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ФОТОФАКТ

Першою народилась дівчинка…
Першою у 2020 році у Вишгороді народилась дівчинка. До речі, і в
Україні — також. Кажуть, це до миру.
Як повідомила завідуюча пологового
відділення Вишгородської ЦРЛ Ірина Губар: «Станом на 9 січня з’явилися на світ

18 діток — 11 хлопчиків та 7 дівчаток».
Бажаємо батькам, аби їхні нащадки
росли здоровими і щасливими та ніколи
не знали у своєму житті війни. Здоров’я
та благополуччя усім родинам!
Влас. інф.

СЮРПРИЗИ ПРИРОДИ

У Вишгороді на Новий рік зацвіли підсніжники та сакура
Схоже, природа сплутала пори
року і під Новий рік принесла українцям не сніг, а квіти.
«З Новим роком, друзі! 12 місяців,
мабуть, об’їлися мухоморів і точно забу-

ли, чия зараз черга! 1 січня, взагалі-то! А
у мами на дачі у Вишгороді цвітуть проліски!» — написала Тетяна Ростовська у
своєму профілі у Фейсбук. А Станіслав
Рудич поділився фото зацвівшої сакури.

АКТУАЛЬНО

Нові закони з 1 січня 2020
Поки українці доїдають олів’є, у
країні почали діяти кілька нових законів, про які потрібно знати кожному.
Так, один із законів — кримінальна
відповідальність за водіння автомобіля в
нетверезому стані. З нового року п’яних
водіїв каратимуть не тільки штрафами,
але і в’язницею, у деяких випадках.
Ще одне нововведення, якого так
довго чекали українці, — з нового року
народні депутати залишилися без недоторканності. Тепер народних обранців
будуть звинувачувати, судити і карати
так само, як і простих смертних.
Приємним сюрпризом для народу
стане підвищення мінімальної зарплати
та інших соцвиплат.
А от стати пенсіонером буде складніше. Для того, щоб вийти на відпочинок
у 60 років, треба мати мінімум 27 років
трудового стажу. Іншим доведеться
працювати довше. Так, якщо у вас від
17 до 27 років страхового стажу, то на

пенсію зможете вийти не раніше 63 років, а при стажу від 15 до 17 років — не
раніше 65-ти.
З нового року в Україні запрацює новий виборчий кодекс, про який так багато говорили в пресі і соцмережах. Тепер
українці на виборах зможуть голосувати
не тільки за партію, але і за конкретну
людину в партійному списку.
У 2020 році українці зможуть викривати корупціонерів і, не соромлячись, доносити на чиновника, який вимагає хабар.
Воїни-добровольці отримають право
на «корочку» «Учасник бойових дій». Тепер держава гарантує захист їхніх інтересів і прав.
За паркування на місцях для електрокарів почнуть штрафувати.
Палити стане дорожче. Нині в середньому пачка цигарок коштуватиме 45
гривень. Це пов’язано з вирівнюванням
акцизної ставки до норм ЕС, де вона
складає 90 євро за 1000 цигарок.

Мешканці міста, району, області, м. Києва, підприємства
та організації можуть передплатити газету «Вишгород»
у будь-якому відділенні поштового зв’язку.
Індекс газети ТОВ «Газета «Вишгород»
у Каталозі місцевих періодичних видань 76063.
У Вишгороді відділ передплати Центру поштового зв’язку № 10
(пл. Т. Шевченка, 2) працює: понеділок — п’ятниця,
з 8:30 до 12:30 і з 13:30 до 17:30. Тел: (04596) 54-349.

Напередодні Різдва Христового за доброю багаторічною традицією вишгородські
пластуни урочисто передали міському голові Олексію Момоту Вифлеємський вогонь.
Скаути мають місію розповсюджувати цей маленький вогник по всій Європі.
Світло тепла, миру, злагоди і надії мандрує із Заходу на Схід, із Півночі на Південь,
долаючи численні кордони і єднаючи всіх християн у час Різдва.

ТРАГЕДІЯ

Український літак розбився в Ірані
Пасажирський літак Boeing 737
української авіакомпанії «Міжнародні
авіалінії України», який перевозив 180
пасажирів, розбився незабаром після
зльоту з Тегерана, столиці Ірану.
Внаслідок авіакатастрофи загинули
11 громадян України (2 пасажири та 9
членів екіпажу), громадяни Ірану – 82
особи, Канади – 63 особи, Швеції – 10
осіб, Афганістану – 4 особи, троє громадян Німеччини, троє громадян Великої

Британії. Серед них — 24 дитини.
Літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран – Київ мав прибути у Міжнародний
аеропорт «Бориспіль».
Попередня версія західних спецслужб: Boeing 737 «Українських міжнародних авіаліній» зазнав аварії в Ірані
через поломку двигуна, а не через те,
що його збила ракета.
9 січня в Україні було оголошено
днем жалоби.
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Звіт голови Вишгородської районної ради
Ростислава Миколайовича Кириченка
про роботу за листопад 2018 року —
листопад 2019 року

Протягом звітного періоду моя робота була спрямована на покращення соціального, економічного та
культурного розвитку району, а також на створення
рівних і комфортних умов для роботи кожного депутата.
За 2018 рік до загального та спеціального фонду
районного бюджету надійшло 578704,266 тис. грн, в
тому числі офіційних трансфертів — 306036,371 тис.
грн, це 52,9 % від загального обсягу надходжень до
районного бюджету. В порівнянні із відповідним періодом 2018 року (враховуючи приєднання Гаврилівської
с/р до м. Буча) загальний приріст надходжень до районного бюджету становить 0,9 % або 5256,860 тис.
грн.
Завдяки плідній співпраці районної ради та районної державної адміністрації, на фінансування дошкільних закладів освіти селищного, сільських будинків
культури та клубів передані кошти з районного бюджету міському, селищному та сільським бюджетам у
вигляді іншої субвенції з місцевого бюджету на суму
61 002,367 тис. грн.
На фінансування установ соціально-культурної
сфери та соціального захисту населення направлено
382078,996 тис. грн, в тому числі: на заклади освіти,
галузь охорони здоров’я, соціальний захист і соціальне забезпечення, культуру і мистецтво, фізичну культуру та спорт.
За звітний період проведено 8 сесій районної ради,
з них 4 позачергових, на яких розглянуто 196 питань та
прийнято відповідні рішення.
На пленарних засіданнях ради розглянуто 7 організаційних питань, 9 питань щодо соціально-економічного та культурного розвитку, 102 бюджетних питання,
9 кадрових питань, зокрема, про призначення директорів Синяківського та Ровівського закладів загальної
середньої освіти І-ІІ ст., Вишгородської спеціалізованої
школи «Сузір’я», Глібівської та Новосілківської загаль-

ноосвітніх шкіл І-ІІ ст. Також призначено директора
Фонду комунального майна Вишгородського району,
Вишгородської редакції районного радіомовлення Київської області, комунального закладу «Соціальний
гуртожиток Вишгородського району Київської області» та Комунального підприємства «Вишгородська
центральна районна аптека № 23».
Затверджено 27 Програм, також розглядались питання про внесення змін до Програм.
У звітному періоді були прийняті рішення про встановлення тарифів:
на теплову енергію та послуги централізованого
опалення для потреб населення, на теплову енергію
для потреб бюджетних установ, релігійних організацій
та інших споживачів Вишгородського районного комунального підприємства «Вишгородтепломережа»;
на платні послуги, які надаються комунальними
некомерційними підприємствами «Вишгородська районна стоматологічна поліклініка», «Вишгородська
районна центральна лікарня», «Центр первинної медико-санітарної допомоги».
Заслуховувались звіти про роботу комунальних
підприємств та затверджувалися установчі документи
підприємств, установ, організацій, закладів.
Протягом звітного періоду у Вишгородському районі стало на 5 почесних громадян більше. Присвоєно звання «Почесний громадянин Вишгородського
району» Магалі Ігорю Сергійовичу, Дзюбан Катерині
Тарасівні, Жмурку Олександру Гавриловичу, Коваленку Олександру Петровичу, Романюку Володимиру
Івановичу.
Три рази приймалося рішення про звернення депутатів Вишгородської районної ради 7-го скликання:
1) «Про звернення до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо
продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення»;
2) «Про звернення депутатів Вишгородської районної ради сьомого скликання до Президента України»
щодо неприпустимості так званої «формули Штайнмайєра» для України;
3) «Про звернення Вишгородської районної ради
VII скликання щодо підвищення ціни на газ для населення».
За звітний період постійними комісіями проведено
45 засідань та розглянуто 383 питання.
Проведено 9 засідань колегій, на яких розглянуто
209 питань, з них на розгляд сесії винесено 200 питань.
Постійні комісії та колегія районної ради працюють
плідно. Свідченням цього є те, що проекти рішень на
сесіях приймалися переважно без змін і доповнень, а
якщо і були зміни чи доповнення, то лише поодинокі.
Крім того, протягом 2019 року проведено ряд зу-

стрічей та виїзних нарад депутатського корпусу щодо
контролю за ходом будівельних робіт об’єктів соціальної сфери Вишгородського району.
Також проводилася робота щодо співпраці та налагодження дружніх стосунків з іншими державами,
громадськими організаціями та районними радами в
різних областях України. Як наслідок, 07 грудня 2018
року в місті Варена (Литва) відбулось урочисте підписання Протоколу про співробітництво та дружні взаємовідносини Варенського району в Литві та Вишгородського району в Україні.
9 квітня 2019 року в м. Кракові, в рамках 5-го Конгресу місцевого самоврядування, відбулося підписання Угоди про співпрацю між Вишгородською районною
радою та Міжнародною громадською організацією
«Україна-Польща-Німеччина».
27 вересня 2019 року у Вишгороді було підписано
Угоду про співпрацю між Вишгородською районною
радою та Гміною Моравіца Келецького повіту Свєнтокшинського воєводства (Польща).
Є напрацювання стосовно обміну досвідом формування ефективних ОТГ з Коломийською районною
радою Івано-Франківської області.
Протягом листопада 2018 — листопада 2019 року
у мене на особистому прийомі побувало 56 осіб, також
надійшло 1068 письмових заяв. Така численна кількість заяв викликана тим, що продовжує діяти районна
Програма «Соціальний захист» на 2019 рік.
У цьому році внесено зміни до Програми «Соціальний захист» на 2019 рік щодо виділення коштів
онкохворим дітям, які проживають на території Вишгородського району, відповідно до якої за допомогою
звернулося 15 осіб.
Підводячи підсумки за звітний період, хочу зазначити, що вся проведена робота — це результат співпраці депутатського корпусу районної ради, районної
державної адміністрації, виконавчого апарату, підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад району, міського,
селищного та сільських голів. Разом ми йдемо до поставленої мети — розвитку та економічної стабільності Вишгородського району, забезпечення достатку та
добробуту кожної родини.
Дякую всім за активну громадянську позицію, за
розуміння, підтримку та конструктивну критику. Маю
надію, що наша тісна співпраця і надалі продовжиться, адже у нас спільна мета і спільна відповідальність
перед людьми.
Бажаю усім міцного здоров’я, сімейного затишку
і тепла, незгасної віри у мирне та щасливе майбутнє
нашої держави!
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради

ЗОНА ЛИХА

Австралія охоплена
масштабними пожежами
Масштабні лісові пожежі, які
тривають в Австралії з жовтня,
знищили вже близько 6 мільйонів гектарів лісових площ, більше
1000 будинків. Ситуацію ускладнюють тривала рекордна спека
вище 40 градусів за Цельсієм і
пориви вітру. Офіційна кількість
жертв досягла 25 осіб.
На території штату Новий Південний Уельс зафіксовано 136 лісових пожеж. З вогнем борються
понад 2500 пожежних і 90 пожежних літаків. Пожежі наближаються
до Сіднея.
За підрахунками екологів із Сід-

нейського університету, з вересня
загинули 480 млн ссавців, птахів і
рептилій. Крім того — близько 8 тисяч коал і сотні тисяч інших тварин.
Головний австралійський чиновник Скотт Моррісон заявив, що
в найближчі два роки країна виділить додатково $1,39 млрд, щоб покрити витрати, викликані лісовими
пожежами. За його словами, уряд
готовий витратити будь-яку суму на
відновлення ферм, муніципальних
установ і доріг. При цьому Моррісон
підкреслив, що пожежі, ймовірно,
будуть тривати ще тижні або навіть
місяці.
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ПРОЕКТ

Оголосимо результати конкурсу
Шановна громадо! 11 січня о
14:00 у великій
залі адмінбудинку (площа Шевченка, 1) відбудеться урочисте
оголошення
результатів конкурсу на Стипендію (премію) для
обдарованих та талановитих дітей,
успішної молоді міста. Запрошуємо
всіх бажаючих!
Нагадуємо! Мета проекту «Стипендія

МІСТО
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Новий бювет на «Ярославичах»
ДОБРІ НОВИНИ

(премія) для обдарованих та талановитих дітей, успішної молоді міста» — це
інформаційна підтримка талановитих та
обдарованих дітей, успішної молоді, їх
мотивація. Про кожного стипендіата та
його досягнення ми будемо розповідати
у засобах масової інформації протягом
2020 року.
Дякуємо всім, хто був причетний до
організації цього проєкту, зокрема Молодіжній раді при Вишгородській районній державній адміністрації, членам експертної комісії та всім, хто брав активну
участь у голосуванні!
Тетяна БРАЖНІКОВА

ТРАНСПОРТ

Пільговому маршруту
у Вишгороді — бути
На актуальні транспортні питання, які хвилюють вишгородців, відповідає заступник Вишгородського міського голови Трохим Іванов.
— Прокоментуйте інформацію
щодо експертизи, яку замовили стосовно автобуса окремого маршруту
«Вишгородпастранс»?
— Аби розвіяти закиди, які ширилися останнім часом в Інтернет-просторі
щодо невідповідності автобуса заявленим технічним характеристикам, а
саме — збільшення року випуску цього
транспортного засобу задля його здорожчання, було замовлено додаткову
незалежну експертизу. Зараз ми вже
маємо її результати, які повністю підтверджують відповідність заявленим у
техпаспорті технічним характеристикам.
Хочу нагадати, що автобуси знаходяться в лізингу банку. Тому на етапі
покупки цього транспортного засобу
банком проводилася попередня експертиза, під час якої перевірено чимало параметрів, зокрема, й відповідність року
випуску.
— Які, насправді, кошти витрачаються на підприємство «Вишгородпастранс»?
— За докладним кошторисом з приводу витрат краще звернутися до бухгалтера підприємства. Але левова їх
частка — виплати по договору лізингу.
Після того, як вони закінчаться, автобуси залишаться на балансі у комунального підприємства міста, «Вишгородпастрансу», що буде власником цих
транспортних засобів.
— Як довго діятиме пільговий
маршрут та чи має він належні доку-

менти для легального існування?
— Термін дії попереднього договору
закінчився 31 грудня 2019 року, але вже
24 грудня ми отримали всі погодження
та дозволи, що дають можливість надалі
курсувати пільговому автобусу. Тож жителі міста зможуть і надалі користуватися ним. Він діє абсолютно легально та з
дотриманням усіх норм чинного законодавства.
Зазначу, що цього року отримати погоджувальну документацію було значно
легше. Якщо позаминулого року ця процедура затягнулася більш ніж на шість
місяців, то минулого року нам вдалося
отримати дозволи за два тижні.
— Вартість маршруту № 396 підвищено до 15 гривень. Дехто звинувачує міську раду…
— Вишгородська міська рада не є
замовником цього маршруту, тому впливати на встановлення ціни не має права.
У межах своєї компетенції міська рада
звернулася до керівництва транспортної
компанії щодо оновлення транспортного
складу, а також підвищення рівня культури та поведінки водіїв маршруту. І бачимо, що зрушення в бік покращення є.
Вишгородська міська рада звернулася також до Київської обласної адміністрації з пропозицією щодо розширення
маршруту в межах міста. На сьогодні
транспортні засоби вже додатково курсують через ЖК «4 карати» та алею імені Кульчицького.
Розмовляла Юлія САРДАК

БЛАГОУСТРІЙ
Надивовиж погожий початок зими
дозволив виконати по місту низку
капітальних ремонтів покрівель багатоперхових будинків. Так, закінчено
роботи на дахах будинку № 3 по вул.
Симоненка та будинку № 20 по вул.
Київській.
Паралельно тривали роботи по завершенню чотирирічної програми «Те-

плий під’їзд». Замінено старі вікна у
під’їздах по вул. Шевченка, 6-а (гуртожиток), Шолуденка, 6-б, Шолуденка, 6-г.
Поряд з цим, по вул. Хмельницького, 3
завершилися роботи із заміни зливостічних систем, тобто, мешканці цього будинку на майбутнє будуть убезпечені від
ливневого повноводдя.
Влас. інф.

Напередодні Нового року у нашому
місті запрацював ще один бювет питної
води. Його місце розташування — ЖК
«Ярославичі», територія майбутнього
скверу.
Новий бювет облаштовано декоративною альтанкою, місцем для відпочинку та
освітленням. Свердловина розрахована
на полив скверу у літній період. Цей зелений куточок остаточно буде благоустроє-

ний у поточному році.
Вода подається на поверхню із сеноманського водоносного горизонту з глибини понад 100 метрів. Перекритий від зовнішнього впливу крейдяними пластами,
цей горизонт за десятки мільйонів років
накопичив надзвичайно якісну воду зі стабільним хімічним складом. Для вишгородських шанувальників свого здоров’я бювет
став чудовими новорічним подарунком.

КП має новенький міні-трактор

Технічний парк КП «Управляюча
компанія» нещодавно поповнився новою технікою — малим трактором.
Цей надзвичайно маневрений тракторець у першу чергу призначений для
прибирання снігу на прибудинкових територіях, вузьких доріжках, звивистих
проїздах тощо.

Випробування нової міні-техніки поки
що відкладено до приходу справжньої
зими, за якою комунальники, як і більшість
вишгородців, не вельми сумують. У разі
січневих заметіль «Управляюча компанія»
готова своєчасно виставити на дороги міста всю наявну, а головне, справну техніку
і в першу чергу — новенький міні-трактор.

Розмітка для безпеки пішоходів
У районі житлового комплексу
«Ярославичі» нещодавно з’явилася
нова дорожня розмітка, яка має регулювати рух автотранспорту.
Згідно з приписами патрульної поліції, на місці розвороту маршрутних автобусів встановлено відповідні дорожні
знаки, розмежовуючі елементи та нанесено на асфальт помітну дорожню розмітку.
За умови дотримання водіями пра-

вил дорожнього руху, а таких більшість
у нашому місті, на цій жвавій автодільниці і пішоходам має стати набагато безпечніше.
Саме з цією метою було облаштовано безпечний перехід по вул. Грушевського, 10. Тепер їх у місті — 12. У найближчій перспективі ще два «острівці
безпеки» мають з’явитися у проблемних
місцях.
Влас. інф.
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НАЗУСТРІЧ ДІТЯМ

ДОБРІ НОВИНИ

Різдвяні дзвони
З нагоди новорічних та різдвяних
свят Вишгородський район приймав обласний захід «Різдвяні дзвони», присвячений збереженню сімейних цінностей.
З метою популяризації сімейних
форм виховання служба у справах дітей
та сім’ї Київської ОДА зібрала прийомні
сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, патронатні сім’ї та багатодітні родини Київщини (232 сім’ї).
Під час заходу вони показали сімейні традиції і таланти, поділилися своїми
досягненнями, зустрілися з представниками влади та громадських організацій,
отримали відзнаки і цінні подарунки від
служби у справах дітей та сім’ї Київської
ОДА.
Учасників заходу привітали заступ-

ник голови КОДА Олег Торкунов, начальник служби у справах дітей та сім’ї
КОДА Наталія Онопрієнко-Капустіна, в.
о. голови ВРДА Олексій Данчин, голова
Вишгородської районної ради Ростислав Кириченко.
Олексій Данчин, зокрема, наголосив
на відповідальності державної влади
щодо соціального забезпечення дітей.
Зокрема, у Вишгородському районі на
2020 рік комплексною програмою підтримки сім’ї «Назустріч дітям» передбачено більше коштів. Так, сума на оздоровлення збільшена у 1,5 рази. В. о.
голови РДА відзначив активну роботу
служби у справах дітей та сім’ї Вишгородської РДА та Асоціації багатодітних
родин «Перлина».

Відремонтували приміщення клубу
27 грудня 2019 р. командування
військової частини 3027 НГУ запросило представників міської влади на
урочисте відкриття відремонтованого
приміщення клубу. Ця подія відбулася
завдяки фінансовій підтримці, наданій з міського бюджету, та вмілим рукам військовослужбовців — усі роботи виконувалися особовим складом.
Зараз осередок культури частини
3027 має зовсім інший вигляд — замінено підлогу і сцену, стіни набули яскравого кольору, а глядацька зала переобладнана комфортними стільцями. На
черзі — встановлення системи кондеціонування.
Командир частини — полковник Володимир Мусієнко від імені особового

складу висловив вдячність депутатському корпусу міськради за одноголосне
рішення про виділення коштів на оновлення приміщення клубу.
У свою чергу, заступник міського
голови Ігор Свистун привітав присутніх
із прийдешніми святами та запевнив,
що місто завжди готове допомогти нацгвардійцям.
Звісно, не обійшлося без яскравого
концерту, адже нова сцена потребувала
«обкатки». Неймовірні емоції глядачам
подарували артисти Академічного ансамблю пісні й танцю Національної гвардії України — народний артист України
Леонід Сандуленко, заслужені артистки
України Ванда Дріневська, Катерина
Пушкіна та Оксана Нестеренко.

У пріоритеті — реконструкція обладнання і турбота про фахівців
2019 рік для Каскаду Київських
ГЕС і ГАЕС був сповнений нових здобутків та визначних подій. Наразі
впроваджуються новітні технології за
контролем гідротехнічних споруд. За
новими досягненнями — наполеглива, віддана праця та професіоналізм
колективу, який є головною цінністю
підприємства.
Київська ГЕС
Унікальність київського гідровузла
полягає в тому, що тут вперше в практиці українського гідробудівництва будівля
ГЕС була об’єднана з бетонною водозливною греблею з 20 водозливами.
Київська ГЕС стала прикладом одного з
найоригінальніших рішень в історії планової регуляції великої річки.
У своїй роботі станція, яка нещодавно відсвяткувала 55-річчя, забезпечує
покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності електромережі у Об’єднаній енергосистемі України. На сьогодні встановлена потужність
Київської ГЕС — 440 МВт. За 11 місяців
2019 року станцією вироблено близько
430 млн КВт/год електроенергії. Значна

КАСКАД КИЇВСЬКИХ ГЕС І ГАЕС

увага приділялася ремонту обладнання.
Згідно з графіком, були проведені роботи на гідроагрегатах №№ 10, 16 та 18,
після чого вони були введені в експлуатацію.
Впродовж 2019 року Київську ГЕС з
ознайомчим візитом відвідало близько
650 осіб, серед яких школярі, студенти,
колеги-енергетики з України та закордону. Зокрема, у лютому на Київській ГЕС
побували студенти Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне), а у жовтні
— представники студентської спільноти
Морського політехнічного коледжу з данського міста Фредеріксгавн. Майбутні
гідроенергетики змогли на власні очі побачити, як народжується енергія з води,
ознайомитися з особливостями роботи
гідроенергетичного обладнання та дізнатися цікаві факти з історії станції.
Реконструкція гідроагрегатів
Київська ГАЕС споруджена для збільшення пікової потужності в об’єднаній
енергосистемі України та сприяння рівномірному навантаженню теплових і
атомних станцій.

У 2019 році на Київській ГАЕС виконувались роботи з реконструкції
гідроагрегатів №№ 2, 4 та 6 за кошти
Європейського Інвестиційного Банку
та Європейського банку реконструкції
та розвитку. 1 жовтня 2019 року гідроагрегат № 2 був введений у промислову
експлуатацію після реконструкції. Завдяки встановленим турбіні та генератору приріст потужності гідроагрегату зріс
на 5,8 МВт, склавши 46,8 МВт. Наразі на
станції тривають роботи з реконструкції
гідроагрегату № 6 та ведуться підготовчі роботи до реконструкції гідроагрегату
№ 4.
У грудні 2019 року міжнародні консультанти EDF (Франція) здійснили моніторинговий візит на Київську ГАЕС.
Фахівці EDF, ознайомившись із ходом
реконструкції гідроагрегатів на станції, висловили задоволення темпами та
якістю виконання робіт. Загалом, за 11
місяців 2019 року Київською ГАЕС вироблено більше 130 млн КВт/год електроенергії.
Головна цінність — люди
Сьогодні на Каскаді Київських ГЕС і

ГАЕС працює 540 співробітників. Турбота
про здоров’я гідроенергетиків, комфортні умови роботи та відпочинок — пріоритет компанії. Кожен співробітник станцій
соціально захищений, зокрема, може
скористатися перевагами Програми добровільного медичного страхування. На
філії надається матеріальна допомога
особам, які народили дитину, допомога
на відпочинок, лікування, на здобуття
першої вищої освіти, виплати особам з
інвалідністю, непрацюючим пенсіонерам та ветеранам. На станціях Каскаду
функціонують обладнані медичні пункти,
їдальні, кімнати відпочинку. Гідроенергетики та їхні діти можуть на пільгових умовах відпочивати в пансіонатах та санаторіях. Для відпочинку працівників філії діє
база відпочинку «Гористе» та база для
дітей «Соснова поляна».
Розпочала дію програма «Моє робоче місце», яка передбачає підвищення комфорту працівників. Оновлюється
офісна техніка, ремонтуються приміщення та будівлі.
Діє програма «Навчання і розвиток
працівників», в межах якої фахівці направляються на відповідні конференції, курси, семінари, тренінги та беруть
участь у групах обміну досвідом.
З впевненістю — у 2020!
У жовтні 2019 року на філії «Каскад
Київських ГЕС і ГАЕС» працювала Міжвідомча комісія з обстеження гідротехнічних споруд гідроелектростанцій та механічного обладнання. За результатами
перевірки, комісія дійшла висновку, що
гідротехнічні споруди станцій знаходяться у працездатному стані, відповідають
усім вимогам і можуть виконувати своє
функціональне призначення у проєктних
режимах.
Філія «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС»
і надалі підтримуватиме високі енергетичні стандарти та розвиватиме галузь
задля процвітання та гідного майбутнього народу України.
Детальніше за тел: (04596) 58 239,
press@uhe.gov.ua.
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ФОТОФАКТ

У міські садочки завітав Дід Мороз

Новорічно-різдвяні свята у Вишгороді

7 січня Україна святкувала Різдво за юліанським календарем. І з давніх-давен свято народження Христа супроводжують співами та віншуваннями. У Вишгороді продовжує традицію колядування Собор Вишгородської Богородиці
Української греко-католицької церкви.

МАЙСТЕР-КЛАС

Щаслива доля намотана

Творча людина, наділена багатою
уявою і навчена робити красиве, здатна вдихнути життя у створені нею речі,
які потім живуть своїм життям навіть
за межами простору та часу. У цьому
переконана вчитель початкових класів НВК «ВРГ «Інтелект» — ЗОШ І ступеня» Любов Юрчук, яка 3 січня 2020 р.
зібрала своїх вихованців на майстерклас «Лялька-мотанка — щаслива
доля намотана».
Запросила для того, щоб розширити
уявлення учнів про народні традиції створення ляльок-мотанок. Виготовляючи
власних ляльок від керівництвом педагога, дітлахи дізналися, що їх назва походить від українського слова мотати, і
у давнину мотанки виконували функцію
сакральних оберегів. А ще про те, що
лялька-мотанка здавна була оберегом в
українській родині. Кожна мати робила
для своєї дитини ляльку, щоб та гралась.
Саморобні ганчіркові ляльки робили безликими: обличчя замінював узор у вигляді хреста, ромба, квадрата. За старовинним повір’ям, лялька з обличчям як би
дивилася в душу і могла нашкодити дитині, наврочити. Тому безлика лялька була

водночас іграшкою та оберегом. А ще,
виявляється, мотанка є втіленням добра і
лагідності, посередником між бабусею та
онучкою, між старшим та молодшим поколінням. Тому в ній, зробленій нашвидкоруч, щоб заспокоїти, зайняти дитину,
чи виготовленій старанно, як подарунок
на свято, закладено родовий, етнічний
фактор любові і сподівань, віри в добро
та захист від злих сил. А фахівці припускають, що перші мотанки з’явилися ще за
часів Трипілля. Ними не лише бавилися
діти: вони були справжніми оберегами,
ними лікували, за їх допомогою пророкували майбутнє, рятувалися від посухи.
Кожен учасник майстер-класу із великим задоволенням виготовив ляльку-мотанку, яка буде жити разом з ним,
а згодом, можливо, передасться дітям
чи онукам. І віриться, що виготовлені сьогодні ляльки-мотанки принесуть
здоров’я, злагоду, любов у всі наші родини ти мир у нашу країну. Дякуємо за
організацію заходу команді Благодійного
фонду Романа Буковського та Вишгородській районній раді ветеранів.
НВК «ВРГ «Інтелект»
— ЗОШ І ступеня»

6

Програма ТБ

Вишгород
Субота, 11 січня 2020 року

ПОНЕДІЛОК, 13 СІЧНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей»
11:25, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:05, 14:20 «Свiт
навиворiт. Iндонезiя»
15:30 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:15 Х/ф «Мiцний
горiшок - 1»
23:00 Х/ф «Дедпул»
2+2
06:00, 11:30 «Шаленi

перегони 2018»
08:25 «Джедаi. Дайджест
2018»
10:15, 18:15 «Спецкор»
10:55, 18:50 «Джедаi»
12:30 «Угон по-нашому»
14:25 Х/ф «Найкращi
серед найкращих»
16:20 Х/ф «Найкращi
серед найкращих-2»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
21:35, 23:10 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-4»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:05 Новини
06:35, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!

09:30 Т/с «Дама пiд
вуаллю»
11:30, 12:20 Енеїда
12:00, 14:15 Телепродаж
13:15, 17:30 #ВУКРАЇНI
13:45, 21:45 Бюджетники
14:30 Д/ц «Ремесло за
призначенням»
15:15 UA:Фольк. Спогади
16:10 Д/ф «Пiвденнi
моря. Маршалловi
острови»
17:00 Д/ц «Боротьба за
виживання»
18:25, 00:00 Тема дня
19:30 Д/ц «Дикi тварини»
20:00 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
22:10 Т/с «Епоха честi»
ТРК «УКРАїНА»

06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
17:00, 23:30 Iсторiя
одного злочину
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Жiночий
лiкар 4»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 17:30, 20:00,
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 15:00, 17:00

Танька i Володька
10:00, 19:00 4 весiлля
11:50 М/ф «Пташинi
пригоди»
13:15 Х/ф «Тiльки Диво»
15:30 Країна У
16:00, 22:00 Казки У
16:30 Одного разу в Одесi
18:00 Панянка-селянка
20:30, 21:30 Країна У.
Новий рiк
23:00 Т/с «Хамелеон»
00:00 Сiмейка У
СТБ
06:05, 11:00, 15:30, 17:50
Т/с «Коли ми вдома»
11:55 Х/ф «Бетховен 5»
13:45 Х/ф «Снiгопад»
17:25, 21:55 Вiдлiк часу
17:30, 22:00 Вiкна-

Новини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
18:55 Один за всiх
20:05 Т/с «Донькиматерi»
22:25 Т/с «Червона
королева»
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Дешево та сердито
08:20 Т/с «Бiблiотекарi»
11:00 Х/ф «Таємниця
Рагнарока»
13:10 Х/ф «Як Грiнч украв
Рiздво»
15:05, 17:00 Kids Time
15:10 М/ф «Добрий
динозавр»
17:05 Кiлька пародiй
19:00 Х/ф «Розплата»

21:00 Х/ф «Кровний
батько»
23:00 Х/ф «Закатати в
асфальт»
ІНТЕР
07:10, 08:10 «Ранок з
IНТЕРом»
09:20, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:15, 12:25 Х/ф
«Сутичка»
14:00 Х/ф «Нестерпна
жорстокiсть»
15:50 «Жди меня.
Украина»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Несолодка
пропозицiя»
22:00 «На Iнтерi - Головна

ялинка країни»
ICTV
06:55, 09:10 Секретний
фронт. Дайджест
08:45 Факти. Ранок
09:40 Х/ф «Категорiя 6:
День катастрофи»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20, 16:20 Х/ф «Сьома
категорiя: Кiнець свiту»
17:05 Х/ф «Початковий
код»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:10 Багач - Бiдняк
21:25 Т/с «Обмани себе»
22:45 Т/с «Шулер»
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
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

ВIВТОРОК, 14 СІЧНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей»
11:25, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:05, 14:20 «Свiт
навиворiт. Iндонезiя»
15:20 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:15 Х/ф «Мiцний
горiшок- 2»
22:45 Х/ф «Дедпул 2»
2+2
06:00 «Угон по-нашому»

08:00 Т/с «Рекс»
09:50, 18:15 «Спецкор»
10:25, 18:50 «Джедаi»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
13:55 Х/ф «Найкращi
серед найкращих-3»
15:35 Х/ф «Найкращi
серед найкращих-4»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
21:35, 23:10 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-4»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:05 Новини
06:35, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Дама пiд

вуаллю»
11:30, 12:20 Енеїда
13:15 Д/ц «Браво, шеф!»
14:30 Д/ц «Ремесло за
призначенням»
15:15 #ВУКРАЇНI
15:40 Бюджетники
16:05 Д/ф «Дика Африка.
Слiдами бiлих акул»
17:00 Д/ц «Боротьба за
виживання»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:25 Тема дня
19:30 Д/ц «Дикi тварини»
20:00 Як казав Дiд Панас
21:45 Нашi грошi
22:10 Т/с «Епоха честi»
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок

з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
17:00, 00:00 Iсторiя
одного злочину
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Жiночий
лiкар 4»
23:20 Контролер
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 17:30, 20:00,
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 17:00 Танька

i Володька
10:00, 19:00 4 весiлля
12:00, 18:00 Панянкаселянка
14:00 М/ф «Нiко 2.
маленький братик ?
великi неприємностi»
15:30, 20:30, 21:30 Країна
У. Новий рiк
16:00, 22:00 Казки У
16:30 Одного разу в Одесi
23:00 Т/с «Хамелеон»
00:00 Сiмейка У
СТБ
06:40, 09:35, 15:25 Т/с
«Коли ми вдома»
11:25 Х/ф «Снiгопад»
13:10 Х/ф «Школа
виживання»
17:25, 21:55 Вiдлiк часу

17:30, 22:00 ВiкнаНовини
17:50 Слiдство ведуть
екстрасенси
18:45 Один за всiх
20:00 Т/с «Донькиматерi»
22:25 Т/с «Червона
королева»
НОВИЙ КАНАЛ
07:00 Дешево та сердито
08:10 Т/с «Бiблiотекарi»
11:00 М/c «Кухня»
15:15, 17:15 Kids Time
15:20 М/ф «Рататуй»
17:20 Х/ф «Супернянь»
19:10 Х/ф «Бандитки»
21:00 Х/ф «Патрiот»
00:20 Х/ф «Каблучка
Намейса»

ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з IНТЕРом»
10:00 «Корисна
програма»
11:00, 12:25 Т/с «Мене
звати Мелек»
13:05 Х/ф «Римськi
побачення»
14:50, 15:45 «Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:000 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Несолодка
пропозицiя»
22:00 «Слiдство вели... з

Леонiдом Каневським»
23:45 Х/ф «Пострiл в
безодню»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Х/ф «Десять с
половиною балiв»
12:45, 15:45 Факти. День
13:15, 16:20 Х/ф «10,5:
Апокалiпсис»
16:55 Х/ф «Життя»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
21:20 Т/с «Обмани себе»
22:45 Т/с «Шулер»

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

СЕРЕДА, 15 СІЧНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей»
11:25, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:05, 14:20 «Свiт
навиворiт. Iндонезiя»
15:30 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:15 Х/ф «Мiцний
горiшок - 3: Вiдплата»
22:55 Х/ф «Халк»
2+2
06:00, 07:50 Т/с «Рекс»

09:50, 18:15 «Спецкор»
10:25, 18:50 «Джедаi»
11:00, 17:20 «Загублений
свiт»
14:05 Х/ф «Експансивна
куля»
15:50 Х/ф «Час скажених
псiв»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
21:35, 23:10 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-4»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:05 Новини
06:35, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Дама пiд
вуаллю»

11:30, 12:20, 13:15 Енеїда
12:00, 14:15 Телепродаж
14:30 Д/ц «Ремесло за
призначенням»
15:20 Бiатлон. Кубок
свiту. V етап. Спринт 7,5
км. Жiнки
17:00 Д/ц «Боротьба за
виживання»
17:30 Нашi грошi
18:25, 00:00 Тема дня
19:30 Д/ц «Дикi тварини»
20:00 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
21:45, 05:25 #ВУКРАЇНI
22:10 Т/с «Епоха честi»
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
17:00, 00:00 Iсторiя
одного злочину
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Жiночий
лiкар 4»
23:20 Гучна справа
ТЕТ
08:00, 09:00, 17:30, 20:00,
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 17:00 Танька
i Володька
10:00, 19:00 4 весiлля
12:00, 18:00 Панянка-

селянка
14:00 М/ф «Король
Сафарi»
15:30, 20:30, 21:30 Країна
У. Новий рiк
16:00, 22:00 Казки У
16:30 Одного разу в Одесi
23:00 Т/с «Хамелеон»
00:00 Сiмейка У
СТБ
06:35, 15:35, 17:50 Т/с
«Коли ми вдома»
10:55 Х/ф «Школа
виживання»
13:05 Х/ф «Спенглiш iспанська англiйська»
17:25, 21:55 Вiдлiк часу
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:05 Слiдство ведуть

екстрасенси
18:55 Один за всiх
20:05 Т/с «Донькиматерi»
22:25 Т/с «Червона
королева»
НОВИЙ КАНАЛ
07:40 Т/с «Бiблiотекарi»
10:20 М/c «Кухня»
14:25, 16:10 Kids Time
14:30 М/ф «Iндики: Назад
у майбутнє»
16:15 Х/ф «Супернянь 2»
18:10 Х/ф «З мiркувань
совiстi»
21:00 Х/ф «Невловимi»
23:00 Х/ф «Тi, що вижили»
ІНТЕР
05:25, 22:00 «Слiдство

вели... з Леонiдом
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з IНТЕРом»
10:00 «Корисна
програма»
11:00, 12:25 Т/с «Мене
звати Мелек»
13:05 Х/ф «Закохайся в
мене, якщо наважишся»
14:50, 15:45 «Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Несолодка
пропозицiя»
23:45 Х/ф «Танго

кохання»

22:50 Х/ф «Виходу немає»

22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:45 Х/ф «Iгри дорослих
дiвчат»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона
11:50, 13:20 Х/ф «Нацiя
прибульцiв»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:20 Х/ф «Крутi
чуваки»
16:40 Х/ф «Пляж»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Секретний фронт
21:20 Т/с «Обмани себе»
22:15 Т/с «Шулер»
5 КАНАЛ
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 Лiнiйка
документальних проєктiв

ЧЕТВЕР, 16 СІЧНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей»
11:25, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:05, 14:10 «Свiт
навиворiт. Iндонезiя»
15:30 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:15 Х/ф «Мiцний
горiшок - 4»
22:50 Х/ф «Мiцний
горiшок: Гарний день,
аби померти»

2+2
06:00, 08:00 Т/с «Рекс»
09:55, 18:15 «Спецкор»
10:30, 18:50 «Джедаi»
11:05, 17:20 «Загублений
свiт»
13:00 «Помста природи»
13:30 Х/ф «Геркулес»
15:15 Х/ф «Орел
Дев’ятого легiону»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Харкiв»
21:40, 23:15 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-4»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:05 Новини
06:35, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!

09:30, 00:00 Т/с «Дама
пiд вуаллю»
11:30, 12:20 Енеїда
12:00, 14:15 Телепродаж
13:15 UA:Фольк. Спогади
14:30 Д/ц «Ремесло за
призначенням»
15:20 Бiатлон. Кубок
свiту. V етап. Спринт 10
км. Чоловiки
17:00 Д/ц «Боротьба за
виживання»
17:30 #ВУКРАЇНI
18:30 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:10 Т/с «Епоха честi»
ТРК «УКРАїНА»

06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
17:00, 00:00 Iсторiя
одного злочину
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Жiночий
лiкар 4»
23:20 Слiдами 2019
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 17:30, 20:00,
21:00 Одного разу пiд
Полтавою

08:30, 09:30, 17:00 Танька
i Володька
10:00, 19:00 4 весiлля
12:00, 18:00 Панянкаселянка
14:00 М/ф «У пошуках
йєтi»
15:30, 20:30, 21:30 Країна
У. Новий рiк
16:00, 22:00 Казки У
16:30 Одного разу в Одесi
23:00 Т/с «Хамелеон»
00:00 Сiмейка У
СТБ
06:25, 15:30, 17:50 Т/с
«Коли ми вдома»
11:05 Х/ф «Спенглiш iспанська англiйська»
13:35 Х/ф «Розлучення
по-американськи»

17:25, 21:55 Вiдлiк часу
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
18:55 Один за всiх
22:25 Т/с «Червона
королева»
НОВИЙ КАНАЛ
06:50 Дешево та сердито
08:00 Т/с «Бiблiотекарi»
10:50 М/c «Кухня»
15:05, 17:00 Kids Time
15:10 М/ф «Бiгфут
молодший: Стань
легендою»
17:05 Х/ф «Загублений
свiт»
19:10 Х/ф «Овердрайв»
21:00 Х/ф «Не гальмуй»

ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з IНТЕРом»
10:00 «Корисна
програма»
11:00, 12:25 Т/с «Мене
звати Мелек»
13:05 Х/ф «Анж та
Габрiель»
14:50, 15:45 «Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Несолодка
пропозицiя»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Секретний фронт
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Багач - Бiдняк
14:20, 16:20 Х/ф «Пляж»
16:50 Х/ф
«Глибоководний
горизонт»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Антизомбi.
Дайджест
21:20 Т/с «Обмани себе»
22:15 Т/с «Шулер»

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

П’ЯТ Н ИЦ Я, 1 7 СІЧНЯ 2020 Р О К У
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей»
11:25, 12:20 «Мiняю
жiнку»
13:05, 14:20 «Свiт
навиворiт - 5: Iндонезiя»
15:30 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зi
Стамбула»
20:15, 22:10 «Лiга смiху»
00:05 «Концерт Iрини
Федишин. Україна
колядує»
2+2

06:00, 07:55 Т/с «Рекс»
09:50, 18:15 «Спецкор»
10:25, 18:50 «Джедаi»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
14:00 Х/ф «Нокаут»
15:50 Х/ф «Вiдповiдь»
19:25 Х/ф «У тилу ворога:
вiсь зла»
21:15 Х/ф «У тилу ворога:
Колумбiя»
23:10 Х/ф «Команда 8: У
тилу ворога»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 12:20, 15:00, 18:00,
21:00, 23:05 Новини
06:35, 07:10, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
09:30 Енеїда

10:30, 14:15 Телепродаж
10:55 Скелетон. Кубок
свiту. Iнсбрук. Заїзд 1
12:00 Своя земля
12:40 Скелетон. Кубок
свiту. Iнсбрук. Заїзд 2
13:45 #ВУКРАЇНI
14:30 Д/ц «Ремесло за
призначенням»
15:20 Бiатлон. Кубок
свiту. V етап. Естафета
4х6 км. Жiнки
17:00 Д/ц «Боротьба за
виживання»
18:25, 00:00 Тема дня
19:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
19:55 VoxCheck
20:00 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
21:55 Плiч-о-плiч

22:10 Т/с «Епоха честi»
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:30 Реальна мiстика
12:30, 15:30 Т/с «Тайсон»
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:00 Гучна справа
21:00, 23:30 Т/с «Краще
за всiх»
ТЕТ
08:00, 09:00, 20:00
Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30 Танька i

Володька
10:00, 19:00 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
14:00 Х/ф «Дивак»
15:40 Країна У. Новий рiк
16:05, 20:30 Країна У
16:30 Казки У
17:00 Одного разу в Одесi
17:30 М/ф «Пташиний
ульот»
21:00 М/ф «Шрек»
22:35 Х/ф «Вечеря з
придурками»
СТБ
06:35, 15:30 Т/с «Коли ми
вдома»
11:10 Х/ф «Розлучення
по-американськи»
13:05 Х/ф «У дзеркала
два обличчя»

17:25 Вiдлiк часу
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
17:50 Слiдство ведуть
екстрасенси
18:35 Х/ф «Пережити
Рiздво»
20:10 Х/ф «Побачення
наослiп»
22:25 Х/ф «Дружина
напрокат»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 М/ф «Iндики: Назад
у майбутнє»
09:05 Пацанки. Нове
життя
17:10 Х/ф «Еван
Всемогутнiй»
19:10 Х/ф «Iз Парижа з
любов’ю»

21:00 Х/ф «Крутi стволи»
22:50 Х/ф «Затятий мачо»
00:40 Х/ф «Каблучка
Намейса»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з IНТЕРом»
10:00 «Корисна
програма»
11:00, 12:25 Х/ф «Велике
весiлля»
13:05 Х/ф «Як украсти
дiамант»
14:50, 15:45, 23:50
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»

22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:05 Антизомбi.
Дайджест
11:00, 13:15 Х/ф «Життя
гiрше звичайного»
12:45, 15:45 Факти. День
13:25, 16:20, 22:45 Скетчшоу «На трьох»
18:45 Факти. Вечiр
20:05 Дизель шоу
5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
06:25, 14:10, 23:15
Машина часу

07:00, 08:00, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:10, 07:30, 08:15
Хронiка дня
07:25 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, 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 , 18 СІЧНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
06:05, 07:00 «Життя
вiдомих людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 Х/ф «Халк»
12:25 Х/ф «Мiцний
горiшок - 1»
15:00 Х/ф «Мiцний
горiшок - 2»
17:30 «Вечiрнiй квартал»
19:30 ТСН
20:15 «Новорiчний
Вечiрнiй квартал»
00:00 «Свiтське життя»
2+2
06:00 Т/с «Рекс»
07:55 «Джедаi. Дайджест
2018»

08:55 «Загублений свiт»
15:00 Х/ф «Хранителi
скарбiв»
16:55 Х/ф «У тилу ворога:
вiсь зла»
18:45 Х/ф «Останнiй
замок»
21:10 Х/ф «Принц»
22:55 Х/ф «Бладрейн»
00:40 Х/ф «Смертельне
падiння»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:15, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:30 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»

11:55, 13:45 Телепродаж
12:10 Д/ц «Мегаполiси»
12:40 Скелетон. Кубок
свiту. Iнсбрук. Заїзд 1
14:00 Скелетон. Кубок
свiту. Iнсбрук. Заїзд 2
15:10 Бiатлон. Кубок
свiту. V етап. Естафета
4х7.5 км. Чоловiки
17:00 Т/с «Епоха честi»
17:50 #ВУКРАЇНI
18:50 А тепер усе iнакше.
Українська музика твоєї
юностi
20:00 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21:25 Д/ц «Боротьба за
виживання»
22:00 Х/ф «Бiлий бог»

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
09:10, 15:20 Т/с
«Скарбниця життя»
17:00, 21:00 Т/с «Мiй
найкращий ворог»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Два життя»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф «У пошуках
йєтi»
12:00 М/ф «Супергерой»
13:30, 20:00, 21:30
Країна У
13:55, 14:45, 15:45, 00:00
Казки У

14:20, 15:15, 16:10 Країна
У. Новий рiк
16:40 Х/ф «Джой»
19:00, 20:30 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 Iгри Приколiв
23:00 Одного разу в
Одесi
СТБ
06:40 Т/с «Донькиматерi»
13:05 Х/ф «Дружина
напрокат»
15:20 Х/ф «Пережити
Рiздво»
17:05 Х/ф «Побачення
наослiп»
19:00 Х-Фактор
21:45 Т/с «Садiвниця»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Таємний агент
07:10 Таємний агент.
Пост-шоу
09:00 Ревiзор
11:00 Х/ф
«Неперевершений»
13:00 Х/ф «Iз Парижа з
любов’ю»
14:50 Х/ф «Не гальмуй»
16:35, 18:45 Kids Time
16:40 М/ф «Тачки 3»
18:50 Х/ф «На драйвi»
21:00 Х/ф «Механiк»
22:50 Х/ф «Розплата»
ІНТЕР
07:00 Х/ф «Живе такий
хлопець»

09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»
11:00 Х/ф «Кар’єра Дiми
Горiна»
13:00 Х/ф «Покровськi
ворота»
15:40 Х/ф «Пiчкилавочки»
17:40, 20:30 Т/с
«Несолодка пропозицiя»
20:00 «Подробицi»
22:20 Т/с «Рiдкiсна група
кровi»
ICTV
05:50 Особливостi
нацiональної роботи
09:15 Скетч-шоу «На

трьох»
12:45 Факти. День
13:00 Дизель шоу
16:45 Х/ф «Пташка на
дротi»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Як викрасти
хмарочос»
21:00 Х/ф «Афера Томаса
Крауна»
23:00 Х/ф «Пограбування
по-iталiйськи»
5 КАНАЛ
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
09:15 Автопiлот-новини
12:10 Олiмпiйськi iсторiї
12:30 Брифiнг речника
Мiнiстерства оборони
12:35 Медекспертиза
13:10 Невигаданi iсторiї
13:50 Навчайся з нами
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, 11 січня 2020 року

ВМКП «ВОДОКАНАЛ» ІНФОРМУЄ

РІЗНЕ

7

Структура витрат на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення Вишгородського МКП «Водоканал» на 2020 р.

Змінено тарифи

грн/1 м3

Згідно з рішенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 321 від
17.10.2019 року, Вишгородському МКП «Водоканал» у 2020 році змінено тарифи на
послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в
наступних розмірах (з урахуванням податку на додану вартість):
• централізоване водопостачання —15.94 грн/м³;
• централізоване водовідведення — 15.84 грн/м³.
• Разом : 31.78 грн/м3.
Рівень зростання тарифу:
— для населення — на 2,10 грн/м2 або 7.1 %;
— для підприємств — на 3,52 грн/м2 або 12.5 %.
Дані тарифи діятимуть для всіх споживачів
Структура витрат на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення Вишгородського МКП «Водоканал» на 2020 р.
грн/1 м3
Складові тарифу

Водопоста- В о д о в і д чання
ведення

1. Виробнича собівартість усього, в тому числі:

11,54

11,46

1.1. Прямі матеріальні витрати, у тому числі :

4,88

5,62

1.1.1. Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ре0,48
сурси

0,52

1.1.2. Паливо та паливно-мастильні матеріали

0,10

0,17

1.1.3. Електроенергія

0,58

0,98

1.1.4. Київводоканал, очистка стоків

0,00

3,96

1.2. Прямі витрати на оплату праці

2,98

3,09

1.3. Інші прямі витрати, з них

2,81

1,88

1.3.1. єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне
0,62
страхування працівників

0,66

1.3.2. амортизаційні відрахування

0,79

1,06

1.3.3. інші прямі витрати:

1,41

0,16

в т.ч. податки

0,79

0,00

1.4. Загальновиробничі витрати

0,87

0,87

2. Адміністративні витрати

1,67

1,67

Складові тарифу

Водопоста- В о д о в і д чання
ведення

3. Витрати на збут

0,06

0,06

4. Інші витрати операційної діяльності

0,01

0,01

5. Всього витрати операційної діяльності

13,28

13,20

6. Рентабельність

0,00

0,00

10.Тариф без ПДВ

13,28

13.20

11. ПДВ 20 %

2,66

2,64

12. Розмір тарифу з ПДВ

15,94

15,84

Обґрунтування причин зміни тарифу
Вишгородським МКП «Водоканал» проведено розрахунок зміни тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2020 рік згідно
з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. № 869 «Про затвердження порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» (із змінами), якою передбачено, що «ліцензіат подає уповноваженим
органам до 20 серпня у паперовому і електронному вигляді заяву про встановлення
тарифів та розрахунки тарифів за встановленими формами з підтвердними матеріалами і документами, що використовувалися для розрахунків».
З моменту розрахунку встановлених тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення відбулося зростання складових собівартості
тарифів, а саме:
• вартість на електроенергію у зв’язку із зростанням тарифів у середньому на 6,3
% (з урахуванням середньозваженого індексу виробників промислової продукції);
• витрати на опалення приміщень на 6,1 %;
• податку за користування надрами на 5,6 %;
• податку спецводокористування на 2,0 %;
• витрати на оплату ПАТ АК «Київводоканал» за очистку стоків на 3,5 %;
•витрати на оплату праці на 30,5 % у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством, з урахуванням
положень генеральної та галузевої угод, колективного договору підприємства;
• витрати на єдиний соціальний внесок у зв’язку із підвищенням витрат на оплату
праці.
Отже, приведення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення до
економічно обґрунтованого рівня є необхідним заходом для належного функціонування підприємства, зокрема, для здійснення розрахунків за електроенергію, ПАТ
АК «Київводоканал» за послуги водовідведення, придбання паливно-мастильних
матеріалів, оплати податків, оплати праці працівників, забезпечення споживачів
якісними послугами та водопостачанням.
Адміністрація Вишгородського МКП «Водоканал»

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель
Конкурсною комісією з проведення
конкурсного відбору суб’єктів оціночної
діяльності у сфері оцінки земель оголошується проведення конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності у сфері
оцінки земель, що відбудеться у приміщенні Вишгородської міської ради за
адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1,
каб. 63-а о 10:00 21.01.2020 року.
Об’єктом експертної грошової оцінки є земельні ділянки несільськогосподарського призначення на землях
житлової та громадської забудови (для
будівництва та обслуговування будівель
торгівлі – 03.07), що підлягають продажу й знаходяться за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1-б, та перебувають
в оренді у гр. Подшивалкіної О.Ф., :
1.1.
кадастровий
номер
3221810100:01:256:0164, площею 27
кв.м. – договір оренди земельної ділянки від 25.04.2016 р.,

1.2.
кадастровий
номер
3221810100:01:256:0165, площею 12
кв.м. – договір оренди земельної ділянки від 25.04.2016 р.,
1.3.
кадастровий
номер
3221810100:01:256:0169, площею 13
кв.м. – договір оренди земельної ділянки від 04.07.2017 р.
Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, подають на розгляд Комісії такі
документи:
— заяву на участь у конкурсі (згідно
з додатком № 1 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, затвердженого рішенням виконавчого комітету №
352 від 16.11.2017 р.);
— інформацію про претендента (наявність документів, передбачених ст. 6
Закону України «Про оцінку земель»,
наявність оцінювачів з експертної гро-

шової оцінки, які перебувають у трудових відносинах із претендентом і будуть
залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту, інформацію
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з експертної оцінки земельної ділянки);
— копію ліцензії та сертифікату на
право здійснення оціночної діяльності;
— копію кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача з експертної грошової оцінки
земельних ділянок;
— конкурсні пропозиції (подаються
у запечатаному конверті).
Конкурсна пропозиція претендента
має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також
строк виконання робіт (у календарних
днях).
Заяви з документами на участь у

конкурсі подаються у строк до 16:00
16.01.2020 року (кожного робочого дня
з 08:00 до 16:00, з врахуванням обідньої перерви з 13:00 до 14:00) та реєструються канцелярією виконавчого
комітету Вишгородської міської ради в
загальному порядку.
Конкурсна документація подається у
запечатаному конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Усі документи та копії документів посвідчуються підписом керівника
суб’єкта оціночної діяльності та скріплюються печаткою (для юридичних
осіб).
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у
виконавчому комітеті Вишгородської
міської ради за адресою: м. Вишгород,
пл. Шевченка, 1, каб. 69 (тел. (04596)
22-957).

НЕДIЛЯ , 19 СІЧНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
06:25, 07:10 «Життя
вiдомих людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 «Свiт навиворiт»
10:15 Х/ф «Мiцний
горiшок - 3: Вiдплата»
12:55 Х/ф «Мiцний
горiшок - 4»
15:30 Х/ф «Мiцний
горiшок: Гарний день,
аби померти»
17:30 М/ф «Спiвай»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 10»
23:40 Х/ф «Дедпул 2»
2+2
06:00 «Угон по-нашому»
08:00 «Джедаi. Дайджест

2018»
09:00 «Вiн, вона та
телевiзор»
14:55 Х/ф «У тилу ворога:
Колумбiя»
16:30 Х/ф «Команда 8: У
тилу ворога»
18:20 Х/ф «Веселi
канiкули»
20:15 Х/ф «Работоргiвля»
22:05 Х/ф «Поворот з
Тахо»
23:50 Т/с «Зустрiчна
смуга»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:15, 08:10, 09:10
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:30 Енеїда
10:25, 12:40 Телепродаж

10:50 Х/ф «Гуляка»
13:05 Бiатлон. Кубок
свiту. V етап. Гонка
переслiдування 10 км.
Жiнки
14:00 Д/ц «Дикi тварини»
14:55 Своя земля
15:20 Бiатлон. Кубок
свiту. V етап. Гонка
переслiдування 12,5 км.
Чоловiки
16:30 UA:Бiатлон. Студiя
17:00 Т/с «Епоха честi»
18:50 Нова. Українська.
Твоя. Музика 2020 на
Суспiльному
20:00 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21:25 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:00 Х/ф «Теорема

Зеро»
ТРК «УКРАїНА»
06:30 Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
09:00 Т/с «Мiй найкращий
ворог»
13:00 Т/с «Краще за всiх»
17:10, 21:00 Т/с «Скляна
кiмната»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Т/с «Два життя»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф «Жаб’яче
королiвство. Таємниця
кришталевої жаби»
12:05 Х/ф «Пастушка»
13:15, 14:15, 20:00, 21:30
Країна У

13:45, 14:45, 15:45
Казки У
15:15 Країна У. Новий рiк
16:15, 22:00 Iгри Приколiв
17:15 М/ф «Шрек»
19:00, 20:30 Одного разу
пiд Полтавою
23:00 Х/ф «Вечеря з
придурками»
СТБ
05:30 Хата на тата
14:20 Т/с «Садiвниця»
18:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:55, 00:20 Один за всiх
22:15 Детектор брехнi
НОВИЙ КАНАЛ
06:50 Таємний агент.
Пост-шоу
08:40 Х/ф «Таємниця

Рагнарока»
10:35, 12:35 Kids Time
10:40 М/ф «Тачки 3»
12:40 Х/ф «Овердрайв»
14:40 Х/ф «На драйвi»
16:50 Х/ф «Механiк»
18:40 Х/ф «Професiонал»
21:00 Х/ф «Шалена
карта»
22:50 Х/ф «Патрiот»

сезон»
13:00 Х/ф «Пригоди Ремi»
15:00 Т/с «Мене звати
Мелек»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Кохання з
першого погляду в Iндiї»
22:25 Х/ф «Кохання з
першого погляду на Бора
Бора»

12:45 Факти. День
14:40 Х/ф «Афера Томаса
Крауна»
16:45 Х/ф «Як викрасти
хмарочос»
18:45 Факти тижня
20:30 Х/ф «Пасажир»
22:40 Х/ф «Швидше кулi»
00:25 Х/ф «Сьома
категорiя: Кiнець свiту»

ІНТЕР
06:10 Х/ф «Пригоди
Петрова i Васєчкiна,
звичайнi i неймовiрнi»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка.
Дива свiту»
11:00 «Орел i Решка.
Iвлєєва vs. Бєдняков»
12:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження. 3

ICTV
06:15 Громадянська
оборона
07:10 Антизомбi.
Дайджест
08:00 Секретний фронт.
Дайджест
08:55 Т/с «Вiддiл 44»
12:30, 13:00 Х/ф
«Пограбування поiталiйськи»

5 КАНАЛ
06:00, 09:30 Вiкно в
Америку
06:25, 13:30, 14:10, 20:00
Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
21:00, 23:00, 00:00 Час
новин
07:15 Феєрiя мандрiв

07:45, 08:50, 22:00
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15, 19:25 Хронiка
тижня
08:40 Натхнення
09:25 Драйв
10:10 Кiно з Я. Соколовою
10:50 Афiша
11:15 Vоїн - це я!
12:10, 23:15 Невигаданi
iсторiї
13:10 Медекспертиза
15:10 Про вiйсько
16:10 Рандеву
17:10 Особливий погляд
18:00 Час. Пiдсумки
тижня
21:40 Час-Time
22:05 Лiнiйка
документальних
проєктiв
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ПАНОРАМА
СПРАВИ ВІЙСЬКОВІ

Вишгород
Субота, 11 січня 2020 року

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ

«Зимові канікули з ВІКЗ»

Служать народу України
Новобранці, котрі служать
у підрозділах Національної
гвардії України, дислокованих на Київщині, 4 січня обрали набережну Вишгорода
та Національний музей-заповідник «Битва за Київ у 1943
році» локаціями для урочистого складення присяги на вірність Україні.
На набережній Вишгорода
майже 100 гвардійців Першої
Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка склали
присягу на вірність українському народові. «Упродовж місяця
юнаки займалися бойовою, фізичною підготовкою та стройовим вишколом. Окрім цього, з
ними постійно працювали психологи, що сприяло їх згуртова-

ності у військовому колективі.
Незважаючи на морозну
погоду, на дійство прийшло подивитися багато людей: батьки,
родичі та друзі новобранців»,
повідомила пресслужба Першої Президентської бригади.
А 44 військовослужбовці навчальної роти військової частини 3077 склали присягу на
території Національного музеюзаповідника «Битва за Київ у
1943 році». Їх привітали командир військової частини полковник Петро Горбатюк, начальник
управління зв’язку та інформації штабу ГУ НГУ генерал-майор Володимир Щербина, заступник голови Вишгородської
РДА Тетяна Волотовська, директор НМЗ «Битва за Київ у
1943 році» Іван Вікован.

10 січня 2020 року ветерану енергетики України Володимиру Олександровичу
СІДОРОВУ виповнилося 90 років.
Свою трудову діяльність він розпочав у
1947 році на будівництві Верхнє-Свирської
ГЕС, потім працював на будівництві Горківської, Кременчуцької, Київської гідростанцій, а також на експлуатації Київських ГЕС
і ГАЕС.
За свою трудову діяльність він нагороджений орденом Леніна
та іншими урядовими нагородами, почесною грамотою Президії
Верховної Ради СРСР.
Шановний Володимире Олександровичу! Сердечно вітаємо
Вас зі славним ювілеєм! Бажаємо міцного здоров’я, сімейного
благополуччя, тепла і уваги від рідних та друзів і завжди гарного
настрою.
Адміністрація ПрАТ «Укргідроенерго»,
профком, рада ветеранів

Підприємству в м. Вишгороді потрібні
ОХОРОНЦІ. Непитущі. Можна — пенсіонери.
Тел: (068) 129-09-64

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

У Музеї давньоруського гончарства — марафон
зимових майстер-класів.
На всіх охочих чекає
неймовірно цікава й насичена програма:
11 січня 2020 року
11:00 — творче заняття
«Оберіг з вишгородської
глини» (майстер Наталія
Ященко);
13:00 — творче заняття
«Різдвяна іграшка» (майстер Анна Бубко).
12 січня
11:00 — майстер-клас із
квілінгу «Заквітчана зима»
(майстер Інна Косянчук);
13:00 — творче заняття у
техніці печворк «Ковдра для
Сніговичка» (майстер Наталія Андрієвська).
13 січня
11:00 — майстер-клас з
живопису «Зимова казка»
(майстер Марина Варченко);
13:00 — творче заняття
«Оберіг з вишгородської
глини» (майстер Наталія
Ященко).
16 січня
11:00 — творче заняття
«Яскрава іграшка», виготовлення ялинкових прикрас із кольорового паперу
та картону (майстер Наталія
Андрієвська) – вартість 150
грн;
12:00 — творче заняття ліплення з глини
«Одягни тепленько ляльку» (майстер Наталія Андрієвська) – вартість 150 грн.
17 січня
11:00 — творче заняття в техніці печворк
«Ковдра для Сніговичка» (майстер Наталія Андрієвська);
13:00 — творче заняття «Яскрава іграшка»,
виготовлення ялинкових прикрас із кольорового паперу та картону (майстер Наталія Андрієв-

ська).
18 січня
11:00 — творче заняття «Оберіг з вишгородської глини» (майстер Наталія Ященко);
13.00 — творче заняття «Різдвяна іграшка»
(майстер Анна Бубко).
19 січня
11:00 — майстер-клас із квілінгу «Заквітчана
зима» (майстер Інна Косянчук);
13:00 — творче заняття із ліплення з глини
«Одягни тепленько ляльку» (майстер Наталія Андрієвська).

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКО-ІНВЕСТ І К», адреса проммайданчика: 07312, Київська область, Вишгородський район, с. Рудня-Димерська, вул. Леніна, 1-б, повідомляє про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Предметом діяльності підприємства є: виробництво паливних гранул (пелети) з відходів деревини.
Джерелами викиду являються: пальник сушильного барабану (спалювання твердого палива, сушіння сировини), сушильний барабан, охолоджувальна колона, пневмотранспорт, рубильна машина,
дробарка.
В процесі діяльності підприємства до атмосферного повітря потрапляють наступні забруднюючі
речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, метан, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, азоту (1) оксид
[N2O], вуглецю діоксид, неметанові леткі органічні сполуки.
Максимальний обсяг викидів забруднюючих речовин складає до 271,5 т/рік.
Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації Вишгородською районною державною адміністрацією (площа Шевченка, 1, Вишгород, Київська обл.,
07301, тел: 04596 22022).
Повідомляю власників суміжних земельних ділянок: Клімка Станіслава Анатолійовича, Тарасенко Наталію Сергіївну та Новосілківську сільську раду Вишгородського
району Київської області, що 17 січня 2020
року об 11:00 буде проведено відновлення в натурі (на місцевості) меж земельної
ділянки № 3221886401:35:046:6011, розташованої по вул. Оболонській у с. Новосілках Вишгородського району Київської
області, що належиить Антоненку Андрію
Юрійовичу.

Вважати недійсним свідоцтво про право власності
на житло за адресою: Київська обл., м. Вишгород,
вул. Шолуденка, 8, кв. 9, площею 79,9 кв. м, яка
належить на праві приватної спільної часткової
власності громадянці Ніні Петрівні КУХАРЕВІЙ
та членам її сім’ї: Ользі Анатоліївні ТАРАСЕНКО,
Євгенію Анатолійовичу КУХАРЕВУ, Олександру
Васильовичу БОНДАРЕНКУ, свідоцтво видане згідно
з розпорядженням від 24 лютого 2004 року № 38

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

