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ХХХІІ позачергова сесія міської ради VII скликання

аФішка
16-17 грудня, 23-24 грудня (субота, неділя), 11:00-19:00 – різдвяні виставки-ярмарки подарунків (РБК «Енергетик», 2-й поверх)
19 грудня (вівторок) – о 17:00 – відкриття міської новорічної ялинки
(площа Г. Срокова, перед РБК «Енергетик»)
22 грудня (п’ятниця) о 18:00, 23 грудня (субота) о 12:00 – новорічний
мюзикл «Холодне серце» (запрошує РБК «Енергетик»).
Вхід – за запрошеннями.
Тел. для довідок: (04596)23-805
23 грудня (субота)
об 11:30 – турнір із сучасного мечевого бою «Кубок Вишгорода» за
підтримки Вишгородського міського голови Олексія Момота (НВК Гімназія
«Інтелект»)
18:00 – концерт Національного академічного оркестру народних
інструментів України за підтримки Вишгородського міського голови
Олексія Момота (РБК «Енергетик»)
Вхід – вільний
24 грудня (неділя) з 12:00 до 15:00 – 6-й Новорічний напівмарафон
«ЙОЛЬ-2017» (набережна Київського водосховища, біля пам’ятного знаку
на честь воїнів 167-ї Сумсько-Київської стрілецької дивізії).
Організатор – ГО «Національний клуб атлетів-аматорів».

Новообрані депутати склали присягу
Влас. інф.
14 грудня відбулася XXXII позачергова сесія
міської ради, до порядку денного якої було внесено
три питання, котрі конче необхідно було вирішити
на поточний момент.
Перед початком засідання присутніх у залі привітали зі святом Андрія учні гімназії «Інтелект», які продемонстрували яскраве нарядне дійство з піснями і
танцями.
Сесія розпочалася з виступу голови Вишгородської міської виборчої комісії Миколи Тернового, який
оприлюднив постанову про дострокове припинення повноважень депутатів міської ради Юрія Городиського,
Андрія Сербіна та Максима Макаренка згідно поданих
ними заяв. Таким чином, згідно черговості обрано депутатами: від ВО «Свобода» — Валентина Нижника

Офіційно

(ФОТО 1), політичної партії «Воля» — Людмилу Кулініч
(ФОТО 2) та Бориса Матка (ФОТО 3).
Депутати також внесли зміни до міського бюджету,
спрямували частину коштів вільного залишку в сумі
123 563 грн на потреби дошкільних дитячих закладів.
Сесія затвердила план діяльності ради з підготовки
регуляторних актів на 2018 рік.
Останнім питанням позачергової сесії було внесення змін до рішення ради «Про утворення постійних
комісій ради, затвердження їх складу та обрання голів комісій». Сесія не задовольнила бажання депутата Парчук перейти із бюджетної до земельної комісії,
натомість проголосувала за включення новообраних
депутатів до наступних комісій: Валентина Нижника,
Бориса Матка — до земельної, Людмилу Кулініч — до
бюджетної. Головою земельної комісії обрано Анатолія Шоку.

Про скликання чергової ХХХІІІ сесії
Вишгородської міської ради VIІ скликання

Розпорядження
від 11 грудня 2017 року № 171
Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст.
47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати
ХХХІІІ сесію Вишгородської міської
ради VІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання 22 грудня 2017 року о 10:00
у залі засідань адмінбудинку, пл.
Шевченка, 1, з наступним порядком
денним:
1. Про затвердження міських
програм розвитку на 2018 рік.
2. Про Вишгородський міський
бюджет на 2018 рік.
3. Про встановлення надбавок
до посадового окладу, преміювання
та надання матеріальної допомоги міському голові та заступникам
міського голови на 2018 рік.
4. Про передачу майна в оренду.
5. Про прийняття у комунальну
власність об’єктів інженерної інфраструктури.
6. Про встановлення строків звітування депутатам Вишгородської
міської ради перед виборцями.

7. Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради № 25/7
від 30.06.2017 року.
8. Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради № 8/20
від 28.12.2011 року.
9. Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради № 24/4
від 30.05.2017 року.
10. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради №
24/47 від 30.05.2017 року.
11. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради №
7/24 від 26.02.2016 р. «Про продовження (поновлення) дії договору
оренди з ФОП Маркуца П.Т.».
12. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради №
7/21 від 26.02.2016 року.
13. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки,
укладеного з ТОВ «ЕТЕРНО».
14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у
власність гр. Волошину М.О.
15. Про надання дозволу на роз-

Центр творчості «Джерело» запрошує
21 грудня (четвер) о 18:00 – вистава «Дівчинка з сірниками» (дитячий драматичний театр «Експромт»);
23 грудня (субота)
о 12:00 – вистава «Снігова Королева» для дітей соціально незахищених категорій (театральна студія «АТОС», шоу-студія «Фантазія», колектив
сучасного танцю «FLASH», колектив народного танцю «Джерельце»);
16:00 – Новорічний концерт (діти молодшого віку) до Дня святого
Миколая, вистава «Тутта та Людвіг» (вокальні та хореографічні колективи закладу, дитячий драматичний театр «Експромт»);
24 грудня (неділя) о 12:00 – новорічний концерт-казка «Снігова Королева»
25 грудня (понеділок) о 17:00 – новорічний концерт-казка «Ніч перед Різдвом» (діти старшого віку віку) (вокальні та хореографічні колективи закладу, театральна студія «АТОС»)

Платний День донора
19 грудня 2017 року з 09:00 по 12:00 у комунальному закладі «Вишгородська центральна районна лікарня» пройде платний День Донора.
Оплата за здану кров — 123 грн.
Донорам при собі обов’язково мати паспорт та ідентифікаційний код.

робку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у
власність гр. Лєвашова-Полосі Л.А.
16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у
власність гр. Іваську Я.М.
17. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у
власність гр. Маційчук Т.В.
18. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у
власність гр. Слухаєвій Т.А.
19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у
власність гр. Брушковському А.В.
20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у
власність гр. Козаку О.В.
21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у
власність гр. Чаяловій Л.В.
Далі на стор. 3

Читайте на сайті газети vyshgorod.in.ua
«Книги друзів» – для радості і порятунку життя
Перші козаки-характерники — жінки...

Відповідальний за розповсюдження газети «Вишгород» — Олексій, тел: 063-63-66-387
Офіційний сайт міськради: vyshgorod-rada.gov.ua

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

2

16 грудня

2017 року

Офіційно

Вишгород

Тридцять друга (позачергова) сесія VІІ скликання

Про затвердження плану діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018-й рік
Рішення від 14 грудня 2017 р. № 32/2
Відповідно до ст. ст. 2, 4, 6-8, 32, 34 Закону
України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності», ст.
ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити план діяльності Вишгородської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018-й рік згідно з додатком 1.
2. Встановити, що розробник проекту регуляторного акта:
2.1. Розробляє проект регуляторного акта
та аналіз його регуляторного впливу.
2.2. Забезпечує:
— оприлюднення повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу;
— оприлюднення проекту регуляторного
акту та аналізу регуляторного впливу;
— збір пропозицій та зауважень до проекту
регуляторного акту;
— надсилання проекту регуляторного акта
і аналізу регуляторного впливу в паперовому
виді та на магнітних носіях до виконавчого комітету Вишгородської міської ради;

— надсилання проекту регуляторного акта
і аналізу регуляторного впливу відповідальній
профільній комісії міської ради для вивчення
та надання висновків про відповідність проекту
регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
— проведення і оприлюднення базового,
повторного і періодичного відстежень результативності регуляторного акта у спосіб і терміни,
визначені ст. 10 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та подання цих відстежень
до виконавчого комітету міської ради;
— винесення на розгляд міської ради проекту рішення регуляторного акта, аналізу регуляторного впливу, зауважень і пропозицій;
— планування регуляторної діяльності на
наступний за звітним рік шляхом надсилання
до виконавчого комітету міської ради до 15
листопада кожного року інформації згідно з додатком 2.
3. Покласти повноваження постійної комісії
з питань реалізації державної регуляторної політики на існуючу постійну комісію Вишгородської міської ради з питань законності та пра-

вопорядку, депутатської етики, інформаційної
політики та контролю за виконанням рішень
ради та її виконавчого комітету (відповідальна
постійна комісія).
4. Відповідальна постійна комісія:
— забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного
проекту регуляторного акта, який разом з цим
проектом та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу
для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів
державної регуляторної політики, відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України № 634 від
23.09.2014 р. «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення проектів регуляторних
актів, які розробляються органами місцевого
самоврядування».
– на підставі аналізу регуляторного впливу,
яким супроводжувався проект регуляторного
акта при його внесенні на розгляд сесії Вишгородської міської ради, а також експертного
висновку щодо регуляторного впливу цього
проекту та пропозицій уповноваженого органу
готує свої висновки про відповідність проекту

регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
У випадках, визначених частиною другою статті
33 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», такі висновки готуються на підставі експертного висновку щодо регуляторного впливу
та пропозицій уповноваженого органу;
— передає свої висновки та пропозиції уповноваженого органу для вивчення до профільної постійної комісії;
— голова відповідальної постійної комісії
доповідає висновки цієї постійної комісії про
відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності», а також пропозиції
уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування при представленні на пленарному засіданні сесії Вишгородської міської ради проекту регуляторного
акта.
5. Контроль за виконанням даного рішення
покласти на постійні комісії міської ради.
Міський голова О. МОМОТ
Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від __________ р. № ______

План діяльності Вишгородської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018-й рік

№

Назва
проекту регуляторного
акта

Термін розЦіль прийняття
робки проекту
регуляторного
регуляторноакта
го акта

Найменування підрозділу,
відповідального за розробку
проекту регуляторного акта,
№ телефону

1.

Про встановлення місце- Наповнення до- січень-липень
вих податків і зборів на хідної частини
2019 рік.
міського бюджету, зміни до чинного законодавства України

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Рачинський О.)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

2.

Про затвердження Порядку і нормативів відрахування до загального
фонду місцевого бюджету комунальними унітарними підприємствами та
їх об’єднаннями, які належать до комунальної
власності територіальної
громади міста Вишгорода, частини чистого
прибутку (доходу) за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності.

Наповнення до- протягом року
хідної частини
міського бюджету, зміни до чинного законодавства України

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (Свистун І.)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у м.
Вишгороді

Наповнення до- протягом року
хідної частини
міського бюджету, зміни до чинного законодавства України

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (Рачинський О.)
Відділ містобудування та архітектури (Дудар І.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

3.

4.

Про оренду майна, що
перебуває у комунальній
власності територіальної
громади м. Вишгорода

Наповнення до- протягом року
хідної частини
міського бюджету, зміни до чинного законодавства України

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (Рачинський О.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань комунального господарства,
благоустрою міста (Попов Ю.П.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

5.

Про
затвердження
Порядку
залучення,
розрахунку розмірів і
використання
коштів
пайової участі (внесків)
замовників (інвесторів)
у створенні і розвитку
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури
м. Вишгорода (внесення
змін за необхідності)

Р е г у л ю в а н н я протягом року
порядку
залучення,
розрахунку
розміру
і використання
коштів пайової
участі у розвитку інженернотранспортної
та
соціальної
інфраструктури
м. Вишгорода,
зміни до чинного
законодавства
України, наповнення бюджету.

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (Рачинський О.С.)
Фінансово-бухгалтерський відділ (Мирієвський І.)
Відділ містобудування та архітектури (Дудар І.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Пінчук С.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

Про адміністративні по- Виконання ви- протягом року
слуги у місті Вишгороді мог
Закону
України «Про адміністративні послуги», зміни до
чинного законодавства України

Заступники міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (Рачинський О.)
Організаційний відділ (Глава О.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

Про орендну плату за
землю у м. Вишгороді
(внесення змін за необхідності)

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (Рачинський О.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (Городиський Ю.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

6.

7.

Визначення роз- протягом року
міру і встановлення порядку
орендної плати
за землю, забезпечення ефективного регулювання земельних
відносин

№

Назва
проекту регуляторного
акта

Термін розЦіль прийняття
робки проекту
регуляторного
регуляторноакта
го акта

Найменування підрозділу,
відповідального за розробку
проекту регуляторного акта,
№ телефону

8.

Про затвердження Пра- Р е г у л ю в а н н я протягом року
вил благоустрою терито- прав і обов’язків
рії м. Вишгорода
учасників правовідносин у галузі благоустрою
території міста,
дотримання тиші
в громадських
місцях та торгівлі на ринку

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (Свистун І.)
Відділ містобудування та архітектури (Дудар І.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань комунального господарства,
благоустрою міста (Попов Ю.)
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Пінчук С.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

9.

Про визначення мінімального розміру орендної плати за один квадратний метр загальної
площі нерухомого майна
фізичних осіб на території м. Вишгорода

Р е г у л ю в а н н я протягом року
прав і обов’язків
учасників правовідносин у галузі
оренди
нерухомого майна,
наповнення бюджету.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Рачинський О.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

10. Про внесення змін до
Положення «Про архітектурну діяльність у
місті Вишгороді», затвердженого рішенням
Вишгородської міської
ради
від 20.10.2015 р. № 50/3
(внесення змін за необхідності)

В р е г ул ю в а н н я протягом року
містобудівної та
архітектурної
діяльності відповідно до діючого
законодавства

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Рачинський О.)
Відділ містобудування та архітектури (Дудар І.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Пінчук С.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

11. Про затвердження Положення
про порядок присвоєння
та зміни адрес
об’єктам
нерухомого
майна в місті Вишгороді
(внесення змін за необхідності)

Визначення про- протягом року
цедури присвоєння поштових
адрес об’єктам
нерухомості

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Рачинський О.)
Відділ містобудування та архітектури (Дудар І.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Пінчук С.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

12

В р е г ул ю в а н н я протягом року
містобудівної та
архітектурної
діяльності відповідно до діючого
законодавства

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради (Рачинський О.)
Відділ містобудування та архітектури (Дудар І.)
Юридичний відділ (Карпенко О.)
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку (Пінчук С.)
Комісія з питань планування та формування бюджету міста (Шубка В.)
Комісія з питань законності, депутатської етики,
контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету (Баланюк О.)

Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для
провадження
підприємницької діяльності у
м. Вишгороді (внесення
змін за необхідності)

Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

Додаток 2
до рішення Вишгородської міської ради
від ____ _______ 2017 р. № ___/____

Інформація для підготовки проектів регуляторних актів
на наступний 2019 рік для формування плану підготовки
регуляторних актів Вишгородською міською радою
№
п/п

Назва проекту,
регуляторного
органу

Цілі
прийняття
проекту

1

2

3

Строк
підготовки
проекту
4

Термін відстеження
базової
результативності
регуляторного акту

Термін відстеження
повторної, періодичної результативності
регуляторного акту

Відповідальні

5

6

7

Секретар ради Т. БРАЖНІКОВА

Офіційно

Вишгород

16 грудня

2017 року

3

Про скликання чергової ХХХІІІ сесії Вишгородської міської ради VIІ скликання
(Початок на стор. 1)
22. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам (Ковалю А.А., Беспалову В.В., Фастовцю О.В.)
23. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам
(Чорноусову П.С., Макарчук А.С.)
24. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Бачинському Є.О.
25. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Рудь І.І.
26. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шереметі А.М.
27. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Слободенюк С.В.
28. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кузьменку О.І.
29. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Фесюк Р.М.
30. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Худолій Н.О.
31. Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Іллюші Л.О.
32. Про розробку проекту берегоукріплення.
33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
цільове призначення яких змінюється ПАТ

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОРІС».
34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється гр. Калінкіна М.М. (0, 2526 га)
35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення яких змінюється гр. Калінкіна М.М. (0, 0840 га)
36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється гр. Калінкіна М.М. (0, 0750 га)
37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється гр. Калінкіна М.М. (0, 1000 га)
38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється гр. Калінкіна М.М. (0, 0952 га)
39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється гр. Калінкіна М.М. (0, 1000 га)
40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
цільове призначення якої змінюється гр. Бондаренка М.І.
41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Палатному С.В.
42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Коваленко Г.М.
43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність громадянам (Шоці Д.А., Шоці К.А.,

Поньку В.В.)
44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Буренок С.В.
45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
спільну часткову власність гр. Сербіну І.І., гр.
Кириченко К.О., гр. Крюковій О.О.
46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Пархоменко О.І.
47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Кириченко К.О. та земельної ділянки у власність гр. Сербіну І.І.
48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Дишканту А.В.
49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Харченку Г.Г.
50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Підлісній Н.М.
51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Молчановій А.О.
52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Куколевському Д.М.
53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Куколевському О.М.
54. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Марченко В.І.
55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Романів І.М.
56. Про затвердження проекту землеу-

строю щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Кравченко Л.М.
57. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Хоменко С.Л.
58. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Артемєвій Н.М.
59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Литвиненко О.В.
60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Підручній О.П. та Підручному А.І.
61. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Долійчук І.Л.
62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Хижняк С.С.
63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Хижняку О.Г.
64. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування РО «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПАРАФІЯ СВЯТОГО КНЯЗЯ
ЯРОСЛАВА МУДРОГО КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ М. ВИШГОРОД
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ».
65. Про затвердження проекту із землеустрою товариству з обмеженою відповідальністю «Будпром».
2. Рекомендувати головам постійних комісій Вишгородської міської ради скликати
засідання постійних комісій для вивчення, попереднього розгляду питань порядку денного
та надання висновків по них.
Міський голова О. МОМОТ

ПОВІДОМЛЕННЯ про намір Вишгородського МКП «Водоканал» здійснити у 2018 році зміну діючих тарифів на послуги
з централізованого водопостачання та водовідведення та тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води,
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
На виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012
№390 «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації
про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну
цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», Вишгородське МКП “Водоканал”
інформує про намір здійснити зміну тарифів на послуги в наступних розмірах (з урахуванням податку на додану вартість):
централізоване водопостачання — 11,10 грн/м3;
централізоване водовідведення — 10,14 грн/м3.
Разом : 21,24 грн /м3
Рівень зростання тарифу на 15,7%
Складові тарифу
1.Виробнича собівартість усього, в тому числі:
1.1.Прямі матеріальні витрати, у тому числі :
1.1.1. Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси
1.1.2. Паливо та паливно-мастильні матеріали
1.1.3. Електроенергія
1.1.4. ПАТ АК Київводоканал очистка стоків
1.2. Прямі витрати на оплату праці
1.3. Інші прямі витрати, з них
1.3.1. єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне
страхування працівників
1.3.2. амортизаційні відрахування
1.3.3. інші прямі витрати :
в т.ч. податки
1.4. Загальновиробничі витрати
2. Адміністративні витрати
3. Витрати на збут

грн/1м3
ВодоВодовідпостачання ведення
8,16
7,46
3,50
3,75
0,33
0,18
2,99
1,91
2,26
0,42
0,72
1,12
0,59
0,49
1,04
0,04

0,53
0,28
0,76
2.18
1,88
1,37
0,41
0,83
0,12
0,46
0,94
0,04

4. Інші витрати операційної діяльності

0,01

0,01

5. Всього витрати операційної діяльності
6. Рентабельність
10. Тариф без ПДВ
11. ПДВ 20 %
12. Тариф з ПДВ

9,25
0,00
9,25
1,85
11,10

8,45
0,00
8,45
1,69
10.14

Обгрунтування причин зміни тарифу
Рішенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 54 від
18 лютого 2016 року
затверджені та введені в дію з 14.03.2016 року тарифи на централізоване водопостачання: 8,856 грн, на централізоване водовідведення:9,984 грн за 1м3 (з ПДВ). Разом: 18,84 грн (з ПДВ).
Базою для розрахунку витрат тарифів були фактичні витрати
2015 року та діючі ціни на момент розрахунку тарифів.
Відповідно п. 7 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення передбачено, що в разі зміни протягом
строку дії тарифів обсягу окремих витрат, з причин, які не залежать від
ліцензіата, підприємство може здійснювати перерахунки тарифів шляхом
коригування.
Так, діючі на сьогодні скориговані тарифи затверджені Рішенням
виконкому Вишгородської міської ради № 276 від 20 жовтня 2016 року
були погоджені та введені в дію з 07.11.2016 року на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів приватного сектору, бюджетних організацій, підприємств у розмірах 9,54 грн на
централізоване водопостачання та 8,82 грн на централізоване водовідведення за 1м3 (з ПДВ). Разом: 18,36грн. Тариф зменшився на 0,48
коп. або на 2,5%.
Коригування відбулося в результаті змін у ціновій ситуації вартості.
Зросли витрати електричної енергії на 14,0% , палива — на 15,5%, витрат
на охорону ВНС — на 20%, оплати праці працівників — на 6,%, що мають
постійний характер та не залежать від господарської діяльності підприємства. Також основною підставою для коригування тарифів була зміна
складової частини структури тарифу на централізоване водовідведення,
а саме — зменшення вартості очистки стоків ПАТ «АК «Київводоканал»

тарифу з 4,09 грн до 2,62 грн за 1м3 (з ПДВ), зниження ціни на 35,8%.
Так, з часу встановлення діючого тарифу відбулося зростання основних складових тарифів, а саме:
витрат на електроенергію у зв’язку із зростанням тарифів в середньому на 17,8 %;
витрат на паливно-мастильні матеріали у зв’язку із зростання цін на
бензин в середньому на 21,0% ;
витрати на опалення приміщень за рахунок підвищення тарифів
на 19,3%;
податку за користування надрами на 31,6%;
податку спецводокористування на 18,1%;
витрат на оплату ПАТ АК “Київводоканал” за очистку стоків на
18,7% у зв’язку із збільшенням обсягів;
витрати на послуги охорони ВНС на 49,6%;
витрати на оплату праці на 60,0% в зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати на 21,5% та нарахувань премій та надбавок працівникам підприємства;
витрат на єдиний соціальний внесок у зв’язку із підвищенням витрат на оплату праці.
Фактичний рівень відшкодування економічно обгрунтованих витрат
підприємтсва діючим тарифом за 10 міс. 2017 року склав:
— централізоване водопостачання — 97,4%;
— централізоване водовідведення — 94,7 %.
Метою зміни тарифів є приведення їх до економічно обгрунтованого
рівня.
Таким чином, планові тарифи на послуги зростуть :
з централізованого водопостачання — на 16,3%;
з централізованого водовідведення — на 15,0%.
Зауваження та пропозиції приймаються до 28 грудня 2017 року за
адресою: 07300, Київська обл., м.Вишгород, вул.Набережна, 8-а, Вишгородське МКП «Водоканал» (із зазначенням у темі листа «зауваження та
пропозиції до тарифів»).
ПОВІДОМЛЕННЯ про намір Вишгородського МКП «Водоканал»
встановити тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення ( з використанням внутрішньобудинкових систем).
Керуючись п.2.2 Порядку доведення до споживачів інформації про
перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/
тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної
позиції територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 р. № 390, Вишгородське МКП «Водоканал»
інформує споживачів про намір встановити тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем) :
— централізоване постачання холодної води (з використанням
внутрішньобудинкових систем) — 11,82 за 1м3 (з ПДВ),
— централізоване водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) — 10,74 грн. за 1 м3 (з ПДВ).
Разом : 22,56 грн (з ПДВ) за 1м3. Рівень зростання тарифу на
12,1%
Дані тарифи діятимуть для мешканців багатоповерхових будинків.
грн/м3
№
з/п
1

2
3
4

Показники
Виробнича собівартість, усього, у тому
числі:
Придбання води /оплата за скид стоків
інші прямі витрати
Загальновиробничі витрати
Адміністративні витрати
Витрати на збут
— послуги банку за збір коштів від населення
— витрати на оплату праці
— нарахування на соціальні заходи

Код
рядка

Постачання
Водовідхолодної
ведення
води

001
002
003
004
005
006
007
008
009

9,25
9,25
0,00
0,00
0,00
0,60
0,14
0,34
0,08

8,45
8,45
0,00
0,00
0,00
0,50
0,12
0,29
0,06

5
6
7
8
9
10
11

— матеріальні витрати
— витрати по обслуговуванню оргтехніки
— витрати по супроводженню компьютерних
програм
— амортизаційні відрахування
Інші операційні витрати
Фінансові витрати
Усього витрати повної собівартості
рентабельність
Тариф (без ПДВ)
Податок на додану вартість (20%)
Тариф (з ПДВ)

010
011

0,00
0,02

0,00
0,02

012
013
014
015
016
017
018
019
020

0,02
0,00
0,00
0,00
9,85
0,00
9,85
1,97
11,82

0,01
0,00
0,00
0,00
8,95
0,00
8,95
1,79
10,74

Обгрунтування причин зміни тарифу
Діючі на сьогодні скориговані тарифи, затверджені Рішенням виконкому Вишгородської міської ради № 276 від 20 жовтня 2016 року були
погоджені та введені в дію з 07.11.2016 року у розмірах 10,428 грн. водопостачання холодної води та 9,696 грн. на водовідведення за 1м3(з
ПДВ). Разом: 20,124 грн. Тариф зменшився на 0,43 коп.
За час дії тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) відбулася зміна складових собівартості тарифів. Так, зросли витрати, зокрема:
— на оплату праці — 59,6%
— на єдиний соціальний внесок у зв’язку із підвищенням витрат на
оплату праці — 59%
— на обслуговування оргтехніки — 26,7%;
— канцтовари — 17,0%.
Зменшені витрати, зокрема:
— на оплату послуг банків за приймання коштів споживачів — 25,3%
— амортизаційні відрахування — 80%.
Виключення із структури тарифів витрат на:
— послуги паспортного столу;
— обслуговування та повірки засобів обліку холодної води.
Загальні витрати в порівнянні з діючим тарифом зменшились на
107,7 тис. грн, а саме з водопостачання — на 11,8 тис. грн та водовідведення — на 95,9 тис.грн.
У статті 6 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» визначено, що обслуговування та заміна вузлів
розподільного обліку/приладів — розподілювачів теплової енергії, води
здійснюються за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо інше не
встановлено законом або договором.
Відповідно до змін тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, які складають виробничу собівартість тарифів на послуги з
постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) відбудуться зміни тарифів для споживачів в багатоквартирних будинках, а саме:
Водопостачання — 9,85 грн. без ПДВ та 11,82 грн. з ПДВ
Водовідведення — 8,95 грн. без ПДВ та 10,74 грн з ПДВ.
Разом : 22,56 грн. (з ПДВ) за 1м3
Фактичний рівень відшкодування економічно обгрунтованих витрат
підприємтсва діючим тарифом з 10 міс. 2017року склав:
— централізоване водопостачання — 106,6%
— централізоване водовідведення — 104,2 %
Отже, приведення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованого рівня є необхідним заходом для
належного функціонування підприємства, зокрема, для здійснення розрахунків за електроенергію, ПАТ АК «Київводоканал» за послуги водовідведення, придбання палиано-мастильних матеріалів, оплати податків,
забезпечення споживачів якісними послугами та водопостачанням.
Зауваження та пропозиції приймаються до 28 грудня 2017 року за
адресою: 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Набережна, 8-а, Вишгородське МКП «Водоканал» (із зазначенням у темі листа «зауваження та
пропозиції до тарифів»).
Директор Вишгородського МКП «Водоканал» Г. В. ЧЕБАН
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20 років перемог

Київщина футбольна
Віктор ВЕСЕЛИЙ
Близько трьох сотень представників
обласних регіонів урочисто відзначили
20-річчя офіційної реєстрації Київської обласної федерації футболу та завершення
турнірного року в столичному регіоні. Урочистості відбулися у Залі чемпіонів НСК
«Олімпійський».
Присутніх щиро привітали голова Київської обласної федерації футболу, народний депутат Ярослав Москаленко, uолова
Київської обласної державної адміністрації
Олександр Горган, віце-президент Федерації
футболу України Вадим Костюченко та перший віце-президент Асоціації аматорського
футболу України Олександр Каденко. Вони
вручили ювілейні медалі КОФФ першій сотні
діячів народної гри, а також іменні та спеціальні призи — футболістам, тренерам і командам, ветеранам. Були відзначені причетні
до розвитку футболу Київщини та гідного її
представлення на українській та міжнародній
аренах.
«Сьогодні наша зустріч — особлива. Ми
не лише підводимо підсумки цього сезону, а
святкуємо 20 років обласної федерації. За
цей час ми мали злети, мали і падіння. Але
цей ювілей ми зустріли на піднесенні завдя-

ки тим титанічним зусиллям, які кожен із вас
вкладає у наш спільний результат. Загалом
область живе футболом. Мало, який регіон
у нашій державі настільки відданий грі, як
наш. Зростає рівень гри, ми почали повертати інтригу в обласний футбол», — зазначив
Ярослав Москаленко.
З вітальним словом виступив голова
Київської обласної державної адміністрації
Олександр Горган, зокрема наголосивши:
«Єдине, що має робити влада для нації, — це
робити її щасливою. А влада Київської області в світлі сьогоднішнього свята для того, щоб
робити людей щасливими та здоровими, розвиватиме улюблений вид спорту — футбол».
Очільник обласної федерації підкреслив,
що 2017 рік був дуже насиченим. Зокрема,
проведено шість офіційних турнірів, один —
дволіговий, три кубкові. У Вищій лізі Київщини брали участь 15 команд, у першій — 11.
Натомість кубок області зібрав 27 аматорських команд. Було проведено 380 офіційних
матчів аматорських і ветеранських команд
обласного рангу, на яких задіяно 26 арбітрів,
60 асистентів та 28 спостерігачів на зустрічах
офіційних змагань.
Найкращими гравцем і наставником
2017 року на Київщині стали представники
«Авангарда» із Бзова — Петро Кондратюк і

З нагоди Дня вшанування ліквідаторів
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
щиро вітаю усіх ліквідаторів!
Ми з вами були свідками героїчних зусиль цілого покоління наших співвітчизників, які врятували
майбутнє для своїх нащадків. Я
близько знайомий з цією ситуацією, адже мій дідусь був одним із
них і нагороджений медаллю.
Щиро дякую всім учасникам
найбільшої техногенної катастрофи на планеті, які виявили героїзм, самовідданість та мужність у
екстремальних обставинах.
Бажаю вам та вашим рідним
і близьким міцного здоров’я, життєвої енергії, сімейного затишку,
щастя, миру і добра. Дякую вам за
ту добру справу, яку ви зробили!
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови

16 медалей
та Кубок першості
Віктор ШУБКА
ФОТО - архів СК “Характерник”

Знай наших!

Суспільство

У листопаді проходив Чемпіонат
України з хортингу. На головне змагання країни з цього виду спорту від
Вишгородського району та м. Вишгорода клуб СК “Характерник” відправив
22 своїх кращих спортсмени.
В емоційному та фізичному плані –
це було неймовірно. Я, мабуть, вперше
бачив настільки сильне прагнення наших
вихованців довести всім, що Вишгородський район – це сила. Вони майже навиворіт готові були вивернутись, аби перемогти. І їхнє прагнення та наші сили,
вкладені в кожного з них, мали результат:
ми привезли додому 16 медалей і Кубок
Командної Першості Чемпіонату України!

Ювілей

Сергій Карпенко відповідно. Головні відзнаки дісталися також воротареві Андрію Товту,
оборонцеві Володимиру Верхову, хавбеку
Володимиру Бондаренку та нападнику Євгену Воробею.
Найкращими в обласній першості визнано футболіста Олександра Шому та тренера
Володимира Ковальчука.
Також у різних номінаціях були відзначені
Роман Пахолюк (ФК «Межигір’я»), Владислав
Коба (ФК «Сокіл»), Олександр Скороход (ФК
«Джуніорс»), Василь Скибенко (ФК «Патріот»), Олександр Петрук (ФК «Патріот»), Дмитро Дубас (ФК «Меліоратор»), Богдан Кондратюк (ФК «Десна»), Назар Ващенко (ФК
«Зоря»), Євген Стриж (ФК «Джуніорс»), Сергій Кот (ФК «Межигір’я»), Олег Миколайчук
(ФК «Авангард»), Артем Бафталовський (ФК
«Десна»), Олексій Чорний (ФК «Бровари»),

Роман Дорогань (ФК «Фаворит»), Владислав
Труський (ФК «Межигір’я»), Вадим Гордієнко
(ФК «Джуніорс»), Владислав Руженцев (ФК
«Десна»), команди ФК «Авангард», ФК «Патріот», ФК «Зоря», а також Києво-Святошинська районна, Баришівська районна та Білоцерківська міська федерації футболу.
На урочистостях йшлося і про плани
на майбутнє. Зокрема, Київська обласна
федерація в наступному році продовжить
роботу щодо інфраструктурної розбудови,
будівництва нових спортивних об’єктів. «У
найближчий рік-два ми поставили завдання — побудувати хоча б 10 стандартних полів, залучивши до цього процесу державу»,
— заявив Я.Москаленко. У свою чергу, губернатор Київщини повідомив, що на наступний
рік уже заплановано побудову мінімум семи
футбольних полів стандартного розміру.

Пам’ятний знак В’ячеславу Чорноволу

Володимир ТКАЧ\
У наступному році громадськість України відзначатиме 80-річчя від дня народження В’ячеслава
Чорновола — визначного політичного і державного
діяча, Героя України. Нещодавно з’явився і відповідний Указ Президента України, у якому йдеться
про підготовку і відзначення цієї дати. У планах заходів — проведення конференцій та круглих столів,
організація виставок, трансляція тематичних передач, фільмів і т. п.
Можна не сумніватися, що живі квіти люди покладуть до могили на Байковому кладовищі, до пам’ятників
і знаків, установлених на його честь, зокрема, у Києві
по вул. Грушевського, на його батьківщині — Черкащині та в інших містах і селах.
Як не прикро, але до цього переліку Вишгород не
входить. Хоча В’ячеслав Максимович мав безпосередню причетність до нашого міста. Саме у Вишгороді у
1963-64 рр. молодий, сповнений енергії журналіст
Чорновіл працював у багатотиражній газеті всесоюзної комсомольської будови — Київської ГЕС. Тут мо-

лоде подружжя Чорноволів проживало у бараках на
Берізках, сюди приїздили до нього друзі з Києва, тут
точилися довгі диспути про волю України. Саме тут
зародилося життя сина Тараса Чорновола, який піде
батьківськими стопами…
Все це наша вишгородська історія. От тільки жодної згадки про неї ми не спромоглися залишити: ні влада, ні свідомо національні громадські організації, партії.
Нинішній ювілей надає чудовий шанс виправити цей
перекіс.
Звісно, бараки на Берізках давно канули в Лету,
але залишилася чудова будівля, де сьогодні розташований ресторан «Галс». На її фасаді доцільно було
б встановити гранітну плиту з наступним текстом: «У
цьому будинку — штабі будівництва Київської ГЕС – у
1963-64 роках працював у багатотиражній газеті молодий журналіст, майбутній борець за незалежність України, один із лідерів українського правозахисного руху,
визначний політичний і державний діяч, Герой України
В’ячеслав Чорновіл».
Таким чином ми віддамо належну заслужену шану
цій великій людині.

Шановна громадо! Голосування
за проекти Громадського бюджету вже розпочато
Голосуйте до 25 грудня на сторінці https://
rozumnemisto.org/vyshhorod/public-budget/
projects або в пункті голосування за адресою:
м. Вишгород, площа Шевченка, 1, 92 каб., 4 поверх за наступні проекти:
1. Проект модернізації дитячого майданчика «Мрії дитинства» (м. Вишгород, пр. Шевченка, буд. 2-д), який має на меті встановлення
обладнання (гойдалки, ігрові комплекси) для дітлахів різного віку, а також для дітей-інвалідів/
дітей з вадами руху. Існуючий майданчик не
враховує інтересів дітлахів різного віку, а також
дітей із вадами або дітей-інвалідів. Станом на
сьогодні, існуючі гойдалки та ігрові комплекси
майданчика потребують заміни. № 3307. Автор — Міхно Ольга Володимирівна.
2. Проект Інклюзивний дитячий майданчик. Мета — створення дитячого майданчика
для дітей з обмеженими фізичними можливостями у м. Вишгороді. «Особливі діти» отримають можливість з користю проводити час на
свіжому повітрі, проводити інтерактивні ігри та
інші розвиваючі вправи. Такий майданчик також дасть можливість більшого спілкування між
здоровими дітками та «особливими». № 3352.
Автори – Унучко Наталія Миколаївна, Поліщук
Ганна Богданівна.
3. Проект Місце відпочинку ім. княгині
Ольги. Планується розташувати на зеленій зоні
впритул до тротуару по вул. Дніпровській (біля
підніжжя Ольжиної гори). Проект включає в
себе розміщення скульптури святої княгині Ольги та благоустрій зеленої зони ландшафтним
дизайном зі встановленням лавок та мощенням
бруківкою. № 3355. Автор — Тютюнник Артем.
4. Проект Екостежка на Галявині казок

(еко-експозиція для школярів).
Облаштування стежки стендами, найбільше інтерактивними, для проведення екскурсій,
уроків екосвідомості, уроків природознавства,
квестів, майстер-класів у форматі максимальної
взаємодії з відчуттями та почуттями дітей. №
3356. Автор — Вепшина Світлана Василівна.
5. Проект пропозиції до громадського бюджету м. Вишгорода. Фестиваль ковалів —
«Ольжина підкова». Фестиваль ковалів стане
одним із заходів, які будуть цікаві містянам, туристам та гостям міста. Під час фестивалю пройдуть майстер-класи з ковальського містецтва,
ковалі представлять свої вироби на ярмарціпродажу. № 3361. Автор — Ігор Дунайський.
Більше інформації про проекти можна отримати на інтернет-сторінці або в пункті голосування, що вказані вище.

Гайд-парк

Вишгород

Бажаєте, аби дороги чистили добре та вчасно, —
паркуйте своє авто відповідно
Комунальні служби працюють у цілодобовому режимі. Аби максимально розчистити дороги і тротуари від снігу, у місті працюють спецавтомобілі з розкидання піщано-соляної суміші. Основну увагу
приділяють складним і небезпечним ділянкам дороги, спускам та підйомам.
Снігоочисний спецтранспорт обладнаний триметровим «відвалом», та для безпечної роботи прохідний
шлях для нього повинен бути чотири метри завширшки. Якщо технічні умови не дотримані — техніка не в
змозі прочистити дороги, вулиці, провулки. Її роботу суттєво ускладнюють авто, припарковані на узбіччях
доріг, тротуарах та дворових проїздах.
Звертаємось до кожного водія транспортного засобу з проханням: на нічний час залишати автомобілі в
подвір’ї будинку або на призначених для цього територіях, а не на узбіччях проїжджої частини!
Дозвольте відповідним службам виконати свою роботу і зробити ваше пересування містом комфортним!
КП «Благоустрій-Вишгород» ВМР запрошує
до дружньої команди на роботу:
прибиральника територій — підмітання проїжджих частин доріг і тротуарів вулиць, ведення
нагляду за санітарним станом обслуговуваної території.
Умови праці: офіційне працевлаштування,
6-денний робочий тиждень (пн-пт з 6:00 до 13:00,
суб. — з 6:00 до 11:00);
підсобного робітника — виконання підсобних та допоміжних робіт; очищення територій,
доріг, під’їзних шляхів.
Умови праці: офіційне працевлаштування, 5 або
6-денний робочий тиждень — з 8:00 до 17:00.
Додаткова інформація за тел: (098) 322-96-79

Григорій АЛЄКСЄЄНКО,
краєзнавець, смт Димер

Сторінки минувшини

У часи Середньовіччя розорений ордою Вишгород залишався невеликим селом, а найбільшим населеним пунктом стає
Димер. Описані нижче події стосуються всієї території нинішньої Вишгородщини.
Появу козацтва видатний київський історик Михайло Максимович пов’язував із тим
часом, коли Литва вигнала монголо-татар з
нашої землі та запровадила особливі закони щодо земельного володіння. Литовська
держава, невелика за територією і кількістю
населення, мала гостру потребу у воїнах, які
б захищали її володіння. Тож, вважаючи захоплені землі за свою державну власність,
стала розділяти їх на частки, що називались
службами. Розмір служби був близько 200
десятин. Охочі отримати таку земельну ділянку зобов’язувались доправити на військову
службу до війська Великого литовського князя
одного озброєного чоловіка з тогочасною амуніцією. Вся територія Великого князівства була
поділена на землі і повіти, у яких одна особа
могла брати кілька таких служб, направляючи до війська відповідну кількість осіб. Так,
на думку М. Максимовича, виникло українське козацтво, спільнота особисто вільних та
озброєних людей.
Володимир Антонович, професор Київського університету св. Володимира, учень і
послідовник М. Максимовича, не тільки підтримує свого вчителя у питанні виникнення козацтва, а і вказує на географію явища. На думку
В. Антоновича, саме на Поліссі, убезпеченому природою від нападів татар, таких охочих
людей легко було знайти. Достеменно відомо
про існування в ті часи поселення на території сучасного Димера, тож маємо всі підстави
вважати, що серед засновників козацтва були
і наші предки, що залишили нам генетично у
спадок кращі козацькі якості.
Найбільшою загрозою у час перебування
українських земель у складі Литви продовжували залишатись татарські орди, що час від
часу спустошували південні землі України, інколи доходячи і до Києва. Так 1399 року татарська орда захопила Поділ, 1416 року хан Едигей захопив все місто, окрім Київського замку.
Жителі Києва і навколишніх сіл відбивали
атаки ворога, гартуючи у боротьбі військове

Традиції, обряди

Актуально

мистецтво. Тож кожен хлібороб чи ремісник
повсякчас був готовий узятись за зброю, мав
необхідні військові навички. Перехід до власне
козацького способу життя був лише справою
часу чи бажання.
Відходила орда, і працьовиті руки наших
предків піднімали з попелищ міста і села, кували зброю і ростили хліб. У XV столітті кримський хан Менглі-Гірей настільки розорив Київщину, що села залишались лише в районі
Чорнобиля та Овруча, а південніше Києва
землі були розорені настільки, що там почала
відновлюватись дика природа. Землі, вільні
від будь-якого господаря чи пана, наповнились великою силою всякого звіра, птиці, диких бджіл та риби. Багатства дикого краю приваблювали сміливих і відчайдушних жителів
Київського Полісся. Навесні вони збирались
у ватаги, обирали собі старшого, отамана, і
вирушали до пізньої осені у степові «уходи».
Одні з них повертались додому, інші залишались зимувати в степу, уходництво ставало
їхнім способом життя.
Посол цісаря Леопольда I при московському дворі А. Майєрберг, подорожуючи Україною
у середині XVII століття, писав про козаків, що
вони «первісно були хлібороби, які жили в околицях Києва, пізніше оселилися на Запорожжі». Військовий інженер Левасер де Боплан,
що проживав на Україні з 1630 до 1647 року,
у своєму «Описі України» зазначає, що «…Усі
козаки вміють орати, сіяти, жати, косити, пекти хліб, виготовляти страви…», тобто, підтверджує висновок А. Майєрберга.
До околиць Києва, звісно, належав і Димер. Причому, розташовувався він на важливому Чорнобильському шляху, з часів
Київської Русі, за словами Л. Похилевича,
«правобережної військової дороги». У литовський період дорога зв’язувала Київ із столицею Литви — містом Вільно та білоруським
Бобруйськом. Мешканці Чорнобиля та Овруча, проходячи саме через Димер Великою
поліською дорогою, як називали вони Чорнобильський шлях, зваблювали місцевих селян
до участі в уходництві. Землі навколо Димера
(окрім Демидівського ключа) мало придатні до
землеробства, тож охочих взяти участь у поході довго вмовляти не доводилось.

Свято жіночої долі

Олена АЛЬОХІНА
ФОТО – архів автора

Дослідники християнських вірувань
вважають, що в давнину було свято дівочої долі, яке згодом церква пов’язала
зі святою Катериною.
Свята Катерина (з грецької мови Катерина – чиста) – легендарна християнська
свята, великомучениця, дочка знатного
правителя міста Александрія, відзначалася красою і розумом, вважала себе нареченою Христа, проповідувала Його вчення.
Була жорстоко страчена.
З поширенням християнства на свято
Долі наклалося свято Катерини, яка вважається заступницею шлюбу та нарече-

них, злагоди в сім’ї. Відзначається воно 7
грудня.
Вишгородський територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) разом із центральною
районною бібліотекою відзначили свято
Жіночої долі. Працівники бібліотеки підготували виставку відповідної літератури
«Глибоке коріння традицій». Звучали поезії, пісні.
Уявити свято Катерини без вечорниць
неможливо. У народі вірили, що вдалу і
щасливу долю можна приворожити. Тому
й згадали народні традиції закликання
щасливої долі. Закінчилося свято щирим
спілкуванням у колі друзів та прекрасними
українськими піснями.
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Вшанували ліквідаторів
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У КОДА

Влас. інф.
14 грудня в Україні традиційно вшановують ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС. З цієї нагоди 12 грудня відбувся обласний захід за участю
голови Київської обласної державної адміністрації Олександра
Горгана. Його учасники вшанували пам’ять героїв-ліквідаторів
Київщини та з почуттям глибокої
вдячності і поваги вклонились
тим, хто продовжує свій життєвий шлях.
За багаторічну сумлінну працю, мужність і самовідданість, виявлені під час ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи, активну громадську діяльність та з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС голова Київської ОДА вручив почесні грамоти
ліквідаторам та представникам громад Київщини. Серед нагороджених – і радник Вишгородського міського голови Володимир Малишев, який опікується питаннями соціальної
підтримки незахищених категорій громадян. Його відзнака – це і визнання роботи міського голови та міської ради стосовно підтримки ліквідаторів аварії, які мешкають у місті.
Учасники заходу обговорили болючі питання та спрямували їх особисто очільнику
Київщини. Водночас, він запевнив, що кожне питання буде почуте, на кожну проблему буде відреаговано, жоден чорнобилець, жоден ліквідатор аварії на ЧАЕС не
залишиться без уваги.

До появи козацтва на Вишгородщині
Місцеве населення, мабуть, було переважно ремісничим, оскільки здавна займалось
залізорудним виробництвом. Димерські ковалі
забезпечували уходників зброєю, знаряддями
праці та іншими виробами з металу. Спокушені розповідями уходників, місцеві жителі і собі
вирушали на пошуки щасливішого життя.
Традиційно перша письмова згадка про
козацтво датується 1492 роком та пов’язана зі
скаргою кримського хана на киян та черкасців,
які погромили татарський корабель під Тягинею,
литовському князю Олександру. У відповідь
князь пообіцяв пошукати винних серед козаків
на Україні. Географічна близькість до Києва дає
нам можливість припустити, що серед учасників
нападу були і димерські козаки. Чи шукав князь
винних, чи знайшов кого для покарання — про
те на сьогодні історії невідомо.
Не тільки першими козаками ставали вихідці з Димера, а й серед перших запорізьких
гетьманів був славний димерець. Михайло
Грушевський у додатках до «Ілюстрованої історії України» серед першої двадцятки «Порядку українських гетьманів», що починається з Дмитра Вишневецького, називає ім’я
Гаврила Крутневича. Дмитро Яворницький в
«Історії запорозьких козаків» згадує, що Гаврило Крутневич навесні 1602 року свій лист до
коронного гетьмана завершує скромним підписом «Hawrilo Krutniewics y wsitko zaporozkie
woysko» (Гаврило Крутневич і все запорізьке
військо — автор). Виходець з димерської землі був обраний гетьманом після відомого всім
Самійла Кішки. У ті часи гетьмана ще обирали
козаки на загальній раді під схвальні вигуки,
підкидаючи вгору шапки. Новообраному гетьману посипали голову попелом — щоб не гордився, та бажали «лебединого віку і журавлиного крику». Суть побажання була в тому, що
лебідь відзначався найдовшим життям серед
птахів, а журавель був тим птахом, що ніколи
не кричить у неволі. Д. Яворницький стверджує, що нерадивого гетьмана за провину могли покарати смертю.
Народився Гаврило Крутневич у другій половині XVI століття у козацькій сім’ї на Київщині, у Димері. Вперше був обраний «старшим»
Війська Запорозького під час походу запорожців проти молдовського господаря Михая

Хороброго на підтримку батька Петра Могили.
Вдруге обраний гетьманом на короткий час
у 1602 році. За звичаєм, на посаду гетьма-

на обирали на один рік, причому претендент
мав бути нежонатий. Під час перевиборів для
успішного гетьмана був шанс залишитись на
посаді.
Навесні 1603 року Г. Крутневич втретє обраний гетьманом. На цій посаді він 22 травня
(1 червня за новим стилем) видає Універсал
Київському Свято-Микільському пустинному
монастиреві. Дещо пізніше, направляючи чергове посольство до Я. Замойського, передає
йому у дар двох верблюдів, вочевидь, захоплених козаками у турків. Вірогідно, неодноразово навідував батьківську хату в Димері та
задовольняв прохання місцевих жителів — від
Вишгорода до Димера — записатися у козаки.
На думку дослідників, Гаврило Крутневич загинув під час відомих походів запорожців проти Москви на початку XVII століття.
У жовтні ц. р. Димер відзначив 435-у річницю першої, на сьогодні відомої, писемної згадки про населений пункт.
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КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 00:00 ТСН
09:30, 10:45 «Чотири
весiлля»
11:50, 12:20, 13:35
«Мiняю жiнку»
14:45 Т/с «Слуга народу»
15:45 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Дiагноз»
22:00 «Грошi»
23:15, 00:10 «Голос.
Дiти 4»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 11:05 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:45 «ДжеДАI»
12:00, 17:15 «Загублений
свiт»
13:00 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Одеса 2»
19:20 Т/с «Одинак»

21:10, 23:00 Т/с «Кiстки 4»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:05,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
11:10 Т/с «Дiвчата вiйни»
12:00 Т/с «Справедливi»
13:10, 14:30 Радiо. День
13:55 Перша шпальта
15:15, 23:30
Розсекречена iсторiя
17:50 Новини. Свiт
18:35 Новини. Культура
19:00 До справи
19:30 Розважальна
програма з М. Щуром
20:15 Вiйна i мир
21:50 Новини. Спорт
22:15 Роздягалка
22:50 Д/с «Дика планета»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30, 02:50 Зiрковий

шлях
11:00 Х/ф «Будинок для
двох»
13:00, 15:30 Т/с «Все ще
буде»
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Чорна кров»
23:30 Х/ф «В пошуках
бурштинової кiмнати»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15 Ранок. «Новий
день»
09.00 «Репортер».
Новини
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
08:15 Ранок. «Новий
день»
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо

України»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї»
22:00 «Пiдсумки»

18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 «Хата на
тата»

17:00 Хто зверху
19:00 Ревiзор
21:45 Страстi за
Ревiзором

ТЕТ
6:35 ТЕТ Мультиранок
12:00, 19:00 Панянкаселянка
13:00 ЛавЛавСar
14:00, 16:50, 22:00
Країна У
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
18:25, 23:00 Казки У Кiно
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Танька i Володька
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»

НТН
6:00 Х/ф «Нiагара»
07:50 Т/с «Дiти Арбата»
11:20 «Кримiнальнi
справи»
13:10 Х/ф «Випадковий
запис»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05 Т/с «Аннадетективъ»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
21:30 Т/с «Гаваї 5.0 - 6»
23:45 Т/с «Служба
розслiдувань»

СТБ
6:50, 15:25 «Все буде
добре!»
08:50 «Все буде смачно!»
10:50 Х/ф «Любов i
голуби»
13:00 «Битва
екстрасенсiв 17»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»

НОВИЙ КАНАЛ
6:59, 09:19 Kids Time
07:00 М/с «Том i Джеррi
шоу»
07:20 М/ф «Веселi
нiжки 2»
09:20 Х/ф «Медальйон»
11:20 Х/ф «Код да Вiнчi»
14:10 Х/ф «Янголи та
демони»

МЕГА
07:20 Дзеркало iсторiї
08:20 Жертви краси
09:20 Правда життя
10:20, 21:40 Мистецтво
виживання
11:20 Невiдомi пiнгвiни
12:20 Дивовижна Замбiя
13:20 Правила життя
14:10 Мiстична Україна
15:10, 23:40 Смертельний
двобiй
16:00, 20:50 Скарби за
копiйки
16:50, 22:40 Загадки
планети
17:50 Прихована
реальнiсть
18:50 Бандитський Київ
19:50 Левиний рейнджер

21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»

20:00, 22:45 «МастерШеф
- 7»
00:00 «Один за всiх»

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10 «Неймовiрнi

винаходи»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «На часi»
18:10 «Смертельна
Австралiя»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Три сестри»
09:10 «Красунi»
10:10, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:00 Х/ф «Траса 60»
14:15, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
15:15, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Розсмiши комiка»
19:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»

22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:00 Х/ф «Король
вечiрок 2»
ІНТЕР
6:20, 23:00 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10 Х/ф «Закоханий за
власним бажанням»
12:25 Х/ф «Альпiнiст»
14:20 Х/ф «Грошi для
дочки»
16:10 «Чекай мене»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Той, хто не
спить»
ICTV
6:25 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:10 Спорт
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
11:20, 13:30 Секретний
фронт. Дайджест

12:45, 15:45 Факти. День
13:55, 16:15 Х/ф
«Примарний гонщик»
16:50 Х/ф «Примарний
гонщик-2. Дух помсти»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше, нiж правда
21:25 Т/с «Нюхач»
22:55 Свобода слова
5 КАНАЛ
06:45, 18:40, 02:15
Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:35 Фiнансовий
тиждень
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час можливостей
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
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КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 00:00 ТСН
09:30, 10:40 «Чотири
весiлля»
11:50, 12:20, 13:35
«Мiняю жiнку»
14:45 Т/с «Слуга народу»
15:45 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Дiагноз»
22:00 «Модель XL»
23:45 Х/ф «Маргарет»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 13:05 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:45 «ДжеДАI»
11:05, 17:15 «Загублений
свiт»
13:40 Х/ф «100 000 000
до н.е.»
15:15 Х/ф «Морська
пригода»

19:20 Т/с «Одинак»
21:10, 23:00 Т/с «Кiстки 4»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:05,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Серце океану»
11:10 Т/с «Справедливi»
13:10, 14:30 Радiо. День
13:55, 22:15 Складна
розмова
15:15 Фольк-music
17:15 М/с «Чорний Джек»
17:50 Новини. Свiт
18:35 Новини. Культура
19:00 Перший на селi
20:25 Нашi грошi
21:50 Новини. Спорт
22:50 Д/с «Дика планета»
23:30 Розсекречена
iсторiя
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:00 Реальна мiстика

13:10, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Чорна кров»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
09.00 «Репортер».
Новини
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна
територiя»

ТЕТ
6:35 ТЕТ Мультиранок
10:45 М/ф «Мураха Z»
12:00, 19:00, 02:00
Панянка-селянка
13:00 ЛавЛавСar
14:00, 16:50, 22:00
Країна У
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
18:25, 23:00 Казки У Кiно
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Танька i Володька
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
СТБ
7:10, 15:25 «Все буде
добре!»
09:10 «Все буде смачно!»
11:20 Х/ф «Кавказька
полонянка, або Новi
пригоди Шурика»
12:50 «МастерШеф - 6»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»

НТН
6:35 Х/ф «Табiр iде в
небо»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Зухвалiсть»
10:50 «Кримiнальнi
справи»
12:30 «Легенди карного
розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 21:30 Т/с «Гаваї
5.0 - 6»
17:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Служба
розслiдувань»
НОВИЙ КАНАЛ
6:40, 07:00, 08:40 М/с
«Том i Джеррi шоу»
06:59, 09:50 Kids Time
08:00 Kids Time Special
10:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
16:00, 21:00 Пацанки.

Нове життя
17:00 Хто зверху
19:00 Кохання на
виживання
21:50 Варьяти
МЕГА
07:20, 00:30 Дзеркало
iсторiї
08:20 Органи на експорт
09:20 Правда життя
10:20, 21:40 Мистецтво
виживання
11:20 Крилатi мавпи
Шангрi-Ла
12:20 Дивовижна Замбiя
13:20 Правила життя
14:10 Мiстична Україна
15:10, 23:40 Смертельний
двобiй
16:00, 20:50 Скарби за
копiйки
16:50, 22:40 Загадки
планети
17:50 Прихована
реальнiсть
19:50 Левиний рейнджер
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20

«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Смертельна
Австралiя»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20, 00:20 «На часi»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Три сестри»
09:10 «Красунi»
10:10, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:00, 23:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
13:10, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
14:10, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»

18:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
00:10 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:20, 23:00 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00 «Марафон. Диво
починається»
10:10, 12:25, 20:40 Т/с
«Той, хто не спить»
12:00, 17:40 Новини
13:00 Х/ф «Суєта суєт»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:50 Х/ф «А життя
триває»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Бiльше, нiж правда
11:00, 17:15, 21:25 Т/с
«Нюхач»
12:00, 13:30 Х/ф «Теорiя
змови»
12:45, 15:45 Факти. День
14:45 «На трьох»

14:50, 16:30 Т/с «Майор
i магiя»
16:35 Т/с «Третього не
дано»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Цивiльна оборона
22:30 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус»
23:40 Х/ф «Ворог бiля
ворiт»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:40, 02:15
Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Агрокраїна
22:30 Кордон держави
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

С Е Р Е ДА , 2 0 ГР У Д НЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 00:00 ТСН
09:30, 10:45 «Чотири
весiлля»
11:50, 12:20, 13:35
«Мiняю жiнку»
14:45 Т/с «Слуга народу»
15:45 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Дiагноз»
22:00, 23:35 «Мiняю
жiнку - 12»
2+2
08:00, 13:05 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:45 «ДжеДАI»
11:05, 17:15 «Загублений
свiт»
15:10 Х/ф «Великий
переполох у малому
Китаї»
19:20 Т/с «Одинак»
21:10, 23:00 Т/с «Кiстки 4»

UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Серце океану»
11:10 Т/с «Справедливi»
13:10 Радiо. День
16:45 М/с «Чорний Джек»
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
19:00, 23:30 Культурна
афiша здорової людини
19:25 Д/с «Розповiдi про
Хансiк»
20:25 Слiдство. Iнфо
21:50 Новини. Спорт
00:00 Розсекречена
iсторiя
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:00 Реальна мiстика
13:10, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Лiкар

Ковальчук»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Чорна кров»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
09.00 «Репортер».
Новини
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ

6:35 ТЕТ Мультиранок
10:45 Х/ф «П’ятеро
друзiв»
12:00, 19:00 Панянкаселянка
13:00 ЛавЛавСar
14:00, 16:50, 22:00
Країна У
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
18:25, 23:00 Казки У Кiно
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Танька i Володька
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
СТБ
7:10, 15:25 «Все буде
добре!»
09:10 «Все буде смачно!»
10:05 «Битва
екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок»
12:25 «МастерШеф - 6»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 «МастерШеф
- 7»

00:05 «Один за всiх»
НТН
7:00 Х/ф «Паризька
драма»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Таємниця
«Чорних дроздiв»
10:45 «Кримiнальнi
справи»
12:30 «Легенди карного
розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 21:30 Т/с «Гаваї
5.0 - 6»
17:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Служба
розслiдувань»
НОВИЙ КАНАЛ
6:40, 07:00, 08:40 М/с
«Том i Джеррi шоу»
06:59, 09:50 Kids Time
08:00 Kids Time Special
10:00 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
16:00, 21:00 Пацанки.

Нове життя
17:00 Хто зверху
19:00 Варьяти
22:00 Зорянi яйця
МЕГА
07:20 Дзеркало iсторiї
08:20, 13:20 Правила
життя
09:20 Правда життя
10:20, 21:40 Мистецтво
виживання
11:20, 19:50 Левиний
рейнджер
12:20 Дивовижна Замбiя
14:10 Мiстична Україна
15:10, 23:40 Смертельний
двобiй
16:00, 20:50 Скарби за
копiйки
16:50, 22:40 Загадки
планети
17:50 Прихована
реальнiсть
18:50 Бандитський Київ
00:30 Путiвник
неприємностей
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»

10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Смертельна
Австралiя»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20, 00:20 «На часi»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:15 «Три сестри»
09:10 «Красунi»
10:10, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:00, 23:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
13:10, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
14:10, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»

15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
00:10 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10, 12:25, 20:40 Т/с
«Той, хто не спить»
13:00 Х/ф «Ти - менi,
я - тобi»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Цивiльна оборона
11:00, 17:25, 21:25 Т/с
«Нюхач»

12:10, 13:30 Х/ф «Ворог
бiля ворiт»
12:45, 15:45 Факти. День
15:00, 16:15 Т/с
«Третього не дано»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:35 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус»
23:45 Х/ф «Людина
листопада»
5 КАНАЛ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:50 Драйв
08:50 Клуб LIFE
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

Ч Е ТВ Е Р , 2 1 ГР У Д НЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 00:00 ТСН
09:30, 10:40 «Чотири
весiлля»
11:45, 12:20, 13:30
«Мiняю жiнку»
14:45 Т/с «Слуга народу»
15:45 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Дiагноз»
22:00 «Свiт навиворiт - 9»
23:15 Х/ф «Нестримнi»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 13:05 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:45 «ДжеДАI»
11:05, 17:15 «Загублений
свiт»
15:10 Х/ф «Некерований»
19:20 Т/с «Одинак»
21:10, 23:00 Т/с «Кiстки 4»

UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:05,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Серце океану»
11:10 Т/с «Справедливi»
13:10, 14:30 Радiо. День
13:55 Слiдство. Iнфо
15:15 Надвечiр’я. Долi
16:45 М/с «Чорний Джек»
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
21:50 Новини. Спорт
22:15 Книга.ua
22:50 Д/с «Дика планета»
23:30 Розсекречена
iсторiя
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:00 Реальна мiстика
13:10, 15:30 Агенти
справедливостi

16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Чорна кров»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
09.00 «Репортер».
Новини
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня

22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:35 ТЕТ Мультиранок
10:45 Х/ф «П’ятеро
друзiв 2»
12:00, 19:00 Панянкаселянка
13:00 ЛавЛавСar
14:00, 16:50, 22:00
Країна У
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
18:25, 23:00 Казки У Кiно
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 Танька i Володька
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
СТБ
6:55, 15:25 «Все буде
добре!»
08:55 «Все буде смачно!»
09:55 «Битва
екстрасенсiв. Чоловiки
проти жiнок»
12:05 «МастерШеф - 6»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми

вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:45 «Зваженi та
щасливi - 7»
00:30 «Один за всiх»
НТН
6:50 Х/ф «Останнiй гейм»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Страх висоти»
10:50 «Кримiнальнi
справи»
12:30 «Легенди карного
розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 21:30 Т/с «Гаваї
5.0 - 6»
17:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
23:45 Т/с «Служба
розслiдувань»
НОВИЙ КАНАЛ
6:40, 07:00 М/с «Том i
Джеррi шоу»
06:59, 09:40 Kids Time
09:50 Т/с «Вiдчайдушнi
домогосподарки»
16:00, 21:00 Пацанки.

Нове життя
17:00 Хто зверху
19:00 Зорянi яйця
21:50 Кохання на
виживання
МЕГА
07:20, 00:30 Дзеркало
iсторiї
08:20 Правила життя
10:20, 21:40 Мистецтво
виживання
12:20 Дивовижна Замбiя
13:20 Ризиковане життя
14:10 Мiстична Україна
15:10, 23:40 Смертельний
двобiй
16:00, 20:50 Скарби за
копiйки
16:50, 22:40 Загадки
планети
17:50 Прихована
реальнiсть
19:50 Королева Пiвночi
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Смертельна

Австралiя»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «На часi»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
08:15 «Три сестри»
09:10 «Красунi»
10:10, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:00, 23:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
13:10, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
14:10, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Розсмiши комiка»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
00:10 Т/с «Доктор Хаус»

ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10, 12:25 «Той, хто не
спить»
13:00 Х/ф «Вийти замiж
за капiтана»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Той, хто не
спить»
00:50 Х/ф «Мамо, я
льотчика люблю»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Секретний фронт
11:00, 17:20, 21:25 Т/с
«Нюхач»
12:10, 13:30 Х/ф «Людина
листопада»

12:45, 15:45 Факти. День
14:55 «На трьох»
15:00, 16:15 Т/с
«Третього не дано»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
22:30 Т/с «Снайпер-2.
Тунгус»
00:35 Х/ф «Колонiя»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:40, 02:15
Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
08:45 Клуб LIFE
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10, 12:25,
13:15, 14:15, 15:25, 16:15,
17:15 Iнформацiйний
день
18:15 ПроУкраїнське
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:10 «За Чай.com»

ТЕЛЕпрограма

Вишгород

16 грудня

2017 року

7

Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
П ’Я Т Н ИЦ Я, 2 2 ГР У Д НЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30, 10:45 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:55 «Мiняю
жiнку»
15:40 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:15 «Лiга смiху 2017»
22:20 «Вечiрнiй Київ
2017»
00:15 Х/ф «З новим
роком, мами!»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 13:05 «Вiн, Вона i
телевiзор»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:45 «ДжеДАI»
11:05, 17:15 «Загублений
свiт»
15:20 Х/ф «Ураган 500
миль на годину»
19:20 Х/ф «Сталевий
свiтанок»

21:20 Х/ф «Бета-тест»
23:05 «Змiшанi
єдиноборства. UFC»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:05,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40 Т/с «Серце океану»
11:10 Т/с «Справедливi»
13:10, 14:30 Радiо. День
16:45 М/с «Чорний Джек»
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
19:25 Д/с «Дикi тварини»
20:25 Перша шпальта
21:50 Новини. Спорт
22:50 Як дивитися кiно
23:20 Д/ф «Українськi
шерифи»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:00 Реальна мiстика

13:10, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Лiкар
Ковальчук»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 00:00 Т/с «Зовсiм
iнше життя»
23:20 Слiдами
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
09.00 «Репортер».
Новини
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна

територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»

вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:35 Х/ф
«Снайперша»

ТЕТ
6:35 ТЕТ Мультиранок
10:45 Х/ф «Пастушка»
12:00, 19:00 Панянкаселянка
13:00 ЛавЛавСar
14:00, 16:50 Країна У
15:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
18:25 Казки У Кiно
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
21:00 М/ф «Рiо 2»
23:00 Х/ф «Доктор
Дулiттл»

НТН
6:30 Х/ф «Пам’ятай iм’я
своє»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Алегро з
вогнем»
10:50 «Кримiнальнi
справи»
12:30 «Легенди карного
розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 21:30 Т/с «Гаваї
5.0 - 6»
17:00 Т/с «Суто англiйськi
вбивства»
19:30 Т/с «Кулагiн та
партнери»
22:20, 23:45 Т/с «Служба
розслiдувань»

МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20, 00:30 Дзеркало
iсторiї
08:20 Правила життя
09:20 Правда життя
10:20, 21:40 Мистецтво
виживання
11:20 Левиний рейнджер
13:20 Ризиковане життя
14:10 Мiстична Україна
15:10, 23:40 Смертельний
двобiй
16:00, 20:50 Скарби за
копiйки
16:50, 22:40 Загадки
планети
17:50 Прихована
реальнiсть
18:50 Бандитський Київ
19:50 Хижа Арктика

НОВИЙ КАНАЛ
6:00, 21:40 Кохання на
виживання
08:00 Пацанки. Нове
життя
16:30, 19:00 Топ-модель

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,

22:50 «Х-Фактор - 8
Пiдсумки голосування»

11:30 Страстi за
Ревiзором
14:50 Варьяти
16:45 Зорянi яйця
18:40 Х/ф «Викрасти за
60 секунд»
21:00 Х/ф «Повiтряна
в’язниця»
23:20 Х/ф «Токарев»

СТБ
8:05 Х/ф «Неймовiрнi
пригоди iталiйцiв в Росiї»
10:10 Х/ф «Дiвчата»
12:15 Х/ф «Любов i
голуби»
14:15 Х/ф «Москва
сльозам не вiрить»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми

по-українськи
23:40 Х/ф «Черепи»

23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Смертельна
Австралiя»
14:00, 15:10 «Громадська
приймальня»
15:55, 21:25 «Щоденники
Другої свiтової вiйни:
день за днем»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «На часi»
19:00, 22:30 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Три сестри»
09:10 «Красунi»
10:10, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
12:10 «Орел i Решка.
Шопiнг»
13:10, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
14:10, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний сезон»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
18:00 «Розсмiши комiка»

22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
ІНТЕР
6:20 «Слiдство вели... з Л.
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
10:00, 12:25 «Той, хто не
спить»
12:50 Х/ф «Свiй серед
чужих, чужий серед своїх»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 Т/с «Бюро легенд
2»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Iнсайдер
11:00, 17:25 Т/с «Нюхач»
12:05, 13:30 Х/ф

«Таємниця ордена»
12:45, 15:45 Факти. День
14:30, 00:25 Скетч-шоу
«На трьох»
15:05, 16:15 Т/с
«Третього не дано»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Антизомбi
21:25 Дизель-шоу
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:40 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10, 12:25,
13:15, 14:15, 15:25, 16:15,
17:15 Iнформацiйний
день
18:15
ЕнергоНезалежнiсть
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

СУБОТ А , 23 ГР У Д НЯ 2017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:45 «Грошi»
08:05 Х/ф «З новим
роком, мами!»
09:50, 23:15 «Свiтське
життя»
10:50 «Голос. Дiти 4»
14:05 «Вечiрнiй Київ
2017»
16:05, 21:15 «Вечiрнiй
квартал 2017»
18:30 «Розсмiши комiка
2017»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
00:15 «Модель XL»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Бушидо
09:00 «Цiлком таємно»
10:00 «Загублений свiт»
13:00 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Одеса 2»
16:40 Х/ф «Великий
переполох у малому
Китаї»
18:30 Х/ф «Сталевий

свiтанок»
20:30 Х/ф «Облога»
22:50 Х/ф «Вiд заходу до
свiтанку-2: Кривавi грошi
Техасу»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:10, 08:05, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
11:00 Фольк-music. Дiти
11:50 Лайфхак
українською
12:05 Хто в домi хазяїн?
12:50 Х/ф «Золото»
15:10 Д/фс «Смак
Дзяннаня»
15:40 Т/с «Оповiдання ХIХ
столiття»
20:25 Роздягалка
21:35 Розсекречена
iсторiя
22:35 Вiйна i мир
23:35 Д/ф «Вони
боролись до загину»
ТРК «УКРАїНА»
6:40, 07:15, 15:20 Т/с

«Чорна кров»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
16:10, 19:40 Т/с «Свiй
чужий син»
20:50 Х/ф «Зведенi
сестри»
23:00 Т/с «Герократiя»
ПРЯМИЙ
9:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 16:00, 17:00, 19:00
«Репортер». Новини
09:25, 12:15 «Золотий
гусак.» NEW
10:00, 15:00 Концерт
11:15, 16:15, 19:15
«Територiя позитиву»
13:15 Прямий ефiр з
Наталкою Фiцич
14:25 Споживач
17:15, 22:00 «Ехо
України»
18:00 «Закрита зона»
20:00 «Свiтськi хронiки»
21:00 THE WEEK
Мiжнародний огляд
тижня
23:00 «Кримiнал»

ТЕТ
6:35 ТЕТ Мультиранок
11:00 М/ф «Енчантiмалс.
Рiдний дiм»
12:15 М/ф «Принц
Єгипту»
14:00 Одного разу в
Одесi
16:00 Казки У
18:00 Х/ф «Доктор
Дулiттл 2»
19:45 Х/ф «Доктор
Дулiттл 3»
21:30 Танька i Володька
00:00 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»
СТБ
7:40 «Караоке на
Майданi»
08:40 «Все буде смачно!»
09:40 Х/ф «Снайперша»
13:20 «Зваженi та
щасливi - 7»
16:10 «Хата на тата»
19:00 «Х-Фактор - 8»
21:50, 23:50 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»

НТН
7:05 Х/ф «Наприкiнцi
ночi»
09:50 Х/ф «Слухати у
вiдсiках»
12:20 «Легенди шансону»
13:15 «Речовий доказ»
15:00 «Свiдок. Агенти»
15:40 «Склад злочину»
17:10 «Пiвдень.
Нерадянський Союз»
18:05 «Крутi 90-тi»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Кубанськi
козаки»
21:40 Х/ф «Приборкання
норовливого»
23:30 Х/ф «Кодове iм’я:
Чистильник»
НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Лунтик i його
друзi»
07:09 Kids Time
07:10 Дешево та сердито
08:50 Ревiзор

МЕГА
6:00 Бандитський Київ
08:00, 18:10 Iсторiя
кримiналiстики
10:30 Смертельний
двобiй
12:20 Дослiдження часу
14:20 Земля приматiв
15:20 Дика Канада
17:20 Дивовижна Замбiя
21:00 Код неандертальця
23:00 Мандрiвка у себе
00:00 Путiвник
неприємностей
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Київ музика»
14:00 «Олiмпiйськi iсторiї»

14:20 «Мультляндiя»
14:40 «Українська пiсня
року»
16:20 «Київськi iсторiї»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 21:00, 23:15 «СТН»
17:10 «Служба порятунку»
17:40 «Якiсне життя»
18:10 «Любов, ненависть i
пропаганда»
19:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф
«Марнотратники життя»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:00 М/ф «Жирафа»
10:45 Х/ф «Подорож до
Рiздвяної зiрки»
12:10 «Ух ти show»
13:15 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
16:25 «Орел i Решка. Рай

та пекло»
22:10 «Їже, я люблю
тебе!»
00:10 Х/ф «12 Рiздвяних
бажань»
ІНТЕР
6:50 «Мультфiльм»
07:25 «Чекай мене»
09:00 Х/ф «31 червня»
11:50 Х/ф «Старий Новий
Рiк»
14:30 Х/ф «Екiпаж»
17:20 Концерт Олега
Вiнника «Моя душа...»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Час будувати»
22:40 Т/с «Дружина
генерала»
ICTV
7:10 Я зняв!
09:10, 14:10 Дизель-шоу
10:45 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День
13:00 «На трьох»
16:50 Х/ф «Таємниця
ордена»

18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:10 Х/ф «13-й район.
Цеглянi маєтки»
22:00 Х/ф «13-й район»
23:45 Х/ф «Колонiя»
5 КАНАЛ
6:15, 20:10 Рандеву
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 22:00, 00:00
Час новин
07:30 Невигаданi iсторiї
08:10 Путiвник прочанина
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
13:30 Феєрiя мандрiв
14:35 Навчайся з нами
18:10 Про вiйсько
18:25 Фактор безпеки
19:25 Машина часу
21:00 Велика полiтика
21:30 Вiкно в Америку
23:25 Нацiональний
актив

НЕДIЛЯ , 24 ГР У Д НЯ 2 017 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:05 ТСН
07:00 «Українськi
сенсацiї»
08:00, 10:00 «Розсмiши
комiка»
09:00 «Лото-забава»
09:40 М/ф «Маша i
ведмiдь»
11:00 «Свiт навиворiт - 9»
12:15, 13:20, 14:40, 15:45
«Свiт навиворiт - 6»
17:05 «Лiга смiху 2017»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Дiвчина з
персиками»
00:40 «Аргумент кiно»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Бушидо
09:30 «ДжеДАI»
10:00 «Бандерлоги»
11:30 «Помста природи»
16:00 Х/ф «Бета-тест»
17:45 Х/ф «Тактичний
напад»
19:20 Х/ф «Кiкбоксер-2:
Дорога назад»

21:10 Х/ф «Кiкбоксер-3:
Мистецтво вiйни»
23:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:10, 08:05, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:30 Т/с «Супер
вiдчуття»
10:00 Х/ф «Золото»
12:10 Перший на селi
13:30 Фольк-music. Дiти
14:25 Фольк-music
16:55 Х/ф «Святий
Августин»
22:15 Лайфхак
українською
22:25 Нiчна Рiздвяна
Лiтургiя пiд проводом
Святiшого Отця
Франциска в Базилiцi
святого Петра
ТРК «УКРАїНА»
6:50 Сьогоднi
07:45 Зiрковий шлях

До уваги абонентів
програмної послуги
ТОВ ТРК «Ультра лтд»

09:20 Т/с «Свiй чужий
син»
13:10 Т/с «Зовсiм iнше
життя»
17:00, 21:00 Т/с «Коли
повертається минуле»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Зозуля»
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 12:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00 «Репортер».
Новини
09:15, 14:15, 15:15, 16:15,
17:15, 18:15, 22:00 «Ехо
України»
10:15 «Золотий гусак.»
NEW
11:15, 19:15 «Територiя
позитиву»
12:15 Споживач
13:00 Прямий ефiр з
Наталкою Фiцич
20:10 «Кисельов.
Авторське»
21:00 THE WEEK

Мiжнародний огляд
тижня

екстрасенсiв 17»
21:15 «Один за всiх»
22:30 «Х-Фактор - 8»

ТЕТ
6:35 ТЕТ Мультиранок
11:00 М/ф «Пригоди
монстро - подружок.
День усiх монстрiв»
11:50 Х/ф «Пастушка»
13:00 Одного разу в
Одесi
16:00 Казки У
18:00 М/ф «Рiо 2»
20:00 Х/ф «Доктор
Дулiттл 4»
21:45 Х/ф «Доктор
Дулiттл 5»
23:30 Т/с «Баффi винищувачка вампiрiв»

НТН
7:00 Х/ф «Очiкування
полковника Шалигiна»
08:40 Т/с «Дiти Арбата»
11:15 Х/ф «Кубанськi
козаки»
13:20 Х/ф «Суєта суєт»
15:00 «Легенди карного
розшуку»
16:55 «Склад злочину»
18:30 «Свiдок. Агенти»
19:00 Т/с «Аннадетективъ»
22:50 Х/ф «Прощавайте,
докторе Фрейд»

СТБ
7:00 «Хата на тата»
08:55 «Все буде смачно!»
10:15 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:15 «Караоке на
Майданi»
12:10 «МастерШеф - 7»
19:00 «Битва

НОВИЙ КАНАЛ
6:00 М/с «Том i Джеррi
шоу»
08:00 Топ-модель поукраїнськи
10:39, 12:09 Kids Time
10:40 М/ф «Лiсова братiя»
12:10 Х/ф «16 кварталiв»
14:10 Х/ф «Викрасти за

60 секунд»
16:45 Х/ф «Повiтряна
в’язниця»
19:00 Х/ф «Пророк»
21:00 Х/ф «Таємний
агент»
23:00 Х/ф «Еверлi»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
08:00, 18:10 Iсторiя
кримiналiстики
10:30 Смертельний
двобiй
12:20 Небезпечна
планета
14:20 Земля приматiв
15:20 Таємницi
Гвадалкiвiру
16:20 Морськi парки
21:00 Дослiдження часу
23:00 Таємницi
Стоунхенджа
00:00 Путiвник
неприємностей
ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар

країни»
14:00 «Прогулянки
мiстом»
14:40 «Мультляндiя»
15:05 «Вiкно в Європу»
15:30 «Любов, ненависть i
пропаганда»
16:20 Х/ф «Людина зi
сходу»
18:35 Х/ф «Iоанна - жiнка
на папському престолi»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Цунамi. Рiк
2022»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:10 «Мультфiльми»
09:15 «Ух ти show»
10:20 М/ф «Жирафа»
12:00 Х/ф «Подорож до
Рiздвяної зiрки»
13:25 Х/ф «Людина-

Ельф»
15:10 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
18:20 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
00:00 «КВН»
ІНТЕР
6:20 Х/ф «Вусатий нянь»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Зiрки»
11:00 «Орел i решка.
Перезавантаження»
12:00 Х/ф «Укол
парасолькою»
14:00 «Пiсня року»
15:20 «Час будувати»
17:30, 20:30 Т/с «Схiднi
солодощi»
20:00 «Подробицi»
22:20 Концерт балету
«Freedom»
ICTV
6:35 Т/с «Слiдчi»
08:30 Т/с «Вiддiл 44»
11:40, 13:00 «На трьох»

12:45 Факти. День
15:05 Х/ф «13-й район»
16:50 Х/ф «13-й район.
Цеглянi маєтки»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Джон Вiк»
22:50 Х/ф «Макс Пейн»
00:50 Х/ф «Хулiгани
Зеленої вулицi»
5 КАНАЛ
06:25, 18:15 Велика
полiтика
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
00:00 Час новин
08:25 Феєрiя мандрiв
08:45 Натхнення
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:05 Модне здоров’я
17:10 «За Чай.com»
19:25 Невигаданi iсторiї
20:05 Машина часу
23:30 Фiнансовий
тиждень

ТОВ Телерадіокомпанія «Ультра лтд» повідомляє, що з 01 січня 2018 року відбудеться зміна абонентської плати за пакет телеканалів, яка буде становити
35,00 гривень.Збільшення вартості обумовлено зростанням плати за трансляцію телепрограм, значним підвищенням тарифів на електроенергію, збільшенням закупівельних цін на витратні матеріали та обладнання, зростанням інфляції в минулому році.
Висловлюємо абонентам свою подяку за багаторічну співпрацю з ТОВ ТРК «Ультра лтд» та користування нашими послугами.
Адміністрація ТОВ ТРК «Ультра лтд»

Продам гараж
у м. Вишгороді.
Тел: (063) 133-35-77
Вважати недійсним Свідоцтво про
право власності на нерухоме майно, САВ/799141, видане Ясногородською сільською радою Вишгородського району Київської області
22.08.2008 р. на садовий будинок
№ 95, розташований у Київській області Вишгородського району, Ясногородській сільській раді, садове
товариство «Полімер» на ім’я Олега
Костянтиновича БАШИНА
Вважати недійсним Державний акт
на право власності на земельну ділянку, серія II-КВ № 041125, виданий Ясногородською сільською радою від 19.08.1998 р. на ім’я Олега
Костянтиновича БАШИНА

Фермерське господарство “Апіс Україна”, яке займається
переробкою продукції бджільництва та виробництвом
пасічного обладнання, закуповує у населення мед, віск,
прополіс та реалізує вощину “Рута”, “Дадан”.
Адреса: Обухівський р-н, с. Халеп’я, вул. Лісова,
76 (8 км від Трипільської ТЕС).
Контакти: тел.: +38-044-339-99-82
моб.: +38-097-496-17-01
моб.: +38-067-882-92-11
моб.: +38-050-414-52-75
e-mail: apisua@ukr.net

17 грудня з 09:00 до 16:00 купуємо волосся
55 000 грн/кг (від 1 500 до 55 000 грн).
Ордени, медалі, фотоапарати, годинники в жовтому
корпусі, бурштинове намисто.
м. Вишгород, вул. Грушевського, 1 «Перукарня»,
тел: (067) 622-01-61, (095) 431-63-06

Минає 40 днів, як пішов у вічність КОВАЛЬЧУК Герман
Григорович — полковник у відставці, член Ради офіцерів, активний громадський діяч, надійний товариш, вірний друг.
Колектив Вишгородської міської громадської організації Всеукраїнської
спілки радянських офіцерів висловлює щирі співчуття родині.
Вічна йому пам’ять.

Сумуємо…

Вважати недійсним втрачене Чорнобильське посвідчення (категорія 4), видане
Київською облдержадміністрацією на ім’я Михайла Михайловича ТКАЧЕНКА
ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «РОБІКОН»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
— інженер-технолог (металообробка, машинобудування);
— інженер-конструктор (розробка конструкторської документації);
— диспетчер виробничого відділу (металообробка, машинобудування);
— токаря 5-го та 6-го розрядів (1 К62, 16ИГО та ДИП 300,400,500).
Офіційне працевлаштування, соцпакет, спецодяг.
З/п – за результатами співбесіди.
Підприємство знаходиться в с. Демидів Вишгородського району. Розвозка від
метро Петрівка (м. Київ), з можливістю зупинок по центральній трасі Київ-Вишгород. Роб. день з 08:30 до 17:00 год. Сб. нд. та святкові дні — вихідні.
Тел: (044) 586-26-33; (093) 473-08-74 — Наталія Олександрівна; (093) 381-36-59
— Василь Іванович
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З Днем ліквідатора!
Шановні учасники ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС! 14 грудня в Україні — День
вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській атомній електростанції.
Громадська благодійна спілка інвалідів «Онкочорнобиль» бажає вам і вашим близьким міцного
здоров’я, терпіння, удачі, довгих щасливих років життя
та мирного неба. Хай завжди поруч з вами буде людська вдячність за ваші добрі справи!
Щира подяка людям, не байдужим до проблем ліквідаторів, — В. В.
Савенку, P. M. Кириченку, О. В. Момоту, А. Є. Пещеріну, В. О. Малишеву, Г. С. Фурсі, В. П. Костюченку, М. І. Ковалю та І. В. Коваль.
З повагою і вдячністю
голова спілки Віктор ЛУК’ЯНЕНКО

Прес-служба КОДА інформує

Р

Урочисте вручення земельних сертифікатів
190 учасникам АТО з Білоцерківщини
2 грудня голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган вручив свідоцтва про право власності на землю для ведення особистого селянського господарства 190 бійцям з Білоцерківщини, які брали участь в антитерористичній операції на Сході України.
Ініціатором виступила громадська організація «Всеукраїнська організація учасників бойових дій».
Виділення земельних ділянок, кожна з яких близько 2 га, для учасників
антитерористичної операції стало можливим завдяки розумінню та допомозі фермерського господарства «Гайок» (керівник — Володимир Бевза),
товариства «АГРО-УБД» (голова — Віталій Дячук), фермерського господарства «АГРОРОСТ» (керівник — Костянтин Антоненко) та товариства
«Красилівське» (голова — Василь Міщенко).
У числі учасників заходу — член правління ГО «Всеукраїнська організація учасників бойових дій» Микола Гніушевич, голова Білоцерківської
районної державної адміністрації Геннадій Джегур, голова районної ради
Віталій Гринчук, в.о. начальника Головного управління держгеокадастру в
Київській області Олександр Постулін, співзасновник Всеукраїнської асоціації учасників бойових дій, учасник АТО Максим Коноплястий, голова Фермерського господарства «Гайок» Володимир Бевза, представник Фермерського господарства «АГРОРОСТ» Віталій Кириченко, представник ТОВ
«АГРО-УБД» Андрій Поляков, представник ТОВ «Красилівське» Микола
Шапка та інші запрошені.
Слід зазначити, що раніше Білоцерківський район надав учасникам
АТО близько 1700 ділянок під садівництво, понад 300 га для ведення ОСГ.
Крім цього, органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень
надали учасникам антитерористичної операції під будівництво та обслуговування житлового будинку й господарських споруд більше 50-ти ділянок.

Сердечно вітаємо з днем народження
Олександра Ілліча СЕРГІЄНКА
Шановиний Олександре Іллічу!
Ви – прекрасна людина, талановитий керівник, організатор, справедливий, високого рангу
вчитель. Зичимо Вам невичерпного оптимізму,
міцного здоров’я, сімейного благополуччя, злагоди і миру!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Щаслива доля огорта крилом!
З повагою
колеги Вашої команди Вишгородської
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Продам двомісячне цуценя, хлопчика,
порода лхаса апсо. Дуже розумний, дуже вірний.
Ціна помірна.
Для поціновувачів довгошерстних собак ціну знижу.
Тел: (097) 814-18-76, Альона
Вважати недійсним втрачене посвідчення учасника бойових дій, серія АБ № 582346, видане 6 січня
2005 року Департаментом кадрової політики та військової освіти Міністерства оборони України на ім’я
Юрія Вікторовича ЦИКЕНЮКА

Купуй органічне

Вишгород
Ліра

Станув віск на свічі,
впав додолу краплинами сліз

Володимир КИСІЛЬ
Станув віск на свічі, впав додолу краплинами сліз.
Пам’ять серця зненацька загупала в груди.
Наче хтось промайнув за вікном уночі,
Наче хтось у віконце тихенько постукав.
Наче хтось пролетів разом з вітром холодним дощем,
Там, де осінь неспішно фарбує дерева.
Покривають пушинки кілометри імен.
Запорошений ліс. Він шепоче, що плакать не треба.
Посередині снів, коли матері вручать листа,
Ледь помітно хвилини пливуть, ніч густіє на варті.
У любові батьків є початок — немає кінця,
Коли молиш у Бога спасіння для сина-солдата.
Хто у землю сиру, хто сховався під брижами вод...
Тільки місце для сина лишилось у рідній домівці,
Там, де вічно горить, не вмирає священний вогонь,
Там, де в ріднім краю тихо сплять обеліски...
Сніг по осені ранній такий молодий,
Покриває портрети і бронзу на плитах.
Тільки пам’ять свою ми в архів не здали —
Вони вічно живі — кілометри імен у граніті, у міді.

Натуральна косметика за помірними цінами

Завітайте в наш фірмовий магазин «Каприз» за адресою: м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2 (сьомий магазин, приміщення колишньої аптеки).
У магазині представлена продукція виробників косметики
Вишгородського р-ну: фабрики «Комбі» та Фармацевтичного науково-дослідницького центру «Альянс краси»;
Професійна косметика для волосся на основі аргани, гіалуронової кислоти, кератину та колагену
Шампуні та бальзами на основі витяжки з 15 трав та 5
цінних масел
Біологічна продукція на основі відвару трав:
шампуні, бальзами, лікувальні мазі, креми,
дитяча косметика

Органічні засоби для прання та миття посуду
Екологічна продукція для миття посуду
Безаміачна фарба для волосся та брів.
Зубні пасти на натуральній основі
Міцелярні муси та вода
Також у нас є продукція виробництва Білорусії: косметика та пральні засоби
Наші ціни вас приємно здивують
ні
Працюємо з 10:00 до 19:00
річ и
о
(обідня перерва з 14:00 до 15:00)
в
Но арунк
У суботу – з 10:00 до 15:00.
Неділя – вихідний.
под
Тел: (066) 522-30-87

ТОВ «КВОТ» запрошує на постійну роботу на виробництво у м. Вишгороді ЛИВАРНИКІВ ПЛАСТМАС! Навчаємо. З/п — від 6 000 грн на місяць
(офіційне працевлаштування). Звертатися за адресою: м. Вишгород, вул.
Київська, 10.
Тел: (044) 587-95-16, (067) 760-54-82

ПРОДАЮ гараж
у Вишгороді
(кооператив
«Гідроенергетик»).
Тел: (093) 61-000-61

На постійну роботу потрібен
РОЗКЛЕЙНИК ОГОЛОШЕНЬ
(жінка, м. Вишгород), з/п договірна.
Тел: (099) 283-82-83

Робота в Польщі, Чехії.
Все оформлення — за наш рахунок.
Дуже великий вибір вакансій.
З/п – від 17 000 грн.
Безкоштовне проживання.
Тел: (098) 182 29 29,
(066) 324 45 22
ліцензія серія АВ №580561 видана 11.01.2012 р.
державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України

Кредит до 100 000 грн без застави,
без довідки – до 50 000 грн.
Також перекредитуємо
ваші кредити до 200 000 грн.
Заявка по телефону – і заберіть кредит.
Тел: (098) 445-66-67, (050) 480-77-07,
(093) 096-43-44
ліцензія серія АЕ №460927 видана 25.11.2014 р.
державним центром зайнятості

«ПОСТЕЛЬКА».
РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр.
ПРОДАЖ нових подушок, ковдр.
ХІМЧИСТКА та ФАРБУВАННЯ
шкіри та хутра.
пров. Квітковий, 1 (район ринку)
Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47

Âèøãîðîä
Тел. (04596) 5-27-25
e-mail: ngvyshgorod@ukr.net
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Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих періодичних видань
40007. Газета виходить щосуботи. Ціна договірна.
Свідоцтво про реєстрацію КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25. Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14. Наклад 13 000 примірників

