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З Новим роком та Рiздвом!
Дорогі земляки!
Проводжаючи вже минулий 2019
рік, кожна людина мимоволі задає
собі питання, наскільки вдалим він
був для неї? Подібне питання виникає й стосовно життя нашого міста.
Відповідь неоднозначна, бо були і
радощі, і прикрощі. І все ж, в цілому
рік пройдешній видався багатим на
приємні події у плані благоустрою,
розбудови соціальної інфраструктури, культурних заходів тощо.
Я твердо переконаний, що у новому 2020 році Вишгород отримає
новий імпульс щодо соціально-економічного розвитку. Для цього є всі
підстави. Збільшення надходжень до
міського бюджету дозволяють нам
реалізувати всі намічені програми.
Бажаю вам, дорогі земляки, у
першу чергу міцного здоров’я і невичерпної життєвої енергії. А ще —
достатку, родинної злагоди, щастя,
добра і радості!
З Новим 2020 роком, шановні
друзі!
Олексій МОМОТ,
Вишгородський міський голова

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Амбітні та перспективні плани на 2020 рік
Його формула успіху проста: ніколи не опускати рук, бути оптимістом, вірити у свої сили, багато й наполегливо працювати. Про робочі
будні міського голови, перспективи
та плани на рік 2020-й — у нашому
інтерв’ю.
— Олексію Вікторовичу, Ви до
того, як стати мером, і зараз — це дві
різні людини?
— Цікаве питання. Мабуть.
— І в чому різниця?
— Насправді однозначної відповіді
немає. В плані моральних цінностей я
абсолютно не змінився, і слава Богу, не
захворів ніякими зірковими хворобами.
Але загалом, не такий наївний, як раніше.
— Зараз багато людей нарікають
на владу. Не шкодуєте, що Ви —
міський голова, її представник?
— Ні, не шкодую. Робота дуже цікава, хоча важка й пов’язана з великим

емоційним напруженням. Багато питань
слід тримати на постійному контролі, а
ще — зустрічі, виїзди, відрядження. Потрібні професійні знання, слід бути фахівцем і в питаннях кадрової політики,
і в міському господарстві. Хоча все це
дає великі можливості для самореалізації. Щодня для себе відкриваю щось
нове. І не лише в господарстві, а й у
людях.
А з приводу того, що лають владу,
проблема, в першу чергу, в тому, що в
умовах війни, економічної кризи, невизначеного майбутнього люди загалом
незадоволені владою. А мер — людина, яка її втілює. При цьому, в місцевого самоврядування — свої завдання, й
звинувачувати мене в тому, що, наприклад, високі тарифи на комунальні платежі, — нелогічно. Адже не я ці тарифи
встановлюю.
Насправді все це гіперболізовано
Фейсбуком та засобами масової інфор-

мації. І не все так погано. Практично
щодня я з профільним заступником
проходжу містом. І жодного разу ніхто
не накинувся на мене, не накричав, навпаки — всі посміхаються, вітаються,
іноді підходить молодь, просить сфотографуватися.
Зараз такий час, коли все змінюється — законодавство, структура влади,
і дуже складно говорити про стабільність. Дякувати Богу, мудрі вишгородці
все сприймають об’єктивно, виважено.
— Ви не обділені увагою. Як реагуєте на критику?
— До об’єктивної критики завжди
ставлюсь позитивно. А от бруд — не
сприймаю взагалі. Є люди, які мені
часто-густо показують публікації певних «активістів», що засипають місцеві групи в соцмережах чорнухою. Я їх
називаю своїми фанатами, адже вони
з моїм прізвищем прокидаються, весь
день з ним живуть, а ввечері лягають

спати з думкою про мене. Коли я стану перейматися, це буде моєю проблемою. Нині — це їхня проблема.
У когось так через те, що, можливо,
бачать себе в кріслі міського голови, у
когось, можливо, не справдилися сподівання. Скажімо, думали, якщо мером
став друг, то вони заживуть сито і щасливо, а не склалося. Тож, у кожного свої
мотиви.
— Із зробленого в цьому році що
вважаєте найбільшим досягненням,
а що розчаруванням?
— Найболючіше питання — недобудовані дитячі садочки «Ластівка» і «Чебурашка». Місто свої зобов’язання, а це
50 % коштів на будівництво, повністю
виконало. Та, як відомо, замовник будівництва і розпорядник коштів — Київська обласна державна адміністрація
— вже другий рік поспіль, на жаль, саботує виділення грошей.
Далі — на стор. 3
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Шановні мешканці Вишгородщини!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди прийдешніх свят, Нового року та Різдва Христового!
Прекрасно, що у ці передсвяткові дні кожна людина, кожна родина має сподівання і віру в те, що новий
рік принесе позитивні зміни в усі сфери людського
життя, що зимові свята подарують те, чого найбільше
бракує у повсякденному житті. Нехай такий піднесений
передноворічний настрій супроводжує вас цілий рік та
надихає на підкорення нових вершин.
Для нашого району рік, що минає, був наповнений
різними подіями та випробуваннями. Та незважаючи ні
на що, ми виконали завдання та плани соціально-економічного та культурного
розвитку і змогли зайняти гідне місце в області за основними показниками.
Бажаю, щоб у новому році кожен мешканець бачив лише позитивні зміни як
у своїй громаді, так і в державі загалом. Нехай у країні запанує мир, а в кожній
родині буде вдосталь здоров’я, добробуту та щастя.
З повагою
Олексій ДАНЧИН, в. о. голови Вишгородської РДА

Шановні вишгородці!

Після чергового засідання, яке відбулося 19 грудня ц. р., виконавчий комітет Вишгородської міськради терміново зібрався на позачергове засідання. У порядку денному було одне питання – демонтаж спеціальних конструкцій зовнішньої реклами гральних закладів
у Вишгороді.
У той же день, 21 грудня, поліцейські разом із працівниками КП «Благоустрій» розпочали роботу по ліквідації усіх гральних закладів у місті, які
тривалий час маскувалися під об’єктами з продажу лотереї.
Загалом, на Вишгородщині припинили діяльність всі 18 гральних закладів.
«Всі ми стали свідками того, що за останню добу значно активізувалася діяльність щодо припинення діяльності гральних закладів. Ми раніше вживали різні заходи, були суди з різною практикою, але зараз до
цього процесу підключилася і держава, і це все значно прискорилось і
спростилось. Органи місцевого самоврядування повинні співпрацювати з
правоохоронними органами, а поліція надала перелік адрес, де ще не демонтована зовнішня реклама», — зазначив начальник Вишгородського
відділку поліції Роман Бежук. Своє звернення щодо демонтажу вони мотивують тим, що наявність зовнішньої реклами може в когось викликати
сумніви, що ці заклади вже не працюють.
Правоохоронці Київщини звертаються до всіх свідомих громадян з проханням повідомляти до поліції на спецлінію «102» про заклади, які можуть
бути причетними до організації грального бізнесу. Анонімність гарантується.
Тільки разом ми зможемо побороти цей нелегальний бізнес!
Влас. інф.

Від себе особисто та від депутатського корпусу
Вишгородської районної ради вітаю вас з наступаючим
Новим роком та Різдвом Христовим!
Для кожного з нас рік, що минає, був сповнений різними подіями та звершеннями, напруженою працею,
пошуком правильних рішень та результатів.
Новий 2020 рік ми зустрічаємо з надією на краще, з
вірою у щасливе майбутнє. Сподіваюся, що він принесе злагоду і впевненість у завтрашньому дні, добробут
і взаєморозуміння, мир у нашу державу. Стане для всіх
роком добрих змін, а для України – роком економічного
зростання, стабільності та національної єдності.
Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, невичерпної енергії, прихильності долі, достатку, добра і благополуччя, натхнення від Різдва і його дивовижної
сили!
Світла вам і радості! Веселого Різдва та щасливого Нового року!
З повагою
Ростислав КИРИЧЕНКО, голова районної ради

Дорогі жителі славного міста Вишгорода!

Дорогі жителі району та гості нашого краю!
Маю за велику честь звернутися до вас напередодні Нового року. І передусім, хочу щиро подякувати
усім за підтримку у вирішенні тих чи інших соціальних
питань. Для мене була дуже важливою ваша активність і принциповість, людяність і шляхетність. Це ще
раз свідчить, що разом ми зможемо подолати будь-які
негаразди.
Як депутат Київської обласної ради я і надалі докладатиму всіх зусиль, досвід, енергію на благо розвитку нашого краю, поліпшення рівня життя кожного
зокрема. Я дуже хочу, щоб у новому 2020 році ваші оселі
оминали смуток і журба, а натомість в них поселялися матеріальні і духовні блага,
панували комфорт і затишок, любов і повага до рідних і близьких, квітували кохання і
дружба. Понад усе зичу вам міцного здоров’я і довголіття.
Нехай у новому році здійсняться усі ваші заповітні мрії!
З різдвяними і новорічними святами!
Андрій ПЕЩЕРІН,
депутат Київської обласної ради

Поліція Київщини продовжує
виявляти та ліквідовувати
гральні заклади

Шановні жителі Вишгородського району!

Прийміть найщиріші вітання зі світлими святами — Новим роком та Різдвом
Христовим!
Бажаємо вам, щоб Новий рік був спокійним, мирним та щасливим, щоб Різдво
Христове наповнило кожне християнське серце великою радістю, а кожну оселю
— щастям, злагодою, благополуччям, достатком і Божим благословенням в усіх
добрих справах, думках і починаннях.
Щиро зичу, щоб ваша праця завжди була потрібною і корисною, а успіхи — вагомими та переконливими. Нехай з останніми хвилинами цього старого року вас
залишать турботи та негаразди, а рік прийдешній буде щедрим на нові можливості
і досягнення, цікаві плани та перемоги.
Нехай ці новорічно-різдвяні свята наповнять вас світлом очікування небаченого
дива, запалять у ваших серцях вогонь глибокої віри. Нехай Різдвяна зірка освітлює
вашу життєву дорогу, посилаючи світло Надії, Віри та Любові, а новонароджений
Спаситель збереже і примножить здоров’я, дасть силу і наснагу для праці, зміцнить духовно, допоможе здолати будь-які труднощі, збагатить вас своєю благодатною силою та миром.
Радісних і веселих свят!
З найкращими побажанням
КП «Благоустрій-Вишгород»

СПРАВИ ВЕТЕРАНСЬКІ

Вітання і подарунки

Напередодні нового року відбулося зібрання активу міської організації ветеранів.
Із вітальним словом з нагоди свят до присутніх звернувся голова міської ветеранської
організації Віктор Бабич. Він подякував небайдужим людям поважного віку за активну життєву позицію, побажав усім здоров’я,
щастя, благополуччя і достатку в родинах.
Поважне зібрання активу ветеранів щирими новорічними побажаннями доповнили
голова ветеранської організації району Таміла Орел, радник міського голови, президент
Благодійного фонду «Святої Ольги», почесний громадянин Вишгорода Володимир Ма-

ТЕНІС

Новорічний турнір
22 грудня 2019 р. у м. Вишгороді в спортивній залі Будинку культури «Енергетик»
відбувся традиційний дитячий новорічний
турнір з настільного тенісу серед юнаків та
дівчат 2003 р. н. і молодших — за участі 31
тенісиста.
Раніше подібні змагання проходили у столиці, а нині приємно констатувати, що вони
відбуваються у нашому рідному місті.
Інтерес до першості у вболівальників був
величезний, адже змагалися спортсмени, які
неодноразово захищали честь м. Вишгорода
на всеукраїнських та міжнародних змаганнях.
Привітала учасників першості секретар Вишгородської міської ради Тетяна Бражнікова.

лишев. Він відзначив вагомий
внесок ветеранів у творенні
сьогодення рідного міста, їх вагому роль у справі виховання
підростаючого покоління, трудові досягнення людей поважного
віку. Побажав усім і надалі бути
небайдужими до проблем міста. Здоров’я, добра і щастя на
кожен день нового року, віри у
мирне майбутнє рідної України.
Гарним завершенням урочистого зібрання стали новорічні подарунки ветеранам, про які подбав голова міської
ради Олексій Момот. Люди поважного віку від
душі вдячні нашому меру за чуйне ставлення
до проблем ветеранської організації і повсякчасну підтримку. Бажають йому витримки,
здоров’я і наснаги для вирішення питань розвитку міста і кожного його мешканця.
Людмила БОЛДИРЕВА,
заступник голови
Вишгородської міської організації
ветеранів війни,
праці, Збройних сил
Турнір проходив по коловій системі, з визначенням усіх місць. Гравці були розподілені на чотири групи по 6 спортсменів у кожній.
Змагання в групах відбувалися з 3-х сетів, а у
фінальній стадії — з 5 сетів до трьох перемог
одного із суперників.
Після п’яти годин напруженої, гострої, безкомпромісної боротьби золоті нагороди виборов Кирило Волинець, срібні медалі дісталися
Назару Замані, бронзові — Глібу Морохову.
Призери першості нагороджені медалями, а
всі учасники отримали тенісні м’ячі, сувеніри
та солодкі призи.
Тренує тенісистів кандидат у майстри
спорту Володимир Сидорчук. Підтримали
змагання генеральний директор супермаркету «Білла» Оксана Манзюк та депутат Вишгородської міської ради Анатолій Шока.
Валерій СИДОРЧУК,
суддя змагань

Вишгород
Субота, 28 грудня 2019 року
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Амбітні та перспективні плани на 2020 рік
(Початок на стор. 1)
Не встигли, хоча планували, побудувати до Дня міста стаціонарну концертну сцену на набережній. Знову
ж таки, вперлися в паперові проблеми — ця земля потребує погодження, бо відноситься до історико-культурного ареалу. Сподіваюся, що в наступному році
все доробимо, і наша набережна буде фестивальною
і драйвовою. Адже маємо багато мегакрутих дитячих
колективів. І це, в першу чергу, робимо для них.
Чим пишаємося? Зробленим по благоустрою. Невдовзі я звітуватимуся більш детально в цифрах.
Зрушили питання третього виїзду з міста. Проходимо фінальні паперові узгодження. Кошти для цього

Автобусна зупинка біля заводу «Карат»
є. Гальмують лише бюрократичні перепони державних
органів влади.
Нині ведемо активний діалог з Київською міською
адміністрацією про створення великого спільного кладовища площею близько 60 гектарів. Зустрічався зі
столичним міським головою. Активно спілкуюся з його
заступником Петром Пантелєєвим. Мова йде про територію за електростанцією «Північна», що за військовою частиною 3027.
Київ також зацікавлений у створенні разом з нами
сміттєвої сортувальної станції за кладовищем. Це далеко від населеного пункту. Там не буде ніякого спалення, лише сортування і переробка.
Ми розпочали цю програму по сортуванню, поставили в кожному дворі баки для роздільного сміття. Вже
купили сміттєвоз, щоб бути незалежними від бучанського оператора. І хочеться нарешті зробити повний
цикл, щоб сортування і переробка відбувалися на місці.
Це доволі амбітний проект.
За рік також значно зросла кількість заасфальто-

Додатковий корпус у ДНЗ «Ластівка»

ваних доріг, відремонтованих дахів, замінених вікон у
будинках, нових дитячих майданчиків і таке інше. Просунулись роботи на стадіоні «Енергетик». Обладнано
тренувальне поле, про яке мріяли наші футболісти, та
баскетбольний майданчик.
— По стадіону заплановано роботи на наступний рік?
— Ведемо перемовини про співфінансування з Державним фондом регіонального розвитку при Міністерстві регіонального розвитку України (Мінрегіонбуді).
Ми розробили проект реконструкції стадіону, з будівництвом трибун, підтрибунними приміщеннями, де розмістяться роздягальня для спортсменів, різні секції.
Завершуємо проект будівництва адміністративного комплексу, там же
на стадіоні, додаткових
спортивних залів.
— Які напрямки роботи вважаєте пріоритетними на наступний
рік?
— Основне, звичайно, — розвиток соціальної інфраструктури міста. Тому що належний
побут, чистота, дороги,
дитячі майданчики — це
все є, і це приваблює
людей. До нас приїздить
багато молодих сімей. І
це добре. Адже вони працюють, платять податки, і
коли буде створено ОТГ,
усі це відчують. Але, з
іншого боку, це навантаження на соціальну інфраструктуру.
Викликають певний
негатив розриті дороги.
Але під ними замінюють
кілометри мереж — водопровідних, каналізаційних,
електричних, які експлуатуються з 60-х, 70-х років минулого століття. В цьому році замінено феноменальну
кількість підземних комунікацій. Тому прошу мешканців міста поставитись до цих робіт з розумінням, адже
це позбавить від проблем брудної води з крану, перенавантаження електромереж.
У наступному році маємо зосередити зусилля на
добудові школи «Сузір’я», двох корпусів і повноцінного
садочка.
— Вистачить коштів у міському бюджеті?
— На сьогоднішній день коштів, на жаль, недостатньо. Вишгород не є містом обласного значення. І бюджет у нас обмежений. Але на такі об’єкти, як третій виїзд з міста, сцена на набережній, садочок по проспекту
Шевченка, гроші є. До 20 серпня плануємо ввести цей
ДНЗ в експлуатацію, щоб з 1 вересня він прийняв діток. Щодо «Ластівки» і «Чебурашки» складно робити
прогнози, тому що невідомо, коли дочекаємося грошей
від області.

— Яка нині перспектива створення Вишгородської об’єднаної територіальної громади?
— У наступному році вона неодмінно буде створена. На сьогоднішній день, за існуючим проектом перспективного плану територій, Вишгород об’єднається
з Осещиною і Хотянівкою — не найгірший варіант для
Вишгородської ОТГ.
— На території міста діє чимало громадських
організації. Яка їх роль у житті міста?
— Так, є організації, створені виключно для критики або для написання скарг, запитів. А є зовсім інші.
«Чисто-Вишгород», наприклад, що запровадила у місті
корисні еко-проекти. Я в захваті від їхньої роботи. Активно працюють ветеранські організації, шкільне самоврядування і молодіжна рада. Вони мають ідеї, свіже
бачення, креатив, пропонують щось конструктивне.
Багато організацій, спрямованих на спорт, екологію,
освіту, творчість. Безумовно, ми всім їм допомагаємо.
Є організації, які опікуються проблемами учасників
бойових дій. Із ними також нормальна співпраця. Хоча
було б ефективніше, якби вони об’єдналися в одну.
— Загальнонаціональна проблема — «сміттєва»
— набула нині особливо гострого характеру…
— Продовжуючи роботу над проектом «Безпечне
місто», плануємо встановити додаткові відеокамери,
зокрема, і в місцях стихійних сміттєзвалищ. Закупимо
для поліції ще й софт, програмне забезпечення, що
розпізнає номери машин.
Сміттєва проблема — реально серйозна і її слід ліквідовувати. Якщо в нас буде відповідна локація, зможемо переробляти й негабаритне сміття, яке сьогодні
«любителі чистоти» вивозять у яри. Головне, щоб вдалося узгодити питання землі з Києвом. Адже територія,
про яку йдеться, — в постійному користуванні КП Києво-Святошинського лісопаркового господарства.
— Питання особистого характеру: яке хобі в
міського голови?
— Попри постійне навантаження, стараюсь проводити якомога більше часу з донькою. Вона — мій головний стимул. З активного відпочинку надаю перевагу
велосипедному спорту, плаванню, риболовлі. Ну, і звісно, люблю книги.
— Який історичний герой Вам близький по духу?
— Мені складно однозначно відповісти на це питання. Тому що, вивчаючи історію, читаючи книги, ти від
кожного щось береш.
Для мене беззаперечним авторитетом є батько. Він
мудрий і дуже справедливий. При цьому надзвичайно
добрий. Я з дитинства хотів бути схожим на нього. Свого часу йому пропонували великі посади, але з умовою
вступу до комуністичної партії. У нього завжди була
принципова позиція щодо цього. Він все життя працює
руками: інженером, бригадиром, ковалем... Також він
працював у Сибіру на будівництві Братської гідроелектростанції, мав свій експериментальний цех. Він був
кращим раціоналізатором, зробив дуже багато винаходів. Про нього ще тоді писали в газетах.
Він дуже не хотів, щоб я йшов у політику. Але всеодно завжди мене підтримує. Для мене це надзвичайно
важливо.
Я вдячний Богу, що маю надійний тил — дружну і
люблячу родину.
— Підсумовуючи нашу розмову, варто констатувати, що
рік був хоч і непростим, але плідним. Олексію Вікторовичу, чого
побажаєте вишгородцям напередодні таких чудових свят?
— Рік, що минає, був роком випробувань, вибору, змін та нових
звершень для всіх нас. Щиро дякую всім, завдяки кому у 2019-му
вдалося зробити багато хороших
справ. Найголовніше — не втрачати оптимізму. Миру в країні та
в кожній родині, терпіння, розсудливості при прийнятті будь-яких
рішень, мудрості! Нехай наступний
рік принесе нові успіхи та досягнення, добрі зміни і впевненість у
діях та рішеннях, а казкові новорічні свята наповнять кожну оселю
теплом, щастям, любов’ю та радістю. З Новим 2020 роком, шановні
земляки!
Вікторія ШМИГОРА
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«Євро-порт» посадили на піщану мілину
На останній сесії міської ради депутатський корпус продемонстрував неабияку принциповість у питанні регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього середовища.
Здається, вже вчетверте ТОВ «ЄвроПорт» намагається укласти договір оренди земельної ділянки загальною площею
1,6827 га, яка розташована у Вишгороді по
вул. Шлюзовій, 1-е, терміном на 49 років.
Європортовики буцімто хочуть на цій ділянці «розмістити та експлуатувати основні
підсобні і допоміжні будівлі та споруди підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості». Здавалося, на перший погляд, люди щиро прагнуть створити
у нас такий собі технопарк, індустріальну

З ВЛАСНОГО ДОСВІДУ

інноваційну зону. Але, як кажуть, благими
намірами вимощують дорогу лише до пекла. Справа у тому, що депутати вже добре
знайомі з діяльністю цього товариства, яке
насправді займається піщаними оборудками. ТОВ «Євро-Порт» неодноразово фігурувало у скандальних історіях, пов’язаних
із незаконним видобутком піску. Тому віддати шмат придніпровської землі для перевантажування та складування піску — у
жодного депутата не піднялася рука. Можна лише уявити, що з нею було б до 2068
року — закінчення терміну оренди. Депутатська профільна комісія винесла відповідні висновки — і, як бачимо, результат не
забарився.
Влас. інф.

Бюджетна сесія відбулася:
головний кошторис Вишгорода
на 2020 рік прийнято
У міській раді відбулась остання у
цьому році сесія — бюджетна.
Цим пояснюється значний перелік
питань порядку денного, який затвердили депутати. Найважливіші з них
стосувалися головного документу —
міського бюджету на 2020 рік та затвердження програм, згідно з якими
працюватиме міська рада в наступних бюджетних періодах.
Прийняття бюджету упереджало
прийняття ряду міських програм, в
яких коригувалися або не коригувалися колишні показники. Без затвердження цих програм бюджетне

Нашому місту потрібні ОСББ

Проживши майже десять років
у новобудові, мешканці нашого будинку близько трьох років тому прийняли рішення про створення ОСББ
— об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Тож у травні
2017 року ініціативна група активних
мешканців розпочала відповідний
юридичний та організаційний процес,
в якому автору цих рядків довелося
брати участь на правах заступника
голови правління.
Правила створення та функціонування ОСББ прості: скликаються загальні
збори власників, визначається порядок
денний, рішення приймаються більшістю голосів 50%+1. Виконанням рішень
займається правління. Воно ж щороку
звітує про роботу та перевіряється ревізійною комісією. По суті, ОСББ — це
така собі держава в мініатюрі: зі своїм
законодавчим органом, виконавчою
владою та фінконтролем.
Питання про гроші декому просто
засліплювало очі та розум. Правління
ОСББ та власники квартир, які проживають у будинку, наполягали на збереженні в перші роки «жеківського» тарифу.
Він, хоч і зависокий (5,15 за кв. метр),
але для бюджетного будинку, у якого
немає ресурсів для отримання додаткового доходу, окрім внесків власників, —
виправданий. Натомість місцеві рантьє,
що володіють декількома квартирами у
нашому будинку, в один голос волали:
«А навіщо створювалось ОСББ, якщо
тариф не пропонується вдвічі менший?!
Ганьба!». Питання саме по собі не крамольне, має право на існування. Дивує
те, що його ставлять люди, які мають
доходи, значно вищі за середні, не обтяжені в засобах існування, на бізнес
яких цей тариф аж ніяк не впливає (ко-

мунальні послуги оплачують орендарі).
«А-а-а...! То це правління хоче собі
кишені нагріти за наш рахунок?!» —
обурювалися противники тарифу. Те,
що звинувачення звучали безпідставно — ще півбіди. А біда в тому, що ніякі
бізнес-аргументи теж не працювали. Пояснення про необхідність капіталовкладень для ремонту занедбаних ЖЕКом
інженерних систем та прибудинкової
території, а також для створення фінансової «подушки» (по суті, резервного
фонду) категорично не сприймалися.
«Дайош дешевий тариф!» — і все. Те,
що орендний бізнес періодично потребує додаткових інвестицій у власні «виробничі потужності» (квартира в зразковому будинку орендується та продається
дорожче, ніж у занехаяному) — навіть не
спадало на думку.
Здається, причини нинішнього соціально-економічного стану нашого суспільства зрозумілі — це наш загальний
низький рівень культури міжособових
відношень. Можна було б пояснити подібні неконструктивні дискусії особистісними характеристиками окремих
співвласників — ну, «пощастило» жити
в сусідстві з подібними екземплярами.
Однак природа явища, як на мене, глибша — це правова, юридична та фінансова безграмотність більшості населення.
А звідси і низька якість соціального капіталу, який є засобом досягнення групової солідарності в суспільстві та здатності людей до самоврядності.
Звісно, людська скупість та недовірливість — не вади і не перешкоди для
сусідства. А от правова безграмотність
— це вже куди страшніше для нас усіх.
Єдина радість — більшість українців,
як показало наше ОСББ, все ж свідома
своєї персональної відповідальності. Фі-

нал історії оптимістичний: не без криків і
взаємних образ, але ми створили власну домову «державу» — зареєстрували
її, обрали правління («кабмін і міністрів»)
та «ревізорів», визначили тариф, і зараз
правління бере управління колективною
власністю на себе.
На жаль, все пішло не так, як хотілося.... За три роки у нас змінилися три
голови правління. Я третій. Про попередників говорити не буду, робили, що
могли. Прийшов мій час. 21 листопада
минулого року мене вибрали головою.
Погодилася, але внутрішня паніка не давала спокою: а раптом не впораюся, та
і досвіду в управлінні багатоквартирним
будинком немає. Як підібрати колектив,
де шукати фахівців? Купа питань, на які
потрібно знайти відповіді. Але потім заспокоїлася і почала писати план моїх
дій…
Насамперед, зробили загальне обстеження будинку, встановили недоліки, розробили планування і почали
працювати. Закрили, наскільки змогли,
тепловий контур. Потім замінили освітлювальні прилади із звичайних на лампи, що реагують на рух. Провели ревізію
електрощитових.
Прийшла весна. Час суботників. З КП
«Благоустрій-Вишгород» принесли повідомлення, про те, що починається двомісячник благоустрою міста. Розповіли:
якщо є необхідність і бажання привести
в порядок прибудинкову територію, то
в КП «УК» можна отримати інструмент
для проведення суботника. Подзвонила. Дійсно, можна отримати інструмент.
Написала оголошення, отримала інструмент — прийшло п'ять чоловік.
Довго думала, як бути? Завдань багато, помічників і грошей немає. Вирішила сходити до адміністрації міста, а

фінансування практично неможливе.
Не обійшлось і без суперечок, які
розгорілись на підставі роботи профільних комісій. Зокрема, через те,
що часом важко зібрати кворум для
розгляду важливих питань, адже деякі депутати розставляють пріоритети
не на користь інтересів громади.
Зрештою, емоції вщухли і спільними зусиллями міські програми прийнято. Докладніше з кожною з них
можна буде ознайомитись у наступних номерах газети «Вишгород» та
на сайті Вишгородської міської ради.
Влас. інф.

саме — до заступника міського голови з
комунальних питань І. І. Свистуна. Проконсультувалася, чим може допомогти адміністрація міста нашому ОСББ.
Отримала безліч корисної інформації.
Навіть не вірилося. Передзвонила нашому депутатові Б. М. Руденку, він підтвердив, що є програми, які працюють на
території нашого міста і, якщо правильно зібрати пакет документів і відстояти
необхідність проведення тих або інших
видів робіт, то все можливо.
Обдумала. Зібрала правління і все
розповіла. Правління винесло ухвалу:
підготувати документи і подати на розгляд до ради депутатів. Ми усе зробили
— і у нас вийшло. Нам обрізали дерева,
прочистили зливову каналізацію на прибудинковій території, облаштували автостоянку, виконали роботи з капітального
ремонту вхідних груп. І це ще не все...
Велика подяка нашому депутату Б.
М. Руденку, адміністрації міста, зокрема
І. І. Свистуну, за те, що знайшли час вислухати, ознайомились з документами,
підказали, які програми на території міста працюють, як можемо взяти участь
у цих програмах. І тільки тому, що ми
ОСББ, маємо свої кошти і можемо самі
вирішувати, на що їх використати. Ми
змогли «увійти» у дві програми.
Рухаємося до повного самоврядування в межах одного багатоквартирного будинку. Віримо, що зможемо покращити якість свого побуту.
За великим рахунком, суспільство
таким чином творить себе. З масовою
появою таких осередків самоврядування, як наш, з допомогою тисяч маленьких «країн» співвласників — Україна
поступово підвищить свій соціальний
капітал і буде скріплена потужною людською взаємодією. Тоді нам ніякий ворог
не страшний.
Світлана ЛОВ’ЯННІКОВА

Вишгород
Субота, 28 грудня 2019 року

ЗООЗАХИСТ
Пару років тому у Фейсбуку прочитала статтю про львів’янина, який
продав квартиру, купив будинок у
селі і перевіз туди своїх тварин —
кількох котів і собак. Я тільки почала
займатися зоозахистом, і мені був незрозумілий, навіть вразив той факт,
що чоловік попросив журналіста не
називати адресу і робити знімки так,
щоб не можна було визначити місцезнаходження будинку.
Тепер знаю чому: якби у репортажі
озвучили його адресу, то через короткий час під воротами будинку почали б
з’являтися тварини — у коробках, мішках, підкинуті просто так. І через пару
місяців кількість підопічних цього мініпритулку збільшилася б удвоє, потім в
рази, і так до безкінечності...
Вирішення своїх проблем за рахунок
інших людей — частина нашого менталітету. Взяти, наприклад, Вишгород.
Найбільше підкинутих тварин у місті
з’являється після ярмарків сільгосппродукції та біля базарів, куди приїздять
жителі навколишніх сіл і дачники, що
повертаються до Києва. Або візьмімо
той самий стихійний ринок, що на Грушевського: у дворах сусідніх будинків
невідомо звідки регулярно з’являються
дорослі ручні кішки, багато з яких вже
вагітні, у кінці жовтня туди підкинули
трьох кошенят. Та й вишгородці не відстають — починаючи з весни і до грудня
тільки й чути: то там коробку знайшли з
кошенятами, то там — цуценят на смітнику.
Ми ніколи не вирішимо проблему
безпритульних тварин, поки люди не
почнуть стерилізувати своїх домашніх
улюбленців. І саме тому я проти створення притулку, в якому дехто бачить
вихід із цієї ситуації, що це буде офіційне місце для підкидання тварин і, як на-

РАКУРС

(чотирнадцять!) кошенят; у якому відчаї
була моя знайома, яка з чоловіком годують і лікують половину хвостиків нашого міста та його околиць, коли не змогла
пройти повз трьох кошенят на смітнику
— а у них в квартирі на той момент уже
було восьмеро; як кожної новорічної
ночі жінка, котрій цього року виповнилося 70, у якої «на балансі» більше 20
тварин, загадує бажання: «Щоб у цьому
році мені більше нікого не підкинули!».
Але найяскравіший приклад — це коли

алі ще й вакцинувати, але з такою кількістю — це вже із розряду фантастики.
Не можу сказати, що нічого не змінюється — вже два з половиною роки
у Вишгороді діє програма безкоштовної
стерилізації безпритульних тварин, яку
розробила інспектор з правил утримання та поводження з тваринами КП
«Благоустрій-ВМР» Ольга Кім (моб.
(063) 585-53-59). І хоч з цим питанням
волонтерам та опікунам стало легше,
але все одно, потік викинутих тварин це
не зупиняє, І іноді просто опускаються
руки.
Тому хочу наголосити ще раз: стери-

пенсіонерці-інваліду, у якої немає руки
і у якої вдома на той момент вже було
дві кішки, турботливі сусіди принесли на
четвертий поверх, під двері, коробку з
двома кошенятами — от кому-кому, а їй
точно «простіше» годувати, мити і чистити лотки, ніж їм.
Можливо ці «добрі» люди не здогадуються, але чотири тварини, це більше, ніж дві, і є різниця: годувати п’ять чи
годувати п’ятнадцять! А ще прибирати,
лікувати, обробляти від паразитів, в іде-

лізуйте своїх тварин! Якщо є сумніви, побоювання чи запитання — телефонуйте
нашому інспектору, вона порадить і
допоможе. Якщо ви не можете пройти
повз хворого кошеняти або цуценяти на
зупинці, вона підкаже, як потрібно правильно діяти, щоб знайти йому дім. Але
діяти доведеться саме Вам. І згадайте
літню жінку, яка у новорічну ніч знову
загадає бажання: «Щоб у цьому році
мені нікого не підкинули!».
Ірина МОШКОВСЬКА

Доброта за чужий рахунок
слідок, — фінансова «чорна діра» для
міста.
А поки притулку немає, «жалісливі»
люди намагаються прилаштувати власних або знайдених кошенят-цуценят,
але не шукають їм притулку самостійно,
а просто приносять туди, де тварин підгодовують. Така собі «доброта» за чужий кошт. І найогидніше в цьому те, що
на постійній основі годують безпритульних тварин, здебільшого, люди літнього віку, часто важкохворі, пенсіонери
або люди з малими
статками, які мають
по кілька власних
домашніх
тварин.
Тобто, такий собі середньостатистичний
власник домашньої
нестерилізованої
кішки або просто перехожий будь-якого
віку та достатку,
який просто знайшов і переніс кимось
викинутих цуценят,
вважає, що тим, хто і
так годує, немає різниці: трьома більше,
трьома менше. І що
тим людям набагато
простіше годувати, лікувати, шукати дім
тваринам, аніж йому. Для довідки: якщо
кошенят-цуценят не забрати з вулиці, у
90 % випадків вони загинуть.
Цікаво, що у таких людей є захисники, які кажуть: тварин же не вбили, не
вивезли у ліс, а їм дали шанс, потурбувалися.
Я могла б багато розповідати, якою
кров’ю це «простіше» дається: як плакала і пила ліки літня жінка, якої вже немає, після того, як за літо їй підкинули 14

Залишив по собі добрі спомини
СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ
Десять років тому у ці дні перестало битися серце чудової людини
— Анатолія Коваленка. Рідні особливо гостро відчувають, як не вистачає його доброти, піклування, мудрості, щирої поради та любові.
Виріс Анатолій Андрійович на Полтавщині. З повагою ставився до батьків, прислухався до кожного татового слова. Батько навчив хлопця працювати по господарству, майструвати, столярувати.
Та найбільшим захопленням Анатолія була
музика. Природа нагородила його талантом
підбирати мелодію на будь-якому музичному
інструменті. Але найбільше любив гітару. Усі
молоді роки не розлучався з нею. То ж і не
дивно, що в армії служив у духовому оркестрі.
Через усе своє життя проніс любов до духової музики. «Марш cлов’янки» — мелодія його
серця.
По закінченню Київської сільськогосподарської академії Анатолія направили в Чорнобильське лісне господарство лісником. Там він і
знайшов своє кохання – веселу та чарівну Аню,
без якої не міг уявити собі й хвилини життя. Був
люблячим чоловіком, а згодом і батьком — народилися донька й синочок.
Коли розпочалося спорудження Чорнобильської атомної станції, працював на будівництві (сім’я перебралася в місто Прип’ять, де отримали квартиру).
З перших днів страшної трагедії, яка спіткала нашу країну, працював
ліквідатором на Чорнобильській АЕС. З бригадою перевозили цінне обладнання. За два тижні набрали таку кількість радіації, що їх силоміць відправили до лікарень. Згодом іще три роки працював у Чорнобилі на різних
об’єктах.
У той час про своє здоров’я ніхто не дбав, потрібно було рятувати країну від наслідків аварії. Вже пізніше далися взнаки і перші дні боротьби зі
страшним невидимим ворогом, і три роки відданої роботи по ліквідації наслідків трагедії.
У Вишгороді, куди перебралася сім’я після аварії, працював у ЖЕКу.
Ніколи не користувався своїми пільгами, маючи посвідчення ліквідатора,
жодного разу не їздив безкоштовно в автобусі. Дивно, але такою вже він
був людиною. Першим йшов на допомогу, коли це було потрібно. Своєю
щирістю залишив по собі добрі спомини в усіх, хто його знав. Світла йому
пам’ять…
Ольга ДУМАНСЬКА
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Міська рада
відреагувала швидко
25 грудня вранці мешканці вулиці
Кургузова у Вишгороді нарікали на велику кількість багнюки, яку несло від будівельного майданчика, розташованого
поруч. Ситуацію погіршувала й дощова
погода.
Звісно, бетон і пісок, що використовують на будівництві, прилипає до коліс автівок, які їдуть з майданчика, і розноситься
по дорозі. Але чому через це люди мають
відчувати незручності? Обурені вишгородці

у соцмрежах звернулися до мера і служб з
благоустрою з проханням виправити ситуацію.
Реакція міського голови була майже
миттєвою. Незручності ліквідували.
Жителі будинків вул. Кургузова сподіваються, що надалі забудовник не допускатиме подібних ситуацій та не порушуватиме
чистоти на вулицях міста.
Влас. інф.
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ДРАЙВ

Вишгород
Субота, 28 грудня 2019 року

СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ
Днями гості ЦТ «Джерело» поринули в історію
«Різдвяної пісні у прозі» («Оповідання з привидами»)
Чарльза Діккенса.
«Це було мегакруто, неперевершено і чарівно!»,
«Отримали безліч задоволення та емоцій», — так після
спектаклю відгукувалися глядачі і дякували керівникам
дитячого драматичного театру «Експромт» Наталії Філіповій та Альоні Петлярській за неймовірно глибоку постановку, акторам старшої групи — за відмінну гру, прекрасному
Центру творчості «Джерело» та його директору Наталії
Кисіль — за гостинність.
Та яке ж передноворіччя без казки?
Тож на гостей закладу чекав ще один приємний сюрприз — прем’єра «Новорічних пригод Алладіна» — яскравого, драйвового, феєричного дійства, підготовленого театральним колективом «АТОС» Ольги Хуторної за участі
колективів «Джерельце», «Співаночка», «Pas de danse» та
«Helen solo». Кожен вихід акторів на сцену, кожен художній
номер, що органічно вплітався в сюжетну лінію, викликав у
глядачів бурхливі оплески. Танці й пісні були надзвичайно
запальні, а гра акторів — професійна: ростуть джерелята,
а разом із ними — і їхня художня майстерність.
Ще один захід — концерт із запальними масовими
драйвовими номерами показали зразковий колектив сучасного танцю під керівництвом Катерини Барладян «Pas
de danse», вокальна студія «Полузір’я» Зоряни Міщенко
та студія естрадного вокалу «Helen solo» Олени ЄрсакКасенич.
У танцювальних композиціях «Pas de danse» демонстрував то силу і потужність, то ніжність і плавність рухів. Але
й ті, й інші захоплювали професійністю. Найменші «паде-

В гостях у казки, і не тільки
дансики» і «хеленсольки» були дуже зворушливими і
милими. А вокалісти «Полузір’я» з віншувальними піснями — святковими й гостинними.
У неділю, 22 грудня, казку «Новорічні пригоди
Алладіна» у вщент заповненій залі двічі показали для
дітей із багатодітних, малозабезпечених, неповних
родин міста, а також дитячих дошкільних закладів,
яких запросили на гостину до «Джерела». Кожна ди-

тина отримала новорічний солодкий подарунок від
міського голови Олексія Момота.
Словом, всі, хто побували цими днями в «Джерелі», отримали радість від дитячої творчості, відчувши
наближення чарівного, казкового, феєричного, такого очікуваного всіма Нового року!
Валентина ЯКОВЕНКО,
методист ЦТ «Джерело»

«Клерико» знову на п’єдесталі переможців

21 грудня Вишгородський танцювальний колектив «Клерико» взяв участь у відкритому кубку регіонів України з хореографічних дисциплін
Ukrainian Dance Сup 2019.
В черговий раз цей потужний колектив продемонстрував свою майстерність і закохав у себе гля-

дачів та журі конкурсу.
Результат вражаючий – п’ять перших місць, Кубок за кращу постановку, іменний кубок хореографа ім. Галини Гордій і Гран-Прі!
Для багатьох маленьких танцівників це був дебютний виступ. Загалом, «Клерико» презентувало

п’ять танцювальних композицій: «Світ дитячих сновидінь», «Снігові забави», «Безлад у зірковому готелі», «Гараж», «Вуличний оркестр».
Вітаємо колектив з вдалим завершенням року та
бажаємо подальших успіхів!
Влас. інф.

Вишгород
Субота, 28 грудня 2019 року

ЖИТТЯ ЯСКРАВЕ
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«Йоль» зібрав 600 учасників
22 грудня 2019 року в найкоротший
день року на романтичній набережній
Київського водосховища відбувся 8-й
новорічний напівмарафон «ЙОЛЬ» —
останній, найяскравіший та вже традиційний забіг у новорічних костюмах, який
організувала GONKA. Незважаючи на несприятливу для грудня дощову погоду, в
забігові взяли участь близько 600 професійних спортсменів та аматорів.
Переможцями напівмарафону стали: серед чоловіків — Тарас Третяк з часом 1 год
19 хв 33 сек, серед жінок — Олена Сімонок
з часом 1 год 29 хв 55 сек.
Серед естафетних команд на п’єдестал
знову, як і в минулому році, піднялися відомі
професійні команди. Перше місце з результатом 1 год 11 хв 24 сек виборола команда
SAUCONY UKRAINE TEAM, на другому місці
— команда SALOMON з часом 1 год 17 хв 2
сек, третьою фінішувала команда ПУШЕБ з
результатом 1 год 19 хв 51 сек.
Досвідчена любительська естафетна ко-

НАПІВМАРАФОН

манда «КВІНТ-А» (м. Вишгород) у складі: Ігор
Рубаненко, Віктор Кухарчук, Андрій Ляшенко та Владислав Мазунін вже вп’яте поспіль
стартувала на новорічному півмарафоні і з
результатом 1 год 29 хв 3 сек фінішувала четвертою серед 10 команд-учасниць. Ще одна
молода вишгородська команда посіла 8-е
місце з результатом 1 год 47 хв 55 сек.
П’ятий сезон був досить успішним для
нашої команди, яка посіла перше та друге
призові місця серед команд ІТ-бізнесу в Київському міжнародному півмарафоні та марафоні відповідно. Ці високі результати нашої команди дозволили їй зайняти 5 місце в
рейтингу Run Ukraine Running League. А ще
до копилки команди «КВІНТ-А» вже третій
рік поспіль додалися медалі за третє місце у
Вишгородському нічному марафоні.
Щиро зичу усім мешканцям Вишгорода і,
зокрема, любителям бігу, доброго здоров’я
та успішних стартів у новому 2020 році!
Віктор КУХАРЧУК
ФОТО — автор

БЛАГОДІЙНІСТЬ

Свято для всіх
16 грудня 2019 року у Вишгородській спеціалізованій школі «Сузір’я»
відбувся благодійний ярмарок. Напередодні батьки та діти готували,
пекли різноманітні смаколики, і вже
в понеділок хол школи заполонили
столи з випічкою. Протягом дня на
перервах батьки, вчителі, учні продавали і купували смачненьке. Це був
неймовірний день єднання шкільної
родини. Всі кошти від продажів вирішили витратити на благодійність.
19 грудня передали до Центру дитячої кардіології і кардіохірургії лікарні
ОХМАТДИТ дві нові мікрохвильові печі,
що були куплені за кошти з благодійного ярмарку. Тепер батьки пацієнтів зможуть розігрівати дітям їжу. Із закупівлею
і транспортуванням нам допомогла волонтер і мешканка Вишгорода Вікторія
Лемешко.
Того ж дня на Свято Миколая учні
школи «Сузір’я» подарували дитячому
відділенню Вишгородської лікарні мінібібліотеку. Нашу ідею радо підтримала
завідувач відділення Ірина Романів, попередньо у телефонній розмові розповівши, що дітям з цікавими казками та
історіями й лікуватись веселіше.

Ми передали 335 книг (казки, оповідання, історії, енциклопедії). Багато їх
наші учні купили спеціально для лікарні. І ще привезли музичні та розвиваючі
іграшки.
Батьки учнів 1-Ж класу зібрали кошти на стелаж для бібліотеки. Тато Віктор Штучний допоміг його доставити
і змонтувати. Учні 10-Б класу Дмитро
Фастовець, Аліса Чемічева допомагали
з організацією.
20 грудня зробили одразу дві великі добрі справи. Учні 6-10 класів завантажили в автобус подарунки і разом з
батьками, вчителями та волонтерами
вирушили до Будинку престарілих у смт
Димер вітати бабусь і дідусів. По дорозі
співали веселих пісень і вигадували вітання. Президент школи Микола Стельмах переодягнувся Дідом Морозом,
хлопці і дівчата вбралися у святковий
одяг.
У Димері нас зустріли завідуюча закладом Людмила Ісаюк і волонтер Вікторія Лемешко. Ми привезли підгузки
для дорослих, пелюшки, миючі засоби.
Заходили в кожну кімнату і вітали стареньких щирими побажаннями.
Усі вони отримали 21 солодкий пода-

рунок. Мешканка Вишгорода Анастасія
Ел-Аджо підготувала для кожного мешканця Будинку ще й святковий набір. А
Червоний Хрест на чолі з директором
Світланою Рулевською — теплий одяг.
Найстарша
мешканка
будинку,
91-річна бабуся, згадала своє минуле.
Старенькі були дуже розчулені. Найбільше їм сподобались щирі обійми і привітання наших учнів. Прохали приїздити
ще, аби поспілкуватись. Домовились,
що наступного разу привеземо книги,
адже багато бабусь люблять читати детективи, дідусі — історичну літературу.
Старші дівчата, вийшовши з Будинку, розчулено плакали. Додому всі поверталися тихо, кожен розмірковував
про своє…
По дорозі завітали до дитячого будинку сімейного типу родини Бондаренків у Старих Петрівцях. Привезли
продукти, побутову хімію, засоби гігієни,
солодощі. Познайомилися з мамою Оленою, татом Сергієм, меншими дітьми,
погралися з домашніми улюбленцями —
восьма котиками і трьома собаками.
Від Червоного Хреста теж привезли
подарунки — смаколики та солодкі напої. А від Анастасії Ел-Аджо — цілу ко-

робку гелів для душу і солодощі.
Це був неймовірний тиждень доброти!
Особливо розчулив учень 2-Д класу
Тарас Нещерет: він розбив свою скарбничку і передав 190 грн для стареньких
(ми їх доклали для купівлі фруктів).
Окрема подяка директору школи
Олесі Горготі, яка підтримала акцію
«Свято для всіх», вчителям школи А. Ф.
Корецькій, Н. С. Дмитренко, Л. М. Тіміровій, голові батьківського комітету школи
Надії Азгін, Лесі Валько, мамі учнів з 3-В,
4-Г, 6-Г, Олені Письменній, мамі шести
дівчат, яка цілий день на ярмарку пригощала всіх кавою та какао і допомогла
фінансово, Тетяні Степановій, мамі учнів
з 1-Ж і 3-В, котра допомогла з організацією поїздки, мамам учнів 1-Г класу Юлії
Левченко, Лілії Пучковій — за допомогу
в пакуванні подарунків. Спасибі Ірині
Карепіній, експерту Молодіжної ради
при ВРДА, яка сконтактувала нас із волонтером Вікторією Лемешко, і всім дітям, батькам, вчителям, волонтерам, які
долучились до наших акцій!
Надія ПИРОЖЕНКО,
заступник директора
з виховної роботи ВСШ «Сузір’я»
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Вишгород
Субота, 28 грудня 2019 року
Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 28.11.2019 р. № 58/2

План діяльності Вишгородської міської ради
з підготовки проектів регуляторних актів на 2020-й рік
№

Назва
проекту регуляторного акта

Ціль прийняття регуляторного акта

Термін розробНайменування підрозділу, відповідального за розробку проекту
ки проекту регурегуляторного акта, № телефону
ляторного акта

1.

2.

3.

4.

1.

Про встановлення місцевих податків і зборів на Наповнення дохідної частини міського січень-травень
2020 рік.
бюджету, зміни до чинного законодавства України

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

2.

Про затвердження Порядку і нормативів відра- Наповнення дохідної частини міського протягом року
хування до загального фонду місцевого бюдже- бюджету, зміни до чинного законодавту комунальними унітарними підприємствами ства України
та їх об’єднаннями, які належать до комунальної власності територіальної громади міста
Вишгорода, частини чистого прибутку (доходу)
за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності.

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

3.

Про затвердження Порядку розміщення зовніш- Наповнення дохідної частини міського протягом року
ньої реклами у м. Вишгороді (внесення змін за бюджету, зміни до чинного законодавнеобхідності)
ства України

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

4.

Про оренду майна, що перебуває у комунальній Наповнення дохідної частини міського протягом року
власності територіальної громади м. Вишгоро- бюджету, зміни до чинного законодавда
ства України
(внесення змін за необхідності)

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

5.

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

Регулювання порядку залучення, роз- протягом року
рахунку розміру і використання коштів
пайової участі у розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури м. Вишгорода, зміни до чинного законодавства України,
наповнення бюджету.

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

6.

Про адміністративні послуги у місті Вишгороді

Виконання вимог Закону України «Про протягом року
адміністративні послуги», зміни до чинного законодавства України

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

7.

Про орендну плату за землю у м. Вишгороді Визначення розміру і встановлення по- протягом року
(внесення змін за необхідності)
рядку орендної плати за землю, забезпечення ефективного регулювання земельних відносин

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

8.

Про затвердження Правил благоустрою терито- Регулювання прав і обов’язків учасників січень-березень
рії м. Вишгорода
правовідносин у галузі благоустрою території міста, дотримання тиші в громадських місцях та торгівлі на ринку

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

9.

Про визначення мінімального розміру орендної пла- Регулювання прав і обов’язків учасників протягом року
ти за один квадратний метр загальної площі нерухо- правовідносин у галузі оренди нерухомомого майна фізичних осіб на території м. Вишгорода го майна, наповнення бюджету.
(внесення змін за необхідності)

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

10.

Про внесення змін до Положення «Про архітек- Врегулювання містобудівної та архітек- протягом року
турну діяльність у місті Вишгороді», затвердже- турної діяльності відповідно до діючого
ного рішенням Вишгородської міської ради
законодавства
від 20.10.2015 р. № 50/3 (внесення змін за необхідності)

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

11.

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

Визначення процедури присвоєння по- протягом року
штових адрес об’єктам нерухомості

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

12

Про затвердження Порядку розміщення тимча- Врегулювання містобудівної та архітек- протягом року
сових споруд для провадження підприємниць- турної діяльності відповідно до діючого
кої діяльності у м. Вишгороді (внесення змін за законодавства
необхідності)

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

13

Про затвердження Порядку визначення обсягів
пайової участі (внеску) власників тимчасових
споруд (малих архітектурних форм) в утриманні
об'єктів благоустрою м. Вишгорода

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

Регулювання порядку залучення, роз- протягом року
рахунку розміру і використання коштів
пайової участі власників тимчасових
споруд (малих архітектурних форм) в
утриманні об'єктів благоустрою м. Вишгорода, зміни до чинного законодавства
України, наповнення бюджету.

5.

Т. БРАЖНІКОВА, секретар ради

Інформація для підготовки проектів регуляторних актів на наступний 2020 рік
для формування плану підготовки регуляторних актів Вишгородською міською радою
№
п/п

Назва проекту, регуляторного органу

Цілі прийняття проекту

Строк підготовки проекту

1

2

3

4

Термін відстеження базової результативності регуляторного
акта
5

Додаток 2
до рішення Вишгородської міської ради
від 28.11.2019 р. № 58/2

Термін відстеження повторної,
періодичної
результативності
регуляторного акта
6

Відповідальні
7

Т. БРАЖНІКОВА, секретар ради

Вишгород
Субота, 28 грудня 2019 року

ОФІЦІЙНО

9

Про затвердження плану діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2020-й рік
Рішення п’ятдесят восьмої сесії
VІI скликання
від 28 листопада 2019 року № 58/2
Відповідно до ст. ст. 2, 4, 6-8, 32, 34
Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. ст. 25, 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити план діяльності Вишгородської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2020-й рік згідно з додатком 1.
2. Встановити, що розробник проекту
регуляторного акта:
2.1. Розробляє проект регуляторного
акта та аналіз його регуляторного впливу.
2.2. Забезпечує:
— оприлюднення повідомлення про
оприлюднення проекту регуляторного
акта та аналізу його регуляторного впливу;
— оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу;
— збір пропозицій та зауважень до
проекту регуляторного акта;
— надсилання проекту регуляторного акта і аналізу регуляторного впливу в
паперовому виді та на магнітних носіях

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

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

ну готує свої висновки про відповідність
проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності». У випадках,
визначених частиною другою статті 33
Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», такі висновки готуються на підставі експертного висновку
щодо регуляторного впливу та пропозицій уповноваженого органу;
— передає свої висновки та пропозиції уповноваженого органу для вивчення
до профільної постійної комісії;
— голова відповідальної постійної
комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8
Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а також пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням
постійної комісії щодо їх врахування при
представленні на пленарному засіданні
сесії Вишгородської міської ради проекту
регуляторного акта.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської
ради.
О. МОМОТ, міський голова

ВМКП «ВОДОКАНАЛ» РОЗ’ЯСНЮЄ
З 2 серпня 2017 року вступив у дію
Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання». 100% облік комунальних послуг
вимагає Держава. Тобто, всі будинки
міста повинні бути обладнані вузлами
комерційного обліку (будинкові засоби обліку) питної води, які забезпечуватимуть загальний облік водоспоживання багатоквартирного будинку.
Показники будинкових (комерційних)
засобів обліку будуть враховуватись при
формуванні рахунків на оплату послуг
централізованого водопостачання та водовідведення.
Розподіл обсягів між споживачами
виконуватиметься у відповідності до
пункту 3, статті 10 Закону України «Про
комерційний облік теплової енергії та
водопостачання».
Зазначений Закон передбачає право власників (співвласників) будинку на
самостійне обладнання водопровідних
вводів вузлами комерційного обліку.
Тобто, власники обиратимуть місце закупівлі та фахівців, які виконають монтажні роботи вузла обліку.
У разі, якщо власники (співвласники)
будинку не виконають роботи самостійно, Закон передбачає, що оператор зовнішніх інженерних мереж (тобто Вишгородське МКП «Водоканал») здійснить
закупівлю та монтаж вузлів комерційного обліку за рахунок підприємства з подальшим відшкодуванням власниками
вартості виконаного комплексу робіт.
Законом України «Про комерційний
облік теплової енергії та водопостачання» таке відшкодування передбачено у
вигляді внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного
обліку. Розмір внесків за встановлення
комерційних вузлів обліку визначатиметься окремо для кожного будинку.
Сплата внесків буде розстрочена на
строк до п’яти років або на інший строк
за згодою сторін.
На виконання вимог Закону, підприємство не менш як за два місяці до встановлення вузлів комерційного обліку
має повідомити власника (співвласників) будинку про намір встановити такий
вузол.
Власник (співвласники) будинку, в

Чого вимагає Закон
«Про комерційний облік теплової
енергії та водопостачання»
свою чергу, має повідомити підприємство про:
— згоду на встановлення вузла комерційного обліку на запропонованих
підприємством умовах;
— намір погодити з підприємством
відмінні від запропонованих умови встановлення вузла комерційного обліку;
— намір самостійно обладнати будинок вузлами комерційного обліку в установленому законодавством порядку.
В разі самостійного встановлення
вузлів обліку власником (співвласниками) будинку, внески таким споживачам
не нараховуються.
В разі, якщо протягом двох місяців
з дня отримання повідомлення власник
(співвласники) будинку не повідомить
підприємство про свої наміри, оснащення будинку вузлами комерційного обліку
буде здійснено підприємством.
У разі, коли власники перешкоджають установленню лічильника, оператор
має право отримати судовий дозвіл на
сервітут — право обмеженого користування частиною приміщення, щоб прилади все-таки було встановлено.
Лічильники
належать
власнику
приміщення, він же відповідає за їх збереження. Прилади беруть на облік протягом 14 днів із моменту встановлення
або з моменту подання звернення власника до оператора мереж.
Витрати на оснащення будинку вузлами комерційного обліку, здійснені оператором зовнішніх інженерних мереж,
відповідно Закону відшкодовуються споживачами послуг холодного водопостачання, а також власниками (співвласниками) приміщень шляхом сплати внеску
за встановлення вузла комерційного обліку ( ч. 6 ст. 3 Закону).
Разом із тим, відповідно до пункту
8 статті 3 Закону, органам місцевого
самоврядування надано право прийма-

ти рішення про затвердження місцевих
програм оснащення вузлами комерційного обліку будинків, які на день набрання чинності Закону були приєднані
до зовнішніх інженерних мереж, а також
про виділення з місцевого бюджету коштів на реалізацію прийнятої програми.
В такому випадку внески за встановлення вузла комерційного обліку споживачі
сплачувати не будуть.
20 липня 2018 року вступив в дію
черговий підзаконний акт на виконання
Закону «Про комерційний облік теплової
енергії та водопостачання»: «Методика
визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів
комерційного обліку та їх розподілу між
споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень,
обладнаних індивідуальними системами
опалення та/або гарячого водопостачання».
Таким чином, у платіжках додатково
з’являться позиції — щоквартальні внески.
Що таке щоквартальні внески?
Це щоквартальні платежі, які враховують витрати, пов’язані із встановленням, обслуговуванням або заміною
вузлів комерційного обліку (загальнобудинкових лічильників).
Як визначатимуться розміри внесків?
Розмір внесків на встановлення, заміну, обслуговування вузлів комерційного обліку визначається оператором
зовнішніх інженерних мереж (тобто
Вишгородським МКП «Водоканал»)
окремо для кожного будинку, де налічуються два і більше споживачів, відповідно до кількості приміщень (житлових та
нежитлових).
Розмір внеску за встановлення вузлів комерційного обліку враховує: витрати операторів зовнішніх інженерних ме-

реж, пов’язані з встановленням вузлів
комерційного обліку. Сплата цих внесків
розстрочується максимально на 5 років
або на інший строк за згодою сторін.
УВАГА! Цей вид внеску не нараховується у випадку, коли комерційний
вузол обліку встановлено:
— самостійно власником (співвласниками) за власний рахунок;
— за рахунок коштів місцевого бюджету.
Розмір внеску за обслуговування
вузлів комерційного обліку враховує: витрати операторів зовнішніх інженерних
мереж (Вишгородського МКП «Водоканал»), пов’язані з оглядом, опломбуванням/розпломбуванням, періодичною
повіркою, ремонтом засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла, забезпеченням дистанційної передачі результатів вимірювання,
охороною та страхуванням (за згодою).
Сплата цих внесків визначається з розрахунку на 1 рік.
Навіщо все це потрібно?
У пояснювальній записці до Закону
України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» зазначено, що сьогодні 77 % споживачів послуг
водопостачання мають лічильники, але,
якщо взяти тільки багатоквартирні будинки, то показник становитиме лише
20 %. Це не дає можливості берегти
воду, оскільки економії можна досягти
переважно через зменшення технологічних втрат.
На думку авторів документу, згідно із
Законом, невраховані витрати води внутрішньобудинкових систем знизяться на
три чверті. Користувачі ж будуть платити тільки за спожиті ресурси, що має
сприяти зменшенню витрат споживачів
на оплату комунальних послуг.
Завдяки обов'язковому встановленню приладів обліку води, прогнозоване
її споживання знизиться на 15-20 % у
період від одного до трьох років. А природні монополії не зможуть перекладати
своїх втрат на споживачів: законопроект покладає на мешканців тільки ті
витрати, які стосуються їхнього будинку.
Адміністрація Вишгородського
МКП «Водоканал»

10

Програма ТБ

Вишгород
Субота, 28 грудня 2019 року

ПОНЕДІЛОК, 30 ГРУДНЯ 2019 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН
09:25, 04:55 «Життя
вiдомих людей»
10:20 Т/с «Кухня»
20:15 Чарiвна казка на
всi часи «Три горiшки для
Попелюшки»
22:00 Х/ф «Свiнгери»
23:45 Х/ф «Доктор
Дулiттл - 2»
2+2
06:00 «Загублений свiт»
08:00 «ДжеДАI 2019»
09:00, 11:15 «Шаленi
перегони 2018»
10:00 «Спецкор»

10:40 «ДжеДАI»
12:45 «Угон по-нашому»
14:50 Х/ф «База Клейтон»
16:40 Х/ф «Загнаний»
18:15 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
22:00, 23:40 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-3»
22:50 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-4»
UA:ПЕРШИЙ
06:30 М/с «Книга
джунглiв»
08:20 Х/ф «Про принцесу
Ясочку i крилатого
шевця»
10:00, 11:25 Телепродаж
10:20 Бюджетники
11:45 Концертна
програма «Коло мрiй»

12:45 Х/ф «Святий Пилип.
Я вибираю рай»
14:50 Д/с
15:50 Концертна
програма «Новий рiк на
Суспiльному»
18:00, 21:00, 23:20
Новини
18:15 Д/с «Дикi тварини»
18:50 Х/ф «Кумедне
личко»
21:45 Х/ф «Донька Робiн
Гуда: Принцеса злодiїв»
00:00 Телепродаж Тюсо
ТРК «
УКРАїНА»
07:20 Зоряний шлях
08:50 Реальна мiстика
11:50, 15:20 Т/с
«Виходьте без дзвiнка»

15:00, 19:00 Сьогоднi
16:00 Велика Новорiчна
пригода 2017
20:00 Концерт Олега
Винника «Роксолана»
22:00 Новорiчне Шоу
Братiв Шумахерiв
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 10:00, 19:00,
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 10:30, 20:00
Танька i Володька
11:00 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
13:00 Х/ф «Продюсер»
14:50 М/ф «Зачарований
будинок»
16:25, 17:30, 18:30, 22:00

Країна У
17:00, 18:00, 23:00
Казки У
00:00 Сiмейка У
СТБ
06:15 Т/с «Коли ми
вдома»
08:10 Прокинься з
Ектором!
10:05 Т/с «Одружити не
можна помилувати»
14:00 Хата на тата
19:00 Х/ф «Дiвчата»
20:55 Х/ф «Дiамантова
рука»
22:50 Х/ф «За два
кiлометри до Нового
року»

06:05 Суперiнтуїцiя
10:00 Шалена зiрка
11:00 Хто проти
блондинок?
15:00 Хто зверху?
17:00 Кiлька пародiй
19:00 Х/ф «Дуже поганi
матусi»
21:00 Х/ф «Дуже поганi
матусi 2»
23:00 Х/ф «Весiльний
майстер»

НОВИЙ КАНАЛ

ІНТЕР
06:50 Х/ф «Малюк Спiру»
08:25 Х/ф «Подорож до
Рiздвяної зiрки»
09:50 Х/ф «Нареченавтiкачка»
11:55 Х/ф «Зимовий
замок»

20:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 10:30 Танька
i Володька
11:00 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
13:00 Х/ф «Спляча
красуня»
14:10 Х/ф «Бiлоснiжка.
Помста гномiв»
16:10 Країна У. Новий рiк
01:00 Казки У Кiно

та iншi пригоди Шурика»
22:50 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
23:50 Новорiчне
ппривiтання Президента
України В. Зеленського
00:00 З Новим Роком!
00:50 Х-фактор. Галаконцерт
03:40 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»

СТБ
06:00 Т/с «Коли ми
вдома»
08:55 Х/ф «Знахар»
11:30 Т/с «Список
бажань»
15:20 Х/ф «Дiвчата»
17:10 Х/ф «Джентльмени
удачi»
19:00 Х/ф «Дiамантова
рука»
20:55 Х/ф «Операцiя «И»

НОВИЙ КАНАЛ
07:05 М/ф «Том i Джеррi:
Форсаж»
08:40 М/ф «Том i Джеррi:
Гiгантська пригода»
09:40 Х/ф «Шалений
патруль»
11:50 Х/ф «Шалений
патруль 2»
13:50 Х/ф «Поганi хлопцi»
16:20 Х/ф «Поганi хлопцi
2»

13:30 Х/ф «Любiть
Куперiв»
15:30 Х/ф «Планета
самотнiх»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «По рiзних
берегах»
00:50 Х/ф «Це я»
ICTV
06:50 Факти тижня
08:50 М/ф «У пошуках
Жар-Птицi»
10:00 М/ф «Добриня
Микитович та Змiй
Горинович»
11:15 М/ф «Олешко
Попович i Тугарин Змiй»
12:45 Факти. День

13:00 М/ф «Iлля
Муромець i Соловей
Розбiйник»
14:25 М/ф « Iван
Княженко i Сiрий Вовк»
16:05 М/ф « Iван
Княженко i Сiрий Вовк-2»
17:25 М/ф «Три богатирi
на далеких берегах»
18:45 Факти. Вечiр
19:15 М/ф «Три богатирi i
Шамаханська цариця»
20:45 Х/ф «Маска»
22:35 Х/ф «Син Маски»

5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
06:20, 15:30 Невигаданi
iсторiї
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, 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН
09:25 Х/ф «Дiвчата»
11:25 Чарiвна казка на
всi часи «Три горiшки для
Попелюшки»
13:15 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
15:15 Х/ф «Дiамантова
рука»
17:15 «Лiга смiху»
20:20, 00:00 «Новорiчний
Вечiрнiй квартал
2019/2020»
23:55 «Новорiчне
Привiтання з Новим 2020
роком»
00:45 «Новорiчний
Вечiрнiй квартал
2018/2019»
04:25 «Вечiр прем’єр з

Катериною Осадчою»
2+2
06:00 «Помста природи»
06:45 «Загублений свiт»
15:50 Х/ф «Люди Iкс: Днi
минулого майбутнього»
18:10 Х/ф «Робокоп»
20:00 Х/ф «Робокоп-2»
22:05 Х/ф «Робокоп-3»
00:00 Х/ф «Солдат
Джейн»
02:05 «Вiн, вона та
телевiзор»
UA:ПЕРШИЙ
06:45 М/с «Книга
джунглiв»
08:35 Х/ф «Соляний
принц»
10:35, 11:55 Концертна
програма «Новий рiк на
Суспiльному»
12:55 Х/ф «Святий Пилип.
Я вибираю рай»

15:15 Д/с «Ремесло за
призначенням»
15:45 «Дивись
українською»
16:15 Х/ф «Iван Сила»
18:00, 21:00 Новини
18:15 Д/с «Дикi тварини»
18:45 Х/ф «Снiданок у
Тiффанi»
21:35 UA:Спорт
22:20 «Казки про
Суспiльне, чи що сказав
Дiд Панас»
23:50 Новорiчне
привiтання Президента
України
00:00 Концерт
симфонiчного оркестру
Українського радiо
01:00 Церемонiя
вручення премiй
Європейської
кiноакадемiї
03:50 Кому Нобеля?

ТРК «УКРАїНА»
06:00, 09:00, 12:00, 15:00
Сьогоднi
07:00 Зоряний шлях
08:45, 09:15, 12:15 Т/с
«Мама для снiгурки»
13:00, 15:15 Т/с «Ялинка
на мiльйон»
17:00 Новорiчне Шоу
Братiв Шумахерiв
20:00 Новорiчний концерт
«Привiт, 20-i»
23:55 Поздоровлення
Президента України
Володимира Зеленського
з Новим роком!
00:00 Музична
платформа. Краща пiсня
року
02:30 Великий
Новорiчний Концерт
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 10:00,

19:20 М/ф «Заплутана
iсторiя»
21:10 Х/ф «Красуня та
чудовисько»
23:50 Звернення
Президента України
Володимира Зеленського
00:00 М/ф «Крижане
серце»
01:55 Х/ф «Дуже поганi
матусi»
ІНТЕР
06:15 «Мультфильм»
07:00 Х/ф «Подорож до
Рiздвяної зiрки»
08:30 М/ф «Астерiкс i
таємне зiлля»
10:00 «Корисна
програма»
11:20 Х/ф «Тато на
Рiздво»
12:50 Х/ф «Дванадцять
мiсяцiв»
15:30 Х/ф «Карнавальна

нiч»
16:45 Х/ф «Пригоди
Паддiнгтона»
18:30 Х/ф «Джентльмени
удачi»
20:00 «Подробицi»
20:40 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
22:20, 00:00 «На Iнтерi Головна ялинка країни»
23:50 «Новорiчне
привiтання Президента
України Володимира
Зеленського»
ICTV
08:05 Х/ф «Пригоди
Плуто Неша»
09:45 Х/ф «Помiнятися
мiсцями»
11:50 Т/с «Пес»
15:45 Х/ф «Маска»
17:35 Т/с «Пес. Новорiчне
диво»
20:10, 21:30, 00:00

Дизель-шоу
23:55 Поздоровлення з
Новим роком Президента
України
5 КАНАЛ
07:45 Будiвельний
стандарт
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Час новин
09:25 Час громади
09:40, 10:10, 11:10, 12:25,
13:10 Iнформацiйний
день
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
14:10 Машина часу
15:30 Спостерiгач
16:20, 17:00, 18:00, 19:00,
21:00, 22:00, 23:00, 00:00,
01:00, 02:00 Новорiчна
територiя
03:00, 04:00, 05:00 Вибiр
року 2019

СЕРЕДА, 1 СІЧНЯ 2019 РОКУ
1+1
06:00 «Королева ночi.
Концерт Олi Полякової»
07:55 «Концерт MONATIK
Love it ритм»
09:45 «Церемонiя
вручення музичної премiї
Yuna 2019»
12:00 «Мiс Україна 2019»
13:20 «Вечiр прем’єр
з Катериною Осадчою
2019»
15:10 «Новорiчний
Вечiрнiй квартал
2019/2020»
19:30 ТСН
20:15 «Нiч хiтiв»
22:10 Х/ф «Свiнгери 2»
23:55 Х/ф «Свiнгери»

2+2
06:00 «Помста природи»
06:30 «Загублений свiт»
14:15 Х/ф «Охоронець»
16:15 Х/ф «Люди Iкс:
Апокалiпсис»
18:55 Х/ф «Марсiанин»
21:30, 23:55 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-4»
23:05 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-3»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 Кому Нобеля?
07:45 М/с «Книга
джунглiв»
08:55 Х/ф «Чарiвник
країни мрiй»

12:15, 23:35
Новорiчний Концерт
класичної музики у
виконаннi Вiденського
фiлармонiчного оркестру
14:50 Д/ф «Альпи: Снiговi
ландшафти»
16:00 Д/с «Дикi тварини»
16:30, 03:25 Бюджетники
17:00 Новорiчний концерт
18:00, 21:00, 23:10
Новини
19:15 Х/ф «Старий
добрий день подяки»
21:20 Х/ф «Рiздвяна
пiсня»
ТРК «
УКРАїНА»

06:10 Зоряний шлях
10:30 Фантастична нiч на
каналi «Україна»
13:35 Х/ф «Коли мене
полюбиш ти»
15:30 Т/с «Солона
карамель»
19:00 Сьогоднi
20:00 Х/ф «Родина
напрокат»
22:00 Т/с «Хлопчик мiй»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00 М/ф «Норм та
Незламнi»
09:35 М/ф «Норм. Ключi
вiд королiвства»
11:15 М/ф «Норм та

Нестримнi. Велика
пригода»
13:00 Х/ф «Снiгова
королева»
14:35 М/ф «Снупi та Чарлi
Браун. Дрiбнота у кiно»
16:10 М/ф «Рiо»
18:00 Казки У Кiно
20:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Країна У
23:00 Казки У
00:00 Сiмейка У
СТБ
06:15 Т/с «Коли ми
вдома»
07:10 Битва екстрасенсiв
22:00 Т/с «Вангелiя»

НОВИЙ КАНАЛ
06:40 М/ф «Том i Джеррi:
Загублений дракон»
07:50 М/ф «Веселi нiжки»
10:00 М/ф «Веселi
нiжки 2»
11:50 М/ф «Аладдiн»
13:50 М/ф «Крижане
серце»
15:40 М/ф «Заплутана
iсторiя»
17:30 М/ф «Шрек 3»
19:10 М/ф «Шрек
назавжди»
21:00 Х/ф «Чаклунка»
23:00 Х/ф «Крампус»
ІНТЕР

06:30 Х/ф «Тато на
Рiздво»
08:00 Х/ф «Як прогуляти
школу з користю»
10:00 Х/ф «Пригоди
Паддiнгтона»
11:30 Х/ф «Отзi та
таємниця часу»
13:10 Х/ф «Iграшка»
14:50, 22:20 «На Iнтерi Головна ялинка країни»
17:50 Х/ф «Сiм’янин»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Дiвчата»
ICTV
06:40 Особливостi
нацiональної роботи
08:20 Х/ф «Немовля на

прогулянцi»
10:00 Дизель-шоу
14:25 Х/ф «Володар
перснiв: Хранителi
персня»
17:25 Х/ф «Володар
перснiв: Двi вежi»
20:35 Х/ф «Володар
перснiв: Повернення
короля»
00:00 Х/ф
«Пiслявесiльний розгром»
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
07:45 Драйв
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 Група
продовженого дна

ЧЕТВЕР, 2 СІЧНЯ 2019 РОКУ
1+1
06:00 «Концерт Джамали
«I BELIEVE IN U»
07:50, 19:30 ТСН
08:35 Х/ф «Звiльнити
мiстера Дарсi»
10:15 Х/ф «Мiсiс
Даутфайр»
12:40 Х/ф «Озброєнi i
небезпечнi»
14:50 Х/ф «Голий
пiстолет»
16:20 Х/ф «Голий пiстолет
2»
18:00 Х/ф «Голий пiстолет
3»
20:15 Х/ф «Кiнгсмен:
Таємна служба»
22:40 Х/ф «Кiнгсмен:

Золоте кiльце»
2+2
06:20 «Загублений свiт»
11:55 Х/ф «Робокоп»
13:45 Х/ф «Робокоп-2»
15:50 Х/ф «Робокоп-3»
17:45 Х/ф «Викуп»
19:45 Х/ф «Кiкбоксер»
21:30, 23:05 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-4»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Дуда i Дада»
08:10 Х/ф «Король
Дроздовик»
10:00 Т/с «Дама пiд
вуаллю»
11:55, 14:30 Телепродаж

12:20 Країна на смак
14:45 Д/ф «Норвегiя.
Дика природа»
15:55 Д/с «Дикi
тварини»
16:25 Бюджетники
16:55, 23:50 Новорiчний
концерт
18:00, 21:00, 23:25
Новини
18:15, 19:50 #ВУкраїнi
18:45 «Я - Бот»
20:30 Нашi грошi
21:20 Х/ф «Пармська
обитель»
ТРК «
УКРАїНА»
06:30, 15:00, 19:00

Сьогоднi
07:30 Зоряний шлях
11:00 Реальна мiстика
15:20 Х/ф «Родина
напрокат»
17:10 Х/ф «Лисий нянь.
Спецзавдання»
20:00 Х/ф «Аватар»
23:15 Х/ф «2+1»
ТЕТ
08:00, 09:00, 10:00,
18:15, 19:15, 20:15,
21:15 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 10:30 Танька
i Володька
11:00 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка

13:00 Х/ф «Мавп’ячi
витiвки»
14:35 Х/ф «Золота гуска»
16:15, 17:15, 22:15
Країна У
16:45, 17:45, 23:15
Казки У
18:45, 19:45, 20:45, 21:45
Одного разу в Одесi
00:15 Сiмейка У
СТБ
06:00 Т/с «Коли ми
вдома»
06:55 Битва
екстрасенсiв
22:00 Т/с «Вангелiя»
НОВИЙ КАНАЛ

07:30 Х/ф «Щоденники
принцеси»
09:50 Х/ф «Щоденники
принцеси 2: Королiвськi
заручини»
12:00 Х/ф «Зачарована»
14:00 Х/ф «Попелюшка»
16:10 Х/ф «Красуня та
чудовисько»
19:00 Х/ф «Алiса в країнi
чудес»
21:00 Х/ф «Алiса в
Задзеркаллi»
23:10 Х/ф «Вiджа:
Смертельна гра»
ІНТЕР
06:05 «Орел i Решка.
Зiрки»

07:15 Х/ф «Белль i
Себастьян»
09:00 Х/ф «Отзi i
таємниця часу»
10:35 Х/ф «Чудова
п’ятiрка. У пошуках
пiратських скарбiв»
12:20 Х/ф «Iграшка»
14:00 Х/ф «Дiвчата»
15:50 Х/ф «Сiм’янин»
18:10 Х/ф «Рiздвяна
пiдмiна»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Дiамантова
рука»
22:25 «На Iнтерi - Головна
ялинка країни»
ICTV

06:15 Особливостi
нацiональної роботи
08:00 Х/ф «Санта i
компанiя»
09:40 Х/ф «З життя
таємних агентiв»
10:10 Х/ф «Син Маски»
12:50 Т/с «Мiстер Гутен
i ледi»
19:10 Х/ф «Варкрафт:
Початок»
21:15 Дизель-шоу
00:15 Скетч-шоу «На
трьох»
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, 3 СІЧНЯ 2019 Р ОК У
1+1
07:05 «Життя вiдомих
людей»
07:50, 19:30 ТСН
08:45 «Концерт DZIDZIO
«SUPER-PUPER»
10:10 «Королева ночi.
Концерт Олi Полякової»
12:05 «VIVA!
Найкрасивiшi»
13:50 «Нiч хiтiв»
15:40, 17:35 «Вечiр
прем’єр з Катериною
Осадчою»
20:15 «Лiга смiху»
00:15 «Концерт MONATIK
Love it ритм»
2+2

06:10 «Загублений свiт»
13:50 Х/ф «Викуп»
15:50 Х/ф «Марсiанин»
18:20 Х/ф «Вiтряна рiка»
20:15 Х/ф «Прямий
контакт»
22:00 Х/ф «Вбити Бiлла»
00:00 Х/ф «Нульовий
прообраз»
UA:ПЕРШИЙ
06:15 М/с «Книга
джунглiв»
08:10 Х/ф «Калошi щастя»
10:00 Т/с «Дама пiд
вуаллю»
12:20 Країна на смак
15:55 Д/с «Дикi тварини»
16:25 Бюджетники

16:55, 23:50 Новорiчний
концерт
18:00, 21:00, 23:25
Новини
18:15, 19:40 #ВУкраїнi
18:45 «Мiсто вкрадених
квартир»
20:15 Схеми. Корупцiя в
деталях
21:20 Х/ф «Пармська
обитель»
ТРК «
УКРАїНА»
07:30 Зоряний шлях
10:00 Х/ф «Лисий нянь.
Спецзавдання»
11:45 Х/ф «Аватар»
15:20 Новорiчний

зоряний шлях
17:20, 20:00 Т/с «Дiда
Мороза не буває»
22:00 Т/с «Ялинка на
мiльйон»
ТЕТ
08:00, 09:00, 10:00,
18:30 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 10:30 Танька
i Володька
11:00 4 весiлля
12:10 Панянка-селянка
13:10 Х/ф «Диявол
з трьома золотими
волосинами»
14:20 Х/ф «Бiлоснiжка»
15:30, 16:30 Країна У

16:00 Казки У
17:00 М/ф «Замбезiя»
21:00 М/ф «Рiо 2»
22:50 Х/ф «Ласкаво
просимо, або сусiдам
вхiд заборонено»
СТБ
06:35 Битва екстрасенсiв
22:00 Т/с «Вангелiя»
НОВИЙ КАНАЛ
06:50 М/ф «Тарзан»
08:40 М/ф «Геркулес»
10:20 Х/ф «Зачарована»
12:40 Х/ф «Попелюшка»
14:50 М/ф «Вiдважна»
16:30 Х/ф «Чаклунка»
18:20 Х/ф «Бiлоснiжка i

мисливець»
21:00 Х/ф «Мисливець i
Снiгова королева»
23:10 Х/ф «Вiджа:
Походження зла»
ІНТЕР
06:00 «Корисна
програма»
07:20 Х/ф «Белль i
Себастьян. Пригоди
тривають»
09:05 Х/ф «Чудова
п’ятiрка. У пошуках
пiратських скарбiв»
10:50 Х/ф «Чудова
п’ятiрка. Таємниця
стародавнього амулета»
12:40 Х/ф «Буркотун»

14:30 Х/ф «Дiамантова
рука»
16:25 Х/ф «Рiздвяна
пiдмiна»
18:10 Х/ф «Кохання в
Лапландiї»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Все або
нiчого»
22:30 «Новорiчний
вогник. Залишаємось
зимувати»
ICTV
06:35 Особливостi
нацiональної роботи
07:25 Т/с «Мiстер Гутен
i ледi»
10:45 Х/ф «Пригоди

Плуто Неша»
12:20 Х/ф «Помiнятися
мiсцями»
14:15 Х/ф «Полiцейський
з Беверлi Гiллз»
16:05 Х/ф «Полiцейський
з Беверлi Гiллз-2»
17:50 Х/ф «Полiцейський
з Беверлi Гiллз-3»
19:35 Х/ф «Нестримнi»
21:15 Дизель-шоу
00:00 Скетч-шоу «На
трьох»
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
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 проєктiв

СУБОТ А , 4 СІЧНЯ 2 019 Р ОК У
1+1
06:55, 19:30 ТСН
07:40 «Життя вiдомих
людей»
09:25 Х/ф «Голий
пiстолет»
11:00 Х/ф «Голий
пiстолет 2»
12:30 Х/ф «Голий
пiстолет 3»
14:05, 20:15 «Новорiчний
Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
00:10 «Свiтське життя»
2+2
06:00 «ДжеДАI 2019»
08:00 «ДжеДАI. Дайджест
2018»
09:00 «Загублений свiт»

14:00 Х/ф «Люди Iкс: Днi
минулого майбутнього»
16:20 Х/ф «Люди Iкс:
Апокалiпсис»
19:00 Х/ф «Логан:
Росомаха»
21:30 Х/ф «Вбити
Бiлла-2»
23:55 Х/ф «Посланець»
UA:ПЕРШИЙ
06:15 М/с «Книга
джунглiв»
08:10 Х/ф «Жива вода»
09:50 Х/ф «Грозовий
перевал».
12:50 Енеїда
14:10 Д/ф «Наша Земля Нашi Океани»
15:55 Д/с «Дикi тварини»

16:25, 03:25 Бюджетники
16:55, 23:50 Новорiчний
концерт
18:00, 21:00, 23:25
Новини
18:15, 20:00 #ВУкраїнi
18:45 «Два трактори за
межами Рiвного, Україна»
19:25 «Дивись
українською»
20:30 «Вiйна: iсторiї
початку»
21:20 Х/ф «Марiя Терезiя»
ТРК «
УКРАїНА»
06:30, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Зоряний шлях
09:30 Реальна мiстика

11:35 Х/ф «Сьомий гiсть»
13:30, 15:20, 20:00 Т/с
«Квiти дощу»
22:00 Т/с «Умови
контракту 2»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф «Снупi та Чарлi
Браун. Дрiбнота у кiно»
12:05 Х/ф «Спляча
красуня»
13:15 Країна У. Новий рiк
15:15, 00:00 Країна У
16:15, 22:00 Iгри Приколiв
17:15 Х/ф «Ласкаво
просимо, або сусiдам
вхiд заборонено»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою

23:00 Одного разу в
Одесi
СТБ
06:40 Т/с «Коли ми
вдома»
07:00 Т/с «Рецепт
кохання»
10:45 Т/с «Пiзнє каяття»
19:00 Х-фактор
21:25 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
23:00 Х/ф «Джентльмени
удачi»
НОВИЙ КАНАЛ
06:10 Х/ф «Щоденники
принцеси»
08:20 Х/ф «Щоденники

принцеси 2: Королiвськi
заручини»
10:50 М/ф «У пошуках
Дорi»
12:20 Х/ф «101
далматинець»
14:30 Х/ф «Алiса в країнi
чудес»
16:50 Х/ф «Алiса в
Задзеркаллi»
19:00 Х/ф «Земля тролiв»
21:00 Х/ф «Ван Хелсiнг»
23:40 Х/ф «Вiктор
Франкенштейн»
ІНТЕР
06:20 «Мультфiльм»
07:20 Х/ф «Белль
i Себастьян. Друзi
назавжди»

09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»
11:00 Х/ф
«Приборкувачка тигрiв»
12:50 Х/ф «Три
Гавкатери»
14:25 Х/ф «Кохання в
Лапландiї»
16:10 Х/ф «Все або
нiчого»
18:15 Х/ф «Iнтуїцiя»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Шеф»
22:10 «Новорiчний
вогник. Повiр у мрiю»
ICTV
08:30 Т/с «Мiстер Гутен

i ледi»
10:05 Х/ф «Полiцейський
з Беверлi Гiллз»
11:55 Х/ф «Полiцейський
з Беверлi Гiллз-2»
13:40 Х/ф «Полiцейський
з Беверлi Гiллз-3»
15:25, 21:15 Дизель-шоу
17:55 Х/ф «Нестримнi»
19:40 Х/ф «Нестримнi-3»
23:45 Т/с «Копи на
роботi»
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
18:00 Є сенс
18:30, 23:15 Про вiйсько
19:25 Особливий погляд
20:00 Рандеву
21:30 Вiкно в Америку
22:05 Лiнiйка
документальних
проєктiв

Вишгород
Субота, 28 грудня 2019 року
У 2020 році розпочинається новий астрологічний цикл, який складається з 12 знаків зодіаку. За
словами астрологів, рік Білого Металевого Щура
обіцяє хороший початок у багатьох починаннях.
Втім, варто звертати увагу на свій характер і усіляко його приборкувати, адже щур — тварина непроста, тож доведеться йти на компроміси.
Астрологи розповідають, що Щур принесе великий прибуток та багатство майже усім знакам
зодіаку. Попри те, що 2020 рік є високосним, багатьом буде щастити у всіх сферах життєдіяльності.
Найбільше — Овнам, Водоліям та Рибам. Для інших знаків зодіаку рік буде не менш доленосним.
Сюрпризи чатуватимуть на вас на кожному кроці.
Тим людям, які народилися в рік Щура, поталанить
найбільше. Важливо не залишати справи на половині шляху!
Овен (21 березня — 20 квітня)
Для Овна 2020 рік пройде досить позитивно. Астрологи пророкують вам великий енергетичний потенціал. Усі ваші
поставлені цілі на рік обов'язково реалізуються. Ваш запал до роботи та справ буде вражати
не лише оточуючих, але й вас самих. Такого від себе
ви точно не очікували! Зірки підготували для вас також
низку сюрпризів: від зміни посади — до переїзду в іншу
країну.
Самотні у 2020 році нарешті знайдуть своє справжнє кохання. А ті, хто довго вагався, чи поєднувати
свою долю з коханою половинкою, — знайдуть усі відповіді на питання.
Телець (21 квітня — 20 травня)
У 2020 році Тельці зможуть трішки
відпочити від роботи і насолодитися
яскравими моментами. Зірки підготували для вас невиснажливий графік на
роботі та кількість завдань, тож ви зможете достатньо
часу приділити сім'ї та собі. Ви нарешті зможете розставляти правильно пріоритети та досягати поставленої мети. Підготуйтеся до того, що у 2020 році вся
відповідальність ляже на ваші плечі. Тепер купувати
квитки на літак, оплачувати комунальні послуги чи домовлятися про ремонт у квартирі — буде лише вашим
зобов'язанням.
На початку осені вас чекають зміни в особистому
житті. Тож, або розпрощайтеся зі своїм минулим, або ж
ретельно подумайте, як саме ви бачите своє майбутнє
з коханою половинкою.

Гороскоп на 2020 рік
Білого Щура
радять позбутися ліні, яка у вас присутня. Зробіть все
можливе для того, щоб вами пишалися ваші близькі.
Якщо у вас виникне цікава ідея, не спішіть її розказувати усім друзям, адже таким чином ви швидко
втратите запал. У 2020 році гороскоп радить звернути
увагу на проведення часу поза межами роботи. Можливо, саме час поставити ціль прочитати більше книг,
відвідати музеї, картинні галереї чи насолодитися музикою у філармонії.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Левам у 2020 році варто бути обережними у висловлюваннях зі своїми
керівниками. Якщо ви втратите роботу,
то вам буде непереливки. Тож будьте
люб'язними та не вимагайте від начальства більше,
аніж воно може запропонувати. Вам може здатися, що
у вас зовсім немає друзів, тож ви почнете увесь час
приділяти віртуальному життю. Зірки рекомендують позбутися цієї згубної звички і почати більше часу проводити з друзями за цікавими бесідами.
Для того, аби перебувати в тонусі, вам варто постійно себе мотивувати.
Астрологи кажуть, що впродовж року ви будете шукати розраду в коханій людині. Однак, будьте обережними з проблемами, які у вас виникнуть. Від постійних
нарікань ви можете отримати тріщину у власних стосунках.
Діви (24 серпня — 23 вересня)
2020 рік для Діви буде неабияким
успішним. Ви будете повні сил та енергії, а також приведете себе у гарну фізичну форму. У червні на вас чекає
службовий роман, у серпні у вас відбудеться цікаве
знайомство з людьми, які будуть вас мотивувати для
створення цікавих проектів. У грудні, ймовірно, на вас
чекає переїзд у власне житло.
Астрологи рекомендують Дівам економити і почати відкладати гроші. Якщо ви відчуваєте потребу в
навчанні, то запишіться на курси англійської, навиків
лідерства, основи дизайну чи швидкочитання. Все залежить від того, чим ви цікавитеся.

Близнюки (21 травня — 21 червня)
У 2020 році Близнюкам варто бути
дуже обережними. Звертайте увагу, на
яке світло ви переходите на пішохідному
переході, будьте уважними за кермом,
слідкуйте за своїми речами і не нехтуйте правилами у
спортзалі, адже можете мимоволі травмуватися. Вже
влітку ви зможете відчувати себе безпечно, адже всі
негаразди підуть геть.
Не розчаровуйтеся, що у вас досі немає справжнього друга чи подруги. Астрологи пророкують вам
дружбу, на яку ви чекали все своє життя. Тож дочекайтеся моменту. Також зірки радять звернути увагу на
стосунки. Не рубайте все з плеча, а добре подумайте і
проговоріть усі нюанси зі своєю половинкою.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)
На Терезів чекає цікавий етап у 2020
році. Ви давно задумувалися над власним
бізнесом, тож, цілком ймовірно, що саме
цього року вам випаде чудова нагода втілити свою справу в реальність. На початку року ви зацікавитеся новими сферами діяльності. Можливо, саме
це зацікавить вас для започаткування власного стартапу.
На початку весни астрологи рекомендують зайнятися духовними практиками і приділити більше уваги
творчості. Виділяйте час на подорожі, спілкуйтеся з
батьками та підтримуйте контакт з друзями. Будьте завжди у потоці справ — і тоді успіх не примусить себе
чекати.
Почуття та емоції щодо вашої другої половинки вийдуть на перший план. Всю увагу ви будете віддавати
сімейному щастю та затишку.

Рак (22 червня — 22 липня)
2020 рік для Рака буде благополучним. Ви будете повсякчас у доброму
гуморі: на роботі вас чекають гарні стосунки з колегами, вдома ви зможете відчути повний релакс, у стосунках пануватиме гармонія.
Астрологи рекомендують вирушити влітку на море та
провести цей час із задоволенням. Зверніть увагу на потреби ваших батьків. Якщо їм не вистачає коштів, то допоможіть їм у важку хвилину. Ваша карма повернеться
до вас сторицею. Втім, скільки б ви не заробляли, зірки

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Для Скорпіонів 2020 рік виявиться
досить активним. Ви зміните роботу, переїдете в інше житло або ж навіть в інше
місто. Найважливішим завданням для
вас буде — подолання своїх страхів та переживань.
Навчіться говорити і не мовчіть, коли вас щось турбує,
адже ви можете змінити багато речей. Впродовж року
Скорпіони проявлять доброту, щедрість, оптимізм, розум і творчий потенціал.

РІЗНЕ
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Подорожі можуть повністю змінити вашу долю
та подальші плани. На початку літа вам вдасться посваритися навіть з тими, з ким раніше у вас не було
конфліктів. Восени у вас виникне депресія, вам буде
здаватися, ніби увесь світ проти вас. Зірки радять виділити час на відпочинок, щоб повністю відновитися, аби
до кінця року ви не «вигоріли».
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
На початку 2020 року у Стрільців
назбирається трохи клопотів, втім ви
швидко візьмете себе в руки і доведете все до ладу. Вас почнуть оточувати
люди, які будуть погіршувати ваш моральний стан. Зірки рекомендують позбутися таких друзів без жодних
докорів сумління. На початку весни ви зустрінете другу
половинку, і станеться це зовсім неочікувано. Влітку ви
повністю зміните своє оточення, вподобання та цінності. Астрологи кажуть, що такі зміни позитивно вплинуть
на ваше подальше життя.
Наприкінці року доля підготує для вас сильний поштовх. Якщо докладете максимум зусиль, то лише
виграєте в цій справі. Усі ваші сили будуть залежати
від духовного стану. Тож виділяйте свій вільний час на
приведення хаотичних думок у чисте річище добрих
помислів.
Козеріг (22 грудня — 20 січня)
Козерогам у 2020 році варто приділити
увесь вільний час лише собі. Усі попередні роки ви були шаленим трудоголіком,
тепер потрібно відпочити, ваші прибутки
все одно зростатимуть. Не змушуйте себе щось робити,
коли у вас немає на це сил, не працюйте ночами, харчуйтеся правильною їжею і займайтеся спортом.
Друга половина року ідеально підійде для навчання. Вийдіть із зони комфорту і почніть займатися тим,
чого не робили раніше.
Зірки прогнозують вихід ваших стосунків на новий
рівень. Постарайтеся знайти зі своєю коханою половинкою точки дотику, спільні вподобання та ще низку
цікавих речей, які вас більше об'єднають.
Водолій (21 січня — 20 лютого)
Для Водоліїв 2020 рік буде неабияким успішним. Ви досягатимете
успіху у всіх сферах життєдіяльності.
Вам відкриються широкі перспективи
кар'єрного зросту, усі проекти матимуть хорошу рентабельність. Усе, що стосуватиметься навчання та саморозвитку, увінчається багатим досвідом, який надалі
ви зможете використати у багатьох напрямках.
Однак, пам'ятайте: для того, аби досягнути успіху,
вам не варто бути меркантильними і хитрувати, адже
це негативно вплине на вашу особистість. Найбільшу
схильність у 2020 році отримають ті, хто буде чесним,
активним та справедливим.
Водолії у 2020 році будуть з легкістю заводити нові
стосунки і так само з легкістю їх відпускати. Астрологи
рекомендують робити вибір не головою, а серцем.
Риби (21 лютого — 20 березня)
Риби у 2020 році стануть менш емоційними і більш працьовитими. Це покращить вашу продуктивність: ви наберетеся сміливості просити допомоги
в оточуючих та зможете легко завести бесіду з керівниками. Якщо ви відчуваєте, що виконуєте добре свою
роботу, то не бійтеся попросити більшу зарплату. Наприкінці весни очікуйте на велику покупку. Це може
бути новий автомобіль, квартира чи інвестиція у проект.
Влітку Риби трохи розслабляться, втім вже восени у
вас відкриється десяте дихання для того, аби з новими
силами завершити усі плани та цілі, які ви поставили
перед собою.
Для тих пар, які перебувають у стосунках, астрологи радять слідкувати за своїми словами, щоб часом не
сказати нічого лишнього.

НЕДIЛЯ, 5 СІЧНЯ 2 019 Р ОК У
1+1
06:25, 07:15, 08:05, 09:45
«Життя вiдомих людей»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
10:40 «Свiт навиворiт»
12:00 Х/ф
«Вiдморожений»
19:30 «Телевiзiйна
Служба Новин»
20:15 Х/ф «Льодовиковий
перiод»
21:50 Х/ф «Парк
Юрського перiоду»
00:05 Х/ф «Свiнгери 2»
2+2
06:00 «ДжеДАI 2019»
08:00 «ДжеДАI. Дайджест

2018»
09:00 «Вiн, вона та
телевiзор»
14:15 Х/ф «Близнюкидракони»
16:15 Х/ф «Навколо свiту
за 80 днiв»
18:25 Х/ф «Шанхайський
полудень»
20:25 Х/ф «Випадковий
шпигун»
22:05 Х/ф «Сусiди на
стрьомi»
00:00 Т/с «Стоматолог»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Кмiтливиий
Сяо Цзи»
08:15 Х/ф «Три золотих

волосини»
09:50, 15:55 Д/с «Дикi
тварини»
10:55, 12:40 Скелетон.
Кубок свiту. III етап
12:00 Д/с «Боротьба за
виживання»
14:05 Х/ф «Донька Робiн
Гуда: Принцеса злодiїв»
16:30 Бюджетники
16:55, 23:50 Новорiчний
концерт
18:00, 21:00, 23:25
Новини
18:15, 19:55 #ВУкраїнi
18:45 «Майдан Гiдностi»
20:30 «Дивись
українською»
21:20 Х/ф «Марiя Терезiя»

ТРК «
УКРАїНА»
06:30, 19:00 Сьогоднi
07:30 Зоряний шлях
10:00 Т/с «Дiда Мороза
не буває»
13:45, 20:00 Т/с
«Найкращий чоловiк»
22:00 Т/с «Умови
контракту 2»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф «Замбезiя»
12:00 Х/ф «Панi
Метелиця»
13:10 Країна У. Новий рiк
15:10, 00:00 Країна У

16:10, 22:00 Iгри Приколiв
17:10 М/ф «Рiо 2»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Одного разу в
Одесi
СТБ
06:40 Х/ф «Зимова
вишня»
08:15 Т/с «Знахар»
10:50 Т/с «Пiзнє каяття»
18:00 Т/с «Ми бiльше,
нiж я»
21:40 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
23:25 Х-фактор
НОВИЙ КАНАЛ

06:20 М/ф «Геркулес»
08:10 Х/ф «Снiгова
королева»
11:50 М/ф «Вiдважна»
13:40 М/ф «Шрек 3»
15:30 М/ф «Шрек
назавжди»
17:10 Х/ф «Будинок з
приколами»
19:00 Х/ф «Двоє: я та
моя тiнь»
21:00 Х/ф «Рiччi - багач»
23:00 Х/ф «Краще не
дивись»
ІНТЕР
06:35 «Мультфiльм»
07:00 Х/ф «Буркотун»
09:00 «Готуємо разом»

10:00 «Орел i Решка.
Дива свiту»
11:00 «Орел i Решка.
Iвлєєва vs. Бєдняков»
12:00 Х/ф «Шеф»
13:35 Х/ф «Iнтуїцiя»
15:10 Т/с «Мене звати
Мелек»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «SuperЗять»
22:25 «Жди меняе в
Новий рiк»
ICTV
06:05 Особливостi
нацiональної роботи
08:35 Т/с «Мiстер Гутен
i ледi»
10:10 Х/ф «Прибульцi»

12:00 Х/ф «Прибульцi в
Америцi»
13:30 Х/ф «Сiмейне
пограбування»
15:05, 21:15 Дизель-шоу
17:30, 19:10 Х/ф
«Нестримнi-3»
23:55 Т/с «Копи на
роботi»
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
08:40 Натхненн
10:10 Кiно з Я. Соколовою
10:50 Афiша
11:15 Vоїн - це я!
12:10, 23:15 Невигаданi
iсторiї
15:10 Про вiйсько
17:10 Особливий погляд
18:00 Час. Пiдсумки року
з Анною Мiрошниченко
21:40 Час-Time
22:05 Лiнiйка
документальних
проєктiв
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ПАНОРАМА

Вишгород
Субота, 28 грудня 2019 року

Завдяки цим мужнім чоловікам у камуфляжі ми спокійно зустрічаємо новорічно-різдвяні свята. І нам варто підняти перший келих за тих, хто зараз на блокпостах, у траншеях і бліндажах з автоматом у руках. Нехай минають вас кулі, шановні наші захисники!

Вітаю колектив фахівців приватної клініки
Людмили Вікторівни ДИКУН.
Бажаю вам, щоб були щасливі і здорові, достатку і добра.
Хай ваша енергія не вичерпується, нехай Новий рік принесе
у ваші родини радість і тепло, щоб на душі завжди був спокій.
Ваша пацієнтка
Тетяна Степанівна ГРИГОРЕНКО

ВПІЗНАЙ НАШИХ
Шановні мешканці міста Вишгорода! Від щирого серця
вітаємо вас з Новим 2020 роком та Різдвом Христовим!
Хай ніч казкова радість принесе,
Ялинка ніжно мерехтить вогнями
Та буде щастя вам понад усе,
З любов’ю, щирим гумором, піснями.
Хай здійснює бажання рік Новий,
Хай вся родина ваша процвітає.
З чудовим святом радості і мрій
Ми щиро і сердечно вас вітаєм!
З повагою, директор Віталій КРАВЧУК та колектив
рекламної агенції і агенції нерухомості «Big City Lights»!

Чарівні зірки-2019

21 грудня ц. р. у м. Києві відбулися змагання
з художньої гімнастики «Чарвіна зірка-2019». У
турнірі взяли участь 11 команд з різних куточків
України (Чернігів, Херсон, Київ, Рівне, Хмельницький, Українка, Вишгород та ін.). Наші юні
гімнастки вкотре проявили себе з найкращої
сторони та вибороли багато золотих нагород.
Це Віталіна Концева, Поліна Козіна, Ярослава
Цеханова, Алісія Духота, Марія Ливинець, Вероніка Бондарук, Марія Баранова, Влада Концева,

РОБОТА НА ДОМУ.
ДИСПЕТЧЕР У ТАКСІ
(від 25 до 55 років).

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

ДЛЯ РОБОТИ В ТАКСІ М. ВИШГОРОДА
ПОТРІБНІ ВОДІЇ ЗІ СВОЇМ АВТО,
А ТАКОЖ МІКРОАВТОБУСАМИ НА 5-8 МІСЦЬ.
Найкращі умови для роботи.
Робота неповний і повний робочий день.
Тел: (093) 981-52-64, (096) 462-03-20

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

Анастасія Светлова. Чималий урожай перемог!
Але спочивати на лаврах нашим юним гімнасткам не доводиться. Вже не за горами чергові
змагання та нові випробування, тож наші красуні
наполегливо готуються до них. Побажаємо їм та
їхньому молодому тренеру Людмилі Вологдіній
успіхів і нових великих перемог!
Іван КАРПИНА,
заступник директора
Вишгородської районної КДЮСШ

(093) 981-52-64,
Тел: (04596) 33-333,
(096) 462-03-20

Вважати недійсним свідоцтво на право власності на житло, що знаходиться за адресою: с. Демидів,
вул. Київська, 55, кв. 18, площею 79,3 кв. м, свідоцтво видане на ім’я Володимира Олександровича
БОНДАР та членів його сім’ї Тетяни Іванівни БОНДАР, Романа Володимировича БОНДАР, Анни Володимирівни БОНДАР. Свідоцтво видане згідно з розпорядженням (наказом) Демидівської сільської
ради від 31.07.1996 р., № 134-П
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.

ПОТРІБНА ХАТНЯ РОБІТНИЦЯ
В СІМ’Ю З ЧОТИРЬОХ ОСІБ
(будинок — 400 кв. метрів),
м. Вишгород.
З/П — 25000 грн.
на місяць.

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.

Обов’язки: приготування їжі,
прання, прасування.

Тел: (067) 184-83-71
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.
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
Наклад 10 000 примірників

