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Світлове диво на Миколая
У День Святого Миколая, якого з нетерпінням чекає уся дітвора, Вишгородська міська
рада організувала неймовірне світлове шоу
просто неба і театралізоване дійство від інтерактивного театру «З нами».
Фасад адмінбудинку перетворився на чарівний екран, який заповнила святкова анімація.

З побажаннями миру і злагоди в кожну родину напередодні таких улюблених для кожного з
дитинства свят до вишгородців та гостей міста
звернувся міський голова Олексій Момот.
А тим часом на головній ялинці міста засвітились різнобарвні вогники, як передвісники новорічно-різдвяних свят.

Новий рік єднає нас усіх!
>5

19 грудня із самого ранку Святий Миколай завітав у садочки міста зі смачними гостинцями від міської ради. Малеча охоче смакувала медовими пряниками.
А найголовніше — отримала безліч позитивних емоцій.

Вишгород

СОЦІУМ
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Діалог про справи буденні

З ПЕРШИХ ВУСТ

Вже традиційно відбулася зустріч міського
голови Олексія Момота з активом міської ради
ветеранів. Почути свіжу об’єктивну інформацію з перших вуст міського очільника прийшло
багато заслужених літніх людей, яким далеко
не байдуже, що відбувається у рідному місті.
Втім, зустріч розпочалася з приємних хвилин.
Олексій Момот урочисто вручив посвідчення почесних громадян м. Вишгорода Володимиру Малишеву і Ніні Брагарник. А надалі розпочався
звичний діалог про буденні справи. Ветерани порушували питання про удосконалення роботи внутрішньоміського маршруту № 1, зокрема, щодо
продовження на кілька вечірніх годин курсування автобуса. Звісно, були й питання про роботу
громадського автотранспорту у напрямку Києва
(метро «Героїв Дніпра»). А це, власне, питання пе-

Щиро всіх вітаю з Днем Святого Миколая!

ревезення пільговиків, культури обслуговування
тощо. Олексій Вікторович нагадав, що всі факти
зухвалої поведінки водіїв, диспетчерів мають бути
зафіксовані і спрямовані до Київської ОДА, повноваження якої розповсюджуються на автобусні
маршрути приміського сполучення.
Десятки запитань торкалися практично усіх
сфер життя нашого міста: благоустрою, будівництва дитячих садків і шкіл, нових міських мікрорайонів, стану доріг, вулиць, децентралізації та
інших буденних, але таких важливих для кожного
вишгородця моментів.
Міський голова домовився з ветеранами зустрітися вчергове вже на початку наступного
року. Мова йтиме передусім про головні напрямки
роботи міської ради у поточному 2020 році.
Влас. інф.

ПРОЕКТ

Це свято завжди прикрашене щирими дитячими посмішками, адже діти вірять, що саме в цей день здійснюються бажання і сам Святий приносить подарунки.
Кожен з нас здатен творити дива, тож не оминайте
жодної дитини, даруйте свою любов тим, кому вона потрібна.
Нехай добро і милосердя єднають нас заради
спільного майбутнього. Щиро бажаю, аби кожен у
своєму житті відчував любов і добро, а задуми та мрії
обов’язково здійснилися. Нехай у ваших домівках панує мир і розуміння, поруч будуть вірні друзі, а рідних
береже Господь!
Роман БУКОВСЬКИЙ

Новий температурний рекорд
АНОМАЛІЇ ГРУДНЯ
В середині грудня на Київщині зафіксовано незвично високу температуру
повітря. Раніше кілька рекордних показників було зафіксовано в осінні місяці. За
інформацією метеостанції Центральної
геофізичної обсерваторії імені Бориса
Срезневського, 16 грудня середньодобова температура становила + 6,6 °С. Це на
0,5 °С вище, ніж попередній
рекорд температури, який
був встановлений у 2017
році. Синоптики відзначають,
що таке значення більше відповідає температурам кінця
жовтня. За словами синоптиків, це наслідок глобального
потепління.
Погода в Україні у січні 2020 може бути не такою
суворою, як прогнозують народні синоптики і деякі погодні ресурси в довгострокових

прогнозах. Згідно з даними «Метеопрогу», січень буде таким же м’яким, як і
грудень. А морози якщо і будуть, то рекорди вони точно не встановлять.
За інформацією ресурсу, в січні в Україну прийде тепле повітря із
Середземномор’я, яке принесе періоди
потепління місцями до +10 градусів. До
того ж, дощів у січні очікується більше,
ніж снігу.

Підтримуємо талановитих!
Шановна
громадо!
Завершено
онлайн голосування в конкурсі на Стипендію (премію) для обдарованих та талановитих дітей, успішної молоді міста.
13 грудня відбулось засідання експертної комісії, на якому визначено
всіх номінантів та призначено стипендію (премію) в розмірі від 1 тисячі до
5 тисяч гривень. Протокол засідання
найближчим часом буде передано на
затвердження виконавчому комітету
Вишгородської міської ради, після чого
наприкінці грудня заплановано урочисте
нагородження стипендіатів.
Нагадаємо! Мета проекту «Стипендія (премія) для обдарованих та талано-

витих дітей, успішної молоді міста» — це
інформаційна підтримка талановитих та
обдарованих дітей нашого міста, успішної молоді, їх мотивація. Про кожного
стипендіата та його досягнення ми будемо розповідати в засобах масової інформації протягом 2020 року.
Дякуємо всім, хто був причетний до
організації цього проєкту, зокрема Вишгородському міському голові Олексію
Момоту, депутатському корпусу, Молодіжній раді при Вишгородській районній
державній адміністрації, членам експертної комісії та всім, хто брав активну
участь у голосуванні.
Тетяна БРАЖНІКОВА

Про затвердження Плану діяльності Вишгородської районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік
Рішення Вишгородської районної ради
Відповідно до статті 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи подання депутата районної ради Бернадіна В.А., висновки
і рекомендації постійної комісії районної ради
з питань регламенту, депутатської етики,

ОФІЦІЙНО

забезпечення діяльності депутатів, законності, правопорядку і боротьби з корупцією,
з метою планування діяльності Вишгородської районної ради Київської області з прийняття рішень, направлених на регулювання
господарських відносин на території Вишгородського району, а також адміністративних
відносин між регуляторними органами та
суб’єктами господарювання, районна рада

вирішила:
Затвердити План діяльності Вишгородської районної ради Київської області з підготовки проектів регуляторних актів на 2020
рік, згідно з додатком.
2. Доручити виконавчому апарату Вишгородської районної ради Київської області
забезпечити оприлюднення цього рішення у
встановленому законом порядку.

3. Контроль за виконанням цього рішення
покласти на постійну комісію районної ради
з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності,
правопорядку і боротьби з корупцією.
Р. М. КИРИЧЕНКО, голова ради
м. Вишгород
12 грудня 2019 року
№ 712-41-VІІ
Додаток
до рішення районної ради
від 12.12.2019 № 712-41-VII

План діяльності Вишгородської районної ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2020 рік

№
з/п

Назва проекту рішення Вишгородської районної ради

Мета прийняття регуляторного акта

Назва відповідального ор- Строк підгогану
товки

1

2

3

4

1

Про затвердження Порядку надання в оренду майна спільної комуналь- Подальше удосконалення управління майном спільної комунальної власності терито- Фонд комунального майна 3
ної власності територіальних громад сіл, селища, міста Вишгородського ріальних громад сіл, селища, міста Вишгородського району, організація ефективного Вишгородського району
квартал 2020
району
використання та контролю за майном, забезпечення єдиних організаційно-економічних
року
механізмів передачі в оренду майна, справляння та використання плати за оренду майна
спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міста Вишгородського району

5

М.С. ГАНІЦЬКА, заступник голови ради

Вишгород
Субота, 21 грудня 2019 року

МІСТО

Перспективна програма з ремонту під’їздів
На засідання чергової LІХ сесії
Вишгородської міської ради VIІ скликання, яка стане завершальним акордом роботи міської ради у 2019 році,
внесено розгляд Програми «Новий
під’їзд» на 2020-2024 р.р, розробленої
депутатами Володимиром Лісогором
та Оленою Лісогор.
Програма передбачає поточний ремонт внутрішніх стін (штукатурні та малярні роботи); поточний ремонт стель
(штукатурні та малярні роботи); ремонт
покриття підлоги і електромереж загального користування; встановлення
захисних гратів на вікна; відновлення
пошкоджених сходів (внутрішніх); відновлення пошкоджених перил та по-

ручнів; поточний ремонт вхідної групи;
обрамлення дверей ліфтів; фарбування
дверей ліфтів; поточний ремонт радіаторів та стояків опалення в місцях загального користування (у разі наявності), їх
фарбування, відновлення радіаторів та
стояків опалення в разі необхідності.
Програма розрахована на п’ять років, базуватиметься на виконанні відповідних заходів, фінансування яких
здійснюватиметься за рахунок коштів
Вишгородського міського бюджету у вигляді перерахування коштів на виконання зазначених заходів. За підрахунками,
на 2020 рік для реалізації цієї програми
необхідно закласти 3 908,778 тис. грн.
Попередні обговорення отримали

Хочеться комфорту
Наприкінці жовтня я уважно прочитала у газеті статтю депутата міської ради
Володимира Лісогора «Програма «Новий
під’їзд» — цілком реальний соціальний
проект». А невдовзі, розмовляючи із сусідами про наш непривабливий під’їзд,
розповіла їм про ініціативу депутата. Скажу відверто: люди сприйняли інформацію
«на ура». Дійсно, кому б не хотілося у себе
чистий і відремонтований під’їзд?
Я буваю у багатьох будинках нашого
міста. У нових багатоповерхівках під’їзди
ще охайні і доглянуті, а ось у старому
житловому фонді — сумно і гидко. У хрущовках зараз проживають здебільшого
пенсіонери і квартиранти. Перші ніколи
не зможуть зібрати гроші на ремонт у
силу бідності, а другим байдуже, що об-

луплені стіни. Відновити місця загального користування можливо лише за допомоги влади і, зокрема, програми, яку
запропонував Володимир Лісогор. Він
економічно обгрунтував, що за умови
розподілення коштів на чотири роки навантаження на міський бюджет буде мінімальним. Зате щороку все більше нових
під’їздів радуватимуть вишгородців.
Дуже хочеться, щоб у наших спільних
оселях у чистих під’їздах на підвіконнях
стояли вазони з квітами, а стіни прикрашали яскраві панно і картини. Ми варті з
вами жити у комфорті.
Приємно, що міський голова Олексій
Момот підтримує такі програми і сприяє
ії реаоіхації
Олександра Петрівна, 54 роки

Соборній родині — тридцять
Це одна з найстаріших громад на
території Київської архиєпархії. ...1985
рік сколихнув політичне життя України. У Вишгороді теж активізувалися
патріотично налаштовані громадяни.
У грудні 1989 р. утворився вишгородський осередок Української Республіканської партії (УРП). Його ініціативна
група на зборах висунула пропозицію
про створення у Вишгороді греко-католицької церкви.
Це і стало основою для початку організації церкви. Священиком погодився
стати київський греко-католицький монах чину студитів отець Валерій Шкарубський (січень 1990 р.). У березні того ж
року розпочалися богослужіння у Вишгороді на квартирі Богдана Павліва. Було
затісно, тому Великодню Службу вирішили відправити у приміщенні Товариства
української мови імені Т. Шевченка «Просвіта» (вул. Грушевського, 1), а освячення пасок — на подвір’ї біля будинку. Після цього служба проводилася в цьому
приміщенні не тільки в неділю, а й в інші
дні. Церковна громада почала діяти. Спочатку новостворена парафія носила ім’я
Святого апостола Андрія Первозванного.
У січні 1991 року виділено землю під
будівництво церкви біля готелю ГЕС. На
Зелені свята 1991 року освячено Хрест,
встановлений на місці будівництва. На
цю урочисту подію приїхав Блаженніший
Мирослав-Іван Любачівський, який дав
назву церкві на честь Святого апостола
Андрія Первозванного.
Спочатку на відведеній для церкви
землі був поставлений дерев’яний будиночок, потім — вагончик, придбаний на
кошти засновників церкви. Але і він був
замалий, тому вирішили зробити збірнощитовий будинок. 28 липня 1991 року у
цій капличці на свято Святого Володимира вже правилася Літургія.
На першому храмовому святі грома-

ди був присутній митрополит Володимир
Стернюк, один із провідників катакомбної Греко-Католицької Церкви у часи комуністичного режиму.
Перше храмове свято — св. Андрія
Первозванного відбулось 13 грудня 1992
року. Митрополит Володимир Стернюк
сам правив службу, побував на заняттях
недільної школи.
4 липня 1994 року під час закладання
наріжного каменю і освячення його владикою Юліаном на небі, над місцем, де
він закладався, всі учасники св. Літургії
побачили цікаве явище — хрест, що було
сприйнято як благословення Небесних
Сил на святу справу.
Перша служба в новому храмі правилась у присутності Владики Михайла
Колтуна на храмове свято 13 грудня 1996
року. З цього часу церква почала діяти
в повному обсязі. Сформувався церковний хор, окрасою якого став дівочий ансамбль «Коралі» під керівництвом Лесі
Потіцької. Усі дівчата ансамблю — вихованці недільної школи церкви. Зараз це
професійний ансамбль, відомий не тільки
у Вишгороді й Україні, а й за кордоном,
куди він виїжджає на концерти та фестивалі.
Віддаючи шану вишгородській святині — іконі Богородиці Милостивої, храм
отримав свою небесну Покровительку.
Служіння в нижньому храмі відбувалися паралельно з будівництвом верхньої
частини храму. Нагору перейшли у 20002001 р. р. У 2003 році були підняті бані
й хрести. Проте всередині храму будівництво ще триває. Коли була оформлена в
цілому верхня церква, нижня залишила
ім’я Андрія Первозванного, а весь собор
(з верхньою церквою) назвали «Собор
Вишгородської Богородиці».
Більше про Собор Вишгородської Богородиці — за посиланням
pilgrimage.in.ua

масу позитивних відгуків серед місцевого населення. Адже левова частка
житлового фонду міста, що стосується
стану під’їздів, бажає кращого. Зрозуміло, знайшлися й такі, що не схвально
сприйняли цей проект, мовляв, у голові
не вкладається, як мешканці за власний
кошт не можуть привести до ладу свою
власність. Але, виходячи з того, що у будинках, зданих в експлуатацію у 1960-х
роках (а їх у місті 19), здебільшого проживають люди пенсійного віку, вони, при
всьому бажанні, не мають фінансової
можливості ремонтувати під’їзди.
Після публікації про цей соціальний
проект на редакційну пошту надійшло
безліч листів від наших читачів. Біль-
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шість людей все-таки сподіваються, що
місцеві депутати підтримають Програму,
і вже у наступному році роботи розпочнуться.

Реальні соціальні кроки
Чотири роки тому у наших будинках по
під’їздах розпочали міняти старі дерев’яні
вікна на нові пластикові. Для нас, мешканців багатоповерхівок, це була радісна подія. Відтоді у під’їздах стало набагато тепліше. І ось знову читаю у газеті, що автор
програми «Теплий під’їзд» — депутат міської ради Володимир Лісогор запропонував
наступну програму — «Новий під’їзд», яка
передбачає ремонт за кошти міської ради.
Наш під’їзд виглядає ще терпимо, а ось у
матері — повний жах: на стінах грибок, світло — через раз, бо у час пік зникає через
перевантаження мережі, освітлення східців
— нікудишнє. А ще — брудно, фантики, недопалки, запахи від котячих випорожнень,
словом, хоч носа затискай. Якщо відремонтують під’їзд, то я уявляю, скільки радості

буде у моєї старенької матері та її однолітків.
Не в кожному місті влада спроможна
спрямувати значні кошти на капітальний
ремонт житлового фонду, мовляв, усе приватизовано і це проблема жителів. Воно то
так, але ж житло, під’їзди, покрівлі передавалися людям в убитому стані. Тому заміна
старого шиферу на дахах на металопрофіль, заміна дерев’яних вікон у під’їздах на
пластикові, а тепер і програма по ремонту
під’їздів — це реальні соціальні кроки вишгородської влади назустріч людям.
Володимиру Юрійовичу Лісогору особливе спасибі за ініціативу і енергійну громадську діяльність. Я сподіваюся, що всі
депутати підтримають його почин, бо це
дійсно благо для людей.
Раїса, 37 років
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Тернистий шлях Української церкви
ДУХОВНІСТЬ
Наближається річниця вікопомної
дати — отримання Томосу Українською церквою. Патріарх Варфоломій
5 січня 2019 року у Стамбулі урочисто підписав Томос про автокефалію
Православної церкви України, а 6 січня Томос вручено главі церкви — Митрополиту Епіфанію та тодішньому
Президенту України Петру Порошенку «для вічного доказу та постійного
представлення».
Нарешті Українська церква здобула
незалежність. А скільки галасу здійняли
московські попи, які на теренах України
століттями стверджували про неканонічність Київської митрополії!
Як сусіди вміють прилаштовувати
чужу історію до своїх літописів — давно
відомо. Не оминула отруйна бацила привласнення й подання із власної дзвіниці
«канонічність» Московського патріархату. Хоча історія, замовчувана і лицемірно підлаштована під «рускій мір», подає
розвиток Христової віри в Україні досить
переконливо.
Ще в першому столітті нашої ери, за
античними джерелами, апостол Ісуса
Христа Андрій Первозванний проповідував на Українській землі, яка тоді називалася Скіфією. Святий Іоанн Золотоустий,
один із перших Константинопольських
патріархів, писав у другій половині IV століття, що у скіфів і сарматів були переклади Святого Письма їхніми мовами.
Близько 860 року було вперше охрещено військову верхівку русів, зокрема
Київського князя Аскольда. У 957 році
відбулося хрещення Київської княгині
Ольги в Константинополі, а 988 року —
вікопомне хрещення Київського князя
Володимира та киян, а також Русі — території сучасної Центральної України.
Тоді ж було засновано Київську митрополію в складі Константинопольського

патріархату.
Про Московію ще й згадки не було.
Тернистий шлях становлення автокефалії української церкви продовжувався
не одне століття. Проте варто звернути
увагу на деякі не Божі помисли наших
сусідів. У 1448 році московський князь
наказав московській церкві, всупереч
канонам, відокремитися від Київської митрополії і заснувати власну неканонічну
митрополію.
Облишимо для дослідників історії релігії інші історичні віхи розвитку Української церкви.
Важливою датою є 1685 рік, коли Москва відправила до Патріарха Діонісія IV
посольство, яке мало добитися передачі
Київської митрополії Московському патріарху. За «три сорока соболів і двісті
червінців» Діонісій розсилає грамоти про
передачу дочірньої Київської церкви під
юрисдикцію Московського патріархату.
Проте Царгородський патріарший собор
позбавив Діонісія патріаршої гідності за акт
хабарництва і незаконну оборудку з передачею Київської митрополії Московії. Отак
здобута Москвою неканонічним і незаконним чином Київська митрополія на століття
відійшла в підпорядкування Московії.
Вселенський патріархат 11 жовтня
2018 р. скасував акт від 1686 року про
тимчасову передачу Київської митрополії
Москві. Відтоді діяльність Московського
патріархату на території України визнана
неканонічною.
Проте РПЦ продовжує сумні традиції
Московської патріархії середньовічної
доби, всіляко перешкоджає об’єднанню
церков навколо єдиної Помісної Православної церкви України.
Сподіваємося, що мудрий український народ об’єктивно і неупереджено
обере шлях до храму Божої благодаті
та Христової віри, а не до проповідників
розбрату та людиноненависництва.
Ольга ДЯЧЕНКО

Смаколики до свята Миколая
БЛАГОДІЙНІСТЬ
Твори милість діяння кожному, не
відкладай подавати нужденному — під
таким гаслом пройшла безпрецедентна
за своїми масштабами акція до Дня Святого Миколая, яку провели Благодійний
фонд «Святої Ольги» (президент Володимир Малишев) та Київський міський
благодійний фонд «Фудбенк» (голова
правління Володимир Іванов) за підтримки Вишгородського міського голови
Олексія Момота.
2 349 наборів молочної продукції
отримали ветерани війни та праці, інваліди, сім’ї учасників АТО, багатодітні родини, неповні та малозабезпечені сім’ї.

Окрім вишгородців, набори отримали
мешканці сіл Вища Дубечня, Воропаїв,
Жукин, Лебедівка, Нижча Дубечня, Новосілки, Пірново, Сувид, Боденьки, Хотянівка.
Щиро дякуємо тим, хто взяв участь у
проведенні акції, головам сільських рад,
активістам, волонтерам та всім небайдужим, хто не на словах, а на ділі робить
добро для людей.
Вишгородська міська рада ветеранів
війни, праці та Збройних сил,
Тетяна САНЖАРА,
Олена УСЛАВЦЕВА, Ліна ГАГУЛА,
Ірина ЧУБАЧ, Наталія АНОХІНА
— за дорученням багатодітних,
малозабезпечених та неповних сімей

Зустріч зі справжнім чоловіком

УРОКИ МУЖНОСТІ
У рамках патріотичного виховання
до учнів НВК «ВРГ «Інтелект» — ЗОШ
І ступеня» завітав справжній чоловік
— Василь Яковенко. Учасник Революції Гідності, де надавав медичну
допомогу постраждалим, учасник
АТО (добровольцем пішов на фронт
до Першої медичної роти ім. Пирогова Національної гвардії України), волонтер, лікар-хірург, котрий 40 років
свого життя рятує хворих, почесний
громадянин Вишгородського району. Має чимало відзнак, серед яких і
державна нагорода — відзнака Президента України «За участь в антитерористичній операції».
Василь Васильович зустрівся зі школярами, щоб розповісти їм про війну,
про порятунок поранених і роль медиків у зоні бойових дій. Так, під час боїв
під Дебальцевим Перша медична рота,
що знаходилася в Артемівську, за один
лише день надала допомогу та евакуювала до інших шпиталів близько двох
сотень поранених. За роки її роботи медичну допомогу отримали майже 10 тисяч поранених та хворих.

Хірург прийшов до закладу освіти також для того, аби навчити наших дітей
надавати першу медичну допомогу. Із
собою він приніс рюкзак медика й показав усі його складові. Учні мали змогу
потримати в руках окреме медичне знаряддя, разом із Василем Васильовичем
пробували «евакуювати» на ношах «побратима»; вчилися надавати допомогу при втраті свідомості, робити масаж
серця та штучне дихання, приміряли на
себе захисний одяг.
Під час спілкування учні та вчителі
переконалися, що перед ними людина, в
котрої є чого повчитися – і під час війни,
і в мирному житті. До речі, на війні у Василя Васильовича був позивний «Розенбаум». Не лише через вуса, а ще й тому,
що він охоче співає і грає на гітарі.
На завершення зустрічі учні дякували Лікареві гучними оплесками та квітами.
За ініціативу в організації заходу
щиро дякуємо команді Благодійного
фонду Романа Буковського та Вишгородській районній раді ветеранів.
Інна ШУБКО,
директор Вишгородської
районної гімназії «Інтелект»

СОЦІАЛЬНІ ВИПЛАТИ

Зміна порядку надання
монетизованих пільг на комуналку
Мінсоцполітики ініціює зміни, що
дозволять пільговикам переходити
на готівкову форму впродовж всього
опалювального сезону, а не обмежуватись датою до 15 жовтня.
Про відповідні зміни до порядку надання пільг розповів заступник Міністра
соціальної політики Віталій Музиченко: «Зараз це рішення проходить погодження з Кабміном, щоб з 1 січня 2020
року ті, хто хоче перейти на готівкову
форму субсидій, могли це зробити будьколи. Для максимального поширення
інформації на сайті Мінсоцполітики ми
розмістимо дорожню карту процесу
та розповсюдимо по усіх регіональних
управліннях соцзахисту, щоб кожен
пільговик міг прийняти зручне для себе
рішення».
Довідково
Станом на початок цього року на
житлово-комунальні субсидії державним
бюджетом передбачено 55,1 млрд грн.
Після перерозподілу у травні поточно-

го року суму було скориговано — 47,5
млрд грн. Вона повністю перекриває потреби пільговиків. При цьому лише 6 %
заявникам відмовлено в отриманні субсидії. Всього з травня 2019 року подали
заяви майже 1 млн 300 осіб.

ДРАЙВ

Вишгород
Субота, 21 грудня 2019 року
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Новий рік єднає нас усіх!
Передноворіччя — гаряча пора
у «Джерелі». Вихованцям міського
Центру творчості треба встигнути
привітати всіх своїх рідних із Святом
Миколая, з новорічно-різдвяними
святами, порадувати тим, чому навчили їх педагоги. Тож днями відбулися
перші концерти і вистави.
Кожен художній номер був особливим — з піднесеним настроєм, із національним колоритом, із патріотичним
змістом. Виразності додавали яскраві,
дуже гарні костюми учасників, за що велика подяка батькам дітей.
Гучними оплесками й схвальними
вигуками зал обдаровував студію українського народного танцю «Вишеград»
(керівники Оксана Черкас та Анастасія
Побідаш), вокальний ансамбль «Співаночку» (керівник Аліна Савчук), студію естрадного вокалу «Helen Solo»
(керівник Олена Єрсак-Касенич), хор
«Коралі» (керівник Оксана Твердушко),
студію-театр пісні «Полузір’я» (керівник
Зоряна Міщенко). Вони дарували веселі новорічні пісні, щедрівки, видовищні українські танці. А казкову сюжетну
лінію через усе дійство провели вихованці театральної студії «АТОС» (керів-

ник Ольга Хуторна) — Марина Іллєнок
(Жасмін), Слава Гапсалямов (Алладін),
Арсеній Демидчук (Джин), Андрій Махній (Джафар), Катя Іллєнок (Килимок),
а також головні персонажі новорічних
свят Дід Мороз (Іван Панфьоров) та Снігуронька (Марина Бельченко).
На завершення дійства кожен з них
зичив гостям закладу лише добра:
Щоби з успіхом трудились
та на свята веселились!
Щоб цвіли, неначе квіти,
та несли утіху діти!
Щоби жили всі у здоров’ї,
мирі, злагоді й любові!
І щоб щедрими столи
для гостей завжди були!
Щоб збувались усі мрії,
сподівання та надії!
До цих вітань приєднуються директор
закладу Наталія Кисіль, заступник директора Оксана Миненко, художній керівник
Центру творчості, автор святкових сценаріїв, чудова актриса Марина Іллєнок та
всі педагоги «Джерела», які працюють
для дітей — майбутнього Вишгородської
громади і нашої неньки-України.
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»

Маленькі плавці — великі переможці!
ВПІЗНАЙ НАШИХ!
В місті Вишгороді у басейні ДЮСШ
діє спортивний клуб «Дельфін Свім»,
де діти займаються плаванням. Тренує їх Анна Головаченко.
Не припиняю дивуватися ентузіазму та завзяттю, з яким Анна працює зі
своїми вихованцями. А звідси й високі результати, які вони показують на
змаганнях.
Клуб заснований Анною та її чоловіком Володимиром у 2015 році з метою розвитку особистості та зміцнення
здоров’я дітей. У ньому є дві основні
команди: спортивна група та команда
«Дельфін Інва», в якій займаються особливі дітки.
За роки існування клуб організував
та оздоровив дітей у дев’яти таборах, не
обмежуючи мапу виїзних зборів територією України, а розширюючи такими
країнами як Польща, Туреччина та Греція.
Лише цього року (у квітні та грудні)
вихованці клубу взяли участь у двох
міжнародних змаганнях у Польщі. Звідти повернулися переможцями з великою
кількістю медалей та особистих досягнень.
За період літніх зборів було оздоровлено майже 250 дітей, разом з ними
Анна підкорила більш ніж вісім вершин
країни. Вони взяли участь у 46-ти виїзних змаганнях та у 15-ти — у своєму
басейні, де «Дельфін Свім» виступає організатором спортивних свят.
Найбільш знаковою подією є кінець
навчального року та змагання за Кубок
«Дельфін Свім», де його виборюють ко-

манди з різних міст. Кількість учасників
у 2018 році сягала 290 осіб.
Хочеться відзначити плавців «Дельфін Інва» — зокрема, Марію Заклепну,
яка виконала спортивний норматив та
стала трикратною призеркою на чемпіонаті області, а також Єрмолова Даниїла,
абсолютного чемпіона Київської області,
трикратного чемпіона і срібного призера
Кубка України серед дітей з вадами опорно-рухового апарату. Нині він єдиний
представлятиме наше місто на чемпіонаті України, у відбіркових змаганнях у
Європі (в Португалії), які проходитимуть
з 17 по 21 грудня.
Анна має амбітні плани на майбутнє
— показувати дітям світ, підкорювати
вершини країни, сміливо триматись на
п’єдесталі України та заявити наш прапор у Європі (в якості переможців).
Переконаний, що такому тренерові
вистачить натхнення, ентузіазму та наполегливості, аби усього цього досягти.
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови

СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ

«Вільна піраміда» для дорослих
БІЛЬЯРД
Ніде так не проявляється людський
характер, як за більярдним столом.
(Л. Толстой)
14 грудня ц. р. у м. Вишгороді в
більярдному клубі «Пальміра» відбулися змагання з більярду «Вільна
піраміда» серед дорослих учасників.
У турнірі взяли участь 12 більярдистів
нашого міста.
Гострі, напружені поєдинки проходили за коловою системою на п’яти столах
— сім годин напруженої боротьби поспіль! Як правило, перемога діставалася
з перевагою в один або два шари, тобто
з рахунком 8:6-8:7 на користь одного із
суперників. Це свідчить про майже рів-

ний склад учасників.
У результаті проведених партій золоті медалі виборов Олександр Новіков,
друге місце, а з ним і срібні нагороди дісталися Юрію Жукову, бронзові — Олександру Гуляєву. Призери та всі учасники
відзначені пам’ятними сувенірами.
Мені, як учаснику та судді цих змагань, організатором яких я і був, приємно констатувати про вдало проведений
турнір та плекати надію на продовження
таких заходів у нашому місті, адже спорт
— це здоровий спосіб життя. Підтримали змагання Вишгородський міський голова Олексій Момот та депутат міської
ради Володимир Лісогор.
Валерій СИДОРЧУК,
учасник змагань

Змагалися тенісисти
15 грудня 2019 р. у м. Вишгороді
в спортивній залі Будинку культури
«Енергетик» відбувся традиційний
дитячий новорічний турнір з настільного тенісу. Змагалися юнаки та дівчата 2008 р. н. і молодші.
Цього разу в особистій першості взяли
участь 21 тенісист — 8 спортсменів з київських шкіл, 13 гравців з м. Вишгорода.
Турнір проходив по коловій системі,
де кожна зустріч складалася з трьох сетів — до двох перемог одного із суперників. У результаті гострих, безкомпромісних, напружених поєдинків всі три

НОВОРІЧНИЙ ТУРНІР

призові місця вибороли вишгородські
тенісисти. Золоті медалі отримав Владислав Крет, срібні — Дмитро Бачинський, бронзові — Владислав Троценко.
Всі учасники отримали тенісні м’ячі і солодкі призи.
Турнір пройшов на високому організаційному рівні та при численній глядацькій аудиторії. Підтримали змагання
депутат Київської обласної ради Андрій
Пещерін та приватний підприємець Анатолій Панченко.
Валерій СИДОРЧУК,
суддя змагань
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Програма ТБ

Вишгород
Субота, 21 грудня 2019 року

ПОНЕДІЛОК, 23 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 12»
13:30, 14:35 «Свiт
навиворiт - 5: Iндонезiя»
15:40 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:45, 21:10, 21:50, 22:15
Т/с «Кухня»
22:55 «Дубiнiзми» - «:
полiтичнi, суб’єктивнi
пiдсумки тижня вiд
Олександра Дубiнського»

23:15 Х/ф «Сам удома»
2+2
06:00 «Помста природи»
09:55, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:50 «ДжеДАI»
11:15 «Шаленi перегони
2018»
12:45 «Угон по-нашому»
14:55 Х/ф «Iнферно»
16:45 Х/ф «Хороший,
поганий, мертвий»
19:25 Т/с «Команда»
21:35, 23:40 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-3»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05

Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Росселла»
11:40 Д/ц « Тайська
кухня»
12:05, 14:10 Телепродаж
12:30 Д/ц «Аромати Чилi»
13:10 Бюджетники
13:45, 16:55 Плiч-о-плiч
14:30, 20:30 Д/с
«Акулячий маг»
15:15 Д/с «Секрети
замкiв Великобританiї»
17:30 Перша шпальта
18:25 Тема дня
19:25 Український бал
21:45 Х/ф «Не хвилюйся,
вiн далеко не пiде»
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
«Виходьте без дзвiнка»
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Бiля
причалу»
ТЕТ
08:00, 09:00, 17:30, 18:30,
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 20:00 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 М/ф «Легенди
країни Оз. Повернення
Доротi»
15:30 Вечiрка 2
17:00, 22:00 Країна У
18:00, 23:00 Казки У Кiно
00:00 Сiмейка У
СТБ
06:40 Т/с «Коли ми
вдома»
09:35 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:30 МастерШеф
15:35, 18:55 Хата на тата
17:25, 22:55 Вiдлiк часу

17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
20:50 Туристи
21:55, 23:45 Т/с «Список
бажань»
НОВИЙ КАНАЛ
07:40 М/ф «Людинапавук: Навколо всесвiту»
09:50 Х/ф «Нова людинапавук»
12:20 Х/ф «Нова людинапавук 2: Висока напруга»
15:20 Х/ф «Людинапавук: Повернення
додому»
18:00 Le Маршрутка
19:00 Ревiзор
22:00 Страстi за

Ревiзором
00:00 Таємний агент
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
09:30, 18:00, 19:00
«Стосується кожного»
11:25, 12:25 Х/ф
«Фатальна красуня»
14:00 Х/ф «Закони
привабливостi»
15:50 «Жди мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «По рiзних
берегах»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:45 Х/ф «Бiле сонце
пустелi»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Секретний фронт.
Дайджест
10:55, 13:20, 21:25 Т/с
«Пес»
12:45, 15:45 Факти. День
14:20, 16:20 Х/ф
«Смертельнi перегони-3»
16:50 Х/ф «Смертельнi
перегони»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Багач - бiдняк
22:20 Свобода слова
00:00 Х/ф «Смертельнi
перегони-2»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 21:25

Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:10, 08:15 Хронiка дня
07:55, 10:55, 11:55, 13:55,
14:55, 16:55, 22:55, 23:55,
01:10 Погода на курортах
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, 24 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, 10:25 «Життя
вiдомих людей»
11:20, 12:20 «Мiняю
жiнку 12»
13:20, 14:35 «Свiт
навиворiт - 5: Iндонезiя»
15:35 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:45, 21:10, 21:50, 22:15,
22:50, 23:15 Т/с «Кухня»
23:50 Х/ф «Сам удома - 2»
2+2
06:00, 11:20, 17:00

«Загублений свiт»
09:00 «Решала-2»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:40, 18:50 «ДжеДАI»
12:20 «Помста природи»
13:05 Х/ф «Вiдсiч»
15:00 Х/ф «Меч дракона»
19:25 Т/с «Команда»
21:35, 23:10 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-3»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Росселла»
11:40 Д/ц « Тайська
кухня»
12:05, 14:10 Телепродаж

13:10, 15:45, 19:30
#ВУКРАЇНI
13:45 Плiч-о-плiч
14:30, 19:55 Д/с
«Акулячий маг»
15:15 Бюджетники
16:15 Д/ф «Нова
Зеландiя. Забутий рай»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:25 Тема дня
21:45 Нашi грошi
22:25 Нiчна Рiздвяна
Лiтургiя пiд проводом
Святiшого Отця
Франциска в Базилiцi
святого Петра
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
«Виходьте без дзвiнка»
16:00, 00:00 Iсторiя
одного злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»
20:00, 23:30 Фантастична
нiч на каналi «Україна»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 17:30, 18:30,
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 20:00 Танька
i Володька
10:00 СуперЖiнка

11:00, 19:00 4 весiлля
12:10 Панянка-селянка
13:10 Т/с «Рання пташка
2»
14:10 М/ф «Якось у лiсi»
15:30 Вечiрка 2
17:00, 22:00 Країна У
18:00, 23:00 Казки У Кiно
00:00 Сiмейка У
СТБ
05:55 Т/с «Коли ми
вдома»
10:20 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:10 МастерШеф
15:55, 18:00 Хата на тата
17:25, 22:55 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
19:10 Таємницi ДНК

21:00, 23:45 Т/с «Тiнь
кохання»
НОВИЙ КАНАЛ
07:00, 08:15 Kids Time
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»
10:10 «Корисна

програма»
11:15, 12:25 Т/с «Готель
«Iмперiал»
13:25 Т/с «Дамське
щастя»
14:30, 15:25 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «По рiзних
берегах»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:45 Х/ф «Мачуха»

09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Багач - бiдняк
11:20, 13:20 Х/ф «В iм’я
короля»
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:20 Т/с «Пес»
16:55 Х/ф «Останнiй
володар стихiй»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
21:25 Т/с «Пес.
Новорiчний пес»
23:20 Х/ф «Сiм’янин»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок

5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
07:00, 08:00, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум

17:00 Дiти проти зiрок
19:00, 20:00 Шалена зiрка
22:00 Т/с «Будиночок на
щастя»
23:10 Х/ф «Великий Стен»

берегах»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:45 Х/ф «Полин - трава
гiрка»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10 «Корисна
програма»
11:15, 12:25 Т/с «Готель
«Iмперiал»
13:25 Т/с «Дамське
щастя»
14:30, 15:25 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «По рiзних

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:00 Дизель-шоу
10:55 Х/ф «Останнiй
володар стихiй»
12:45 Факти. День
13:05 Х/ф «Хоббiт:
Несподiвана подорож»
16:00 Х/ф «Хоббiт: Пастка
Смога»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Хоббiт: Битва
п’яти воїнств»
21:45 Х/ф «Водний свiт»
00:05 Х/ф «Iнтерстеллар»

07:10, 08:15 Хронiка дня
07:45 Будiвельний
стандарт
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, 25 ГРУДНЯ 2019 РОКУ
1+1
06:15 Х/ф «Обережно!
Предки в хатi»
08:15 Х/ф «Оптом
дешевше»
10:10 Х/ф «Оптом
дешевше - 2»
12:05 Х/ф «Доктор
Дулiттл»
13:45 Х/ф «Доктор
Дулiттл - 2»
15:25 Х/ф «Кохання у
великому мiстi - 3»
17:00 Х/ф «Один плюс
один удома»
19:30 ТСН
20:15 «Вечiр прем’єр
з Катериною Осадчою
2019»
22:15 Х/ф «Сам удома - 3»
00:15 Х/ф «Спадок
блудницi»

2+2
06:00, 11:20 «Загублений
свiт»
10:00 «Спецкор»
10:40 «ДжеДАI»
12:35 Х/ф «Люди Iкс:
Перший клас»
15:10 Х/ф «Росомаха:
Безсмертний»
17:45 Х/ф «Бюро
людяностi»
19:25 Т/с «Команда»
21:35, 23:10 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-3»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:20 Новини
09:35 Нiчна Рiздвяна

Лiтургiя пiд проводом
Святiшого Отця
Франциска в Базилiцi
святого Петра
11:40, 12:25 Д/ц «
Тайська кухня»
12:55 Рiздвяне
привiтання i Апостольське
благословення для Риму
i цiлого свiту Святiшого
Отця Франциска з площi
святого Петра в Римi
13:50 Х/ф «Святе
сiмейство»
17:55 Український бал
18:45 Перший на селi
19:20 Д/ф «Вивчаючи
природу»
20:30 Д/с «Акулячий маг»
21:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
22:30 Д/с «Левиний рик»

ТРК «УКРАїНА»
06:30, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
10:20 Х/ф «Нульовий
цикл»
12:10, 15:30 Т/с «Готель
Купiдон»
16:50, 20:00 Т/с «Все
одно тебе дочекаюся»
22:10 Х/ф «Снiгурка для
дорослого сина»
00:00 Х/ф «Формула
щастя»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 20:30 Танька

i Володька
10:00 СуперЖiнка
11:00 4 весiлля
12:00, 03:15 Панянкаселянка
13:00 Т/с «Рання пташка
2»
14:00 М/ф «Норм та
Незламнi»
15:40 Х/ф «Гарфiлд 2»
17:00 М/ф «Зачарований
будинок»
18:30 Х/ф «Бiлоснiжка.
Помста гномiв»
22:00 Країна У
23:00 Казки У Кiно
00:00 Сiмейка У
СТБ
06:50 Т/с «Коли ми
вдома»
09:10 Т/с «Коли ми

вдома. Нова iсторiя»
11:00 МастерШеф
15:20 Хата на тата
17:25, 22:55 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
18:55 Битва екстрасенсiв.
Фiнал
20:50, 23:45 Т/с «Рецепт
кохання»
НОВИЙ КАНАЛ
07:05, 09:00 Kids Time
07:10 М/с «Том i Джеррi»
09:05 Суперiнтуїцiя
10:20 Т/с «Новенька»
11:20 Т/с «Цiлком
таємно»
16:00, 21:00 Improv Live
Show

5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 21:25, 00:10
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, 26 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 12»
13:15, 14:10 «Свiт
навиворiт - 5: Iндонезiя»
15:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:45, 21:10, 21:50, 22:15,
22:50 Т/с «Кухня»
23:15 Х/ф «Сам удома - 4»
2+2
06:00, 11:00, 17:15
«Загублений свiт»

09:00 «Решала-2»
13:00 «Помста природи»
13:45 Х/ф «Горець-2»
15:20 Х/ф «Горець-3»
18:15 «Спецкор»
18:50 «ДжеДАI»
19:25 Т/с «Команда»
21:40, 23:15 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-3»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 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»
12:05, 14:15 Телепродаж
12:30 Д/ц «Аромати Чилi»
13:10 UA:Фольк. Спогади
14:30 Д/с «Акулячий маг»

15:15 Д/ц «Браво, шеф!»
16:15 Д/ф «Норвегiя.
Дика природа»
17:30 Нашi грошi
18:30 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Д/с «Левиний рик»
00:00 Телепродаж Тюсо

злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 00:00 Т/с
«Чотирилисник бажань»
23:20 Слiдами
мiжнародних авiалiнiй.
Пасажири не
запрошуються

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
«Виходьте без дзвiнка»
16:00 Iсторiя одного

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 18:30,
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 20:00 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 М/ф «Норм. Ключі
вiд королiвства»
15:40 Вечiрка 2
17:30, 22:00 Країна У
18:00, 23:00 Казки У Кiно
00:00 Сiмейка У
СТБ
07:10 Т/с «Коли ми
вдома»
09:35 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:30 МастерШеф
14:30 Хата на тата
17:25, 22:55 Вiдлiк часу
17:30, 23:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
18:55 Зваженi та щасливi.

Фiнал. Оголошення
переможця
22:10, 23:45 Т/с
«Одружити не можна
помилувати»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05, 07:35 Kids Time
06:10 М/с «Том i Джеррi»
07:40 Ревiзор
10:30 Т/с «Новенька»
11:30 Х/ф «Цiлком
таємно: Боротьба за
майбутнє»
14:00 Х/ф «Цiлком
таємно: Хочу вiрити»
16:00, 21:00 Шалена зiрка
17:00, 19:00 Хто зверху?
22:00 Т/с «Будиночок на
щастя»
23:10 Х/ф «Хлопцi будуть
у захватi»

23:45 Х/ф «Осiннiй
марафон»

мама буде стрiляти»
00:05 Х/ф «Дияволиця»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:45, 13:20 Х/ф «Ейс
Вентура-молодший»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00 Т/с «Пес.
Новорiчний пес»
16:25 Х/ф «Сiм’янин»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:15 Антизомбi.
Дайджест
21:25 Т/с «Пес»
22:35 Х/ф «Стiй! Бо моя

5 КАНАЛ
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

21:40 Т/с «Будиночок на
щастя»
22:50 Х/ф «Весiльний
майстер»

21:00 Х/ф «Любiть
Куперiв»
23:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10 «Корисна
програма»
11:15, 12:25 Т/с «Готель
«Iмперiал»
13:25 Т/с «Дамське
щастя»
14:25, 15:25 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Антизомбi.
Дайджест
11:00, 13:20, 16:20, 22:50
Скетч-шоу «На трьох»
12:45, 15:45 Факти. День
17:05 Х/ф «Стiй! Бо моя
мама буде стрiляти»
18:45 Факти. Вечiр
20:10 Дизель шоу

07:00, 08:00, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:10, 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, 18:10, 19:50
Iнформацiйний день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
15:30 Невигаданi iсторiї
17:10 Кендзьор
22:10 Лiнiйка
документальних проектiв

переполох»
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Корисна
програма»
11:10 Х/ф «Морозко»
12:50 Х/ф «Снiжна
королева»
14:30 Х/ф «Моя жахлива
няня»
16:10 Х/ф «Моя жахлива
няня 2»
18:15 Х/ф «Зимовий
замок»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Дитина до
Нового року»
22:30 Шоу Анi Лорак
«DIVA»

ICTV
06:50 Особливостi
нацiональної роботи
10:15, 13:00 Х/ф «Хоббiт:
Несподiвана подорож»
12:45 Факти. День
13:35 Х/ф «Хоббiт»
16:10 Х/ф «Хоббiт: Битва
п’яти воїнств»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Морський бiй»
21:35 Х/ф «Шалений
Макс: Дорога гнiву»
23:40 Х/ф «В iм’я короля»

ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:10 «Корисна
програма»
11:15, 12:25 Т/с «Готель
«Iмперiал»
13:25 Т/с «Дамське
щастя»
14:30, 15:25 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «По рiзних
берегах»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

П’ЯТ Н ИЦ Я, 2 7 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, 10:25 «Життя
вiдомих людей»
11:25, 12:20 «Мiняю
жiнку 12»
13:05, 14:20 «Свiт
навиворiт - 5: Iндонезiя»
15:35 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:25 «Лiга смiху 2019»
22:40 «#Гуднайтклаб
2019»
23:05 Х/ф «Сам удома 5»

2+2
06:00, 11:20, 17:15
«Загублений свiт»
09:00 «Решала-2»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:40, 18:50 «ДжеДАI»
13:15 «Помста природи»
13:50 Х/ф «Вища сила»
15:40 Х/ф «Вхiдний»
19:25 Х/ф «Блекджек»
21:20 Х/ф «База
«Клейтон»
23:15 Х/ф
«Американський йєтi»
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»
12:05, 14:15 Телепродаж
12:30 Д/ц «Аромати Чилi»
13:10 Д/ц «Морська
кухня»
15:20 «Зворотний вiдлiк»
18:25 Тема дня
19:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
21:55 Перша шпальта
22:30 Як дивитися кiно
22:55 Х/ф «Басейн»

19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Т/с
«Виходьте без дзвiнка»
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвiнка 2»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна». Усi секрети
Олега Виннiка: що скаже
новорiчний детектор?
22:10, 23:30 Т/с «Замок
на пiску»

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

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 18:30
Одного разу пiд

Полтавою
08:30, 09:30, 20:00 Танька
i Володька
10:00 СуперЖiнка
11:00, 19:00 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
13:00 Т/с «Рання пташка
2»
15:15 М/ф «Норм та
Нестримнi. Велика
пригода»
17:00 М/ф «Реальна
бiлка»
21:00 М/ф «Рiо»
22:45 Х/ф «Новорiчний
корпоратив»
СТБ
06:00 Т/с «Коли ми
вдома»

11:20 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
13:10, 18:00 МастерШеф
17:25 Вiдлiк часу
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:55 МастерШеф.
Фiнал. Оголошення
переможця
22:45 Х-фактор
НОВИЙ КАНАЛ
06:20 Страстi за
Ревiзором
08:20 Х/ф «Кур’єр»
10:20 Le Маршрутка
11:20, 12:20 Т/с
«Новенька»
16:20, 19:00 Топ-модель
по-українськи

5 КАНАЛ

СУБОТ А , 28 ГРУДНЯ 2019 Р ОК У
1+1
06:25, 07:15 «Життя
вiдомих людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 Х/ф «Великий»
11:50 Х/ф «Мiсiс
Даутфайр»
14:35 Х/ф «DZIDZIO.
Перший раз»
16:35, 20:15 «Жiночий
квартал 2019»
18:30 «Розсмiши комiка
2019»
19:30 ТСН
22:10 «Вечiрнiй квартал»
23:35 «Свiтське життя:
2019»
2+2

06:00 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
08:00 «Решала-2»
09:00 «Загублений свiт»
14:55 Х/ф «Єдиний»
16:25 Х/ф «Люди Iкс:
Перший клас»
19:00 Х/ф «Люди Iкс: Днi
минулого майбутнього»
21:35 Х/ф «Солдат
Джейн»
23:55 Х/ф «Бiльше, нiж
служба»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:30 Новини
09:30 Т/с «Росселла»

11:55 М/с «Книга
джунглiв»
13:00 Х/ф «Клара i
Франциск»
15:20 Д/ц « Тайська
кухня»
16:20 Плiч-о-плiч
16:40 #ВУКРАЇНI
17:45 Перша шпальта
18:15 Український бал
19:05 Д/с «Акулячий маг»
20:05 Д/с «Левиний рик»
21:25 Д/ц «Боротьба за
виживання»
22:30 Д/ц «Iгри
iмператорiв»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi

07:30 Зiрковий шлях
08:00 Т/с «Все одно тебе
дочекаюся»
12:30, 15:20 Т/с
«Чотирилисник бажань»
16:50, 21:00 Т/с «Сильна
жiнка»
20:00 Головна тема
23:10 Т/с «Умови
контракту»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф «Врятувати
Санту»
11:55 Х/ф «Пригоди
Гекльберрi Фiнна»
13:50, 14:50, 15:50 Казки
У Кiно
14:20, 15:20 Країна У

16:20, 22:00 Iгри Приколiв
17:15 Х/ф «Продюсер»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Одного разу в
Одесi
СТБ
06:55 Прокинься з
Ектором!
08:50 Зваженi та щасливi.
Фiнал. Оголошення
переможця
12:05 Т/с «Тiнь кохання»
15:50 МастерШеф.
Фiнал. Оголошення
переможця
19:00 Х-фактор. Галаконцерт. Оголошення
переможця

22:10 Туристи
23:15 Хата на тата
НОВИЙ КАНАЛ
06:20 Таємний агент.
Пост-шоу
08:10 Т/с «Новенька»
12:10 Improv Live Show
13:10 Варьяти
14:10 Шалена зiрка
15:00 Хто проти
блондинок
17:00 Хто зверху?
19:00 Х/ф «Зубна фея»
21:00 Х/ф «Пiвтора
шпигуна»
23:10 Х/ф «Гарячi копи»
ІНТЕР
06:15 Х/ф «Великий

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, 15:40, 17:15
Хронiка тижня
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
13:10 Невигаданi iсторiї
13:50 Навчайся з нами
18:30, 23:15 Про вiйсько
19:25 Особливий
погляд
20:00 Рандеву
21:30 Вiкно в Америку

РІЗНЕ

Вишгород
Субота, 21 грудня 2019 року

СЛУЖБА «101» ЗАСТЕРІГАЄ
Нині — час новорічних та різдвяних свят. Але
недотримання правил пожежної безпеки під час
святкування може перетворити вашу оселю на гори
попелу, а свято – на трагедію. Тож, аби не зіпсувати свято собі та близьким, дотримуйтесь наступних
правил:
не встановлюйте ялинку поблизу опалювальних
приладів; надійно встановіть її на стійкій підставці; не

Аби не зіпсувати свята
прикрашайте зелену красуню ватою, папером, марлею
та целулоїдними іграшками; не дозволяйте дітям самостійно запалювати біля ялинки бенгальські вогні, користуватися хлопавками та піротехнічними виробами; для
ілюмінації використовуйте електричні гірлянди заводського виготовлення; не залишайте дітей біля ялинки
без нагляду.
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Вишгородське РВ ГУ ДСНС України у Київській
області застерігає: не купуйте піротехнічні вироби на
ринках та в торгових кіосках, тому що ця продукція не
сертифікована в Україні, її продаж заборонений. Сертифіковану піротехнічну продукцію можна придбати
лише в призначених для цього магазинах.
Ігор РИБЕЦЬ,
провідний інспектор
Вишгородського РВ ГУ ДСНС України
у Київській області

ДО ВАШОГО СТОЛУ

Маринад з імбирем
і йогуртом
Імбир і йогурт — сміливе і незвичайне поєднання, яке вдало доповнить баранину.
Інгредієнти: лимон — 1 шт.; корінь
імбиру (шматочок); натуральний йогурт
— 250 мл, коріандр — 1 ч. л.; часник —
2 зубчики; сіль — 2 ч. л.; паприка — 1 ч.
л.; чорний мелений перець — 1/2 ч. л.;
баранина — 1,5 кг.
Спосіб приготування:
Очистіть лимон від цедри і видавіть
сік в окрему миску.
Очистіть імбир і натріть його на
тертці.
Змішайте тертий імбир, лимонну цедру і сік з йогуртом. Додайте коріандр і
подрібнений часник. Посоліть, поперчіть
і додайте паприку.
Баранину промийте і просушіть. Замаринуйте протягом 3-12 годин.
Потім покладіть м’ясо в пакет для
запікання. Зробіть кілька проколів і поставте в духовку, розігріту до 200 градусів, на дві години.

Маринад з гірчицею
і медом
Гірчиця і мед — це класичне поєднан-

ня. Ці два інгредієнти можна об’єднати
не тільки в соусі, а й у маринаді для соковитої яловичини. Буде дуже запашна
страва.
Інгредієнти: оливкова олія — 2 ст.
л., соєвий соус — 5 ст. л., мед — 1 ст.
л., рисовий оцет — 2 ст. л., часник — 4
зубчики, гірчиця — 1 ст. л., яловичина —
500 г.
Спосіб приготування:
У мисці з’єднайте олію, соєвий соус і
мед. Влийте рисовий оцет. Додайте подрібнений часник і ложку гірчиці.
Яловичину наріжте на невеликі шматочки. Замаринуйте і залиште на 30-40
хвилин. Злегка обсмажте м’ясо на сковороді. Потім покладіть його в форму
для запікання. Залийте маринадом і
запікайте в духовці протягом 30 хвилин
при температурі 180 градусів.

1/2 склянки, соус теріякі — 1/2 склянки,
будь-який гострий соус — 1/2 ч. л., рафінована олія — 1/4 склянки, ріпчаста
цибуля —1 шт., часник — 3 зубчики,
яловичина — 2 кг.
Спосіб приготування:
В пакет для запікання влийте яловичий бульйон, соус теріякі і будь-який
гострий соус.
Додайте рослинну олію, дрібно нарізану цибулю і подрібнений часник.
Помістіть в пакет яловичину, нарізану на шматочки. Струсіть, щоб рівномірно розподілити маринад. Залиште в
холодильнику на вісім годин.
Готуйте м’ясо в духовці, розігрітій до
180 градусів, протягом двох годин.

трушка — 1/2 пучка, ріпчаста цибуля —
1 шт., часник — 1 зубчик, рослинна олія
— 3 ст. л., сіль — 1 ч. л., цукор — 1/2 ч.
л., чорний мелений перець — за смаком,
свинина — 600 г.
Спосіб приготування:
Базилік, петрушку, цибулю і часник
змішайте в блендері. Максимально подрібніть. Додайте рослинну олію, сіль,
цукор і перець. Знову збийте.
М’ясо промийте і наріжте на шматочки середнього розміру. Замаринуйте.
Накрийте харчовою плівкою і залиште в
холодильнику мінімум на три години.
Потім печіть у духовці протягом години при температурі 190 градусів.

Маринад з базиліком

Маринад на кефірі

Базилік — запашна трава, яка вирізняється яскравим смаком і ароматом.
Він добре поєднується з м’ясними стравами. Обов’язково спробуйте запекти
м’ясо в духовці, попередньо замаринувавши його в маринаді з базиліком.
Інгредієнти: базилік — 1 пучок, пе-

Цей маринад особливо «пасує» для
свинини. Як правило, її важко запекти
так, щоб вона вийшла максимально соковитою і рум’яною. Кефір легко впорається з цим і зробить свинину особливо
ніжною і смачною.
Інгредієнти: ріпчаста цибуля — 1
шт., часник — 1 зубчик, кефір — 1 склянка, лавровий лист — 1 шт., сіль, чорний
мелений перець за смаком, спеції (за
бажанням); свинина — 800 г.
Спосіб приготування:
М’ясо промийте, посипте сіллю, перцем та спеціями. Залиште на деякий час.
Ріпчасту цибулю наріжте великими
кільцями. Часник очистіть і подрібніть.
Влийте до м’яса кефір. Додайте часник, цибулю і лавровий лист.
Поставте м’ясо в холодильник на 1-2
години. Потім запікайте в духовці при
температурі 180-200 градусів протягом
40-50 хвилин.

Маринад із соусом
теріякі

Соус теріякі підходить не тільки для
страв з риби і морепродуктів. Спробуйте
замаринувати в ньому яловичину. Вона
буде надзвичайно соковитою, ніжною і
смачною.
Інгредієнти: яловичий бульйон —

Вважати недійсним втрачений диплом спеціаліста, серія ЛП № 005943, реєстраційний № 370, виданий Національним аграрним університетом України 31.03.1995
року на ім’я Галини Олександрівни ДРОБАХИ
Виконавчий комітет Вишгородської міської ради оголошує
конкурс на заміщення вакантної посади: спеціаліста ІІ категорії виконавчого комітету Вишгородської міської ради (архівна справа).
Вимоги:
— освіта вища (документознавство, діловодство, архівна
справа);
— вільне володіння українською мовою;
— знання ПК (Word, Exel);
— досвід роботи за фахом на державній службі на посаді
не нижче провідного спеціаліста — не менше одного року або
стаж роботи в інших сферах управління не менше 3-х років.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії наступні документи: заяву встановленого зразка; заповнену особову картку (форма П2-ДС) з відповідними
додатками (трудова діяльність, автобіографія); дві фотокартки розміром 3х4 см; копії документів про освіту, підвищення

Вважати недійсним втрачений військовий квиток, серія АВ номер 401782, виданий Деснянським військкоматом 14.11.2008 р. на ім’я Дениса Олександровича
ФЕДІЄНКА

кваліфікації тощо; копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); копію документа, який
посвідчує особу (паспорт); декларацію, яка заповнюється та
подається особисто суб’єктом декларування на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції через
власний персональний електронний кабінет суб’єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, шляхом заповнення електронної форми, передбаченої Законом України «Про засади запобігання і протидії
корупції».
Під час проведення конкурсу кандидати складають письмовий іспит.
Документи від бажаючих взяти участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, І поверх
(канцелярія), тел: (04596) 54-554.

Повідомлення
Рішенням Господарського суду Київської області від 27.07.2006 р., справа № 81/20-05/10-06, визначені межі
території Вишгородської міської ради.
Власником земельної ділянки промисловий майданчик «Карат» (кадастровий номер 3221810100:01:175:0001,
загальна площа 4,3238 га), яка розташована в м. Вишгороді, є Вишгородська міська рада.
Просимо уповноваженого представника TOB «Папірленд-Плюс», що
користується зазначеною земельною ділянкою, здійснити заходи щодо
оформлення прав користування земельною ділянкою.

НЕДIЛЯ, 29 ГРУДНЯ 2019 Р ОК У
1+1
06:25, 07:15 «Життя
вiдомих людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:45, 02:45 «Свiт
навиворiт»
11:35 Х/ф «Сам удома
- 4»
13:25 Х/ф «Сам удома 5»
15:15 Х/ф «Сам удома
- 3»
17:15 Х/ф «Сам удома»
19:30 «Телевiзiйна
Служба Новин»
20:15 Х/ф «Сам удома
- 2»
2+2

06:00 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
08:00 «Решала-2»
09:00 «ДжеДАI 2019»
10:00 «Вiн, вона та
телевiзор»
11:40 Т/с «Опер за
викликом-2»
14:45 Х/ф «Блекджек»
16:40 Х/ф «Росомаха:
Безсмертний»
19:00 Х/ф «Люди Iкс:
Апокалiпсис»
21:45 Х/ф «Охоронець»
23:50 Х/ф «Iгри кiлерiв»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:30 Новини

09:30 Т/с «Росселла»
11:55 М/с «Книга
джунглiв»
13:05 Х/ф «Хоробрий
кравчик»
15:05 Д/ц «Тайська кухня»
16:05 Бюджетники
17:05, 22:00 Перший
на селi
17:40 #ВУКРАЇНI
18:10 Український бал
19:05 Д/с «Акулячий маг»
19:40 Д/ц
20:05 Д/с «Левиний рик»
21:25 Д/ц «Боротьба за
виживання»
22:30 Д/ц «Iгри
iмператорiв»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «УКРАїНА»

06:30 Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
10:30 Т/с «Сильна жiнка»
15:00 Х/ф «Нульовий
цикл»
16:50, 21:00 Т/с
«Хлопчику мiй»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:10 Т/с «Умови
контракту»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф «Врятувати
Землю»
11:50 М/ф «Реальна
бiлка»
13:20, 14:20, 15:20
Країна У
13:50, 14:50, 15:50 Казки

У Кiно
16:20, 22:00 Iгри Приколiв
17:20 М/ф «Рiо»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Одного разу в
Одесi
00:00 Х/ф «Новорiчний
корпоратив»
СТБ
06:10 Т/с «Коли ми
вдома»
07:10, 10:55 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
06:15, 07:45 Kids Time
06:20 М/с «Том i Джеррi»
07:50 Топ-модель поукраїнськи
10:20 Х/ф «Зубна фея»
12:20 Х/ф «Великий Стен»
14:50 Х/ф «Пiвтора
шпигуна»
16:50 Х/ф «Шалений
патруль»
19:00 Х/ф «Шалений
патруль 2»
21:00 Х/ф «Поганi хлопцi»
23:20 Х/ф «Поганi хлопцi
2»
ІНТЕР
06:30 Х/ф «Скупий»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка.

Дива свiту»
11:00 «Орел і Решка.
Iвлєєва vs. Бєдняков»
12:10 «Орел i Решка.
Перезавантаження. 3
сезон»
13:10 Х/ф «Дитина до
Нового року»
15:10 Х/ф «Нареченавтiкачка»
17:20 Х/ф «Планета
самотнiх»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Дилема»
22:35 Мюзикл «Пригоди
Вєрки Сердючки»
00:05 «Речдок»
ICTV
06:10 Особливостi
нацiональної роботи

07:55 Т/с «Вiддiл 44»
11:35, 13:00 Х/ф «Водний
свiт»
12:45 Факти. День
14:15 Х/ф «Шалений
Макс: Дорога гнiву»
16:20 Х/ф «Морський бiй»
18:45 Факти тижня
20:35 Х/ф «Варкрафт:
Початок»
22:50 Х/ф «Дум»
00:45 Х/ф «Кримiнальний
талант»
5 КАНАЛ
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
10:50 Афiша
11:15 Vоїн - це я!
12:10, 23:15 Невигаданi
iсторiї
12:30 Континент
13:10 Медекспертиза
15:10 Про вiйсько
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
21:40 Час-Time
22:05 Лiнiйка
документальних проєктiв
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ПАНОРАМА

У п’ятницю, 20 грудня свій день народження святкує директор рекламної
агенції «Big City Lights»
Віталій КРАВЧУК!
ВІТАЄМО з цим прекрасним святом! Нехай життя буде сповнене веселих та щасливих моментів і подій! Хай
буде багато друзів, поряд — здорові та
щасливі рідні і близькі, серце сповнює
любов та натхнення. Хай мудрість і
терпіння допомагають долати життєві
перешкоди, а на шляху зустрічаються
добросердечні і доброзичливі люди! Бажаємо залишатися успішним, не зупинятися ні на мить, іти вперед до нових досягнень!
З найкращими побажаннями,
колектив рекламної агенції «Big City Lights»
Щиро вітаю з днем народження добру, чуйну людину, чудового лікаря
Анатолія Івановича ПОТАПЕНКА.
Прийміть мої найщиріші побажання міцного здоров’я, особистого
щастя, невичерпної енергії і наснаги
у всіх Ваших добрих справах. Хай у
Вашому домі завжди панує злагода,
у серці – невичерпна доброта і щирість. Нехай доля завжди буде прихильною до Вас, даруючи радість,
удачу, вірних друзів і надійних колег!
Спасибі долі, яка подарувала мені щастя зустріти Вас на життєвому шляху. Безмежно вдячна Вам за мудрість, людяність і щирість.
Божої Вам благодаті, гарних, теплих, благих літ!
Раїса Рябцева, мати загиблого офіцера

«АМІДА»
запрошує
Відтепер лікар-хірург із
40-річним стажем Василь Васильович Яковенко приймає
у Медичному центрі «АМІДА»
за адресою: проспект Шевченка, 9, м. Вишгород.
Графік прийому: з 09:00 до
13:00, понеділок — п'ятниця.
Записатись на прийом до
лікаря можна за тел: (063)
(066)(096)(098) 913-03-03.

Вишгород
Субота, 21 грудня 2019 року

Новий ТРЦ як знак компромісу
У недалекій перспективі залізобетонний
паркан біля магазину «АТБ» має щезнути назавжди. Для містян ця територія давно вже
стала наболілою проблемою.
На цій темі критично налаштовані активісти
роками заробляли бали, звинувачуючи владу у
бездіяльності. Насправді було інакше. Весь цей
час тривали переговори з власником земельної
ділянки. Потрібно було знайти компроміс, який
би задовольнив, у першу чергу, містян.
Депутатський корпус міської ради підтримав на сесії зміну цільового призначення ділянки. А новий власник поділився планами, що там мають побудувати.
Кінцевий варіант виглядає наступним чином:
на цьому місці планують спорудити двоповерховий торгово-розважальний центр. Про ніяку ви-

ІНФРАСТРУКТУРА

Готуємося до Нового року 2020
2019 рік уже добігає кінця. На зміну Жовтій
Свині прийде Білий Металевий Щур.
Багато людей вірить, що для залучення
удачі в новому році потрібно зустрічати свято
за певними правилами.

ти класичні штани із сорочкою або світлі джинси
з гольфом. Образ підкреслить стильний однотонний ремінь.

Як зустрічати Новий рік

Зустрічати Новий 2020 рік не варто в речах
леопардового кольору, яскравих і темних відтінків, а також у золотих ювелірних виробах.

Господар 2020 року любить світлі тони, тому
місце, де ви будете зустрічати Новий рік, варто
оформити в подібних кольорах.
На стіл краще поставити посуд із кришталю,
а кімнату прикрасити свічками в нюдових відтінках. Якщо для вас тілесні кольори будуть нудними, можете додати в інтер'єр яскраві фарби —
фіолетові, зелені, сріблясті.
Важливо, щоб все було гармонійно.

Що одягти

Продукція виробників Вишгородського району.
Ми змінили свою адресу. Чекаємо Вас тут:
пр. Мазепи, 12-а (на зупинці біля Ощадкаси).
Працюємо з 10:00 до 19:00. Вихідні: сб, нд.
Тел: (066) 522-30-87
Шановні абоненти ТОВ ТРК «Ультра лтд»
ТОВ Телерадіокомпанія «Ультра лтд» висловлює абонентам свою подяку за багаторічну співпрацю та користування нашими послугами.
З метою збереження у списку перегляду популярних телеканалів (63
канали в аналоговому форматі) та забезпечення ефективної роботи компанія з 01.01.2020 року змушена здійснити підвищення абонентської плати, яка буде становити 80,00 гривень за місяць.
На формування ціни суттєво вплинуло чергове збільшення (у 2-4
рази) плати медіагрупам за ретрансляцію українських телеканалів, а також зростання сум відрахувань за авторські права іншим телеканалам
на 10-20 %.
ТОВ ТРК «Ультра лтд» інформує про введення акцій абонентам;
«Економ +» — сплати за 10 місяців одним платежем з 01.01.2020 до
31.01.2020 року та користуйся 12 місяців.
Для нових абонентів: при сплаті абонплати за 3 місяці одним платежем
підключення до мережі кабельного телебачення (прокладання кабелю в
квартирі) — безкоштовно. Акція діє протягом січня — березня 2020 року.
Адміністрація ТОВ ТРК «Ультра лтд»
Потрібні гроші? Можу купити монети (СРСР та ін.), паперові гроші, нагороди, документи, листівки, значки, фотоапарати, статуетки, годинники,
старовинні речі і т. ін. Можливий викуп колекції. Досить тримати вдома те,
що може принести Вам гроші! Тел: (097) 626-57-79

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

сотку не було й мови. Новий ТРЦ не тиснутиме
бетонним громаддям, а, згідно з ескізними малюнками, гармонійно впишеться в існуючу забудову. Але найголовніше те, що на другому поверсі ТРЦ власник має намір надати площу під
дитячий розважальний центр. Враховуючи той
факт, що поблизу подібного центру немає, то цей
задум виглядає привабливо. Таким чином, у дітей буде чудова можливість проводити дозвілля
у цьому сучасному центрі.
З побудовою торгово-розважального центру і
подальшим благоустроєм прилеглої території —
спорудженням під’їзних шляхів, облаштуванням
тротуарів і доріжок, озелененням — обличчя цього району буде сформовано остаточно.
Торі ШУМ

Щур не любить стилю «дорого-багато», тому
при виборі вбрання варто зробити акцент на простоті. Головні кольори свята — білий і металевий, а
також блакитний, кремовий, сріблястий, сірий, світло-зелений, тілесний, гірчичний, ніжно-рожевий.
У новорічну ніч жінки можуть одягнути довгу
облягаючу сукню або нюдову спідницю з напівпрозорою блузкою чи класичні шорти з тонкою
кофтою.
Головна умова свята — комфорт. У своєму
вбранні ви маєте відчувати себе максимально
розкуто і легко.
Вітаються срібні прикраси. Однак все має
бути в міру, краще уникати численних браслетів
та ланцюжків. Можна одягнути блискуче кольє
або довгі звисаючі сережки.
Для чоловіків вдалим рішенням буде одягМешканці 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.

Чого не варто одягати

Чого не слід робити в свято
Якщо відзначаєте свято вдома, постарайтеся не мити посуд. Краще відкладіть цю справу на
ранок наступного дня.
Щур любить достаток їжі на столі, тому не обмежуйтеся двома-трьома стравами і не викидай
те нез'їдені продукти.
Новорічну ніч заборонено проводити у гордій
самоті перед телевізором.
Не можна сваритися і сперечатися за святковим столом, адже як Новий рік зустрінеш, так
його і проведеш!

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

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.
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