй найкращий
ворог»
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 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 «Село на
мiльйон»
23:00 ЛавЛавCar 2
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:50 «Ультиматум»
10:30 «Хата на тата»
12:35, 15:35 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
14:50 Т/с «Коли ми
вдома»
18:15 «Один за всiх»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:10 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
11:10 Х/ф
«Куленепробивний
чернець»
13:10, 19:00 Аферисти в
мережах
20:50 Х/ф «Танго i Кеш»
22:50 Х/ф «Кобра»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»

«Найзавантаженiший у
свiтi»
09:35 Д/с «Життя крiзь
об’єктив»
10:05, 11:10 Д/с
«Найекстремальнiший
у свiтi»
13:10, 14:15 Д/с
«Найнебезпечнiшi
польоти»
16:10 Т/с «Селище
янголiв»
17:10 Д/с «Дiрк Джентлi»
18:10 Д/с «Повiтрянi
воїни»
19:15 Д/с «Нижче тiльки
пекло»
20:00 Iнформацiйний
вечiр
22:00, 23:00 Д/с «Друга
свiтова вiйна. Свiдчення
вiйни»

СЕРЕДА, 24 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 16:45,
19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 11:50, 12:15,
12:45 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:10 «Одруження
наослiп»
14:50 «Щоденник
медiума»
15:45 «Свiт навиворiт»
17:10 Т/с «Вiтер
кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:40 Т/с «Мiж
нами, дiвчатами»
22:30 Х/ф «Бiльше, нiж
секс»

2+2
08:40 Х/ф «Атлантичний
рубiж: Воскресiння»
10:35, 17:20 «Загублений
свiт»
13:15 Х/ф «Охоронець»
15:15 Х/ф «Код доступу
«Кейптаун»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:10 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
22:05, 23:45 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-12»
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

Суспiльна студiя.
Марафон
15:25 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти:Нова
Зеландiя»
16:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
17:30 Нашi грошi
18:55 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19:20 Д/ц «Тваринна
зброя»
20:30 Д/ц «Дикi тварини»
21:40 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:15 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi

09:30 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 2»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Хто ти?»
23:20 Зiрковий шлях.
Вечiр
ТЕТ
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 «Село на
мiльйон»
23:00 ЛавЛавCar 2
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:50 «Ультиматум»
10:20 «Хата на тата»
12:35, 15:40 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
14:50 Т/с «Коли ми
вдома»
18:15 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с «Зникла
наречена»
22:55 Т/с «Аннадетектив»

НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
11:10 Х/ф «З мiркувань
совiстi»
13:40 Кохання на
виживання
17:10, 19:00 Хто зверху?
20:50 Х/ф «Експат»
22:50 Х/ф «13 привидiв»
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

09:35 Д/с «Життя крiзь
об’єктив»
10:05, 11:10 Д/с
«Найекстремальнiший
у свiтi»
12:30 Про вiйсько
13:10, 14:15 Д/с
«Найнебезпечнiшi
польоти»
15:30 Машина часу
16:10 Т/с «Селище
янголiв»
17:20 Таємницi вiйни
18:10 Д/с «Повiтрянi
воїни»
19:15 Д/с «Нижче тiльки
пекло»
20:00 Iнформацiйний
вечiр
22:00, 23:00 Д/с «Друга
свiтова вiйна. Свiдчення
вiйни»

ЧЕТВЕР, 25 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 16:45,
19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:20, 11:55,
12:20 «Любий, ми
переїжджаємо»
12:50 «Одруження
наослiп - 3»
14:40 «Щоденник
медiума»
15:40 «Свiт навиворiт»
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 «Серце

дракона»
2+2
07:00 Х/ф «Спогад»
08:40 Х/ф «Андроїдполiцейський»
10:10 «Облом.UA.»
10:35 «Рiшала-2»
12:35, 17:20 «Загублений
свiт»
13:40 Х/ф «Орел
Дев’ятого легiону»
15:40 Х/ф «Велика стiна»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:15 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
22:05, 23:50 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-12»
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
Суспiльна студiя.
Марафон
15:25 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти: Нова
Зеландiя»
16:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
17:30 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
18:55 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19:20 Д/ц «Тваринна
зброя»
20:30 Д/ц «Дикi тварини»

21:40 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 2»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Хто ти?»
23:20 Слiдами
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 «Село на
мiльйон»
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:50 «Ультиматум»
10:30 «Хата на тата»
12:35, 15:40 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»

14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
14:50 Т/с «Коли ми
вдома»
18:15 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с «Зникла
наречена»
22:55 Т/с «Аннадетектив»
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
11:50 Х/ф «Лукас»
13:30 Заробiтчани
17:00, 19:00 Хто зверху?
20:50 Х/ф «Крутi стволи»
22:40 Х/ф «Лiтак
президента»
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. По
ту сторону фронту»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Луна
вiйни»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Х/ф «Втеча задля
порятунку»
11:50, 13:20 Х/ф «Боєць»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:20 Х/ф
«Одинак»
16:35 Х/ф «Орлиний зiр»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Анти-зомбi
21:25 Т/с «Розтин
покаже»
5 КАНАЛ
08:15 Д/с
«Найзавантаженiший у
свiтi»

09:35 Д/с «Життя крiзь
об’єктив»
10:05, 11:10 Д/с
«Найекстремальнiший
у свiтi»
13:10, 14:15 Д/с
«Найнебезпечнiшi
польоти»
15:30 Машина часу
16:10 Т/с «Селище
янголiв»
17:10 Д/с «Дiрк Джентлi»
18:10 Д/с «Повiтрянi
воїни»
19:15 Д/с «Нижче тiльки
пекло»
20:00 Iнформацiйний
вечiр
22:00, 23:00 Д/с «Друга
свiтова вiйна. Свiдчення
вiйни»

П’ЯТ Н ИЦ Я, 2 6 ЧЕРВНЯ 2020 Р О К У
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 16:45,
19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 11:50, 12:15,
12:45 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:10 «Одруження
наослiп»
14:45 «Щоденник
медiума»
15:45 «Свiт навиворiт»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Лiга смiху.
Дайджест 2020»
22:05 «Вечiрнiй квартал
2020»

23:55 Х/ф «Таксi»
2+2
07:00 Х/ф «Вуличний
воїн»
09:45 «Облом.UA.»
11:10, 17:15 «Загублений
свiт»
14:00 Х/ф «Останнiй бiй»
15:40 Х/ф «Точка
неповернення»
19:15 Х/ф «Облiвiон»
21:40 Х/ф «Безславнi
виродки»
00:20 Х/ф «Приреченi-2»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00,
23:15, 01:25, 03:30, 05:20

Новини
09:30 Т/с «Дама пiд
вуаллю»
12:00, 13:10, 18:20
Суспiльна студiя.
Марафон
15:25 Реалiтi-шоу
«Грандiознi проекти: Нова
Зеландiя»
16:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
17:30 Перша шпальта
18:55 Д/ц «Свiт дикої
природи»
19:20 Д/ц «Тваринна
зброя»
20:30, 21:40 Д/ц «Дикi
тварини»
22:15 Свiтова медицина.
Iндонезiя - Лонтар-люди

22:45 Свiтова медицина.
Балi - острiв балiйцiв
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Реальна мiстика
11:00 Т/с «Квочка»
14:45, 15:30 Т/с «Жiночий
лiкар - 2»
20:10 Гучна справа
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Доля обмiну не
пiдлягає»
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, 19:30,
20:30 Одного разу пiд
Полтавою
14:30 Танька i Володька
15:30, 20:00 Одного разу
в Одесi
16:00 Сiмейка У
21:00 Х/ф «Кравчиня:
Помста від кутюр»
23:00 Х/ф «Вгадай хто»
СТБ
07:05 «Врятуйте нашу
родину - 2»
09:45, 19:00 «Наречена
для тата 3»

НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
12:00 Топ-модель поукраїнськи
17:00 Х/ф «Танго i Кеш»
19:00 Х/ф «Судя Дредд»
20:50 Х/ф «Правдива
брехня»
23:20 Х/ф «Лукас»

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. По
ту сторону фронту»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок

ICTV
08:45 Факти. Ранок

11:20 Хто зверху?
15:00 Х/ф «Судя Дредд»
16:40 Х/ф «Правдива
брехня»
19:10 Х/ф «Механiк»
21:00 Х/ф «Професiонал»
23:10 Х/ф «Шпигуни союзники»

боролися за
Батькiвщину»
15:30 Х/ф «Ати-бати,
йшли солдати...»
17:10, 20:30 Т/с «Слiдчий
Горчакова»
20:00 «Подробицi»
23:10 Концерт «LOBODA.
Superstar Show»

11:35, 14:50, 18:15 Т/с
«Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
20:50, 22:45 Т/с «Тiльки
скажи»

09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Анти-зомбi
11:05, 13:20 Х/ф
«Обдурити усiх»
12:45, 15:45 Факти. День
13:25 Х/ф «Пригоди
Плуто Неша»
15:05, 16:20, 22:50 Скетчшоу «На трьох»
17:25, 20:10 Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр
5 КАНАЛ
07:15 Д/с «Бойовi
кораблi»
08:15 Д/с
«Найзавантаженiший у
свiтi»
09:35 Д/с «Життя крiзь

об’єктив»
10:05, 11:10 Д/с
«Найекстремальнiший
у свiтi»
13:10, 14:15 Д/с
«Найнебезпечнiшi
польоти»
15:30 Машина часу
16:10 Т/с «Селище
янголiв»
18:10 Д/с «Повiтрянi
воїни»
19:15 Д/с «Нижче тiльки
пекло»
20:00, 01:00
Iнформацiйний вечiр
21:25 Вечiрнiй презедент
22:00, 23:00 Д/с «Друга
свiтова вiйна. Свiдчення
вiйни»

СУБОТ А , 27 ЧЕРВНЯ 2020 Р ОК У
1+1
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiт навиворiт»
17:40 Х/ф «Джон Уїк»
19:30 ТСН
20:15 «Вечiрнiй квартал
2020»
23:10 «Свiтське життя
2020»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
08:15 «Загублений свiт»
14:05 Х/ф «Галактика
Юрського перiоду»
15:25 Х/ф «Мiсто
Юрського перiоду»
17:10 Х/ф «Важка мiшень»
19:00 Х/ф «Раптова

смерть»
21:00 Х/ф «Проти кровi»
22:45 Х/ф «Бойовi пси»
00:25 Х/ф «11 кварталiв»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:40 Новини
09:30 Х/ф «Марiя Терезiя»
1, 2 с.
11:40 М/с «Книга
джунглiв»
12:30 Школа
13:00 Розумнi речi
13:30 Свiтова медицина.
Iндонезiя - Лонтар-люди
14:00 Свiтова медицина.
Балi - острiв балiйцiв

15:00 UA Фольк. Спогади
16:00 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
16:45 Всенiчне бдiння
(ПЦУ)
19:30 Велика вечiрня
(УГКЦ)
20:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:20 Д/ц «Супер-Чуття»
22:00 Х/ф «Люблю тебе,
мамо»
00:00 «Левко Лук’яненко.
Йти за совiстю»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Реальна мiстика
08:50 Т/с «Хто ти ?» (1-6

серiї) (мелодрама)
15:20 Т/с « Хто ти ?»
16:45, 21:00 Т/с «Штамп у
паспортi»
20:00 Головна тема
23:15 Т/с «Помилковий
лист»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф «Якось у лiсi»
11:45 Х/ф «За
блакитними дверима»
13:15 Х/ф «Вгадай хто»
15:15 Х/ф «Зелена миля»
18:30, 20:00, 21:30
Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 21:00 Одного разу
в Одесi

22:00 Iгри Приколiв
23:00 Країна У
СТБ
07:35, 10:15 Т/с «Зникла
наречена»
09:20 «Неймовiрна
правда про зiрок»
17:05 «Хата на тата»
19:00 «МастерШеф.
Професiонали 2»
21:30 «Х-Фактор»
00:10 «Х-Фактор - 10»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/ф «Долина
папоротi: Чарiвний
порятунок»
07:20 Таємний агент
08:30, 01:20 Варьяти

ІНТЕР
06:40 Х/ф «Беремо все
на себе»
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»
11:00 Х/ф «Ми смертi
дивились в обличчя»
12:30 Х/ф «Вони

ICTV
08:05 Скетч-шоу «На
трьох»
10:00, 13:00 Т/с «Розтин
покаже»
12:45 Факти. День
14:50 Х/ф «Володар
перснiв: Хранителi
персня»
18:00, 19:10 Х/ф

«Володар перснiв-2: Двi
вежi»
18:45 Факти. Вечiр
21:55 Х/ф «Володар
перснiв-3: Повернення
короля»
01:35 Х/ф «Снайпер-4:
Перезавантаження»
5 КАНАЛ
07:20 Д/с «Життя крiзь
об’єктив»
07:50, 08:50, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:20 Д/с
«Найзавантаженiший у
свiтi»
10:05, 11:10 Д/с
«Найекстремальнiший

у свiтi»
12:15 Медекспертиза
12:35 Феєрiя подорожей
13:15, 14:15 Д/с
«Найнебезпечнiшi
польоти»
15:15 Гончаренко рулить
15:35 На власнi очi
17:10 Д/с «Дiрк Джентлi»
18:10 Є сенс
18:40 Про вiйсько
19:15 Особливий погляд
20:10 Рандеву
21:20 Вечiрнiй
презедент
21:35 Вiкно в Америку
22:00 Д/с «Друга свiтова
вiйна. Свiдчення вiйни»
23:00 Т/с «Любов/
ненависть»

Вишгород
Четвер, 18 червня 2020 року
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… А тепер про війну

СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ

Звертаюсь до вас, дорогі мої читачі газети «Вишгород». Щиро вдячна
за підтримку, за подяки при зустрічах
на вулиці. З повагою до тих, хто має
іншу точку зору стосовно моїх матеріалів, надрукованих у газеті, стверджую: це не мої думки чи припущення, пишу на основі архівних даних,
документальних фактів. Їх можна не
поважати, можна ненавидіти, але неможливо заперечити.
А тепер про війну.
Лідеру Німеччини Адольфу Гітлеру
було замало земель Європи, поділеної
разом зі Сталіним. 22 червня 1941 року
Німеччина віроломно напала на СРСР.
Спровокувавши своєю політикою
Другу світову війну, керівництво СРСР
не змогло захистити територію України
від німецької окупації.
Ворожі війська швидко окупували західну частину території СРСР — Латвію,

Литву, Білорусію, частину України і Молдову.
Перед відступом з України радянські каральні загони вчиняли масові
розстріли політичних ув'язнених. Серед
десятків тисяч жертв було замордовано
видатного українського сходознавця,
знавця 65 мов Агатангела Кримського,
оперного співака Михайла Донця та багатьох інших.
Почалася оборона великих міст
України — Києва, Одеси, Севастополя.
Під час жорстоких боїв із ворогом
на Полтавщині загинув штаб Південно-Західного фронту разом із його командиром — генерал-полковником М.
Кирпоносом (1892-1941). Відступаючи
з Києва, радянське командування висадило в повітря майже всі будинки на
Хрещатику. Також радянські диверсанти
підірвали старовинний Успенський собор Києво-Печерської лаври. Крім того,
загін НКВС висадив у повітря гідроелектростанцію «Дніпрогес». Утворилася велетенська хвиля, яка змила до 100 тисяч
радянських солдатів і цивільних.
Протягом 73 днів тривала запекла
оборона Одеси, що завершилася у жовтні 1941р. евакуацією військ до Криму.
У грудні 1941 р. Німеччина на підступах
до Москви зазнала першої істотної поразки.
Під час контрнаступу Червона Армія
відкинула німецькі війська на 400 км.
У травні 1942 р. під Харковом сотні
тисяч радянських бійців загинули або
потрапили в полон. З великими втратами провалився контрнаступ радянських

військ у Криму. На загарбаних Німеччиною землях фашистські окупанти зберегли колгоспи як зручний засіб викачування хліба з країни.
Майже 2,4 млн мешканців України
були вивезені на примусові роботи до
таборів праці в Німеччині.
Фашистська влада провела акцію
поголовного винищення єврейського населення відповідно до людиноненависницької расової теорії.
Євреїв зганяли у численні гетто і
знищували. Найбільші розстріли євреїв
відбулися в Києві у Бабиному Яру. Упродовж 1941-1943 рр. там було розстріляно не менше 40 тис. євреїв, а також понад 60 тис. українців.
З кінця 1942 р. почався прорадянський партизанський рух в Україні.
СРСР засилав професійних диверсантів і зброю, що допомогло створити кілька радянських партизанських
з'єднань.
У результаті перемоги під Курськом
радянські війська вийшли до Дніпра.
З серпня по грудень 1943 р. тривала
битва за Дніпро, яка завершилася проривом німецької оборони — «Східного валу», визволенням Правобережної
України. При спробах форсувати Дніпро
тільки біля Букрина загинуло понад 250
тисяч радянських солдатів.
У цей час на звільнених українських
територіях польові військкомати проводили терміновий набір усього чоловічого населення, часто неповнолітнього.
Посилали у наступ майже беззбройних.
Під час війни основний удар німець-

ких сухопутних військ узяв на себе Радянський Союз, хоча головні сили авіації і флоту Німеччини відтягнули Велика
Британія і США. Ці дві країни надали
надзвичайно важливу допомогу СРСР,
організувавши «лендліз» — програму
допомоги зброєю і матеріальними ресурсами.
США надали СРСР 350 тис. автомобілів, близько 20 тис. літаків, 12 тис. танків, половину всього пороху і вибухівки,
80 % сталі для виробництва танків і майже 100 % алюмінію для літаків.
У жовтні 1944 р. територія України
була повністю звільнена від німецьких
військ. У збройних силах СРСР воювали 7 млн українців, з яких близько 3 млн
загинуло, а значна частина стала інвалідами.
За час війни 2072 українці були удостоєні звання Героя Радянського Союзу.
Загальні втрати населення України у
війні становили від 7 до 8 млн осіб.
Україна виявилася в епіцентрі війни
й постраждала більше, ніж Росія, Німеччина, Франція чи навіть Польща.
Сталін і після війни не полишав надії
виселити усіх українців у Сибір, і тільки
надто велика чисельність і негативна реакція світу допомогли українському народу не повторити долі кримських татар.
Степанія СІДЛЯР,
радник голови Вишгородської РДА
з питань духовності і просвітництва,
голова громадської організації
«Духовно-просвітницького центру
«Спадщина»

ДПС ІНФОРМУЄ

Перебіг кампанії
декларування
З початку року громадянами території обслуговування Вишгородського управління подано 324 декларації
про доходи, отримані протягом 2019
року, загальна сума задекларованого доходу складає 86629,8 тис. грн.
При цьому, сума податку на доходи
фізичних осіб, самостійно визначена
громадянами до сплати, становить
4795,4 тис. грн, військового збору —
617,1 тис. грн.
182 декларації подано громадянами,
які повинні обов’язково подати декларації. 12 громадян задекларували отриманий дохід понад 1 млн грн, сума податку
на доходи по громадянах, які задекларували дохід понад 1млн грн, та яка буде
додатково сплачена до бюджету, становить 2 992 тис. грн, військового збору —
309,1 тис. грн.
Крім цього, з початку 2020 року додатково залучено до декларування п’ять
громадян, сума задекларованого доходу

становить 2400 тис. грн, сума податку
на доходи фізичних осіб, яка надійде до
бюджету, склала 120 тис. грн, військового збору — 36 тис. грн.
З початку року 142 громадян скористалися правом на податкову знижку та
задекларували суму податку на доходи
з фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету в розмірі 501,2 тис. грн.
Повернуто ПДФО 136 громадянам на
суму 459,4 тис. грн.
Звертаємо увагу жителів Вишгородщини, що у зв’язку із запровадженням
карантину цьогоріч термін подання податкової декларації про майновий стан
і доходи за звітний 2019 рік відтерміновано з 1 травня до 1 липня 2020 року.
Громадяни, які бажають реалізувати
своє право на податкову знижку за наслідками 2019 року, податкову декларацію можуть подати до 31.12.2020.
Вишгородське управління
ГУ ДПС у Київській області
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1+1
06:15, 07:05 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:25 «Свiт навиворiт»
17:40 Х/ф «Фантастична
четвiрка»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Бамблбi»
23:10 Концерт гурту «Беz
обмежень». «Транзитна
зона»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
08:40 «Загублений свiт»
13:20 Х/ф «Спiймати i
вбити»
15:10 Х/ф «Незнайомець»
16:55 Х/ф «Експансивна
куля»

18:40 Х/ф «Командир
ескадрильї»
20:30 Х/ф «Халк»
23:00 Х/ф «Королiвство
гладiаторiв: Турнiр»
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 Римсько-

Католицької Церкви в
Українi
13:30 Свiтовi чемпiонати.
Огляд
15:00 UA Фольк. Спогади
16:00 Т/с «Мiстер
Селфрiдж»
18:00 Д/ц «Iсторiї
вулканiв»
18:30 Д/ц «Експедицiя зi
Стiвом Бекшеллем»
19:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
20:00 Д/ф «Iндiя.
Нацiональний парк
Канха»
21:20 «Левко Лук’яненко.
Йти за совiстю»
22:00 Концертна
програма «Непереможнi.
#Пiснi вiйни»
23:25 Д/ф «Дiксiленд»

ТРК «УКРАїНА»
06:50 Реальна мiстика
08:35 Т/с «Несолодка
помста»
13:00 Т/с «Доля обмiну не
пiдлягає»
17:00, 21:00 Т/с
«Порушуючи правила»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Т/с «Серце
слiдчого»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:00 М/ф «Врятувати
Санту»
11:30 М/ф «Перната
банда»
13:00 Т/с «Село на
мiльйон»
17:00 Х/ф «Кравчиня:
Помста від кутюр»

19:00, 20:00, 21:30
Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 21:00 Одного разу
в Одесi
22:00 Країна У
СТБ
06:10 «Все буде смачно!»
08:00 «Операцiя И:
невiдома версiя»
08:55 «Дiамантова рука:
невiдома версiя»
09:50 «МастерШеф.
Професiонали 2»
12:20 «Хата на тата»
18:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:55 «Один за всiх»
22:10 «Я соромлюсь
свого тiла»
НОВИЙ КАНАЛ

06:05 Мультфiльми
07:10 Варьяти
08:00 Аферисти в
мережах
09:50 М/ф «Монстри
проти прибульцiв»
11:30 Х/ф «Кобра»
13:10 Х/ф «Крутi стволи»
15:00 Х/ф «Механiк»
16:40 Х/ф «Професiонал»
18:50 Х/ф «Повiтряна
тюрма»
21:00 Х/ф «Скеля»
23:40 Х/ф «Сибiр»
ІНТЕР
06:15 Х/ф «Чiнгачгук Великий Змiй»
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 Т/с «Голос янгола»
16:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Найкраще
в менi»
22:50 Х/ф «Пара гнiдих»
ICTV
06:55, 08:35
Громадянська оборона
07:40 Секретний фронт
09:30, 13:00 Т/с «Вiддiл
44»
12:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Подарунок на
Рiздво»
14:55 Х/ф «Людина, яка
бiжить»
16:45 Х/ф «Близнюки»
18:45 Факти тижня
20:30 Х/ф «Дев’ять

ярдiв-2»
22:30 Х/ф «Одного разу
порушивши закон»
00:20 Х/ф «Обдурити
усiх»
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/с «Життя крiзь
об’єктив»
07:50, 08:50, 21:30
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:20 Д/с
«Найзавантаженiший у

свiтi»
09:10, 15:15 Невигаданi
iсторiї
10:10, 11:10 Д/с
«Найекстремальнiший
у свiтi»
12:15 Медекспертиза
12:40 Феєрiя подорожей
13:10, 14:15 Д/с
«Найнебезпечнiшi
польоти»
15:35 Vоїн - це я!
17:10 Д/с «Дiрк Джентлi»
18:00 Час. Пiдсумки
тижня
19:35 Особливий погляд
21:25 Вечiрнiй презедент
21:40 Час-Time
22:00 Д/с «Друга
свiтова вiйна. Свiдчення
вiйни»
23:00 Т/с «Любов/
ненависть»
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ПАНОРАМА

16 червня святкувала свій ювілей працівник Вишгородської
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Ніна Дмитрівна ГРИЩЕНКО.
Від щирого серця прийміть наші привітання.
Ваш ювілей — не тільки Ваше свято,
Радіють Ваші друзі й рідні теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом,
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Хай щастя доля огорта крилом.
З повагою, колектив Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

19 червня святкує ювілей вчитель хімії Вишгородської
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Тамара Миколаївна НЕМОВА!
Нехай літа не стануть тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Здоров’я й щастя золота криниця.
Хай нових днів ще безліч буде,
Без ліку щастя і пісень,
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий і святковий день!
З повагою,
колектив Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

80-річний ЮВІЛЕЙ святкує нині голова будинкової ветеранської організації Альбіна Олексіївна АРТЬОХ.
АРТЬОХ.
З ювілеєм Вас вітаєм,
Від всього серця Вам бажаєм
Щастя, радості, добра,
Здоров’я, успіхів, тепла,
Благополуччя та достатку,
Щоб справи всі були в порядку.
Хай посміхається життя,
Та буде кращим майбуття.
Вишгородська міська організація ветеранів війни,
праці, Збройних сил

З ЮВІЛЕЄМ
ЮВІЛЕЄМ!!
20 червня виповнюється 85 років
Антоніні Яківні СУХОМЛИН.
Матусю, бабусю, прабабусю, зі святом
тебе, наша рідна! Вітаємо мила, з ДНЕМ
НАРОДЖЕННЯ! Бажаємо тобі здоров’я, бадьорості і сил. Нехай кожен твій день приносить лише позитив та хороший настрій.
Ми тебе дуже любимо! За все тобі спасибі, рідненька!
Син, дочка, невістка, онуки, та правнучка!

КП «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ» ВМР
ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ:
РОБІТНИКІВ З КОМПЛЕКСНОГО ПРИБИРАННЯ
ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІФТІВ 5,6 РОЗРЯДУ
(ВІК — ВІД 20 ДО 50 РОКІВ)
ТОКАРЯ 6 РОЗРЯДУ
ЕЛЕКТРОМОНТЕРА З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ 6 РОЗРЯДУ
ВОДІЯ СПЕЦАВТОМОБІЛЯ (МАНІПУЛЯТОР)
МАШИНІСТА-ОПЕРАТОРА НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ МАШИНИ
МАЙСТРА БУДИНКІВ
СЛЮСАРЯ-САНТЕХНІКА 5,6 РОЗРЯДУ
ПОКРІВЕЛЬНИКА БУДІВЕЛЬНОГО 5 РОЗРЯДУ
Гідна оплата праці (з гарантіями на збільшення), навчання за рахунок підприємства, забезпечення спецодягом та матеріалами, офіційне працевлаштування.
Звертатися за адресою:
м. Вишгород, вул. Кургузова, 9-А, тел: (04596) 54-885, 067-411-54-47

П О СТЕЛЬКА
Реставрація подушок, ковдр.
Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47. Ринок «Набережний»

ПРОДАЄТЬСЯ ДІЛЯНКА
5 соток під будівництво.
Село Хотянівка, урочище «Під селом».
Ціна 1 сотки — 45 000 грн.
Можливий обмін на машину, квартиру.

Тел: (066) 227-35-68,
(097) 40-39-190
Підприємству потрібні:
ОПЕРАТОР
МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ
КОМІРНИК
Тел: (067) 506-92-30

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

Вишгород
Четвер, 18 червня 2020 року

Братів по крові не обирають
ДОНОРСТВО
Як вияв вдячності мільйонам людей, які рятують інші життя, здаючи свою кров, 14 червня міжнародна спільнота відзначає Всесвітній
день донора. Донором може стати будь-яка
здорова людина віком від 18 до 60 років. Прийнявши таке рішення, вона робить серйозний
вибір. У житті з'являється особливий сенс —
дарувати здоров'я тим, хто потрапив у біду.
Держава забезпечує донора двома вихідними днями, безкоштовним сніданком та обідом
або еквівалентною грошовою винагородою.
Також законодавством передбачено присвоєння статусу «Почесний донор України», якщо
людина безоплатно здасть 40 разових максимальних доз крові. Такі особи отримують відповідне посвідчення і нагрудний знак у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
Серед почесних донорів нашого міста – подружжя Школьних – Надія Петрівна, їй пішов 82-й рік,
і Олександр Іванович, якого, на жаль, уже немає
серед нас. Вперше здали кров, коли вона була
потрібна конкретній людині, а потім це стало для
них правилом життя. «Розуміючи важливість донорства, здавати кров приходили до приймального відділення Вишгородської ЦРЛ як на свято
– з піднесеним настроєм, гарно одягнені», — згадує про подружжя старша медична сестра Вишгородської РОТЧХ Валентина Кашка. З часом
обоє поповнили ряди почесних донорів.
Разом із головою районної організації Товариства Червоного Хреста Тамілою Орел Олександр
Школьний неодноразово брав участь в обласних
конференціях, що вважалося дуже почесним.
Донорство було невід’ємним у діяльності Червоного Хреста. Особисті дані кожного, хто здавав кров, записували у спеціальному журналі.
Ці функції тепер належать державі. Змінилися й
голови Вишгородської РОТЧХ. І нині знайти імена вишгородців — почесних донорів України та
СРСР (їх, за словами Таміли Орел, – більше ста)
можна хіба що в обласному архіві.
У своєму поважному віці не пам’ятає їх і Надія Школьна. Але з вдячністю згадує чуйну Тамілу Орел, її допомогу в тяжкий для їхньої родини
час, коли чоловікові зробили складну операцію,

а тут ще й сталася пожежа в будинку. Жінка й
сама не з розповідей знає про непросту червонохресну роботу — до неї стала причетна на пенсії,
кілька років працюючи молодшою патронажною
сестрою.
…Науковці свідчать, що регулярна здача крові навіть корисна: допомагає покращити кровотворення, серцево-судинне здоров’я, знижує
ризик розвитку раку, спалює калорії, стимулює
загальну активацію та відновлення організму,
імунну систему та ін. Але подружжя Школьних, як
і переважна більшість донорів, тоді й не думали
про це і навряд чи знали. Як і про те, чи матимуть
надбавку до пенсії (це 10 % від прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць по
Україні). Вони просто відчували себе необхідними іншим людям. Можна сказати, віддавали країні свою кров і піт. Адже Школьні невтомно трудилися в Управлінні механізації будівельних робіт,
створюючи блага для нас, нинішніх (Надія Петрівна – 25 років слюсарем-вулканізаторником,
Олександр Іванович – 35 років токарем), ростили
доньку, онучок, які подарували трьох правнуків.
Відтоді життя змінилося. Але потреба в донорах залишається.
Міністерство охорони здоров'я планує реформувати українську систему крові до 2022 року
— створити єдиний реєстр донорів, єдину систему моніторингу та налагоджувати співпрацю між
Центром громадського здоров'я МОЗ, регіональними центрами крові і банками крові при лікарнях.
Р. S. Кількість донорів в Україні зменшується
у зв'язку з пандемією коронавірусу. Загалом 70
% донорів здають кров лише раз у житті.
Про це повідомляє Центр громадського
здоров’я.
Валентина ЯКОВЕНКО

Донорство в Україні сьогодні
29-річний Владислав Самойленко здавав
кров уже 19 разів. Він почав активно робити це у
2014 році, коли на Сході України почалися бойові
дії, — вирішив підтримати українських військовослужбовців і дітей.
Його друг, донор Михайло Місюра, розповідає: «Я був у невеликому містечку Америки, проїжджав на велосипеді якийсь район і побачив величезний червоний автобус. На ньому великими
літерами було написано: «КРОВ». Виявилося, це
просто пересувна лабораторія. Вона приїжджає
в будь-яке місце і бере у людей кров. Процедура
здачі крові в Україні набагато складніша. Це одна
з причин, чому культура донорства в країні малорозвинена.

ТОВ «КВОТ»
запрошує ЧОЛОВІКІВ та ЖІНОК
на ПОСТІЙНУ та ТИМЧАСОВУ роботу
на станках у м. Вишгороді —
ЛИВАРНИКІВ ПЛАСТМАС!
ВИДУВЩИКІВ ПЕТ-ТАРИ (пластикових пляшок)!
Навчаємо! Офіційне працевлаштування.
З/п чесна – від 7 500 грн на місяць на руки
(розраховується від виробітку).
Преміювання! Чекаємо на вас!
Звертатися за адресою:
м. Вишгород, вул. Київська, 10.
Тел: (067) 760-54-82

46-річний Михайло Сидоренко здавав кров
уже 60 разів. З людьми, для яких вона була необхідна, підтримує зв’язок і спілкується. Вважає, що
українці просто не розуміють, як це — бути донором. «В європейських країнах традиція всією
сім’єю здавати кров в одному центрі передається
з покоління в покоління», — каже Михайло. Зараз
донорство для нього вже як стиль життя, він відмовився від шкідливих звичок, займається спортом.
23-річна Марія Марковська здавала кров
шість разів. Її надихнув дідусь — почесний донор.
У свої 78 він займається спортом, рано встає,
правильно харчується. Для Марії важливо, що її
кров може комусь допомогти.
За матеріалами Інтернет-ЗМІ

ПРОДАЄТЬСЯ
Ділянка 6 соток,
вода, газ, літній будиночок.
Полісся — Вища Дубечня.
Тел: (098) 801-09-19,
(099) 433-62-48

ТУТ
МОЖЕ БУТИ
ВАША РЕКЛАМА
(063) 26-23-255

Директор, відповідальний за друк Телефон для довідок та замовлення реклами: (063) 26-23-255
Не всі думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. Листування з читачами лише на стоТОВ «Газета «Вишгород»
рінках газети. Матеріали без зазначення автора, адреси і контактних даних не розглядаються. За
— Вікторія Шмигора
точність та правдивість фактів відповідальність несе автор.
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Від 15 000 до 60 000 грн
ОРДЕНИ, МЕДАЛІ, ФОТОАПАРАТИ, ГОДИННИКИ
В ЖОВТОМУ КОРПУСІ, БУРШТИНОВЕ НАМИСТО

ì. Âèøãîðîä, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 1,
«Ïåðóêàðíÿ».
(067) 622-01-61, (095) 431-63-06
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