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Об’єднаймось
у прагненні до високих
соціальних стандартів
Самоврядні органи в демократичному суспільстві є важливим інститутом реального народовладдя та засобом реалізації інтересів територіальної
громади. Тож нехай День місцевого самоврядування об’єднає нас у спільному прагненні зробити
нашу Вишгородську територіальну громаду громадою високих соціальних стандартів, зручною для
проживання і відпочинку.
Усім, хто представляє багаточисельний загін народних обранців, бажаю наполегливості, мужності
і нових здобутків у нелегкій і відповідальній праці,
міцного здоров’я, щастя, родинного благополуччя
та здійснення всіх життєвих планів і сподівань.

З Днем Збройних
сил України!
З Днем Збройних сил України щиро вітаю наших земляків, які нині захищають територію країни від ворога,
піклуються про безпеку та зміцнення обороноздатності
Української держави, всіх військовослужбовців, завдяки
чиєму незламному духу наша країна є суверенною і незалежною державою, тих, хто служить або раніше служив в українській армії.
Козацької вам мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, незламної сили волі та віри у власні сили.
Мирного неба, благополуччя та процвітання нашій державі!
У цей день згадаємо відважних воїнів, які віддали свої
життя в ім’я України... Герої не вмирають!..
Олексій МОМОТ

Вакцинація і локдаун:
результати
опитування українців
Скільки українців готові вакцинуватися від коронавірусу та як ставляться до запровадження жорсткого
карантину? На ці запитання трохи
пролило світла свіже опитування.
В останні дні листопада його провела соціологічна група «Рейтинг», опитавши понад 2500 респондентів з усіх
регіонів України, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Вакцинація
На запитання «Чи готові громадяни України зробити щеплення проти
COVID-19?» відповіді різнилися залежно від того, буде вакцина платною чи
безкоштовною.
Так, 55 % опитаних українців готові зробити щеплення проти COVID-19,
якщо вакцину їм нададуть безкоштовно. Натомість заплатити за такий препарат та вакцинуватися готові лише 35 %.
Водночас 40 % опитаних не хочуть
імунізуватися навіть у тому випадку,
якщо за це не доведеться платити. А

якщо ж вакцина таки буде платною, то
вакцинуватись відмовляються 57 % респондентів.
Примітно, що прихильників безкоштовного вакцинування від коронавірусу більше серед осіб старшого віку,
мешканців сіл, а платного – серед молоді і жителів Києва.
Локдаун
Якщо в середині листопада 61 %
опитаних українців не підтримували запровадження
жорсткого
карантину
(локдауну) і лише 36 % підтримували,
то станом на кінець минулого місяця
підтримка запровадження локдауну
зросла до 42 %, а кількість противників
зменшилась до 55 %.
Аналогічно зросла й кількість респондентів (з 55 до 58 %), які вважають,
що поширення коронавірусу внаслідок
локдауну зменшиться. При цьому 58
% підтримують введення локдауну на
новорічні свята (40 % опитаних проти
цього).

Допоможемо разом!

Звертаюся до небайдужих!

Малесенькому Маркові терміново потрібна допомога. У нього лікарі діагностували краніостеноз
— вроджене порушення росту черепа, зумовлене
раннім закриттям черепних швів, що обмежує обсяг
черепа, викликає його деформацію і внутрішньочерепну гіпертензію.
Немовляті терміново потрібна операція вартістю
200 тисяч гривень. Необхідні також кошти на реабілітацію.
Давайте разом подаруємо цій дитині новорічне
диво, адже операція має бути зроблена у термін до
кінця грудня ц. р.
Розрахунковий рахунок 4149499348155977,
Томченко Тетяна Вікторівна, мама.

Я, Попова Надія Олександрівна, працюю вчителем іноземної мови у
Вишгородській спеціалізованій школі «Сузір’я». Прошу всіх небайдужих
людей допомогти коштами на лікування моєї мами Світлани Володимирівни Шульги.
Вже рік ми усіма силами намагаємося допомогти їй подолати рак
кишківника, який після складної операції та шести курсів хіміотерапії,
на жаль, дав метастази. 19.06.2020 р. робили повторне обстеження
КТ, колоноскопію та аналіз крові на РЕА, які показали, що хвороба
прогресує. Але, за прогнозами лікарів, шанси на одужання є.
Усіх небайдужих благаю про допомогу! Дорога кожна гривня і кожна хвилина!
Хай Господь береже Вас і Ваших рідних.
Номер картки «Приват Банк» 5168 7450 1911 3312
Попова Надія Олександрівна.
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З Днем місцевого самоврядування!
Шановні керівники об’єднаних територіальних громад, депутати місцевих рад, працівники органів місцевого самоврядування!
Перед вами сьогодні стоять серйозні виклики — у непростих
умовах реформування забезпечити чітку діяльність органів місцевого самоврядування. Від імені депутатського корпусу районної ради
та від себе особисто щиро бажаю вам успіхів у реалізації суспільно значимих проектів! Хай завжди у вас вистачає сил та енергії на
добрі справи заради процвітання України, благополуччя громади,
добробуту кожного українця! Миру, добра і затишку в кожну оселю!

Шановні колеги, керівники територіальних громад, працівники органів
місцевого самоврядування, депутати!
Щиро вітаю вас зі святом і бажаю реалізації усіх планів та проектів, спрямованих на розбудову громад, утвердження незалежної демократичної держави.
Миру вам, добра і благополуччя!
Хай на всі добрі справи вистачає сил та
енергії!

З Днем Збройних сил України!
Шановні військовослужбовці та працівники Збройних сил, дорогі ветерани!
День Збройних сил України — свято сильних, мужніх і сміливих людей, котрі тримають у
руках найдорожче — мир на нашій землі.
Від імені депутатського корпусу районної ради і від себе особисто висловлюю вам глибоку
вдячність за вашу відвагу, патріотизм, відданість інтересам держави та народу.
Бажаю вам та вашим родинам мирного неба, міцного здоров’я, добра та благополуччя!
Андрій АНІСІМОВ,
голова Вишгородської районної ради

Щиро вітаю зі святом ветеранів і сьогоднішніх військовослужбовців!
Українські воїни – це приклад самовідданого служіння Батьківщині,
мужності, героїзму, військової майстерності і наслідування козацьких традицій.
Бажаю вам, наші дорогі захисники, незламної сили волі, мирного неба,
здоров'я міцного і добра.
Олександр ДЗЮБА,
заступник голови Вишгородської районної ради

І СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

Про затвердження плану діяльності ради з підготовки проектів
регуляторних актів на 2021-й рік
РІШЕННЯ Вишгородської міської ради № 1/10
від 26 листопада 2020 року
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
2021-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 регуляторної 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
органу готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». У випадках, визначених частиною другою статті 33 Закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності», такі висновки готуються на
підставі експертного висновку щодо регуляторного
впливу та пропозицій уповноваженого органу;
– передає свої висновки та пропозиції уповноваженого органу для вивчення до профільної постійної
комісії;
– голова відповідальної постійної комісії доповідає
висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону
України «Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності», а також пропозиції
уповноваженого органу разом з рішенням постійної
комісії щодо їх врахування при представленні на пленарному засіданні сесії Вишгородської міської ради
проекту регуляторного акта.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради.
Міський голова О. МОМОТ

Про утворення постійних комісій ради,
затвердження їх складу та обрання голів комісій
РІШЕННЯ Вишгородської міської
ради № 1/3 від 26 листопада 2020 року
Керуючись п. 2 ч. 1 ст. 26, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вишгородська міська
рада ВИРІШИЛА:
Затвердити особовий склад постійних комісій Вишгородської міської ради
VІІІ скликання:
1. Комісія з питань планування та
формування бюджету міста
Голова комісії – Лісогор Олена Яківна.
Члени комісії:
Шубка Віктор Вікторович
Клюзко Іван Вячеславович

Кацуба Максим Миколайович
Боднарчук Катерина Віталіївна
2. Комісія з питань законності,
депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого
комітету, гуманітарних питань та міжнародних відносин
Голова комісії – Бражнікова Тетяна
Олексіївна.
Члени комісії:
Булгакова Ганна Володимирівна
Решетнікова Марія Степанівна
Свистун Ігор Іванович
3. Комісія з питань регулювання
земельних відносин та охорони на-

вколишнього природного середовища
Голова комісії – Шока Анатолій Миколайович.
Члени комісії:
Корнійчук Дмитро В’ячеславович
Лісогор Володимир Юрійович
Клавдієнко Олександр Іванович
Приходько Юрій Олександрович
Скоробагатий Олександр Олександрович
4. Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та
зв’язку
Голова комісії – Войко Ірина Ігорівна.

Члени комісії:
Кириченко Ростислав Миколайович
Калінкін Максим Михайлович
Кравченко Микола Миколайович
Жадан Сергій Миколайович
Ростовський Олексій Романович
5. Комісія з питань комунального
господарства, благоустрою міста
Голова комісії – Тютюник Артем Володимирович.
Члени комісії:
Клюс Сергій Олександрович
Морозова Оксана Валеріївна
Костюченко Валерій Павлович
Міський голова О. МОМОТ
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ПРИЗНАЧЕННЯ
Кириченко
Ростислав Миколайович
— перший заступник Вишгородського
міського голови.
Народився 8 серпня 1985 року в с. Лютіж. Громадянин України.
Освіта: у 2002 році
закінчив
Лютізьку
ЗОШ І-ІІІ ступенів Вишгородського району; у
2007 році – Національний аграрний університет
з кваліфікацією магістра з фінансів; у 2011 році
– Інститут післядипломної освіти ім. Т. Шевченка
за спеціальністю «Правознавство».
У 2019 році закінчив Національну академію
державного управління при Президентові України та здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».
Посада (заняття): з 17.11.2015 – голова Вишгородської районної ради.

Місце роботи: з 09.2007 по 06.2008 працював
економістом-аналітиком у ТОВ «Українська Торгово-промислова Група».
З 12.2008 по 08.2010 обіймав посаду головного спеціаліста відділу з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення Вишгородської райдержадміністрації та в подальшому призначений начальником відділу.
З 08.2010 по 10.2011 — головний контролерревізор відділу інспектування в агропромисловому комплексі та сфері використання природних ресурсів Контрольно-ревізійного управління
в Київській області.
З 10.2011 по 06.201 — завідувач сектору
аналізу ефективності управління майном спільної власності управління з питань власності Київської обласної державної адміністрації.
З 06.2012 по 11.2015 працював
заступником директора Комунального підприємства Київської обласної ради «Друкар» та в подальшому призначений директором.
17.11.2015 обраний на посаду голови Вишгородської районної ради VII скликання.

Карпов Вадим Алікович — заступник Вишгородського міського
голови.
Загальний стаж роботи — 18 років 8 місяців. Стаж роботи в ОМС
— 4 роки 9 місяців. 03.2016-02.2020
— спеціаліст І категорії апарату виконавчого комітету, з 02.2020 по теперішній час — заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради.
Згідно із функціональними обов’язками, здійснює організаційнорозпорядчі функції щодо регулювання земельних відносин на
території Вишгородської міської ради, питань, пов’язаних із архітектурою, містобудуванням та плануванням територій. Відповідає за формування місцевих податків і зборів. Здійснює контроль надходжень до бюджету міської ради плати за користування земельними ділянками. Конт-ролює та організовує роботу
відповідно до статутних завдань КП «Координаційний центр з
будівництва та земельних питань Вишгородської міської ради»
та КП Вишгородської міської ради «Вишегір». Здійснює інші повноваження по оперативному керівництву.

Сардак Віталій Ігорович — заступник Вишгородського міського голови.
Народився 07 серпня 1983 року в місті Токмак Запорізької області.
З 2014 року проживає в місті Вишгороді.
У1998 році закінчив Токмацьку загальноосвітню школу № 5, у 2001-му Токмацький механічний технікум ЗНТУ за спеціальністю бухгалтерській облік.
У 2004 році здобув вищу освіту за спеціальністю фінанси, закінчивши Запорізький Національний технічний університет. З 2001 по 2005 рік працював у Токмацькому відділенні Державного казначейства у Запорізькій області провідним
казначеєм.
З 2005 по 2016 рік працював у TOB «Видавництво Магнат», TOB «Українська
Медіа Компанія», TOB «Медіа Прайд», займаючись видавничою та поліграфічною
справою.
З 2016 року по теперішній час очолював комунальне підприємство «Управляюча
компанія» Вишгородської міської ради. З 2015 року — депутат 7-го скликання Вишгородської міської ради.
Голова ГО «Зелений корпус».
Сертифікований фахівець у сфері ЖКГ. Менеджер-управитель житлових будинків.

Свистун Ігор Іванович
— заступник Вишгородського міського голови.
Народився 23 вересня 1973 року в м. Золочів
Львівської області. Громадянин України.
Освіта: вища, закінчив
Львівський державний сільськогосподарський інститут, спеціальність – інженер-механік.
Посада: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
влади.
Місце роботи: Вишгородська міська рада.

У СФЕРІ ЖКГ

Реформа спрямована на користь споживачів
У наступному році нам обов'язково потрібно
реалізувати реформу у сфері ЖКГ, коли абсолютно всі мешканці багатоквартирних будинків повинні визначитися з формою управління — або вони
створюють ОСББ, або обирають надавача послуг із
управління будинком (управителя).
У нашій команді є і молоді сертифіковані фахівці в
галузі ЖКГ, і фахівці, які мають значний досвід у цій
сфері. Ми готові і в юридичному напрямку, і в практичному допомогти мешканцям обрати форму управління,
передати досвід обслуговування будинків, порахувати
необхідні кошториси, зробити огляди будинків, надати
відповідні висновки.
Законодавство у сфері ЖКГ за останні роки досить
змінилось. І в більшості випадків люди не розуміють
переваг у цих змінах та як з ними жити далі. Цю ситуацію будемо змінювати! Також працюватимемо над
створенням єдиного для всього міста кол-центру. Це в
рази покращить та спростить комунікацію між мешканцями Вишгорода, підприємствами, організаціями та
адміністрацією. Буде можливість подати будь-яку заявку по єдиному номеру телефону або звернутись за
допомогою через смс-повідомлення. Подавати заявки

можна буде з будь-яких меседжерів, відправляти — у
вигляді фото та відеозвернень.
Мешканці зможуть отримувати зворотній зв'язок у
вигляді смс-розсилок. У свою чергу адміністрація зможе
отримувати статистичну звітність таких звернень, час та
якість їх виконання. Буде створено особисті кабінети для
всіх платників комунпослуг. Це покращить обізнаність
споживачів про нарахування, сплати та заборгованості.
У зв'язку з реформою децентралізації ми нарешті
зможемо прийняти в нашу ОТГ від району всі котельні та теплові комунікації. Будемо створювати нове комунальне підприємство, яке надаватиме споживачам
послуги з постачання теплової енергії. Головним завданням для нього буде повна клієнтоорієнтованість.
Прозорість нарахувань, правильне розподілення показників, використання нових технологій у вимірюванні
теплової енергії, реконструкція теплових вузлів у багатоквартирних будинках — все це дозволить споживачам навчитись заощаджувати на самій коштовній
комунальній послузі.
Звісно продовжимо працювати з мешканцями міста
у напрямку поводження з побутовими відходами. Адже
з 2019 року вивіз сміття — це окрема комунальна по-

слуга і в ній відбудуться певні зміни. В деяких випадках
— однозначно на користь споживачів.
Планів та справ у нас багато. Тому будемо намагатись спільними зусиллями робити наше місто кращим,
а проживання у ньому — комфортнішим.
Віталій САРДАК,
заступник міського голови

ЕПІДЕМІЧНА СИТУАЦІЯ
За інформацією Вишгородського міжрайонного
відділу лабораторних досліджень ДУ «Київський
обласний лабораторний центр МОЗ України», станом на 03.12.2020 епідемічна ситуація у Вишгородському районі та м. Вишгороді:
кількість осіб, що захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19 – 2219, зареєстровані в м. Вишгороді - 1164, с. Старі Петрівці - 81, с. Нові Петрівці - 283, с.
Козаровичі - 25, с. Тарасівщина - 1, с. Вища Дубечня
- 5, с. Новосілки - 24, с. Лютіж -107, смт Димер- 136, с.
Лебедівка - 23, с. Демидів - 58, с. Катюжанка - 101, с.
Воропаїв-11, c. Синяк-5, с. Пірново-12, с. Абрамівка 2, с. Ровжі - 1, с. Нижча Дубечня -29, с. Осещина - 9, с.

Боденьки-5, с. Хотянівка-45, с. Вахівка -4, с. Глібівка-4,
с. Литвинівка - 32, с. Толокунь-2, с. Любимівка - 2, с.
Вороньківка - 2, с. Ясногородка - 3, с. Савенки - 1, c.
Гута-Межигірська - 4, с. Жукин-9, с. Рикунь - 4, с. Сухолуччя - 2, с. Сувид - 5, с. Рудня Димерська - 1, с.
Миколаївка - 1, с. Круги - 1, с. Володимирівка - 1, с.
Червоне - 4, с. Рови - 1;
одужали - 781;
летальні випадки - 28;
госпіталізовані-61;
кількість осіб з підозрою на COVID-19 – 43;
всього контактних осіб – 1259;
кількість осіб, що повинні знаходитися на самоізо-

ляції, – 1259;
всього проведено лабораторних досліджень за допомогою ПЛР - 6024;
За останню добу 43 нових випадки захворювань на
коронавірус: 21 - м. Вишгород, 9 - смт Димер, 1 - с. Лебедівка, 2 - с. Демидів, 7 - с. Н. Петрівці, 1 - с. Жукин, 1
- с. Хотянівка, 1 - с. Козаровичі та 1 летальний випадок
(с. Н. Петрівці).
Загалом в Україні виявили 772 760 випадків коронавірусу. Від початку пандемії померло 12 960 людей.
За останню добу зафіксували 14 496 нових випадків.
Кількість тих, хто одужав, сягнула вже 384 426.

ОФІЦІЙНО
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Четвер, 3 грудня 2020 року
Додаток 1
до рішення Вишгородської міської ради
від 26.11.2020 р. № 1/10

План діяльності Вишгородської міської ради
з підготовки проектів регуляторних актів на 2021-й рік
Назва
проекту регуляторного акта

№

Ціль
прийняття регуляторного акта

Термін
розробки
проекту
регуляторного акта

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

1.

Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік. Наповнення дохідної частини місь- січень-тра- Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
кого бюджету,
вень
Управління фінансів Вишгородської міської ради
зміни до чинного законодавства
Відділ бухгалтерського обліку, фінансового та господарсько-організаційного забезпечення
України
Відділ юридично-правової роботи
Комісія з питань планування та формування бюджету міста
Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету, гуманітарних питань та міжнародних відносин

2.

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

3.

Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої ре- Наповнення дохідної частини місь- п р о т я г о м Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
клами у м. Вишгороді
кого бюджету, зміни до чинного за- року
Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва
(внесення змін за необхідності)
конодавства України
Відділ юридично-правової роботи
Комісія з питань планування та формування бюджету міста
Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету, гуманітарних питань та міжнародних відносин

4.

Про оренду майна, що перебуває у комунальній власнос- Наповнення дохідної частини місь- п р о т я г о м Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
ті територіальної громади м. Вишгорода
кого бюджету, зміни до чинного за- року
Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва
(внесення змін за необхідності)
конодавства України
Відділ юридично-правової роботи
Комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста
Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету, гуманітарних питань та міжнародних відносин

5.

Про адміністративні послуги у місті Вишгороді

Виконання вимог Закону України п р о т я г о м
«Про адміністративні послуги», року
зміни до чинного законодавства
України

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Центр надання адміністративних послуг
Відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та забезпечення роботи ради
Відділ юридично-правової роботи
Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету, гуманітарних питань та міжнародних відносин

6.

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

Визначення розміру і встановлення п р о т я г о м
порядку орендної плати за землю, року
забезпечення ефективного регулювання земельних відносин

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Відділ юридично-правової роботи
Комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
Комісія з питань планування та формування бюджету міста
Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету, гуманітарних питань та міжнародних відносин

7.

Про затвердження Правил благоустрою території м. Регулювання прав і обов’язків січень-бе- Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Вишгорода
учасників правовідносин у галузі резень
Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва
благоустрою території міста, доВідділ ЖКГ, транспорту та благоустрою
тримання тиші в громадських місВідділ юридично-правової роботи
цях та торгівлі на ринку
Комісія з питань комунального господарства, благоустрою міста
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку
Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету, гуманітарних питань та міжнародних відносин

8.

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

Регулювання прав і обов’язків п р о т я г о м
учасників правовідносин у галузі року
оренди нерухомого майна, наповнення бюджету.

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Відділ юридично-правової роботи
Комісія з питань планування та формування бюджету міста
Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету, гуманітарних питань та міжнародних відносин

9.

Про внесення змін до Положення «Про архітектурну ді- Врегулювання містобудівної та ар- п р о т я г о м
яльність у місті Вишгороді», затвердженого рішенням хітектурної діяльності відповідно року
Вишгородської міської ради
до діючого законодавства
від 20.10.2015 р. № 50/3
(необхідно внести зміни у зв’язку зі змінами в ЗУ та ДБН)

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва
Відділ юридично-правової роботи
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку
Комісія з питань планування та формування бюджету міста
Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету, гуманітарних питань та міжнародних відносин

10.

Про затвердження Положення
Визначення процедури присвоєння п р о т я г о м
про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухо- поштових адрес об’єктам нерухо- року
мого майна в місті Вишгороді
мості
(скасувати у зв’язку зі змінами, внесеними до ЗУ «Про
регулювання містобудівної діяльності»)

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва
Відділ юридично-правової роботи
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку
Комісія з питань планування та формування бюджету міста
Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету, гуманітарних питань та міжнародних відносин

11.

Про затвердження Порядку розміщення тимчасових спо- Врегулювання містобудівної та ар- п р о т я г о м
руд для провадження підприємницької діяльності у м. хітектурної діяльності відповідно року
Вишгороді
до діючого законодавства
(внесення змін за необхідності та прийняття рішення
«Про Порядок 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
Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва
Відділ юридично-правової роботи
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку
Комісія з питань планування та формування бюджету міста
Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету, гуманітарних питань та міжнародних відносин

12.

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
Відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва
Відділ юридично-правової роботи
Комісія з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку
Комісія з питань планування та формування бюджету міста
Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету, гуманітарних питань та міжнародних відносин

Наповнення дохідної частини місь- п р о т я г о м
кого бюджету,
року
зміни до чинного законодавства
України

Регулювання порядку залучення, п р о т я г о м
розрахунку розміру і використан- року
ня коштів пайової участі власників
тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів
благоустрою м. Вишгорода, зміни
до чинного законодавства України,
наповнення бюджету.

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Управління фінансів Вишгородської міської ради
Відділ бухгалтерського обліку, фінансового та господарсько-організаційного забезпечення
Відділ юридично-правової роботи
Комісія з питань планування та формування бюджету міста
Комісія з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету, гуманітарних питань та міжнародних відносин

Секретар ради М. МЕЛЬНИК

Інформація для підготовки проектів регуляторних актів
на наступний 2021 рік для формування плану підготовки
регуляторних актів Вишгородською міською радою

Додаток 2
до рішення Вишгородської міської ради
від 26.11.2020 р. № 1/10

№
п/п

Назва проекту, регуляторного органу

Цілі прийняття проекту

Строк підготовки проекту

Термін відстеження базової результатив- ності регуляторного
акта

Термін відстеження повторної,
періодичної
результативності
регуляторного акта

Відпові-дальні

1

2

3

4

5

6

7

Секретар ради М. МЕЛЬНИК

Вишгород
Четвер, 3 грудня 2020 року

ЗМІНИ У ГРУДНІ
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Зростання пенсій і соцвиплат, посилення карантину
Зростає прожитковий мінімум
З 1 грудня в Україні зростає прожитковий мінімум. Збільшаться, відповідно, і виплати, які до нього
прив’язані: пенсії, допомога по безробіттю, допомога
на дітей та аліменти.
Прожитковий мінімум за категоріями буде таким:
для дітей віком до 6 років – 1 921 гривня;
для дітей віком 6 – 18 років – 2 395 гривень;
для працездатних осіб – 2 270 гривень;
для осіб, які втратили працездатність, – 1 769 гривень.
Мінімальна зарплата до прожиткового мінімуму
прямо не прив’язана, а отже у грудні залишиться на
рівні 5 тисяч гривень. Проте індексація зарплати до
прожиткового мінімуму прикріплена – у грудні вона
складе 2 270 гривень. Індексацію повинні проводити
всі роботодавці.
Мінімальний розмір допомоги по безробіттю залишиться без змін, а максимальний зросте до 9 080
гривень (4 прожиткові мінімуми).
Мінімальна пенсія зросте на 57 гривень і складатиме відтепер 1 769 гривень. Надбавка за вислугу
років становитиме 17,69 гривень щомісяця за кожен
додатковий рік (1 % від мінімальної пенсії).
Самотнім українцям, яким понад 80 років, з грудня нараховуватимуть 707 гривень 60 копійок (40 %
прожиткового мінімуму).

но з 23 грудня і до 15 січня. Це пояснюють тим, що люди
найбільше контактують між собою саме у цей період,
тож обмеження призупинять ланцюжок поширення
хвороби. Або ж до Нового року – з 7 грудня, – аби не
забирати у бізнесу можливість отримати прибуток на
різдвяні свята.
Також є імовірність, що карантин буде менш жорстким, ніж навесні: працюватиме громадський транспорт і школи.
Укрзалізниця напередодні зимових свят відновлює
рух на низці напрямків. Також частину маршрутів продовжать та збільшать періодичність курсування поїздів.

Мінімальний розмір аліментів:
для дітей віком до 6 років – 960,5 гривні;
для дітей віком від 6 до 18 років – 1197,5 гривні.
Рекомендовані виплати, до яких суд може
зобов’язати, вдвічі вищі – 1 921 гривня та 2 395 гривень
відповідно.
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку
чи піклування:
віком до 6 років – 4 803 гривні;
віком 6 – 18 років – 5 988 гривень.
Соціальна допомога на дітей з інвалідністю, над
якими встановлено опіку чи піклування:
віком до 6 років з інвалідністю – 6 724 гривні;
віком від 6 до 18 років – 8 383 гривні.
Декретні виплати для працюючих батьків чи ФОПів
залежать від розміру доходу. Для безробітних – щонайменше 2 383 гривні за 126 днів (25 % від прожиткового
мінімуму).
Пакунок малюка з грудня – 5 763 гривні (щонайменше три прожиткові мінімуми для дитини до 6 років).

Відновлюють рух такі поїзди:
№ 13/14 Київ – Солотвино (Тересва) щоденно зі столиці з 13 грудня, назад з 14 грудня.
№ 26/25 Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів щоденно з
Одеси з 13 грудня, назад з 14 грудня.
№ 58/57 Ковель – Одеса через день із Ковеля з 13
грудня, з Одеси з 14 грудня.
№ 70/69 Маріуполь – Львів щоденно із Маріуполя з
13 грудня, зі Львова – з 15 грудня.
№ 138/137 Хмельницький – Лисичанськ з 13 грудня
щоденно із Хмельницького, назад 14 грудня.
№ 357/358 Київ — Рахів щоденно з 18 грудня з Києва, з 19 грудня – з Рахова.
№ 745/746 Київ — Славське щоденно з 15 грудня в
обох напрямках.
№ 142 Львів – Бахмут (уже курсує);
№ 217/218 Київ – Рахів (уже курсує).
Курсуватимуть додаткові потяги:
№168 Львів – Одеса їздитиме в обох напрямках 30
грудня 2020 та 3 січня 2021.
№198 Ковель – Львів здійснить рейси в обох напрямках 30 грудня 2020 року, 3, 6, та 10 січня 2021 року.
№ 768/767 Київ – Херсон, з Києва курсуватиме 29,
30 грудня 2020 року, 3 та 10 січня 2021 року, з Херсона
– 30, 31 грудня 2020 року, 4 та 11 січня 2021 року.
Будуть додаткові рейси поїздів:
№ 774 Київ – Шостка: 30 грудня 2020 та 6 січня
2021.
№ 782 Київ – Черкаси: 30 грудня 2020 та 6 січня
2021.
Продовжать маршрут поїзди № 779/780 Суми – Вінниця.

Обмеження на свята
У грудні українці матимуть додаткові вихідні: 23-25,
коли християни західного обряду відзначають Різдво,
та з 30 грудня по 1 січня – Новий рік. При цьому робочими будуть суботи 29 грудня (замість 31) та 22 грудня
(замість 24).
Однак, зимові свята відбудуться з низкою карантинних обмежень.
Так, головну ялинку у Києві цьогоріч «запалять», як
годиться, 19 грудня. Та Різдво й Новий рік будуть відзначати без концертів і масових гулянь. На Софійській
площі не буде традиційних ярмарків з їжею,
обіцяють лише напіввідкриті кіоски з напоями.
Кілька фудкортів та сувенірних будиночків буде
на Андріївському узвозі та на Володимирській
гірці. Святкові заходи планують і біля арки
Дружби народів.
В інших містах України ще шукають рішення,
як відзначити свята безпечно і, при цьому, повністю не відмовлятися від традиційних заходів.
Наприклад, в Івано-Франківську вже зазначили,
що новорічно-різдвяний ярмарок скасовувати
не будуть. А у Житомирі, аби створити святковий настрій, 19 грудня по всьому місту буде їздити Санта зі своїми ельфами, мішком подарунків та справжньою ялинкою.
Карантин вихідного дня завершився, новий локдаун – під питанням
З 14 листопада в Україні діяв карантин вихідного дня. Остання субота й неділя, які підпали під
дію обмежень, – 28 та 29 листопада. Продовжувати цей
захід в уряді наміру не мають.
У соцмережах шириться інформація про те, що розглядають кілька варіантів посилення обмежень та дат,
коли це буде запроваджено. Зокрема, йдеться про
ймовірний локдаун на період зимових свят – орієнтов-

З 13 грудня 2020 року щоденно курсуватимуть
поїзди:
№ 41/42 Дніпро – Трускавець;
№ 43 Івано-Франківськ – Київ;
№ 45/46 Лисичанськ – Київ;
№ 118/117 Чернівці – Київ.
Квитки вже можна купити в залізничних касах

або на сайті Укрзалізниці.
Крім того, Укрзалізниця на святковий період призначила додатковий потяг «Інтерсіті» до Карпат. Він
курсуватиме за маршрутом Київ – Славське щоденно
з 15 грудня по 17 січня.
З Києва він вирушатиме о 6:00 і буде зупинятися у
Коростені (7:31), на станції «Підзамче» (11:01), у Львові
(11:09) та у Стрию (12:19) і прибуватиме у Славське о
13:16.
Зі Славського поїзд буде вирушати о 16:20 із зупинками у Стрию (17:18), Львові (18:26), «Підзамче»
(18:54), Коростені (22:22). До Києва буде прибувати о
23:57.
Паспорти з «Дії» можна показувати у банках
З 1 грудня у банках можна буде проводити касові операції за допомогою електронних документів у
мобільному додатку «Дія». Тобто клієнтам банків,
які мають електронний паспорт у «Дії», більше не
потрібні паперові документи для підтвердження
своєї особистості в банківському відділенні.
Розпочнеться регулярне авіасполучення з
Чорногорією
З 1 грудня розпочинається і регулярне авіасполучення між Україною та Чорногорією за напрямком Київ-Подгориця. Польоти буде здійснювати
авіакомпанія «Windrose», і квитки уже можна придбати на її сайті.
Наразі тимчасовий в'їзд у Чорногорію дозволений без обмежень резидентам України (українцям
та іноземцям, які мають посвідку на проживання тут),
які останні 15 днів до в'їзду перебували у країні «зеленого» списку Чорногорії.
Prozorro буде визначати доброчесність постачальників в е-форматі
З 3 грудня в електронній системі Prozorro замовники будуть зазначати підстави, які можуть стати причиною для відмови постачальнику в участі у торгах.
Критерії, за якими відбуваються публічні закупівлі,
можна розділити на три категорії:
критерій доброчесності: чи не порушував учасник,
зокрема, антикорупційне законодавство, чи не має він
податкової заборгованості;
кваліфікаційні критерії: чи має постачальник необхідну кваліфікацію для поставки того чи іншого товару
або надання послуги, виконання робіт;
критерії до предмету закупівлі: наскільки товар, роботи або послуги, що пропонує постачальник, відповідають вимогам замовника, що прописані у тендерній
документації.
Першими у цьому списку перейдуть в електронний формат критерії доброчесності. Тепер вони будуть виводитися у вигляді електронних полів у системі
Prozorro, які замовник публікує для постачальника, а
той – надає необхідні документи та довідки (або система надає інформацію з реєстрів).
Пізніше в електронний формат будуть переведені й
інші критерії, за якими відбуваються публічні закупівлі.
Штрафи за відсутність масок
Рішення про те, що українців штрафуватимуть за
відсутність захисних масок чи респіраторів, набуло
чинності 21 листопада. Йдеться про перебування у громадських місцях і транспорті. Порушникам доведеться сплатити від 170 до 255
гривень штрафу.
У законі чітко прописано, що маска або
респіратор повинні закривати повністю ніс і
рот. Саморобні засоби індивідуального захисту використовувати дозволяється. Штрафи за
перебування без маски на відкритому повітрі,
наприклад, у парку, стягувати не будуть.
Зміни в оцінці нерухомості
З 1 грудня в Україні продовжать другий етап
реформування системи оцінки нерухомості.
Згідно з чинним законодавством, купівляпродаж, здача в оренду, внесення нерухомості
до статутного капіталу супроводжується подвійною оплатою за оцінку – окремо за землю,
окремо за нерухомість. Наразі ж планують запровадити єдину оцінку об'єкта без поділу на
оцінку землі і нерухомого майна.
Крім того, для українців буде надаватися нова адмінпослуга: автоматична видача довідки про вартість
нерухомості в електронному вигляді. Передбачено, що
кожен зможе самостійно зробити на сайті оцінку своєї нерухомості і використовувати звіт для укладення
угоди.

6

Програма ТБ

Вишгород
Четвер, 3 грудня 2020 року

ПОНЕДІЛОК, 7 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:00 «ТСН-Тиждень»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:25, 11:25, 12:20
«Життя вiдомих людей
2020»
13:10, 14:20, 15:25
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «Рiдня»
22:45 «Грошi 2020»
00:00 «Дубiнiзми 2020»
2+2
06:40 Т/с «Опер за
викликом-3»

10:50 «Загублений свiт»
14:40 Х/ф «Голодний
кролик атакує»
16:45 Х/ф «211»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ»
22:25, 00:15 Т/с
«Кiстки-6»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Попелюшка»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:30
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя
09:30 Т/с «Гранд готель»
10:55 Енеїда

11:25 Телепродаж
15:20 Країна пiсень
16:30 Т/с «Максимiлiан i
Марiя Бургундська»
17:30 Д/с «Дикая
планета»
19:00 Жеребкування
UEFA до Чемпiонату свiту
FIFA-2022
19:25 Д/ц «Дикi тварини»
19:55 Д/ц «Тваринна
зброя»
21:35 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
00:05 Перша шпальта
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
10:40 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Iсторiя
одного злочину
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Роман з
детективом»
23:30 Т/с
«Невiдправлений лист»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою
10:15 Країна У

11:15, 19:15 Т/с
«Прибулець»
12:15, 17:15 Богиня
шопiнгу. Екстремальний
сезон
13:15, 15:15 4 весiлля
14:15, 16:15 Панянкаселянка
21:15 Х/ф «Мерi Шеллi та
монстр Франкенштейна»
23:30 Одного разу в Одесi
СТБ
07:10 Т/с «Комiсар Рекс»
09:00 «МайстерШеф.
Професiонали»
13:00, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:35 Т/с «Слiд»
18:05 «СуперМама»

19:05 «Детектор брехнi»
20:15, 22:50 Т/с «Колiр
пристрастi»
23:05 Х/ф «Нiконов i Ко»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20 Вар’яти
09:00 Le Маршрутка
10:00, 19:00 Супер Топмодель по-українськи
12:20 Х/ф «Темний
лицар»
15:40 Х/ф «Темний лицар:
Вiдродження легенди»
21:20 Х/ф «Шибайголова»
00:20 Х/ф «Дещо»

07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
09:35, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
10:35, 12:25 Т/с
«Детектив Ренуар»
12:00 «Новини»
15:45 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:00 Т/с «Головний
калiбр»

09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
10:50 Х/ф «Тремтiння
землi-6»
12:45, 15:45 Факти. День
13:15 Х/ф «Загибель ЛосАнджелеса»
15:00, 16:15 Х/ф «2012»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Теорiя змови
21:25 Т/с «Пес-6»
22:50 Свобода слова
00:10 Т/с «Фантом»

ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини

ICTV
05:55 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок

20:15, 22:50 Т/с «Колiр
пристрастi»
23:05 Х/ф «Нiконов i Ко»

17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек 2»
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
14:20, 15:15 «Речдок»
16:15 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Теорiя змови
11:05, 13:10 Х/ф
«Пiдривники»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:10 Т/с «Пес»
16:30 Х/ф «Епiдемiя
страху»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:25 Т/с «Пес-6»
22:50 Т/с «Фантом»

23:20 Х/ф «Вiдьми з
Сугаррамурдi»

Леонiдом Каневським»

5 КАНАЛ
07:10, 21:25 Актуально:
Економiка. Полiтика.
Соцiум
07:15, 16:10 Д/с «Бойовi
кораблi»

08:10 Назустрiч сонцю
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Повiтрянi воїни»
12:30 Про вiйсько
13:00 Час. Пiдсумки
тижня з Ганною
Мiрошниченко
14:10 Д/с «Масштабнi
iнженернi помилки»
15:30 Час «Ч»
17:10, 23:10 Д/с
«Таємнича свiтова вiйна»
18:10, 22:00 Д/с
«Найбiльшi танковi битви»
19:20, 01:15 Токшоу «КОНДРАТЮК У
ПОНЕДIЛОК»
21:40 Час-Time
00:30 Д/с «Шокуючi
iстини»

ВIВТОРОК, 8 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:25, 12:20, 14:15, 14:45
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «Рiдня»
22:45 «Майже колишнi»
2+2
06:00 Т/с «Ласко»
07:55 Х/ф «Майор Пейн»
09:45, 17:20 «Загублений
свiт»

13:50 Х/ф «Бандитки»
15:40 Х/ф «Примарний
патруль»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ»
22:35, 00:25 Т/с
«Кiстки-6»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Попелюшка»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:10
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя
09:30 Т/с «Гранд готель»
10:55 Енеїда

11:25 Телепродаж
15:20 Країна пiсень
16:30 Т/с «Максимiлiан i
Марiя Бургундська»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:55 Д/ц «Дикi тварини»
19:55 Д/ц «Тваринна
зброя»
21:45 #ВУКРАЇНI
22:10 Д/ц «Супер - чуття»
23:40 Д/ц «Боротьба за
виживання»
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

10:40 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Iсторiя
одного злочину
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Роман з
детективом»
23:20 Контролер
00:00 Т/с «Вiражi долi»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою
10:15, 00:30 Країна У
11:15, 19:15 Т/с

«Прибулець»
12:15, 17:15 Богиня
шопiнгу. Екстремальний
сезон
13:15, 15:15 4 весiлля
14:15, 16:15 Панянкаселянка
21:15 Х/ф «Кейт i Лео»
23:30 Одного разу в Одесi
СТБ
07:15 Т/с «Комiсар Рекс»
09:05 «МайстерШеф.
Професiонали»
13:00, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:35 Т/с «Слiд»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Таємницi ДНК»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20 Вар’яти
09:00 Т/с «Бiблiотекарi»
11:30 Х/ф «Хлопцi будуть
в захватi»
13:20 Суперiнтуїцiя
15:00 Хто зверху?
17:00, 19:00 Кохання на
виживання
21:00 Х/ф «Електра»
23:00 Х/ф «П’ята
категорiя»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,

5 КАНАЛ
07:10, 21:25 Актуально:
Економiка. Полiтика.

Соцiум
07:15, 16:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
08:10 Назустрiч сонцю
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Повiтрянi воїни»
12:30 Стоп Реванш
13:10, 14:10 Д/с
«Масштабнi iнженернi
помилки»
15:30 Час «Ч»
17:10, 23:10 Д/с
«Таємнича свiтова вiйна»
18:10, 22:00 Д/с
«Найбiльшi танковi битви»
19:20 Ток-шоу «КРАЇНА»
21:40 Час-Time
00:30 Д/с «Шокуючi
iстини»

СЕРЕДА, 9 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:25, 12:20, 14:15, 14:45
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «Рiдня»
22:45 «Свiт навиворiт. 10
рокiв. Ювiлейний випуск»
00:10 «Свiт навиворiт 11:
Китай. Дайджест»
2+2
06:00 Т/с «Ласко»
07:50 Х/ф «Ледi Кривавий

бiй»
09:50, 17:15 «Загублений
свiт»
13:45 Х/ф «Людина
президента»
15:25 Х/ф «Людина
президента-2»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ»
22:30, 00:20 Т/с
«Кiстки-6»
UA:ПЕРШИЙ
06:30 Книга-мандрiвка.
Україна
06:35 М/с «Попелюшка»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:10
Новини

07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя
09:30 Т/с «Гранд готель»
10:55 Енеїда
11:25 Телепродаж
15:20 Країна пiсень
16:30 Т/с «Максимiлiан i
Марiя Бургундська»
17:30 #ВУКРАЇНI
18:55 Д/ц «Дикi тварини»
19:55 Д/ц «Тваринна
зброя»
21:45 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:10 Д/ц «Супер - чуття»
23:40 Д/ц «Боротьба за
виживання»
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
10:40 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Iсторiя
одного злочину
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Роман з
детективом»
23:30 Т/с «Обираючи
долю»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 20:15

Одного разу пiд
Полтавою
10:15 Країна У
11:15, 19:15 Т/с
«Прибулець»
12:15, 17:15 Богиня
шопiнгу. Екстремальний
сезон
13:15, 15:15 4 весiлля
14:15, 16:15 Панянкаселянка
21:15 Х/ф «Бiлоснiжка i
мисливець»
23:45 Одного разу в Одесi
СТБ
06:35 Т/с «Комiсар Рекс»
08:30 «МайстерШеф.
Професiонали»
13:05, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00

«Вiкна-Новини»
15:40 Т/с «Слiд»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Про що мовчать
жiнки»
20:15, 22:50 Т/с «Колiр
пристрастi»
23:05 Х/ф «Нiконов i Ко»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20 Вар’яти
09:00 Т/с «Бiблiотекарi»
11:20 Х/ф «Я, робот»
13:40 Хто проти
блондинок
15:20 Хто зверху?
17:20, 19:00 Дiти проти
зiрок
20:40 Х/ф «Красуня та
чудовисько»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек 2»
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
14:20, 15:20 «Речдок»
16:15 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа»
22:10 «Слiдство вели... з

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:05, 13:10 Х/ф
«Крикуни»
12:45, 15:45 Факти. День
13:50, 16:10 Т/с «Пес»
16:30 Х/ф «П’ята хвиля»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Пес-6»
22:50 Т/с «Фантом»
5 КАНАЛ
07:10, 21:25 Актуально:
Економiка. Полiтика.

Соцiум
07:15, 16:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
08:10 Назустрiч сонцю
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Повiтрянi воїни»
12:30 Спостерiгач
13:10, 14:10 Д/с
«Масштабнi iнженернi
помилки»
15:30 Час «Ч»
17:10, 23:10 Д/с
«Таємнича свiтова вiйна»
18:10, 22:00 Д/с
«Найбiльшi танковi битви»
19:20 Ток-шоу «ВЕЛИКА
ПОЛIТИКА»
21:40 Час-Time
00:30 Д/с «Шокуючi
iстини»

ЧЕТВЕР, 10 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:25, 12:20, 14:20, 14:45
«Одруження наослiп»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 Т/с «Рiдня»
21:45 «Право на владу
2020»
00:45 «Українськi
сенсацiї»
2+2
06:35 Т/с «Ласко»

08:25 Х/ф «Потоп»
10:10, 17:15 «Загублений
свiт»
13:15 Х/ф «Льодовиковий
перiод»
15:00 Х/ф «Спис долi»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ»
22:30, 00:20 Т/с
«Кiстки-6»
UA:ПЕРШИЙ
06:30 Книга-мандрiвка.
Україна
06:35 М/с «Попелюшка»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:10
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,

13:10, 18:20 Суспiльна
студiя
09:30 Т/с «Гранд готель»
10:55 Енеїда
11:25 Телепродаж
15:20 Країна пiсень
16:30 Т/с «Максимiлiан i
Марiя Бургундська»
17:30 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
18:55 Д/ц «Дикi тварини»
19:55 Д/ц «Тваринна
зброя»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:10 Д/ц «Супер - чуття»
23:40 Д/ц «Боротьба за
виживання»
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
10:40 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Iсторiя
одного злочину
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Роман з
детективом»
23:20 Слiдами
00:00 Х/ф «Секрет
неприступної красунi»
ТЕТ
08:15, 18:15, 20:15

Одного разу пiд
Полтавою
10:15 Країна У
11:15, 19:15 Т/с
«Прибулець»
12:15, 17:15 Богиня
шопiнгу. Екстремальний
сезон
13:15, 15:15 4 весiлля
14:15, 16:15 Панянкаселянка
21:15 Х/ф «Мисливець i
Снiгова королева»
23:30 Одного разу в Одесi
СТБ
07:15 Т/с «Комiсар Рекс»
09:15 «МайстерШеф.
Професiонали»
13:05, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00

«Вiкна-Новини»
15:40 Т/с «Слiд»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Один за всiх»
20:15, 22:50 Т/с «Колiр
пристрастi»
23:05 Х/ф «Нiконов i Ко»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20, 13:00 Вар’яти
09:00 Т/с «Бiблiотекарi»
10:10 Х/ф «Красуня та
чудовисько»
15:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Алiса в Країнi
Чудес»
23:30 Х/ф «Алiса в
Задзеркаллi»
ІНТЕР

07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек 2»
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
14:20, 15:20 «Речдок»
16:15 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:00 Т/с «Головний

калiбр»

з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек 2»
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
14:20, 15:20 «Речдок»
16:15 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
21:00 Ток-шоу «Мир i
вiйна
23:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

новини
10:10 Анти-зомбi
11:10, 13:15, 17:00 Скетчшоу «На трьох»
12:45, 15:45 Факти. День
13:50 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну-3»
15:00, 16:15, 20:10
Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр
23:00 Скетч-шоу «На
трьох-8»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:35, 13:15 Х/ф
«Бадьорiсть духiв»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:10 Т/с «Пес»
16:50 Х/ф «Одного разу
порушивши закон»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Анти-зомбi
21:25 Т/с «Пес-6»
22:50 Т/с «Фантом»
5 КАНАЛ

07:15 Д/с «Бойовi
кораблi»
08:10 Назустрiч сонцю
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Повiтрянi воїни»
12:30 Невигаданi iсторiї
13:10, 14:10 Д/с
«Масштабнi iнженернi
помилки»
15:30 Час «Ч»
16:20 Таємницi вiйни
17:10, 23:10 Д/с
«Таємнича свiтова вiйна»
18:10, 22:00 Д/с
«Найбiльшi танковi битви»
19:20 Ток-шоу
#НЕБАЙДУЖА
21:40 Час-Time
00:30 Д/с «Шокуючi
iстини»

П’ЯТ Н ИЦ Я, 1 1 ГРУДНЯ 2020 Р ОК У
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевiзiйна служба
новин»
09:25, 10:25, 11:25, 12:20
«Життя вiдомих людей
2020»
13:00, 14:20, 15:35
«Великi випуски з А.
Птушкiним»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 «Лiга смiху 2020»
22:45 «Вечiрнiй квартал»
00:00 «#Гуднайтшоу
2020»

2+2
06:20 Т/с «Ласко»
07:15 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ»
11:15, 17:15 «Загублений
свiт»
15:15 Х/ф «Джек Райан:
Теорiя хаосу»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
19:25 Х/ф «Бюро
людяностi»
21:15 Х/ф «Ворота
темряви»
23:05 Х/ф «Експансивна
куля»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Попелюшка»
07:00, 08:00, 09:00,

15:00, 18:00, 21:00, 23:20
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:50, 18:20 Суспiльна
студiя
09:30 Т/с «Гранд готель»
10:55 Енеїда
11:25 Телепродаж
12:25 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Спринт 7
км, жiнки
15:15 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Спринт 10
км, чоловiки
16:40, 23:45 Д/ц
«Боротьба за виживання»
17:25 VoxCheck
17:30 Перша шпальта
18:55 Д/ц «Дикi тварини»
19:55 Д/ц «Тваринна
зброя»

21:45 «Я - Брюс Лi»
00:15 Т/с «Полдарк»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Т/с «Виклик»
13:35, 15:30 Т/с «Вiрна
подружка»
18:00 Гучна справа
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Якщо ти мене
пробачиш»
ТЕТ
08:15, 18:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою

10:15, 00:30 Країна У
11:15, 19:15 Т/с
«Прибулець»
12:15, 17:15 Богиня
шопiнгу. Екстремальний
сезон
13:15, 15:15 4 весiлля
14:15, 16:15 Панянкаселянка
21:15 Х/ф «До зустрiчi з
тобою»
23:30 Одного разу в Одесi
СТБ
06:35, 19:00, 22:50
«Холостячка Ксенiя
Мiшина»
10:10, 23:00 «Як вийти
замiж»
11:15, 14:50, 18:05 Т/с
«Слiпа»

14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
00:05 «Про що мовчать
жiнки»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20, 01:40 Вар’яти
08:50 Суперiнтуїцiя
11:10 Кохання на
виживання
12:10 Аферисти в
мережах
14:20 Х/ф «Шибайголова»
17:10 Х/ф «Електра»
19:10 Х/ф «Суддя Дредд»
21:00 Х/ф «Зоряний
десант»
23:40 Х/ф «Монстри»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi

5 КАНАЛ
06:25 Невигаданi iсторiї
07:10, 08:10, 21:30
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15 Д/с «Бойовi
кораблi»
08:15 Форшмак

08:45 Натхнення
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Повiтрянi воїни»
12:30 На власнi очi
13:10, 14:10 Д/с
«Масштабнi iнженернi
помилки»
15:30 Срiбний вiк
16:20 Кендзьор
17:10, 23:10 Д/с
«Таємнича свiтова вiйна»
18:10, 22:00 Д/с
«Найбiльшi танковi битви»
19:20 Ток-шоу
«ПОЛІТКЛУБ з Вiталiєм
Портнiковим»
21:25 Вечiрнiй презедент
21:40 Час-Time
00:30 Д/с «Шокуючi
iстини»

СУБОТ А , 12 ГРУДНЯ 2020 Р ОК У
1+1
06:00, 07:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiт навиворiт»
19:30 ТСН
20:15 «Чистоnews 2020»
20:20 «Жiночий квартал»
22:20 «Вечiрнiй квартал»
23:15 «Свiтське життя.
2020»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
08:50 «Джедаi 2020»
09:50 «Загублений свiт»
12:50 Х/ф «У пошуках
бурштинової кiмнати»

15:00 Х/ф «Храм черепiв»
16:55 13 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Колос»
19:00 Х/ф «Сльози
Сонця»
21:15 Х/ф «Веселi
канiкули»
23:15 Х/ф «Бойовi пси»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:45 Новини
07:10 М/с «Чорний пiрат»
08:05, 16:30, 19:25 Д/ц
«Тваринна зброя»
09:05 Вiдтiнки України
09:40 Музеї. Як це
працює
10:10, 22:00 Х/ф

«Передчуття»
12:00 Д/ц «Iсторiї
вулканiв»
12:40 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Естафета
4х6 км, жiнки
14:00 UA Фольк. Спогади
15:05 Телепродаж
15:40 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Гонка
переслiдування 12,5 км,
чоловiки
17:35 Х/ф «Апостол
Павло: Диво на шляху в
Дамаск» 1 с.
20:25 Д/ц «Дикi тварини»
21:25 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
00:10 Д/ф «Малевич»

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Реальна мiстика
08:30 Т/с «Я тебе знайду»
12:30, 15:20 Т/с «Втраченi
спогади»
16:50, 21:00 Т/с «Другий
шанс»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Вiдчинене
вiкно»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:10 М/ф «Дiномама»
12:45 Х/ф «Iнтуїцiя»
14:30 Х/ф «Мерi Шеллi та

монстр Франкенштейна»
16:45 Х/ф «Кейт i Лео»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Х/ф «Кохання та
iншi лiки»
СТБ
07:55 «Неймовiрна
правда про зiрок»
10:55 Т/с «Колiр
пристрастi»
17:00, 22:30 «Хата на
тата»
19:00 «МайстерШеф»
00:45 «Я соромлюсь
свого тiла»
НОВИЙ КАНАЛ

06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20 Вар’яти
07:50, 10:00 Орел i Решка
12:10 Le Маршрутка
13:10 Хто зверху?
15:10 М/ф «Том i Джеррi:
Форсаж»
16:50 М/ф «Шпигуни пiд
прикриттям»
18:50 Х/ф «Я - номер
чотири»
21:00 Х/ф «Загiн
самогубцiв»
23:40 Х/ф «Монстри 2:
Темний континент»
ІНТЕР
06:05 Х/ф «Дiвчина без
адреси»

08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»
11:10 Х/ф «Висота»
13:00 Х/ф «Весна на
Зарiчнiй вулицi»
15:00, 20:30 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
20:00 «Подробицi»
22:00 «Бенефiс Iрини
Аллегрової»
ICTV
06:55 Скетч-шоу «На
трьох»
09:30 Т/с «Пес»
12:45 Факти. День

13:00 Т/с «Пес-6»
16:40 Х/ф «Елiзiум»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «На межi
майбутнього»
21:30 Х/ф «Облiвiон»
23:45 Х/ф «Крикуни»
5 КАНАЛ
06:10 Д/с «Повiтрянi
воїни»
07:10, 16:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
07:50, 08:50, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15 Д/с «Топ 10:
Таємницi й загадки»
08:40 Натхнення

09:30 Машина часу
10:10 Медекспертиза
10:30 Майстри ремонту
11:10 Гончаренко рулить
11:35, 15:40 На власнi очi
12:15 Iндiйський фiльм
«Танцюй, танцюй»
15:10 Є сенс
17:10, 23:10 Д/с
«Таємнича свiтова вiйна»
18:15 Про вiйсько
18:30 Невигаданi iсторiї
19:15 Стоп Реванш
19:35 Спостерiгач
20:10 Рандеву
21:20 Вечiрнiй презедент
21:35 Вiкно в Америку
22:00 Д/с «Найбiльшi
танковi битви»

РІЗНЕ

Вишгород
Четвер, 3 грудня 2020 року
9 грудня 2020 року (середа) о 12:00
у приміщенні великої зали Вишгородської районної ради з ініціативи Вишгородської крайової філії Всеукраїнського
об’єднання ветеранів, учасників змагань
за Незалежність відбудеться засідання
круглого столу «Пам’ять поколінь і сучасна українська політика».
Учасники круглого столу — народні
депутати України, представники місцевої влади, керівники громадських організацій, воїни російсько-української війни, жителі м. Вишгорода.
Відповідальний за проведення заходу — почесний голова Вишгородської крайової філії Всеукраїнського
об’єднання ветеранів учасників змагань
за Незалежність Олександр Іванович
Дробаха.
Степанія СІДЛЯР,
радник голови Вишгородської РДА
з питань духовності і просвітництва,
голова громадської організації
«Духовно-просвітницький центр
«Спадщина»

7

ВІЛ – не вирок
БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!
З ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно
з 1 грудня 1988 року відзначається Всесвітній день боротьби зі
СНІДом. Головна його мета — звернути увагу суспільства на цю
проблему.
За даними ООН, поширення епідемії СНІДу у світі в цілому сповільнилося. За останні 5 років кількість виявлених випадків зараження
ВІЛ/СНІД скоротилась на 20 %. Натомість в Україні серед країн Східної Європи і Центральної Азії ступінь поширеності ВІЛ/СНІД найвищий, серед дорослого населення він становить 1,1 %. Щодня в Україні
реєструється 48,5 випадків захворювання ВІЛ-інфекцією.
Навколо ВІЛ вирує чимало міфів, які призводять до упередженого
ставлення до людей, які живуть з ВІЛ.
Чого не варто боятися:
ВІЛ не передається при поцілунку, кашлі і чханні, стисканні руки
чи обіймах.
Через побутові предмети (посуд, телефон, одяг тощо) та приміщення загального користування (офіс, ванна, басейн, вбиральні
тощо) інфікуватися вірусом неможливо.
Ані комахи, ані тварини не можуть переносити вірус імунодефіциту.
Будьте здоровими. Бережіть себе і пам’ятайте: ВІЛ – не вирок.

ПАМ’ЯТЬ
До сумної річниці НАУМОВОЇ
(Майбоженко) Марії Никонівни,
яка пішла з життя 09 грудня 2019 р.
В моїм житті тебе не вистачає,
Подруго вірна, сестро і кума!
Душа сумує, тужить, серце крає,
Бо обірвалась з дитинства мого
Єдності струна.
Дитинство наше веселкове…
Босоніж ми бігали полем
І пісні веселі співали,
Неслись вони радісно краєм…
Дніпром, пагорбами мелись,
Ми вірності в дружбі клялись!

СЛУЖБА «101»

Аби не трапилось пожежі
СТОЛИЦЯ ПОРУЧ

Прийматимуть стару техніку
З 5 грудня мешканці Києва матимуть можливість принести свою застарілу або неробочу
техніку та безкоштовно здати її на утилізацію в
мобільні пункти від Центру управління відходами.
Як і де працюватимуть пункти прийому
У тестовому режимі щосуботи протягом місяця автомобілі Центру будуть стояти на різних
популярних локаціях Києва та у визначений час
прийматимуть техніку на утилізацію. Зокрема, 5
грудня мобільні пункти перебуватимуть на таких
локаціях:
станція метро «Лук’янівська», паркінг біля
McDonald’s, 09:00-11:00;
станція метро «Виставковий Центр», паркінг
біля центрального входу до ВДНГ, 09:00-11:00;
станція метро «Тараса Шевченка», паркінг
біля виходу з метро, 12:00-14:00;
станція метро «Позняки», паркінг ТЦ «Піраміда», 12:00-14:00;

станція метро «Дарниця», паркінг біля універмагу «Дитячий світ», 15:00-17:00;
станція метро «Героїв Дніпра», паркінг біля
ТРЦ Dream Town, 15:00-17:00.
Що робитимуть зі зданою технікою
Спеціалісти Центру розберуть її на компоненти: скло, пластикові деталі, металеві та інші
елементи. Відходи відсортують за фракціями та
будуть накопичувати для передачі підрядникам
на подальше перероблення та виготовлення нових продуктів. Небезпечні відходи підуть на знешкодження.
Чому важливо утилізувати стару техніку
Відходи електронного та електричного обладнання небезпечні, адже містять токсичні,
отруйні, канцерогенні або реактивні компоненти, такі як свинець, миш’як, ртуть, кадмій, селен,
бром. Тому вкрай важливо правильно утилізувати такі відходи, а не відвозити їх на звалища,
де вони роками будуть отруювати довкілля.

Протягом минулих вихідних рятувальники Вишгородщини
двічі ліквідовували загорання будинків.
Вогонь спалахнув у одноповерховому житловому будинку в
селі Сувиді по вулиці Перемоги. Про це о 07:44 надійшло повідомлення до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського
району. Завдяки оперативним діям рятувальників о 09:48 пожежу
було повністю ліквідовано. Вогнем пошкоджено перекриття та покрівлю на площі 120 м кв., а також речі домашнього вжитку. До
гасіння залучилось 11 чоловік особового складу та три одиниці
техніки.
У той же день загорілася альтанка в селі Хотянівка по вулиці Южній.
Вогонь знищив її та пошкодив розташований
поряд житловий будинок. Рятувальники врятували його від пожежі.
До гасіння залучалось 7
чоловік особового складу та дві одиниці техніки.
Шановні громадяни! Закликаємо вас бути обережними, уважними та дотримуватися правил пожежної безпеки у себе вдома!
Якщо ви побачили пожежу, негайно телефонуйте за номером
«101».
Юрій СЕРГІЄНКО, провідний інспектор Вишгородського
РВ ГУ ДСНС України у Київській області

НЕДIЛЯ , 13 ГРУДНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
06:00, 07:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:30, 10:45 «Великi
випуски з А.Птушкiним 2»
11:50 «Свiт навиворiт. 10
рокiв. Ювiлейний випуск»
13:15 «Свiт навиворiт»
18:15 «Українськi сенсацiї
2020»
19:30 ТСН: «ТСНТиждень»
21:00 Х/ф «Я, ти, вiн,
вона»
23:00 Х/ф «Dzidzio.
Перший раз»
2+2

06:00 «Джедаi 2019»
07:55 «Загублений свiт»
12:50 Х/ф «Викрадення
лiтака»
14:25 Х/ф «Експансивна
куля»
16:15 Х/ф «За лiнiєю
вогню»
18:00 Х/ф «Детектив Ейс
Вентура»
19:45 Х/ф «Детектив Ейс
Вентура-2: Коли природа
кличе»
21:20 Х/ф «Ямакасi»
23:10 Х/ф «Бронежилет»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 08:55, 21:00,
23:55 Новини
07:10 М/с «Чорний пiрат»
08:05 Д/ц «Супер - чуття.

Особливий загiн»
09:00 Божественна
Лiтургiя Православної
Церкви України
11:00 Недiльна Лiтургiя
Української ГрекоКатолицької Церкви
12:30 Недiльна Свята
Меса РимськоКатолицької Церкви в
Українi
13:30 Телепродаж
14:05 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Гонка
переслiдування 10 км,
жiнки
14:55 Бiатлон. Кубок
свiту. III етап. Етафета
4х7,5 км, чоловiки
16:20 Студiя «Бiатлон»
16:40 Т/с «Величнi

Медичi»
20:00 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21:25 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:00 Х/ф «Баухауз»
00:20 Д/ф
«Кiноперформанс.
Народний Малахiй!»
ТРК «УКРАїНА»
06:50 Реальна мiстика
09:15 Т/с «Роман з
детективом»
17:00, 21:00 Т/с «Квочка»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Т/с «Вiдчайдушний
домогосподар»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:15 М/ф «Норм та
Нестримнi: Велика
пригода»
12:00 Х/ф «До зустрiчi з
тобою»
14:15 Х/ф «Бiлоснiжка i
мисливець»
16:45 Х/ф «Мисливець i
Снiгова королева»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Х/ф «Скiльки у
тебе?»
СТБ
07:50 Х/ф «Формула
кохання»
09:40 «МайстерШеф»
13:00 «Хата на тата»

15:00 «СуперМама»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:00 «Один за всiх»
21:10 «Я соромлюсь
свого тiла»
23:10 «Таємницi ДНК»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 Мультфiльми
07:20 Дiти проти зiрок
09:00 М/ф «Шпигуни пiд
прикриттям»
11:00 Х/ф «Суддя Дредд»
13:00 Х/ф «Диво-жiнка»
15:50 Х/ф «Загiн
самогубцiв»
18:20 Х/ф «Земля
майбутнього: Свiт за
межами»
21:00 Х/ф «Аквамен»

23:50 Х/ф «Зоряний
десант»
ІНТЕР
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Iнше життя»
12:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа»
16:50 Т/с «Детектив
Ренуар»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Великий бокс.
Владислав Сiренко Костянтин Довбищенко»
23:00 Х/ф «Екiпаж»
ICTV
06:15 Анти-зомбi
07:15 Теорiя змови
08:10 Секретний фронт

09:10 Громадянська
оборона
10:05, 13:00 Т/с «Розтин
покаже»
12:45 Факти. День
14:05 Х/ф «Облiвiон»
16:35 Х/ф «На межi
майбутнього»
18:45 Факти тижня
21:20 Х/ф «22 милi»
23:05 Х/ф «Холодна
помста»
5 КАНАЛ
06:10, 10:10, 11:10 Д/с
«Повiтрянi воїни»
07:10, 16:10 Д/с «Бойовi
кораблi»
07:50 Актуально:
Економiка. Полiтика.
Соцiум

08:15 Невигаданi iсторiї
08:35, 15:45 Vоїн - це я!
08:45 Натхнення
09:25 Хронiка тижня
12:15 Iндiйський фiльм
15:25 Медекспертиза
17:10 Д/с «Таємнича
свiтова вiйна»
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Ганною
Мiрошниченко
19:15 Спостерiгач
19:35 Стоп Реванш
20:10 Машина часу
21:25 Вечiрнiй презедент
21:30 Вечiр з Янiною
Соколової
22:00 Д/с «Найбiльшi
танковi битви»
23:10 Кiнозлива
23:25 Х/ф
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«Big City Lights» — 7 років!
4 грудня вишгородська рекламна агенція «Big City Lights» святкує сьому річницю. А як відомо, сімка вважається одним із найщасливіших чисел. І недарма. За цей невеликий проміжок часу агенція виготовила сотні рекламних постерів, визитівок, флаєрів,
банерів.
Історія успіху складається з кожного надрукованого матеріалу, з кожної нової рекламної площини, з кожного задоволеного клієнта. Протягом цих 7 років для замовників агенції створено справжнє рекламне поле, на якому зручно працювати, — від дизайну
рекламної продукції до її друку, монтажу на сітілайтах, білбордах, рекламно-інформаційних планшетах.
Сподіваємося, що сімка принесе агенції удачу та подальший розвиток! Дякуємо всім замовникам «Big City Lights» за те, що
обираєте нас! Ми намагаємося робити все швидко та якісно!
Бажаємо всім нашим клієнтам міцного здоров’я, щастя, наснаги, терпіння, благополуччя, тепла, а нашому колективу — невпинного драйву та креативу!
З повагою, директор рекламної агенції «Big City Lights» Віталій Кравчук та колектив
2 грудня святкувала свій ЮВІЛЕЙ вчитель початкових класів
Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
Ольга Валентинівна КРИВОНОС.
Від щирого серця прийміть наші привітання!
Нехай летять роки в міжзоряний політ,
Але душа нехай про це не знає!
І хай так буде ще з півсотні літ,
Нехай бадьорість Ваша не згасає!
Хай доля Вам підсипле ще сповна
І радості, й наснаги, і здоров’я.
Нехай завжди в душі цвіте весна
І серце зігрівається любов’ю!
З повагою,
колектив Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
З ЮВІЛЕЄМ!
5 грудня виповнюється 85 років
Асі Олександрівні ІВАНОВІЙ,
8 грудня — 80 років
Валентині Сергіївні ЗОЛОТАРЕНКО.
Щиро вітаємо наших ювілярів, членів
Вишгородської міської організації ветеранів.
Нехай всі Ваші дні будуть наповнені
любов’ю рідних, приємними клопотами,
добрим самопочуттям і оптимістичним настроєм. Всіх благ Вам і
гармонії душі!
Вишгородська міська організація ветеранів війни,
праці, Збройних сил
Шановні абоненти ТОВ ТРК «Ультра лтд»
ТОВ Телерадіокомпанія «Ультра лтд» висловлює абонентам свою подяку за багаторічну співпрацю та користування нашими послугами.
З метою збереження у списку перегляду популярних телеканалів (63 канали в
аналоговому форматі) та забезпечення ефективної роботи компанія з 01.01.2021
року змушена здійснити підвищення абонентської плати, яка буде становити 100,00
гривень за місяць.
На формування ціни суттєво вплинуло чергове збільшення плати за ретрансляцію телеканалів.
ТОВ ТРК «Ультра лтд» інформує про введення акцій абонентам:
«Економ +» — плати за 10 місяців одним платежем до 31.01.2021 року та користуйся 12 місяців.
Для нових абонентів: при сплаті абонплати за 3 місяці одним платежем — підключення до мережі кабельного телебачення (прокладання кабелю у квартирі) безкоштовно. Акція діє протягом січня- березня 2021 року.
Адміністрація ТОВ ТРК «Ультра лтд»

ДЕНЬ СИЛЬНИХ ЛЮДЕЙ…

… Які потребують підтримки
На початку грудня відзначається Міжнародний день людей з інвалідністю. Це день надзвичайно сильних людей, багато з яких почали жити
заново, які розуміють цінність життя, подароване
батьками та Всевишнім. На їхню долю випали
нелегкі випробування, однак вони проявляють
виняткову силу духу та непохитну віру в майбутнє. Їх мужність і оптимізм – взірець для інших.
Вони не вимагають до себе жалю, тому що, як
ніхто, давно усвідомили, що це шлях в нікуди. Їм
не потрібно щось особливе, лише елементарне –
можливість жити серед людей, бути в суспільстві
та відчувати власну гідність, адже ми всі рівні
перед Богом.
3 грудня Вишгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 приєдналася до міжнародної
ініціативи, адже забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, на здобуття якісної освіти, інтеграцію їх у
суспільство та ефективну самореалізацію є одним із пріоритетних напрямків освіти. На початок
2020-2021 навчального року у школі відкрито 18
класів з інклюзивним навчанням, також у нас навчається 30 дітей з ООП та 17 — з інвалідністю.
Цьогоріч, зважаючи на карантинні заходи та
дотримання санітарно-гігієнічних норм, психологи Н.В. Федоренко, А.П. Тітова та працівники
школи підготували для учнів майстер-клас «Казковий світ очима дитини», розподіливши дітей за

віковими групами. За допомогою різних технік
арт-терапії діти реалізовували свій творчий потенціал, гармонізували внутрішній стан, розвивали дрібну моторику, знижували психо-емоційну
напругу, розвивали емоційну та комунікативну
сфери. Крім того, працювали з технікою «кінезитерапія» (спрямована на формування та корекцію
емоційно-особистісної сфери та психомоторики).
Захід відбувся в ресурсній кімнаті, створеній
за підтримки Благодійного фонду «Гіппократ» як
додатковий простір для дітей з особливими освітніми потребами, який містить навчальну, соціально-побутову, ігрову та зону відпочинку.
На щастя, поряд є ті, хто хоче допомогти, і хто
допомагає. Уже традиційно в цей день відвідали
діток з інвалідністю друзі школи Ольга Решетняк та Максим Кацуба. Вперше до навчального
закладу завітав депутат міської ради Олександр
Скоробогатий. Гості, як завжди, прийшли з подарунками. Світлана Свистун — завідуюча кулінарією «Кирпулька» — пригостила дітлахів смаколиками.
Відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю — справедлива шана та нагадування
наш про обов’язок перед усіма, хто має обмежені можливості, особливо перед дітьми, які найбільше потребують захисту та підтримки.
Олег ТИМЧЕНКО,
директор Вишгородської ЗОШ № 1

До відома землевласників та землекористувачів
На території Богданівської сільської ради Вишгородського району Київської області протягом 4-11 грудня 2020 року спеціалістами ТОВ «КИЇВЗЕМ» будуть здійснюватись геодезичні роботи із встановлення меж
земельних ділянок державної власності за межами населених пунктів у
рамках проведення державної інвентаризації земель.
Потрібні гроші? Можу купити монети, паперові гроші, нагороди, документи, листівки,
клики, значки, фотоапарати, статуетки, годинники, старовинні речі і т. і.
Можливий викуп колекції. Досить тримати вдома те, що може принести Вам гроші!
Тел: 097-626-57-79.

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.

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

Повідомляємо, що у присутності землекористувача гр. Василя Михайловича
ШУЛЬЦА ТОВ «Перша земельна агенція» 10 грудня 2020 р. об 11:00 буде проводити кадастрову зйомку земельних
ділянок для ведення особистого селянського господарства за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, район ГАЕС.
Просимо всіх сумісних землевласників
(землекористувачів) бути присутніми для
підписання акта погодження меж земельних ділянок (згідно з п. 6 ч. 2 ст. 198 Земельного кодексу України). У разі неявки
межі будуть вважатися погодженими.

Запрошуємо
у дитячий садок
ВИХОВАТЕЛЯ:
+38(096)448-37-88

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: 07301,
м. Вишгород, просп. І. Мазепи, 8, офіс 308
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
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