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Шановні вишгородці!
Шановні працівники
апарату виконавчого
комітету міськради!
Шановні міські депутати
та наші колеги
з районного
депутатського корпусу!
Прийміть вітання з нагоди державного свята — Дня місцевого самоврядування!
Представляти громаду, знати її
проблеми і докладати всіх зусиль
для їх вирішення — почесна і відповідальна місія. У демократичному
суспільстві саме органи місцевого
самоврядування покликані створювати умови для реалізації громадських і приватних інтересів, сприяти вирішенню життєво важливих
питань не лише місцевого, а й дер-

жавного значення, налагоджувати
зв’язки між громадянами, їх громадськими об’єднаннями та владою.
Розпоряджатися своїм бюджетом
— це не лише права, а й обов’язки:
утримання закладів освіти, культури,
спорту, інших структур. Бо для мене,
як міського голови, головне — життєдіяльність рідного міста: світло і
тепло в оселях, налагоджена і якісна
робота транспорту, дитячих садків,
шкіл та медичних закладів.
Тож нехай День місцевого самоврядування об’єднає нас у спільному прагненні зробити наші міста,
села і всю Україну по-справжньому
європейськими — щасливими і багатими!
Бажаю усім наполегливості,
мужності і нових здобутків у нелегкій і відповідальній праці, міцного
здоров’я, щастя, родинного благополуччя та здійснення усіх життєвих
планів і сподівань.
Олексій МОМОТ

На площі Конституції біля Верховної
Ради України урочисто склали військову
присягу новобранці 1-ї Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка. Загалом майже 200
новобранців присягнули на вірність українському народові, щоб встати в один стрій
із сильними та мужніми захисниками нашої
Батьківщини. Після прийняття військової
присяги вони з честю нестимуть службу у
Києві та Київській області.
Впродовж місяця юнаки займалися бойовою, фізичною підготовкою та стройовим вишкілом. Окрім цього, з ними постійно працювали психологи за програмою курсу тренінгів
по командоутворенню. Всі ці заняття допомагають майбутнім військовослужбовцям згуртуватися та адаптуватися до нової системи.
Традиційно на площі Конституції вшанували пам'ять гвардійців бригади, які 31 серпня
2015 р. загинули під час виконання службового завдання по охороні громадського порядку.
Тоді у військовослужбовців кинули бойову гранату...
Олександра КУЗНЄЦОВА

Служу народу України!

6 грудня — День Збройних сил України

Пісня
нас усіх
єднає >

5

Робімо добро разом! >3
5 грудня у світі відзначається Міжнародний день волонтера.
Дякуємо всім українцям, які знайшли в собі силу, відвагу та доброту здійснювати
добрі справи, не вимагаючи нічого натомість!
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СОЦІУМ
Шановні працівники
органів місцевого
самоврядування,
депутати всіх
рівнів і ветерани
місцевого
самоврядування!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня місцевого самоврядування!
Цей день підкреслює велику значимість важливого
інституту демократичного суспільства, адже без місцевого самоврядування неможливо уявити демократичну незалежну державу.
Це свято об’єднує людей із активною життєвою позицією, лідерів територіальних громад, чудових організаторів, які в наш нелегкий час, не дивлячись на труднощі, переймаються нагальними потребами громадян.
Бажаю усім вам миру, міцного здоров’я, щастя, добра, нових звершень. Нехай цей святковий день додасть впевненості, сил та натхнення для подальшої
праці на благо громад, для розвитку нашого району та
задля зміцнення авторитету нашої держави у всьому
демократичному світі.
З повагою,
Роман БУКОВСЬКИЙ
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Шановні
військовослужбовці,
ветерани
Збройних сил України!

Шановні працівники органів
місцевого самоврядування,
депутати рад, активісти
самоврядних органів!

Щиро вітаю вас із Днем Збройних
сил України!
Українські військові — це справжня
армія незламних та нескорених бійців,
патріотів, які вже котрий рік в умовах
війни демонструють мужність, звитягу, силу духу,
волю та бажання перемогти ворога. І цим виправдовують довіру громадян до своїх захисників.
Бажаю вам козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, незламної сили волі та
віри у власні сили. Нехай оптимізм, спокій та гарний
настрій завжди крокують поряд.
Мирного неба, благополуччя та процвітання
нашій державі.
Слава Україні!
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської
районної ради

Щиро вітаю з нагоди Дня місцевого
самоврядування!
Місцеве самоврядування в Україні має
глибокі й міцні історичні традиції. Нині вони
розвиваються і збагачуються, зміцнюючи
демократичні засади суспільства.
Cаме через органи самоврядування громадяни реалізують своє право брати участь у вирішенні питань
місцевого значення, відстоювати інтереси своєї територіальної громади.
З нагоди свята прийміть слова вдячності за вашу натхненну працю на благо розвитку Вишгородського району.
Нехай цей урочистий день додасть сил і наснаги на
добрі справи, впевненості у майбутньому нашої держави, порозуміння і єдності задля добра і благополуччя
українського народу.
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради

Буде взаємодія

МЕДИЦИНА
28 листопада Вишгородську
ЦРЛ відвідав заступник головного лікаря з хірургічних питань Національного Інституту Раку, доктор медичних наук, заслужений
лікар України, лауреат Державної
премії України Анатолій Шудрак.
Лікування та діагностика раку
— ключова тема розмови, до якої
разом із генеральним директором
КНП «Вишгородська ЦРЛ» Іваном

Клюзком долучились профільні
провідні фахівці лікарні — директор
медичний Наталія Шилан, завідувач хірургічним відділенням Андрій
Євграфов, завідувач патологоанатомічним відділенням Юрій Мусієнко, лікар-онколог Лариса Бдоян,
завідувачі інших відділень та лікарі.
Анатолій Шудрак був приємно
вражений сучасним обладнанням
лікарні та кваліфікованим рівнем

операцій, що виконуються на базі
нашого закладу.
Домовились розробити програму взаємодії між КНП «Вишгородська ЦРЛ» та столичними спеціалістами. Програма передбачає обмін
досвідом та стажування на базах
Національного Інституту раку та
нашої лікарні.
КНП «Вишгородська ЦРЛ»

МИЛОСЕРДЯ

Спасибі за життєву позицію
3 грудня у Вишгородській ЦРЛ
пройшов черговий День донора. На
пункт прийшло 58 людей, здали кров
50, з них 26 — військовослужбовці в/ч
3027 Національної гвардії України.
Щиро дякуємо командиру військової
частини, полковнику Володимиру Мусієнку, керівному складу частини та солдатам строкової служби за прояв мило-

сердя. Дуже показово, що в таких акціях
все частіше беруть участь військові та
співробітники Вишгородського відділу
поліції.
Щира подяка за їх життєву позицію.
Здоров’я та благополуччя, шановні донори, вам і вашим родинам.
З вдячністю,
медичний колектив та пацієнти

БУДЬТЕ
ОБАЧНИМИ!

Не станьте жертвою шахрая

З початку року Вишгородським
райвідділом поліції зареєстровано
близько 70 звернень громадян про
шахрайство.
Працівники поліції працюють над
розкриттям та притягненням до відповідальності винних осіб.
На території району зафіксовані випадки, коли шахраї представляються
працівниками Київобленерго та заходять
до будинку під приводом зняття показників лічильника. Користуючись ситуацією,
здійснюють крадіжки особистих речей
власників.

Будьте обачними! Не пускайте до помешкання підозрілих осіб і тих, що не показали відповідно затверджені документи.
Поширеним способом шахрайства є
покупки через інтернет. Якщо у Вас немає
можливості особисто зустрітися з продавцем, можна скористатися послугою оплати товару після його отримання.
Також звертаємо Вашу увагу, що будьякі цифри, крім банківського рахунку, називати стороннім особам заборонено та
небезпечно, навіть якщо вони представляються працівниками банку.
Вишгородський відділ поліції
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БЛАГОУСТРІЙ
Перший подих зими з першим
снігом викликав у пересічних вишгородців слушне запитання: чи не захопила негода наших комунальників
зненацька? Як нам повідомили, вся
спецтехніка УК «Благоустрій Вишгород» знаходиться у повній готовності. Підприємство у достатній кількості
придбало суміші проти ожеледиці, на
випадок хурделиць вже укладені угоди з підрядними організаціями, які
мають снігоочисну техніку. Тобто, на
глибоке переконання комунальників,
колапсу у місті однозначно не буде.
До календарної зими комунальні
служби встигли капітально відремонтувати проїзд від пр-кту Мазепи, 12 до
вул. Дніпровської, 2 та прибудинкової і
прилеглої територій по вул. Шолуденка,
6. Було завершено добудову тротуарних
доріжок по вул. Шкільній, 7 і пр-кту Шевченка, 7-а саме на прохання місцевих
жителів.
Із оцінкою «задовільно» спеціалісти
технічного нагляду прийняли відремонтовану покрівлю будинку № 20 по вул.

Робімо добро
разом!
24 грудня ми, як і щороку,
плануємо поїздку в зону ООС до
діток та лежачих дідусів і бабусь.
І, звичайно, до наших військових! Адже скоро — пора новорічних свят.
Це час, коли кожна дитина чекає на новорічне диво та подарунок.
Але дітки, які проживають у дитячих
будинках прифронтової зони ООС,
або у так званій сірій зоні, можуть
лишитися без подарунків.
Нам потрібно зібрати їх майже
100! Це іграшки, цукерки, памперси 4, 5, 6, засоби дитячої гігієни,
українські книжки, солодощі, канцтовари, ліки від застуди, одяг, можна і б/в, але не брудний і без дірок.
Для 35-ти лежачих бабусь і дідусів — памперси дорослі, засоби
гігієни, пральний порошок, продуктові набори (цукор, олія, крупи, цукерки, печиво).
Робімо добро разом!
Тел: (067) 547-23-84. Речі можна передати Новою поштою — відділення № 3, м. Вишгород, Ірина
Шугайло. Можна принести їх за
адресою: м. Вишгород, проспект
Шевченка, 6, перший поверх.
Отримувач платежу: ШУГАЙЛО ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА БФ «З відкритим серцем у майбутнє»
Номер карти:
5169330514743175
ПриватБанк
МФО банку: 305299
ЄДРПОУ (або ОКПО): 14360570
Рахунок отримувача:
29244825509100
Призначення платежу:
благодійна допомога
5169330514743175,
ШУГАЙЛО ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА

Київській. Подібний ремонт наближається до завершення й по вул. Симоненка, 3. Також у рамках програми «Теплий
під’їзд» найближчим часом оперативно
будуть замінені вікна по пр-кту Шевченка, 6-а та вул. Шолуденка, 6-г.
Цивілізована громадська вбиральня з’явилася на набережній Київського
водосховища у районі озер Бегемотики. У цій універсальній споруді передбачені навіть кімната для пеленання
немовлят та для переодягання відпочиваючих. Але, як свідчить практика, це
місце бажано зробити платним, бо за
низької культури, недбальства відпочиваючих вбиральня за лічені тижні перетвориться у смердючий розплідник
антисанітарії.
Побільшало у місті й пішохідних переходів. Віднедавна обладнано ще 11
додаткових точок безпечного перетину
вулиць.
Наступ на темряву продовжено на
стадіоні «Енергетик» та на футбольному майданчику на набережній, де увечері піклуються за своє здоров’я шану-

5 грудня відзначають Міжнародний
день волонтера. У 2014 році, одразу після
Майдану і початку війни на Сході країни,
небайдужі вишгородці вирішили об’єднати
зусилля для того, щоб спільно допомагати та бути корисними там, де це найбільш
необхідно.
Зранку до пізньої ночі збирали речі, медикаменти, продукти харчування та кошти
на закупівлю всього необхідного для наших
бійців. Щодня виконували колосальну роботу,
ретельно збирали посилки і відправляли на
війну.
Згодом було створено благодійний фонд
«З відкритим серцем у майбутнє», який очолила Ірина Шугайло. З того часу вона близько
ста разів виїздила в зону ООС.
Однак, робота не обмежується лише допомогою військовим. Фонд опікується також дитячими будинками в зоні ООС та так
званій сірій зоні. За цей час навколо фонду
об’єдналося чимало небайдужих людей. Завдяки їхнім зусиллям, підтримці, допомозі на
фронт та в сіру зону передано тонни допомоги, закуплено вартісні та найнеобхідніші речі,
такі як тепловізори та навіть транспортні засоби. Проведено безліч благодійних ярмарок,
концертів та інших заходів. Серед тих, хто долучився до допомоги, є й українці, які мешкають в Америці та Польщі.
Волонтерський рух — унікальне явище,

Зимового колапсу
не передбачається

вальники здорового способу життя.
За буденними турботами все ж відчувається наближення новорічно-різдвяних свят. Про це перехожим нагадують електрики, які відновлюють вуличну

Волонтери — янголи надії
яке доводить, що, мобілізуючись заради єдиної мети, українці здатні вистояти у найважчі
часи і їхній дух є незламним.
Тож щиро дякуємо кожному, хто добровільно, за покликом серця віддає свою енергію, сили, час заради допомоги тим, хто її
потребує. Не кожен на це здатен. Бути волонтером може тільки по-справжньому добра і
чуйна людина.

Подарунки — ветеранам
Напередодні Міжнародного дня
інвалідів у Вишгородську міську
організацію ветеранів війни, праці і
Збройних сил завітали представники ТОВ «Каміс-Приправи». Микола
Бобко та Олександр Меркулов привезли продуктові набори для ветеранів-інвалідів, побажали їм здоров’я,
благополуччя та пообіцяли, що і
надалі ТОВ «Каміс-Приправи» піклуватиметься про малозабезпечених
ветеранів.

ілюмінацію. Вже підготовлена до сяйва
й оригінальна світлова куля на перехресті вул. Шолуденка і пр-кту Мазепи.
Значить, свято — не за горами.
Влас. інф.

Зворушені
увагою,
присутні
щиро дякували. Ця допомога була
організована президентом Благодійного фонду «Святої Ольги» Володимиром Малишевим та міською ветеранською організацією, яку очолює
Віктор Бабич.
Емма ОДИНОКІНА,
заступник голови Вишгородської
міської організації ветеранів
війни, праці і Збройних сил
ФОТО — Людмила БОЛДИРЕВА

МИЛОСЕРДЯ

24 грудня буде чергова поїздка у зону
ООС, тож охочі можуть долучитися до доброї
справи.
Звертайтеся до фонду за адресою: м.
Вишгород, проспект Шевченка, 6.
Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського міського
голови, співзасновник фонду
«З відкритим серцем у майбутнє»

4
ГАРЯЧА ТЕМА

КУРСОР

Вишгород
Субота, 7 грудня 2019 року

Продати землю все одно, що продати матір

13 листопада 2019 року Верховна
Рада прийняла у першому читанні законопроект № 2178, який з 1 жовтня
2020 року передбачає скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі.
42 мільйони гектарів сільськогосподарських угідь стануть доступними
для купівлі і продажу.
Як економіст-практик із 30-річним
стажем роботи у сільському господарстві з усією відповідальністю стверджую:
продаж землі, який чомусь назвали ринком, нікого із селян-власників земельних
паїв багатими не зробить, а держава
Україна, продаючи землю, як матір рідну, назавжди залишиться сировинним
придатком для інших країн.
Українці по своїй природі — хлібороби. Тим ми і відрізняємось від росіян.
Від часів трипільської культури і по
сьогодні в якій частині світу українець не
проживав би, він на піску, на глині розкопує землю, саджає картоплю, саджає
сад. Може працювати з сім'єю, може
сам. Земля дає силу волі, дух свободи.
Росіянин — мисливець, кочівник. Для
такого заняття потрібно багато людей,
бо ж одному небезпечно іти на полювання. Таке заняття на генетичному рівні закладає дух агресивності і загарбництва.
Але повернемось до Закону, де визначено: ...продати в одні руки 210 тис.
га сільськогосподарських угідь.
Для прикладу: загальна площа орних
земель Чернівецької області становить
— 330, 8 тис га...
3 грудня з нагоди Міжнародного
дня осіб з інвалідністю у Вишгородській районній спеціальній загальноосвітній школі «Надія» був День
відкритих дверей.
До школи завітали голова Вишгородської районної ради Ростислав
Кириченко, в. о. голови райдержадміністрації Олексій Данчин та секретар міської ради Тетяна Бражнікова
з подарунками — сертифікатами на
комп’ютерне обладнання, реабілітаційну систему. Разом із директором
школи Володимиром Дукою та педагогічним колективом, який представив
виставку сучасної інноваційної літератури для дітей з особливими освітніми
потребами, обговорили найгостріші
проблеми та перспективи розвитку закладу.
Цього дня учнів відвідали давні друзі — Роман Буковський та його команда з наборами для творчості, депутат
обласної ради Андрій Пещерін із солодощами та запрошенням усіх учнів
на святковий концерт до Дня Святого

Проаналізуємо, як відбувається продаж землі в інших країнах.
У країнах Європейського Союзу,
крім Латвії, умови дуже строгі і навіть є
заборони іноземцям купувати землю.
У США кожен штат має власне законодавство щодо продажу землі іноземцям, так само і в Канаді.
В Ізраїлі земля взагалі не продається нікому. А у Франції, крім численних
перепон для іноземців, існує пряма законодавча заборона продавати їм виноградники.
Після революції троянд у Грузії прийняли закон про вільний ринок. Законом
скористалися індіанці. В Індії вони продали 1 га за 50 тис. дол., а набагато родючіші землі в Грузії купили за 1400 дол.
за 1 га.
Для грузинів це були шалені кошти.
Грузини їх проїли і тепер дивляться, як
на їх уже колишній землі господарюють
індіанці у своїх незмінних тюрбанах.
Міжнаціональна напруга виникла вже
за рік. І закон про ринок скасували. Але
потрібно пам'ятати, що закон на землю,
придбану у приватну власність, зворотньої сили не має. Земля залишається
тому, хто її викупив.
Ще одна сумна історія українського
села Гута-Пеняцька, яке поляки й досі
називають польським. Його наприкінці
18-го- на початку 19 ст. заснувала влада
Австрійської монархії, яка саме тоді захопила Галичину після поділу польської
Речі Посполитої. Австрійці тут посеред
лісів збудували гуту — склозавод. НаМиколая, що відбудеться у Києві.
У гості до наших вихованців із солодкими подарунками, шкільними наборами завітали також президент БФ
«Святої Ольги» Володимир Малишев,
завідуюча районною дитячою бібліотекою Валентина Скора, методист відділу освіти Тетяна Ткач, працівники Червоного Хреста.
Представники Братерства ветеранів АТО Вишгородщини Геннадій Демінський та Олег Войтюк порадували
діток гарною живою ялинкою, яка відразу поселилася в школі в очікуванні
новорічних свят.
Цього дня співробітник Вишгородського історико-культурного заповідника провів черговий майстер-клас з
ліплення глиною.
Ми щиро вдячні всім за увагу, турботу і підтримку.
Двері нашої школи відкриті для
друзів щодня!
Наталія СІЧКАРЧУК,
заступник директора
з НВР ВРСЗОШ «Надія»

лежність цієї землі до сусіднього села
Пеняки дала назву Гута-Пеняцька. Згодом тут поселились українці, поляки,
євреї. Наприкінці 19 ст. більшість у селі
вже становили поляки.
Польський уряд, прагнучи відновити
свою владу на захоплених у 1920 році
західно-українських землях, до українців
ставився вкрай вороже. Полум'я ненависті між поляками і українцями провокували зухвалі та дуже агресивні польські
власники землі, яку їм їхній уряд роздав
за особливі заслуги, тобто за окупацію
України.
У продовж 20-30 років минулого століття польських власників української
землі розселили в усіх місцевостях Волині, Поділля та Прикарпаття.
Вони отримали землю, кредити, фінансову допомогу від польської влади,
завели солідні господарства і тому вважали цю землю своєю, а Україну — частиною Польщі. І саму ідею Української
Державності та Незалежної України
вони ненавиділи, бо бачили небезпеку
насамперед власному благополуччю.
Доля села Гута-Пеняцька дуже сумна. Національна ненависть і боротьба за
землю закінчились тим, що 28 лютого
1944 року село спалили, більшість людей розстріляли. У Польщі цю акцію називають «Волинською різаниною». Історія з Гутою-Пеняцькою стала яскравим
доказом того, як компактне поселення
іноземців у майбутньому може принести
великі проблеми для країни, що надала
їм землю і притулок.

Земля — то основа буття кожного
народу. Рідну землю називають Батьківщиною, її люблять, бережуть, захищають.
Усі великі війни в історії людства точилися за землю. Друга світова війна
— тому підтвердження. За що Гітлер її
розпочав? За землю — життєвий простір, за розширення зони проживання
арійської нації. В основі гітлерівського
геноциду лежала земля: звільнення від
неї населення окупованих країн шляхом
його фізичного знищення і переселення
у віддалені райони, очищення території
для поселення німців.
Продати іноземцям землю своєї
Батьківщини для українців досить непросто, а для того, кому українська земля — засіб для заробітку, — запросто.
Але якщо українська земля належатиме
чужинцям, то чиєю Україна стане через
10, 50 років.
Що стосується референдуму про
продаж землі іноземцям, то потрібно визнати, що жоден референдум не може
виправдати Зло, а тим більше — освятити його іменем введеного в оману власного народу.
Далі поговоримо, що вигідніше для
нас: землю продавати чи на землі працювати.
Степанія СІДЛЯР,
радник голови Вишгородської РДА
з питань духовності і просвітництва,
голова громадської організації
«Духовно-просвітницький центр
«Спадщина»

Двері школи відкриті
для друзів щодня!
«ОСОБЛИВЕ» ДИТИНСТВО

Надія є…
Третє грудня — день, який нагадує нам про тих, хто щоденно потребує підтримки й допомоги, але нечасто про них
просить. Це день людей з особливими потребами, серед
яких чимало дітей.
Тож 3 грудня на запрошення наших друзів, батьківського активу та адміністрації спеціальної школи «Надія» команда Благодійного фонду Романа Буковського з невеличкими подаруночками
завітала у гості до вихованців школи.
Тепле спілкування, обмін враженнями, відчуття підтримки і турботи — все це необхідне дітям. Такі зустрічі щоразу й нас надихають рухатися вперед.
Приємно було вкотре почути подяку за відремонтовану до
початку навчального року шкільну залу — завдяки ініціативі
Романа Буковського та мецената Максима Калінкіна. У ній діти
проводять найбільше часу: грають, співають, танцюють, спілкуються.
…Від зустрічі до зустрічі доля спеціальної школи «Надія» залишається невирішеною, але надія є…
Лариса КРАДОЖОН

Вишгород
Субота, 7 грудня 2019 року
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Пісня нас усіх єднає
У міському Центрі творчості «Джерело» минулої суботи відбувся ІІІ
Вишгородський відкритий фестиваль родинної пісні «Мелодії рідного
дому», який уже традиційно організовує міська рада на чолі з Олексієм Момотом та ЦТ «Джерело» і його
директор Наталія Кисіль за підтримки
Всеукраїнської громадської організації «Молода країна» та її голови Андрія Пещеріна. Ідейний натхненник
фестивалю — наш земляк, заслужений артист України Степан Школьний.
Прозвучали прекрасні голоси професійних співаків — гімн фестивалю у
виконанні автора Олени Єрсак-Касенич
та її юного сина Яна, «Пісня нас усіх єднає» — від улюблениці вишгородської
публіки, етноспівачки Тетяни Школьної.
А популяризували українську пісню і в
той же час творчо змагалися більше 20
сімей нашого міста, району та інших районів Київщини — дуети, тріо, квартети,
ансамблі. Вони не уявляють свого життя без колоритної української пісні, тож
народні, сучасні, естрадні пісні — веселі, ліричні і журливі виконували душевно і щиро. Імениті аматорські ансамблі
«Любава» (м. Вишгород), «Любисток»
(с. Демидів), «Бабине літо» з Гути Межигірської (солісти — подружжя Віра та Василь Порохня) додали до виступів ще й

акторської майстерності.
Окрасою дійства став виступ трьох
подруг — професійного вокального тріо
«Астерія» (м. Київ) у складі Зоряни Міщенко, Юлії Когденко, Наталії Шинкаренко. Поза конкурсом виступили минулорічні учасники — Тетяна Бражнікова з
донькою Вірою Манжолою з піснею «Човен» у жанрі поп-музики.
Поруч зі «старожилами» фестивалю
— дуетом у складі Світлани й Лева Рулевських, ансамблем багатодітної сім’ї
Бриж, дуетом Ірини та Богдана Грищенків, виступами підкорили нові учасники
— самобутній фольк-дует «Дме вітер»,
народний ансамбль «Новопетрівчанка»
з онуками.
Художньо-виконавський рівень, самобутність, артистичність, вокальну
культуру, інтерпретацію творів оцінювало журі: солістка Національної філармонії Тетяна Школьна (голова журі),
солістка оркестру Головного управління
Національної гвардії України Олена Єрсак-Касенич, голова оргвідділу Вишгородської міської ради Катерина Боднарчук, музикант Віктор Туровський.
За рішенням журі ІІІ місце посіли бабуся Любов Решетняк та її онука Мирослава Момоток (м. Вишгород), а також
квартет Цуканових — сестри Мар’яна,
Софія, Ілона та їхній брат Давид (с. Во-

ропаїв); ІІ місце розділили чотири дуети:
братик і сестричка — Гордій та Орися
Рубан (м. Вишгород), мама та донька
— Ольга Гриценко та Любов Борова (с.
Воропаїв), сестра та брат — Іра і Богдан
Грищенки (с. Жукин), подружки Мар'яна
Мілецька та Маргарита Станішевська (м.
Вишгород); І місце — подружжя Віра та
Василь Порохня (с. Гута Межигірська),
фольк-дует «Дме вітер» — Геннадій Сухов та Альона Єлізарова (м. Вишгород),
ансамбль «Новопетрівчанка», сестри
Маша Тамазенко та Варя Бахматова.
Гран-прі виборов родинний дует із Баришівського району — Оксана Старчак та
її син Ілля, які надзвичайно душевно й
проникливо виконали пісні «Надія є» та
«Хай живе надія».
Вручаючи дипломи та пам’ятні медалі, Тетяна Школьна подякувала всім
учасникам фестивалю: «Нас сьогодні
у велику родину об’єднала українська
пісня — наше єдине і найкраще у світі
надбання, святиня нашого народу, його
найцінніший духовний скарб, гордість і
краса. Пісня супроводжує українця все
життя. Не було значної події в житті народу, нема такого людського почуття,
яке б не озвалося в українській пісні ніжністю струни чи рокотанням грому. Український народ створив так багато пісень,
що, якби кожного дня вивчати одну нову

БЛАГОДІЙНІСТЬ

пісню, не вистачило б людського життя!..»
Андрій ПЕЩЕРІН: «Фестиваль родинної пісні — захід надзвичайно важливий. Адже родина — основа нашої держави, її опора у важкі часи. Коли родина
співає — вона міцна й непереможна. Без
пісні не було б України!
Щиро дякую Наталії Кисіль за патріотичну ідею, за те, що творчо й наполегливо втілює її в життя!».
Оксана СТАРЧАК: «Для нас із сином нинішня перемога — неочікувана,
але надзвичайно приємна! Про фестиваль ми дізналися з Інтернету і вирішили взяти в ньому участь. Виступали так,
аби подарувати людям радість, а собі —
задоволення.
Приємно вражені турботою й увагою
директора закладу Наталії Кисіль.
За нагоди — повернемось сюди знову!»
Світлана РУЛЕВСЬКА: «Дуже важливий сімейний захід!
Дякую за чуйність і увагу до учасників.
У «Джерелі» тепло і затишно як у
власній домівці! Процвітання — вашому
колективу!».
Валентина ЯКОВЕНКО
ФОТО — автор

Катерина Татаурова
виборола срібло
чемпіонату

ВПІЗНАЙ НАШИХ!

Подай руку кожному і даруй добро
Вже стали доброю традицією
благодійні акції БФ «Святої Ольги»,
церковної громади Собору Вишгородської Богородиці УГКЦ та учнів
Вишгородської ЗОШ № 1.
Ось і нині напередодні Міжнародного
дня людей з інвалідністю завдяки підтримці церковної громади, якій днями
виповнюється 30 років, понад двадцять
інвалідів, прикованих до ліжка, отримали продуктові набори. Їх рознесли у кожну домівку старшокласники ВЗОШ № 1.
Вони прийшли до фонду, де до всіх
з вітальними словами та побажаннями
здоров’я і благополуччя звернувся рад-

ник міського голови, президент Фонду
Володимир Малишев. Від громади церкви з початком різдвяного посту привітав
присутніх отець Тарас Валах, наголосивши, що нині робиться істино добра справа, істино Божа милість, адже подається
допомога нужденним. А хто робить добро, той заслуговує Божої підтримки і
благодаті. Після молитви учні виконали
важливу місію допомоги ближньому.
Щиро дякуємо всім, хто взяв участь у
проведенні акції.
Маргарита ОЛАБІНА,
заступник голови ради ветеранів
війни, праці та Збройних сил

На відкритому чемпіонаті Балканських країн (Open Balkan Championship)
друге місце з кіокушинкай карате виборола вишгородчанка Катерина Татаурова.
30 листопада у болгарській Софії
відбувся відкритий чемпіонат Балканських країн (Open Balkan Championship)
за участі 380 учасників із дев’яти країн.
Змагання відбувалися у кількох вікових
категоріях – дитячій, юнацькій, чоловічій
і жіночій.
Наша Катерина Татаурова (2004 р. н.)
на цих змаганнях виборола друге місце
за результатами двох боїв з кіокушинкай
карате – одного з видів контактного бойового мистецтва.
Перший бій – із суперницею з Болга-

рії – Катерина виграла достроково. За
результатами другого бою з грецькою
спортсменкою судді визнали суперницю
Татаурової технічнішою, то ж присудили
перемогу гречанці.
«Катруся трохи засумувала, але це
гідна змога відчути міць і технічні можливості міжнародних суперників перед
чемпіонатом Європи. Все одно, прапор
України двічі замайорів на п’єдесталі!»,
— розповів журналісту «Погляду» батько
Катерини Іван Татауров і зауважив, що
для такого рівня міжнародних змагань –
це хороший результат та великий досвід.
Є привід пишатися своєю вихованкою
й тренеру Катерини — Олександру Черткову.
За інтернет-ЗМІ
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Програма ТБ

Вишгород
Субота, 7 грудня 2019 року

ПОНЕДІЛОК, 9 ГРУДНЯ 2019 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку 11»
13:15, 14:15 «Свiт
навиворiт - 4: В’єтнам
15:25 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45, 21:10 Т/с «Кухня»
21:45, 22:15 Т/с «Папiк»
23:00 «Грошi 2019»

2+2
06:00 Мультфiльми
07:55 «Бойовi родини»
10:05, 18:50 «ДжеДАI»
10:45 Т/с «Стоматолог»
14:45 Х/ф «Вцiлiла»
16:20 Х/ф «Блекджек»
18:15 «Спецкор»
19:25 Т/с «Команда»
21:35, 23:10 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-2»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Росселла»
11:40 Д/ц «Тайська кухня»
12:30 Д/ц «Кухня По»

13:10 Бюджетники
13:45 #ВУКРАЇНI
14:30 Д/ц «Аромати
Пiвденної Африки»
15:15 Д/с «Секрети
замкiв Великобританiї»
16:55 Плiч-о-плiч
17:30 Перша шпальта
18:25 Тема дня
19:25 Український бал
20:30 Д/с «Акулячий маг»
21:50 Х/ф «Донбас»
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Т/с

«Черговий лiкар - 6»
16:00, 23:30 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Спадкоємцi»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 17:30, 18:30,
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 17:00, 18:00, 21:00
Танька i Володька
09:30, 16:30, 00:00
Сiмейка У
10:00 СуперЖiнка
11:00, 19:00 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка

13:00 Т/с «Рання пташка
2»
14:00 М/ф «Маленький
великий герой»
15:30 Вечiрка 3
22:00 Т/с «Королi палат»
23:00 Казки У
СТБ
07:05 Т/с «Коли ми
вдома»
10:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:50 МастерШеф
15:25, 19:00, 00:00 Хата
на тата
17:25, 22:55 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси

21:00, 23:45 Т/с «Я все
тобi доведу»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20 М/ф «Анастасiя»
09:10 Х/ф «Джим Гудзик i
машинiст Лукас»
11:20 Х/ф «Крабат: Учень
чаклуна»
13:50 Х/ф «Реальна
сталь»
16:10 Х/ф «Люсi»
18:00 Le Маршрутка
19:00 Ревiзор
22:00 Страстi за
Ревiзором
23:50 Таємний агент

06:05, 22:00 «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:10, 12:25 Х/ф «Хто є
хто?»
13:40 Х/ф «Полiцейська
iсторiя»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «По рiзних
берегах»
23:50 Х/ф «Страх висоти»

ІНТЕР

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Не дай себе
обдурити
11:00 Секретний фронт.
Дайджест
12:00, 13:20 Т/с «Нiконов
i Ко»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20 Х/ф
«Еволюцiя»
16:45 Х/ф «Цар
скорпiонiв-3: Книга
мертвих»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Багач - бiдняк
21:25 Т/с «Пес»
22:25 Свобода слова
00:00 Х/ф «Янгол смертi»

5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:10, 08:15 Хронiка дня
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
09:25, 17:40 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 17:10, 18:10,
19:50 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства
оборони
14:10 Машина часу
22:10 Спостерiгач
23:15 Є сенс

ВIВТОРОК, 10 ГРУДНЯ 2019 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку 11»
13:15, 14:15 «Свiт
навиворiт - 4: В’єтнам»
15:15 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45, 21:10 Т/с «Кухня»
21:45, 22:15 Т/с «Папiк»
23:00 «Мiняю жiнку - 14»

2+2
06:00 Мультфiльми
07:50 «Решала»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:05 «Загублений
свiт»
12:55 Х/ф «Зворотнiй
вiдлiк»
14:40 Х/ф «Люди Iкс-2»
19:25 Т/с «Команда»
21:35 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-3»
23:10 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-2»

Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Росселла»
11:40 Д/ц «Тайська кухня»
12:30 Д/ц «Кухня По»
13:10, 15:35 Бюджетники
13:45, 14:00, 16:40, 17:30
Церемонiя нагородження
Нобелiвських лауреатiв
2019.
16:05 #ВУКРАЇНI
19:55 Перший на селi
20:30 Д/с «Акулячий маг»
21:45 Нашi грошi
22:20 Д/с «Левиний рик»
00:00 Телепродаж Тюсо

UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 19:30, 21:00,
23:10 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05

ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi

09:30 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар - 6»
16:00, 00:00 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Спадкоємцi»
23:20 Контролер
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 17:30, 18:30,
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 17:00, 18:00, 21:00
Танька i Володька
09:30, 00:00 Сiмейка У

10:00 СуперЖiнка
11:00, 19:00 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
13:00 Т/с «Рання пташка
2»
14:00 М/ф «Ретчет
i Кланк: Галактичнi
рейнджери»
15:30 Вечiрка
22:00 Т/с «Королi палат»
СТБ
06:50 Т/с «Коли ми
вдома»
09:10 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:05 МастерШеф
15:05, 18:00 Хата на тата
17:25, 22:55 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини

18:05 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:10 Таємницi ДНК
21:00, 23:45 Т/с «Я все
тобi доведу»
00:00 Один за всiх
НОВИЙ КАНАЛ
07:05 М/с «Том i Джеррi»
08:20, 17:00, 19:00, 23:10
Хто проти блондинок
10:20 Т/с «Новенька»
11:20 Т/с «Цiлком
таємно»
16:00, 21:00 Варьяти
22:00 Т/с «Будиночок на
щастя»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с
«Знайомство з батьками»
13:25 Т/с «Дамське
щастя»
14:30, 15:25 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
багатство»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «По рiзних
берегах»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Х/ф «Поклич мене у
свiтлу далину»

22:35 Х/ф «Злочинець»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Багач - бiдняк
11:05 Антизомбi.
Дайджест
11:35, 13:20 Х/ф
«Вуличний боєць»
12:45, 15:45 Факти. День
14:05, 16:20, 21:25 Т/с
«Пес»
16:50 Х/ф «Цар
скорпiонiв-4: У пошуках
влади»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона

5 КАНАЛ
07:10, 08:15 Хронiка дня
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
09:25, 17:40 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 17:10, 18:10,
19:50 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Машина часу
15:30 Спостерiгач
22:10 Група
продовженого дна
23:15 Невигаданi iсторiї

СЕРЕДА, 11 ГРУДНЯ 2019 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку 11»
13:15, 14:15 «Свiт
навиворiт - 4: В’єтнам»
15:25 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:45, 21:10 Т/с «Кухня»
21:45, 22:15 Т/с «Папiк»
23:00 «Свiт навиворiт.
Рекордний полiт
Україною»

2+2
06:00 Мультфiльми
07:50 «Решала»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:10 «Загублений
свiт»
13:10 Х/ф «Пiсля шторму»
15:10 Х/ф «Люди Iкс-3»
19:25 Т/с «Команда»
21:30, 23:05 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-3»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:15, 23:10 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Росселла»
11:40 Д/ц «Тайська кухня»

12:30 Д/ц «Кухня По»
13:10 #ВУКРАЇНI
13:45, 17:15 Плiч-о-плiч
15:15 Хто в домi хазяїн
15:45 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
16:15 Д/ф «Iндiя.
Нацiональний парк
Канха»
17:30 Нашi грошi
18:25 Тема дня
19:25 Клубний чемпiонат
свiту з футболу FIFA 2019
(Катар). Доха. Аль-Садд Iенген Спорт
22:20 Д/с «Левиний рик»
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi

09:30 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар - 6»
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Спадкоємцi»
23:30 Фронт 14/19
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 17:30, 18:30,
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 17:00, 18:00, 21:00
Танька i Володька
09:30, 00:00 Сiмейка У
10:00 СуперЖiнка

11:00, 19:00 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
13:00 Т/с «Рання пташка
2»
14:00 Х/ф «Бiбi та Тiна»
15:30 Вечiрка
22:00 Т/с «Королi палат»
23:00 Казки У
СТБ
06:25 Т/с «Коли ми
вдома»
08:45 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
10:40 МастерШеф
15:20 Хата на тата
17:25, 22:55 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:00 Битва екстрасенсiв

21:00, 23:45 Т/с «Я все
тобi доведу»
00:00 Зваженi та щасливi
НОВИЙ КАНАЛ
07:00, 08:15 Kids Time
07:05 М/с «Том i Джеррi»
08:20 Суперiнтуїцiя
10:10 Т/с «Новенька»
11:10 Т/с «Цiлком
таємно»
16:00, 21:00 Improv Live
Show
17:00, 19:00 Дiти проти
зiрок
22:00 Т/с «Будиночок на
щастя»
23:10 Х/ф «Iлюзiя
польоту»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,

17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с
«Знайомство з батьками»
13:25 Т/с «Дамське
щастя»
14:30, 15:25 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
багатство»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «По рiзних
берегах»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Х/ф «Бiлоруський
вокзал»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
12:00, 13:20 Х/ф
«Максимальний ризик»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20, 21:25 Т/с
«Пес»
17:00 Х/ф «Пiдривник»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Секретний фронт
22:35 Х/ф «Нiндзявбивця»
5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time

06:35 Полiгон
07:00, 08:00, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 07:30, 08:15
Хронiка дня
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
09:25, 17:40 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 17:10, 18:10,
19:50 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10, 23:15 Машина часу
15:30 Невигаданi iсторiї
22:10 Лiнiйка
документальних проектiв

ЧЕТВЕР, 12 ГРУДНЯ 2019 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку 11»
13:15, 14:15 «Свiт
навиворiт - 4: В’єтнам»
15:20 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
19:20 «Секретнi
матерiали 2019»
20:15, 20:55 Т/с «Кухня»
21:30 Т/с «Папiк»
22:00 Т/с «Папiк
22:30 «Право на владу
2019»

2+2
06:00 Мультфiльми
07:50 «Решала»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
13:05 «Помста природи»
13:50 Х/ф «Територiя
№8»
15:20 Х/ф «Таємний план»
19:25 Т/с «Команда»
21:35, 23:20 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-3»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 16:50,
22:20, 23:25 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!

09:30 Т/с «Росселла»
11:40 Д/ц «Тайська кухня»
12:30 Д/ц «Кухня По»
13:10 UA:Фольк. Спогади
14:30 Д/ц «Аромати
Пiвденної Африки»
15:15 Д/ц «Браво, шеф!»
16:15 #ВУКРАЇНI
17:15 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
19:30 Чемпiонат свiту з
хокею з шайбою серед
юнiорiв U20. ПольщаУкраїна
22:55 Схеми. Корупцiя в
деталях
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Т/с
«Черговий лiкар - 6»
16:00, 00:00 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Спадкоємцi»
23:20 Слiдами
енергетичної капiтуляцiї
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 17:30, 18:30,
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 17:00, 18:00, 21:00
Танька i Володька

09:30, 00:00 Сiмейка У
10:00 СуперЖiнка
11:00, 19:00 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
13:00 Т/с «Рання пташка
2»
14:00 Х/ф «Бiбi та Тiна:
Зачарованi»
22:00 Т/с «Королi палат»
23:00 Казки У
СТБ
06:50 Т/с «Коли ми
вдома»
10:45 МастерШеф
14:35 Хата на тата
17:25, 22:55 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
18:55 Зваженi та щасливi

21:00, 23:45 Т/с «Я все
тобi доведу»
00:00 Я соромлюсь свого
тiла
НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 07:35 Kids Time
06:10 М/с «Том i Джеррi»
07:40 Ревiзор
10:20 Т/с «Новенька»
11:20 Т/с «Цiлком
таємно»
16:00, 21:00 Шалена зiрка
17:00, 19:00 Хто зверху?
22:00 Т/с «Будиночок на
щастя»
23:00 Х/ф «П’ятдесят
вiдтiнкiв темряви»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с
«Знайомство з батьками»
13:25 Т/с «Дамське
щастя»
14:30, 15:25 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
багатство»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «По рiзних
берегах»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:45 Х/ф «Балада про
доблесного лицаря
Айвенго»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
12:05, 13:20 Х/ф
«Пiдривник»
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:20, 21:25 Т/с
«Пес»
16:50 Х/ф
«Максимальний ризик»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Антизомбi.
Дайджест
22:40 Х/ф «Одинак»
00:40 Х/ф «Нiндзявбивця»

5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
06:20, 14:10, 23:15
Машина часу
07:00, 08:00, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Хронiка дня
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
09:25, 17:40 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 17:10, 18:10,
19:50 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
15:30 Невигаданi iсторiї
22:10 Спостерiгач

П’ЯТ Н ИЦ Я, 1 3 ГРУДНЯ 2019 Р ОК У
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Одруження
наослiп 5»
13:35, 14:30 «Свiт
навиворiт - 4: В’єтнам»
15:30 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:35 «Лiга смiху 2019»
22:45 «#ГУДНАЙТКЛАБ
2019»
23:10 «Лiга смiху»
2+2

06:00 Мультфiльми
07:50 «Решала-2»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
13:00 Х/ф «Люди Iкс-2»
15:25 Х/ф «Кон експрес»
19:25 Х/ф «Подвiйнi
неприємностi»
21:10 Х/ф «Втiкачi»
23:05 Х/ф «Харлей
Девiдсон i ковбой
Мальборо»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 15:00, 18:00, 20:30,
23:20 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!

09:30 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
12:20 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Спринт 7
км. Жiнки
14:00, 19:55 Д/с
«Акулячий маг»
14:30 Д/ц «Аромати
Пiвденної Африки»
15:15 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Спринт 10
км. Чоловiки
16:50 Український бал
18:25 Тема дня
19:25 Схеми. Корупцiя в
деталях
21:00, 22:40 Скелетон.
Кубок свiту. II етап
22:00 Перша шпальта

ТРК «УКРАїНА»
06:00, 09:30 Зiрковий
шлях
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
11:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с «Я
заплачу завтра»
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Iз минулого з
любов’ю»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок

08:00, 09:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
08:30 Танька i Володька
10:00 СуперЖiнка
11:00, 19:00 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
13:00 Т/с «Рання пташка
2»
14:00 Х/ф «Бiбi та Тiна:
Дiвчата проти хлопцiв»
15:50 Вечiрка
17:20 Х/ф «Перевiзник 2»
21:00 Х/ф «Гарфiлд»
22:20 Х/ф «Iнша жiнка»

СТБ
07:00 Т/с «Коли ми
вдома»
09:55, 18:55, 22:45

МастерШеф
14:50 Хата на тата
17:25 Вiдлiк часу
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
23:15 Х-фактор
НОВИЙ КАНАЛ
06:40 Страстi за
Ревiзором
08:40 Х/ф «Iлюзiя
польоту»
10:30 Le Маршрутка
11:30, 12:30 Т/с
«Новенька»
16:20, 19:00 Топ-модель
по-українськи
21:40 Т/с «Будиночок на
щастя»

22:50 Х/ф «Хтивий дiдусь»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с
«Знайомство з батьками»
13:25 Т/с «Дамське
щастя»
14:30, 15:25, 23:50
«Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
багатство»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»

22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм
10:50, 13:20 Т/с «Вижити
за будь-яку цiну»
11:05, 22:50 «На трьох»
12:45, 15:45 Факти. День
14:05, 16:20 Х/ф
«Одинак»
16:45 Х/ф «Злочинець»
18:45 Факти. Вечiр
20:10 Дизель шоу
5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time

06:25, 14:10, 23:15
Машина часу
07:00, 08:00, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00, 00:00 Час
новин
09:25, 17:40 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10, 16:10, 18:10, 19:50
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
15:30 Невигаданi
iсторiї
22:10 Лiнiйка
документальних
проектiв

СУБОТ А , 14 ГРУДНЯ 2019 Р ОК У
1+1
06:25, 07:15 «Життя
вiдомих людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiт навиворiт»
10:20 Х/ф «Великий»
12:25 Х/ф «Брехливий
брехун»
14:15 Х/ф «DZIDZIO.
Перший раз»
16:30, 21:30 «Вечiрнiй
квартал 2019»
18:30 «Розсмiши комiка
2019»
19:30 ТСН
20:15 «Українськi сенсацiї
2019»
23:20 «Свiтське життя:
2019

2+2
06:00 Мультфiльми
07:45 «ДжеДАI 2019»
08:10 «Загублений свiт»
13:15 Х/ф «Подвiйнi
неприємностi»
15:00 Х/ф «Харлей
Девiдсон i ковбой
Мальборо»
16:55 18 тур ЧУ з футболу
«Зоря»» - «Шахтар»
19:00 Х/ф «Гонщик»
21:10 Х/ф «Прибрати
Картера»
23:10 Х/ф «Смертельний
ринг»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:10

Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 19:25
Новини
11:15 Вiдкривай Україну з
Суспiльним
12:20 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Естафета
4х6 км. Жiнки
13:50 Український бал
15:15 #ВУКРАЇНI
15:45 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Гонка
переслiдування 12,5 км.
Чоловiки
16:55 Клубний чемпiонат
свiту з футболу FIFA 2019
(Катар). Доха. Аль-Хiляль
- Есперанс
19:50 Чемпiонат свiту з
хокею з шайбою серед

юнiорiв U20. Україна Естонiя
22:25 Клубний чемпiонат
свiту з футболу FIFA 2019
(Катар). Доха. Монтеррей
-W1
00:10 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
09:00, 15:20 Т/с
«Спадкоємцi»
17:00, 21:00 Т/с «Не смiй
менi говорити «Прощай!»
20:00 Головна тема
23:10 Х/ф «Маша i
Ведмiдь»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф «Червона
Шапка проти зла»
11:50 Х/ф «Три пера»
13:00 Т/с «Королi палат»
17:00 Х/ф «Iнша жiнка»
19:00, 20:00, 21:00 Танька
i Володька
19:30, 20:30 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 Iгри Приколiв
23:00 Сiмейка У
СТБ
06:50 Прокинься з
Ектором!
07:50 Зваженi та щасливi
09:40 Ток-шоу «Зважся!»
10:40 Т/с «Я все тобi

доведу»
19:00 Х-фактор
21:35 Х-фактор. Пiдсумки
голосування
22:30 МастерШеф
НОВИЙ КАНАЛ
06:50 М/с «Том i Джеррi»
07:40 Таємний агент
09:00 Таємний агент.
Пост-шоу
10:30 Дiти проти зiрок
12:30 Хто проти
блондинок
14:30, 23:50 Хто зверху?
16:20 М/ф «Зоотрополiс»
18:30 Х/ф «Перший
месник»
21:00 Х/ф «Перший
месник: Друга вiйна»

ІНТЕР
06:10 Х/ф «Дiвчина з
гiтарою»
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Корисна
програма»
11:00, 00:20 Д/п «Таїсiя
Повалiй. Сьогоднi i
завжди»
12:00 Х/ф «Кохана жiнка
механiка Гаврилова»
13:40 Х/ф «Найчарiвнiша
та найпривабливiша»
15:15 Х/ф «Солодка
жiнка»
17:10, 20:30 Т/с «По
рiзних берегах»
20:00 «Подробицi»

22:00 Концерт Таїсiї
Повалiй «Серце - дiм для
любовi»
ICTV
06:00 Факти
06:25 Особливостi
нацiональної роботи
08:05 Я зняв!
09:50 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
12:45 Факти. День
13:00 Дизель шоу
14:30 Т/с «Пес»
18:45 Факти. Вечiр
22:00 Х/ф «Троя»
5 КАНАЛ
06:20, 10:10, 13:30, 14:15
Машина часу

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:20, 11:10 Феєрiя
мандрiв
07:45, 08:50, 21:55
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15, 17:15 Хронiка
тижня
13:10 Невигаданi
iсторiї
13:50 Навчайся з нами
18:00 Є сенс
18:30, 23:15 Про вiйсько
19:25 Особливий
погляд
21:30 Вiкно в Америку

РІЗНЕ

Вишгород
Субота, 7 грудня 2019 року

Перерахунок пенсій з 1 грудня 2019 року
Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018
№ 2629 — VІІІ встановлено, що з 1 грудня
2019 року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність,
підвищено з 1564,00 грн і становитиме
1638,00 грн. Тому органами Пенсійного
фонду України буде проведено перерахунок пенсій, а також надбавок і підвищень до неї, розміри яких визначаються
від прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність. Будуть також
перераховані мінімальні та максимальні
розміри пенсій. Перерахунок здійснюється за матеріалами пенсійної справи без
звернення пенсіонера до органів ПФУ, автоматично.
Отже, перерахунку підлягатимуть, зокрема:
мінімальні та максимальні розміри пенсій;

доплати за понаднормативний стаж, передбачені ст. 28 ЗУ «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування»; пенсії за
особливі заслуги відповідно до ЗУ «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»; підвищення відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
та «Про жертви нацистських переслідувань»;
щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій;
мінімальна пенсійна виплата особам з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний
зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою та інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни.
Виплати, які залежать від величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, та їх розміри з 01.12.2019
наводимо нижче:

Найменування виплати
Розмір, грн.
Мінімальна пенсійна виплата відповідно до статті 28 ЗУ
1638,00
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
16380,00
Максимальна пенсійна виплата
Мінімальні розміри пенсій у зв’язку з втратою годувальника в залежності від кількості непрацездатних утриманців
Один (100%)
1638,00
Два (120%)
1965,60
Три та більше (150%)
2457,00
Мінімальна пенсійна виплата інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
Інвалідам І групи (285%)
4668,30
Інвалідам ІІ групи (255%)
4176,90
Інвалідам ІІІ групи (225%)
3685,50
Мінімальна пенсійна виплата інвалідам війни та учасникам бойових дій
Інвалідам І групи (650%)
10647,00
Інвалідам ІІ групи (525%)
8599,50
Інвалідам ІІІ групи (360%)
5896,80
Учасникам бойових дій (165%)
2702,70
Мінімальний розмір пенсії для інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою
Інвалідам І групи (150%)
2457,00
Інвалідам ІІ групи (125%)
2047,50
Інвалідам ІІІ групи (110%)
1801,80
Діти-інваліди
Діти-інваліди (100%)
1638,00
Державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни, передбачена Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»
Інвалідам війни І групи підгрупи А (100%)
1638,00
Інвалідам війни І групи підгрупи Б (50%)
819,00
Інвалідам війни ІІ групи (25%)
409,50
Інвалідам війни ІІІ групи (15%)
245,70
Підвищення, передбачене Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
Інвалідам війни І групи (50%)
819,00
Інвалідам війни ІІ групи (40%)
655,20
Інвалідам війни ІІІ групи (30%)
491,40
Учасникам бойових дій (25%)
409,50
Учасникам війни, нагородженим медаллю (20%)
327,60
Учасникам війни (15%)
245,70
Підвищення, передбачене Законом України «Про жертви нацистських переслідувань»
Неповнолітнім в’язням — інвалідам І групи (50%)
819,00
Неповнолітнім в’язням — інвалідам ІІ групи (40%)
655,20
Неповнолітнім в’язням — інвалідам ІІІ групи (30%)
491,40
Неповнолітнім в’язням (25%)
409,50
Колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання, нагороджених медаллю (20%)
327,60
Колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання (15%)
245,70

Для пенсіонерів, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням
доходу, що є базою нарахування єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), перерахунок у
зв’язку із збільшенням розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, проводиться після звільнення
з роботи або припинення такої діяльності.

Перерахунку підлягає також надбавка
до пенсії особам, які мають статус «Почесний донор України» та «Почесний донор
СРСР». Розмір цієї надбавки збільшиться
зі 193,60 грн до 202,70 грн. Зазначена надбавка визначена на рівні 10 % від прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, який з 01.12.2019 р. складає
2027,00 грн.

У зв’язку із відкриттям спадкової справи після померлого 29 липня 2019 року МИКОЛИ КИРИЛОВИЧА КИСІЛЯ, 1938 р. н., прошу всіх спадкоємців звертатись з
питань оформлення та видачі спадщини до приватного нотаріуса Вишгородського районного нотаріального
округу Київської області Кравченко О.В. за адресою:
Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород,
вул. Б. Хмельницького, 2. Тел: (04596) 220-26

Втрачене Свідоцтво про право
власності № 34791447, видане
реєстраційною службою Вишгородського районного управління юстиції Київської області
12.03.2015 р. на ім’я Андрія
Павловича ГРИБАНА, вважати
недійсним
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ТзОВ «ЕКО-ТЕПЛОБУД-ІНВЕСТ», спираючись на Постанову КМУ №
896 від 1 червня 2011 р. (зі змінами та доповненнями), розробило економічно обґрунтований тариф на теплопостачання і звернулось до Виконавчого комітету Вишгородської міської ради з проханням про його затвердження.
ТзОВ «ЕКО-ТЕПЛОБУД-ІНВЕСТ» має намір ввести в дію з 01 грудня
2019 року розрахунковий середньозважений тариф на теплопостачання
для організацій, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів:
— 1887,00 грн/Гкал (в т. ч. ПДВ), 1572.5 грн/Гкал (без ПДВ).
Всі витрати в розрахунковому середньозваженому тарифі розраховано на рівні 2019 р. Витрати на оплату праці розраховано на підставі фактичних витрат згідно з діючим штатним розписом та збільшено відповідно
до нового розміру мінімальної заробітної плати в 2020 році. Витрати на
енергоносії розраховано на підставі фактичних витрат за І півріччя 2019 р.
згідно з діючим на даний час тарифом.
Зауваження та пропозиції приймаються у письмовій формі від юридичних осіб упродовж 14 календарних днів з дня опублікування інформації за
адресою: ТзОВ «ЕКО-ТЕПЛОБУД-ІНВЕСТ», Львівська область, Золочівський район, м. Золочів, вул. Гайдамацька, будинок 8, квартира 2, індекс
80700, тел/факс (0342) 511000.
Розрахунок тарифу — у додатку №1 до заяви про наміри
Директор М. М. Драч
додаток №1 до заяви про наміри
РОЗРАХУНОК тарифу на виробництво теплової енергії по ТзОВ «ЕКОТЕПЛОБУД- ІНВЕСТ» на 2019-2020 рр.
Найменування показників

Одиниця
виміру

теплоенергія
План тис. грн

1

2

11

Виробнича собівартість

тис. грн

2553.0

Виробничі послуги

тис. грн

176.0

Допоміжні матеріали

тис. грн

19.8

Паливо 1365.8т х858грн/т

тис. грн

1172.0

Електроенергія зі сторони 67.6т.кВтгод х2.31666грн/квтгод

тис. грн

157.0

Витрати на оплату праці 8х10 х 6

тис. грн

480.0

Відрахування до соціальних фондів 22 %

тис. грн

105.6

Амортизаційні відрахування

тис. грн

208.0

Інші витрати (оренда) без пдв

тис. грн

224.6

Адміністративні витрати

тис. грн

255.0

Витрати на оплату праці

тис. грн

27.0

Відрахування до соціальних фондів

тис. грн

6.0

Інші витрати

тис. грн

222.0

Всього витрат

тис. грн

2808.0

прибуток

тис. грн

337.0

Доходи без ПДВ

тис. грн

3145.0

Тариф без ПДВ

грн/Гкал

1572.5

ПДВ

20 %

629.0

Вода на підживлення 6.24грн/м3

10.0

Товарна продукція в т.ч.

тис. грн

3774.0

Тариф

грн/Гкал

1887.00

Рентабельність без цільової надбавки

%

12.0

Директор М. М. Драч

Вічна пам’ять…
Колектив КНП «Вишгородська ЦРЛ»
глибоко сумує з приводу передчасної смерті
нашої колеги КРИКОНЧУК Галини Олександрівни.
Із 1984 року Гапина Олександрівна розпочала свою діяльність у Вишгородській центральній районній лікарні на посаді лікаря-терапевта. Впродовж трудової діяльності Галина
Олександрівна підтвердила високе звання і
покликання — працювати з людьми і заради
людей. Пам’ятаємо її за уважне ставлення до
колег, за щире бажання почути і допомогти кожному, хто цього потребував.
До Галини Олександрівни звертались як за професійною порадою, так і
з будь-яких життєвих питань. Чуйна, уважна, щира, позитивна і принципова,
вона випромінювала життєдайну енергію, світло, прагнула передати цінний досвід, уміння молодим колегам та охоче навчалася новому і прогресивному. За
роки роботи її не раз відзначали за сумлінну працю і високий професіоналізм.
У нашій пам’яті Галина Олександрівна назавжди залишиться добрим другом,
доброзичливою колегою, надійним порадником, професіоналом своєї справи.
Глибоко сумуємо з приводу непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття рідним померлої.

НЕДIЛЯ, 15 ГРУДНЯ 2019 Р ОК У
1+1
06:25, 07:15 «Життя
вiдомих людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:45 «Свiт навиворiт.
Рекордний полiт
Україною»
11:00 Т/с «Кухня»
14:00 Т/с «Папiк»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Пригоди S
Миколая»
22:30 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»

2+2
06:00 Мультфiльми
07:50 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
09:45 «ДжеДАI 2019»
11:10 Т/с «Опер за
викликом»
13:55 18 тур ЧУ з футболу
«Десна»- «Динамо»
16:00 Х/ф «Люди Iкс-3»
18:00 Х/ф «Люди Iкс:
Початок. Росомаха»
20:10 Х/ф «Чорний
яструб»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:10
Доброго ранку, Країно!

07:00, 08:00, 09:00, 19:25
Новини
10:50 Д/ф «Пiвденнi
моря. Атолл Бiкiнi»
12:50 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Гонка
переслiдування 10 км.
Жiнки
13:50 Український бал
14:50 Бiатлон. Кубок
свiту. II етап. Естафета
4х7,5 км. Чоловiки
16:30 UA:Бiатлон. Студiя
19:50 Чемпiонат свiту з
хокею з шайбою серед
юнiорiв U20. Францiя Україна
22:25 Розважальна
програма з Майклом

Щуром
22:55 Як дивитися кiно
23:20 Х/ф «Теорема
Зеро»
ТРК «УКРАїНА»
07:30 Зiрковий шлях
08:30 Т/с «Не смiй менi
говорити «Прощай!»
12:30 Т/с «Iз минулого з
любов’ю»
17:00, 21:00 Т/с «Родина
на рiк»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
23:00 Т/с «Щоб побачити
веселку»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок

11:10 М/ф «Бджiлка Майя
та медовi iгри»
12:40 Х/ф «Принцеса
Мален»
13:50, 23:00 Сiмейка У
16:40, 22:00 Iгри Приколiв
17:40 Х/ф «Гарфiлд»
19:00, 20:00, 21:00 Танька
i Володька
19:30, 20:30 Одного разу
пiд Полтавою
СТБ
06:15, 09:55 Хата на тата
09:00 Прокинься з
Ектором!
18:05 Битва екстрасенсiв
20:00 Один за всiх
21:00 Я соромлюсь свого

тiла
НОВИЙ КАНАЛ
06:10 Т/с «Будиночок на
щастя»
10:45, 12:45 Kids Time
10:50 М/ф «Зоотрополiс»
12:50 Х/ф «Перший
месник»
15:10 Х/ф «Перший
месник: Друга вiйна»
18:00 Х/ф «Перший
месник: Протистояння»
21:00 Х/ф «Примарний
патруль»
22:50 Х/ф «Глушина»
ІНТЕР
06:00 Х/ф «Мiльйон у

шлюбному кошику»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Дива свiту»
11:00 «Орел i Решка.
Iвлєєва vs. Бєдняков»
12:10 «Орел i решка.
Перезавантаження. 3
сезон»
13:10 Т/с «Готель
«Iмперiал»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Осiнь у НьюЙорку»
22:30 Х/ф «Довге
падiння»
ICTV

06:45 Громадянська
оборона
07:40 Антизомбi.
Дайджест
08:10 Секретний фронт.
Дайджест
09:05 Т/с «Нiконов i Ко»
10:50 Т/с «Вiддiл 44»
12:40, 13:00 Х/ф «Троя»
12:45 Факти. День
18:45 Факти тижня
20:35 Х/ф «Робiн Гуд»
23:20 Х/ф «Помпеї»
5 КАНАЛ
06:00, 09:30 Вiкно в
Америку
06:25, 13:30, 14:10, 20:00
Машина часу

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:15 Феєрiя мандрiв
07:45, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15, 19:25 Хронiка
тижня
10:10 Кiно з Я. Соколовою
11:15 Vоїн - це я!
12:10, 23:15 Невигаданi
iсторiї
17:10 Особливий погляд
18:00 Час. Пiдсумки
тижня
21:40 Час-Time
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ПАНОРАМА

10 грудня відзначає своє 65-річчя Катерина Василівна ШУМАК.
З днем народження тебе вітаємо
І бажаємо на всі літа:
Будь такою, як ми тебе знаємо,
Ніжна, красива і всім дорога!
Хай і щастя, і сонця вітрила
Мчать твій човен до тої землі,
Де панує лиш радості сила,
Де збуваються мрії усі!
Сім’ї Гребник і Ткач

Вишгород
Субота, 7 грудня 2019 року

Запрошуємо!
Осу! Запрошуємо 29 грудня 2019 р. на відкритий чемпіонат Вишгорода та кубок Вишгородщини з кьокусінкай карате (IFK) серед дітей, юнаків, юніорів та дорослих у розділах «показовий
виступ» та «куміте», 5-17 років та 18 р.+
Головний суддя змагань — Шихан Олег Середа, 5 дан.
Кваліфікація учасників — кат. А — 0Кю (стаж
тренувань — до 1 року!) та кат. Б — 10-9 Кю.
Організатор чемпіонату — Олександр Чертков, 2 дан (тел: (067) 896-10-27.
Заявки — до 23 грудня на електронну адресу:
o.chertkov-ifk@ukr.net

Будемо раді бачити всі федерації на чемпіонаті. Осу!
Олександр ЧЕРТКОВ

Реклама, поліграфія, дизайн.... Послугами рекламної агенції «Big City Lights» вже шостий рік поспіль користуються не тільки вишгородці, а й жителі району та області. 4 грудня 2019 року колектив
приймав вітання зі святом дня народження агенції. Постійні клієнти та друзі завітали до офісу з побажаннями та подарунками, а найголовніше — зі словами подяки за роботу. Наші вдячні замовники
та колеги – це те, заради чого ми працюємо. Мені дуже приємно, що
ми інформаційно допомагаємо людям дізнаватися про цікаві подїї в
місті та районі, бачити важливу інформацію від комунальних служб,
розмістити рекламу, де і що можна придбати, знайти роботу тощо.
Сподіваюся, що й надалі ми будемо плідно працювати! Хочу подякувати всім і побажати міцного здоров’я, щастя, злагоди та чудового
настрою. Нехай завжди супроводжує удача, постійно зігріває тепло
людської вдячності, а будні і свята наповнюються радістю, світлом та
любов’ю! Здійснення всіх Ваших планів та сподівань!
З повагою, директор рекламної агенції «Big City Lights»
Віталій КРАВЧУК та колектив

ПрАТ «АК «Київводоканал» потрібні
Слюсар-ремонтник 4 – 6 розряду,
заробітна плата від 8450 до 14250 грн.
Слюсар аварійно-відновлювальних робіт 3 – 6 розряду, заробітна плата від 9600 до 16000 грн.
Електрогазозварник 4 – 6 розряду,
заробітна плата від 10500 до 14900 грн.
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3
– 6 розряду, заробітна плата від 8800 до 14600 грн.
Тел.: 541-95-07 vhorai@vodokanal.kiev.ua, тел.:
541-94-02 orudenok@vodokanal.kiev.ua
Тел.: 419-72-42 ososnovych@vodokanal.kiev.ua
Токар 4 – 6 розряду, заробітна плата від 8500

до 14000 грн.
Машиніст екскаватора одноковшового
5 – 6 розряду, заробітна плата від 10000 до
14000 грн.
Водій автотранспортних засобів (легові,
вантажні, спеціальні), заробітна плата від 8000
до 13200 грн.
Тел.: 419-72-42
ososnovych@vodokanal.kiev.ua
Конролер водопровідного господарства 3 розряду,
заробітна плата від 7500 до 10000 грн.
Слюсар контрольно-вимірювальної апаратури 3 – 4
розряду, заробітна плата від 8800 до 11700 грн.
Тел.: 548-06-33 lkorol@vodokanal.kiev.ua

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

Київський м’ясокомбінат
закуповує ВРХ,
коней та дорізи.
Тел: (068) 867-24-91

У Вишгороді відділ передплати
Центру поштового зв’язку № 10
(пл. Т. Шевченка, 2) працює: понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до 12:30 і з 13:30 до 17:30. Тел: (04596) 54-349.

П О С Т Е Л Ь К А
Реставрація подушок, ковдр.
Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47. Ринок «Набережний».

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ У ВИШГОРОДІ. На неповний робочий день (пн-пт) ПОТРІБНІ
РОЗКЛЕЮВАЛЬНИКИ ОГОЛОШЕНЬ! Заробітна плата договірна. Тел: (050) 980-48-65

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

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

Свідоцтво про реєстрацію КІ № 1746
від 23.01.2019 року Адреса: 04073,
м. Київ, вул. Сирецька, буд. 38.
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
Наклад 10 000 примірників

