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Комунальне майно має перейти у власність міста
10 грудня 2020 р. відбулася позачергова ІІ сесія ВМР VIII
скликання. Вів засідання міський голова Олексій Момот. У
роботі сесії взяли участь 25 депутатів із 26 обраних.
На порядок денний було винесено 11 питань та додатково включено Звернення з клопотанням до Вишгородської районної ради щодо передачі закладів, підприємств, установ у
власність Вишгородської міської ради та безоплатної передачі
комунального майна зі спільної комунальної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Вишгородського району до
комунальної власності Вишгородської міської ради.
У Зверненні, зокрема, йдеться про зміну власника шляхом
перереєстрації установчих документів на Вишгородську міську
раду таких закладів:
Вишгородська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, НВК «Вишгородська
районна гімназія «Інтелект», КЗ ВРР «Вишгородський міжшкільний навчально-виробничий комбінат», Вишгородська
спеціалізована школа «Сузір’я», Центр творчості «Дивосвіт»,

Вишгородська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа, КП «Навчально-спортивна база», КП «Вишгородська центральна районна аптека № 23», Вишгородська районна спеціальна ЗОШ «Надія», Інклюзивно-ресурсний центр, дитяча
музична школа, БК «Енергетик», Вишгородська районна дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту, Вишгородська центральна районна бібліотека, КНП ВРР «Вишгородська
центральна районна лікарня», Вишгородська стоматологічна
поліклініка, КНП ВРР «Центр сімейної медицини та медико-санітарної допомоги», КП «Вишгородське бюро технічної інвентаризації», ВРКП «Комунальник», частину нежитлової будівлі
по вул. Шолуденка, 6, Хотянівська загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів, Хотянівська бібліотека, Хотянівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини та медико-санітарної допомоги, Осещинський фельдшерський пункт та адміністративний будинок.
Далі — на стор. 3

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ХУСТКИ

7 грудня відзначається Всесвітній день української
хустки. Свято з’явилося зовсім нещодавно, але завдяки
діаспорі відразу ж набуло статусу всесвітнього.
Цього дня українки в різних країнах світу беруть

участь у флешмобі «Зроби фото з хусткою».
Вишгородчанки також долучились до акції. Стрічка
Фейсбук пістрявіла щасливими усміхненими обличчями
— хустка кожній була до лиця.
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Шановні ліквідатори аварії на ЧАЕС!
14 грудня Україна відзначає День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Мешканці Вишгородського району в числі перших долучилися
до ліквідації катастрофи, мобілізувавши ресурси усіх підприємств
і організацій. Від імені депутатського корпусу районної ради і від
себе особисто щиро дякую вам, шановні ліквідатори, за вашу самопожертву і героїчні зусилля! Ми в боргу перед вами та перед тими
Героями Чорнобиля, хто віддав своє життя заради спасіння людства,
і докладемо всіх зусиль, щоб кожен з вас щоденно відчував турботу
держави і земляків. Здоров’я вам, благополуччя і добра!
Хай пам’ять про ті події навчить нас цінувати мир і спокій!
Андрій АНІСІМОВ,
голова Вишгородської районної ради

Шановні ліквідатори!
14 грудня Україна вшановує ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, вклоняючись
людям, які, не шкодуючи власного життя та здоров’я, протистояли одній з найбільших техногенних катастроф світового
масштабу.
Щиро дякуємо ліквідаторам за мужність і самопожертву, самовіддану працю
в зоні радіаційного лиха! Бажаємо міцного
здоров’я та благополуччя, здійснення усіх
задумів, належного соціального захисту!
Олександр ДЗЮБА,
заступник голови Вишгородської районної ради

ДАТА

Вишгород — місто енергетиків
22 грудня — знаковий день для
Вишгорода! Це день енергетика —
професійне свято людей, які працюють і працювали багато років у галузі,
що є основою розвитку господарства.
Адже енергетика забезпечує технологічні процеси в промисловості,
дає тепло і світло людям. Ця система
галузей охоплює паливну промисловість та електроенергетику з їх підприємствами, комунікаціями, системами керування, науково-дослідною
базою.
Київська ГЕС, побудована в рекордно короткий строк (1960-1968 р. р.), стала першою сходинкою Дніпровського
каскаду гідроелектростанцій, розташованих на Дніпрі.

На початок 2020 року її потужність
складає 440 МВт.
У славному м. Вишгороді живуть
і житимуть будівничі міста і Київської
ГЕС — енергетики та їх нащадки П. О.
Котенок, П. О. Баранов, Г. І. Жданов, Р.
П. Трусова, В. М. Михайловський, А. М.
Якимченко, А. С. Козак, В. П. Куценко,
М. А. Караваєв та багато інших.
Прийміть щирі вітання від наших
вдячних сердець! Нехай світлі надії не
залишають вас, а прийдешній Новий рік
наповнить радістю та Божим милосердям!
Вишгородська міська
ГО «Всеукраїнська спілка
радянських офіцерів»

ФОТОФАКТ

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Разом із Вишгородською районною організацією Товариства Червоного Хреста
України СК «Комета» провів майстер-клас по самозахисту для дівчат та жінок у
рамках акції «16 днів проти насильства».

В опалювальний сезон будьте пильні!

СЛУЖБА «102»

Щороку з 25 листопада по 10 грудня проводиться Всеукраїнська акція
«16 днів проти насильства», яка з 1991
року підтримується міжнародною
спільнотою.
Працівники ювенальної превенції
Вишгородського відділу поліції також долучилися до акції та провели для дітей
пізнавальний урок.
Мета заходу — привернути увагу

громадськості до актуальних для українського суспільства проблем подолання
насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та жорстокого поводження з дітьми.
Поліцейська розповіла дітям про
основні види насильства – психологічне,
фізичне та економічне. Також наголосила, що у будь-який час діти можуть звернутись до поліції незалежно від того, хто
кривдить їх, — однолітки чи батьки.

Шановні мешканці Вишгородського
району! У період холодів зростає ймовірність виникнення пожеж через порушення
правил експлуатації пічного опалення, газового та електрообладнання. Рекомендуємо всім дотримуватися правил пожежної
безпеки, щоб зберегти своє здоров’я і
майно.
Дотримуючись наступних рекомендацій,
ви убезпечите ваш будинок в опалювальний
сезон.
1. Установка нового опалювального обладнання повинна проводитися кваліфікованими фахівцями.
2. Кваліфіковані фахівці також повинні
проводити щорічну перевірку обладнання.
Такі перевірки гарантують утримання опалювальних систем в справному стані і виявляють ті частини, які потребують заміни або
ремонту.
3. Складіть графік регулярного чищення
бойлерів, печей, водонагрівальних котлів, пічних труб і димоходів.
4. Щороку проводьте професійну перевірку дров’яних
печей, камінів, труб і димоходів.
5. Встановіть перед каміном скляний або металевий
екран, для того щоб запобігти
потраплянню іскор і попелу за
межі каміна.
6. Ні в якому разі не опалюйте приміщення деревним
вугіллям. При спалюванні деревного вугілля
може утворитися небезпечна для життя кількість чадного газу.
При покупці електричних опалювальних
приладів віддавайте перевагу тим, які оснащені функцією автоматичного відключення.
НАВКОЛО ОПАЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ
ПОВИННО БУТИ ДОСИТЬ ВІЛЬНОГО ПРОСТОРУ. Опалювальні прилади повинні знаходитися на відстані не менше 1 м від легкозаймистих предметів, таких як постільна білизна
та меблі.
Діти не повинні підходити близько до опалювальних приладів, особливо якщо вони
одягнені в просторий одяг.
Уникайте використання електричних обігрівачів у ванних кімнатах та інших місцях, де
існує небезпека контакту з водою.
Вимикайте опалювальні прилади, перш
ніж вийти з кімнати або лягти спати.

Ні в якому разі не використовуйте духовку
і газову кухонну плиту для обігріву будинку
або квартири. Це може призвести до виділення чадного газу, який за певної концентрації
викликає отруєння і, можливо, смерть.
Перед початком опалювального сезону
печі, котельні, теплогенераторні і калориферні установки, інші опалювальні прилади та
системи повинні бути перевірені та відремонтовані. Несправні печі, інші опалювальні прилади до експлуатації не допускаються.
Очищення димоходів та печей від сажі
потрібно проводити перед початком, а також
протягом усього опалювального сезону. При
експлуатації пічного опалення забороняється:
— залишати без нагляду самі печі, а також доручати нагляд за ними малолітнім дітям;
— розміщувати паливо, інші горючі речовини і матеріали на передтопковому листі;
— застосовувати для розпалювання печей бензин, гас, дизельне паливо та ін.;

— топити вугіллям, коксом і газом печі, не
призначені для цих видів палива;
— використовувати вентиляційні та газові
канали як димоходи;
— перегартовувати печі;
— попіл і шлак з топок повинні бути залиті
водою і видалені у спеціально відведене для
них безпечне місце.
Установка металевих печей, які не відповідають вимогам пожежної безпеки, не допускається.
Пам’ятайте! Нехтуючи дотриманням елементарних правил пожежної безпеки, ви можете втратити своє житло, майно, життя. Допомагайте дітям здобувати навички пожежної
безпеки, і нехай ваш спосіб життя стане для
них прикладом.
Юрій СЕРГІЄНКО,
провідний інспектор Вишгородського РВ
ГУ ДСНС України у Київській області
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14 грудня — День вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
Шановні вишгородці!
14 грудня у нас з вами є чудова нагода потиснути руку сусіду, другу, колезі, тобто всім тим, хто
перебував у епіцентрі технологічної катастрофи ХХ
століття — на Чорнобильській АЕС. Саме 14 грудня було введено в експлуатацію об’єкт «Укриття»
— саркофаг над реактором, саме цей день став
умовною перемогою над ядерним лихом і саме в
цей день вирішено вшановувати живих і мертвих
героїв-ліквідаторів.
Хочу від щирого серця побажати всім учасникам
ліквідації аварії, передусім, здоров’я і довголіття,
щоб всі болячки, нездужання минали вас і ваших
рідних. А наш громадянський обов’язок в тому, щоб
ваша трудова звитяга, самопожертва, двобій із радіацією завжди залишалися у нашій пам’яті і пам’яті
наступних поколінь. Нехай Господь Бог вас береже!
Олексій МОМОТ

ПЕРСПЕКТИВИ
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Комунальне майно
має перейти
у власність міста
(Початок на стор. 1)
Вказаний перелік міської ради, у порівнянні з переліком районної ради, розширений, обґрунтований
і логічний, оскільки районна рада до передачі комунального майна підійшла вибірково й має намір залишити за собою окремі комунальні підприємства,
що могли б приносити прибуток.
До прикладу, районною радою запропоновано
місту прийняти ДЮСШ з водних видів спорту (на
сьогодні заклад, який не має майна), а це — тренерський склад у кількості 22 осіб та вихованці. Вже
зараз є розуміння, що невдовзі постане питання
орендної плати тим комунальним підприємствам, які
залишаться в районі, і становитиме вона не гривню
на рік. Така ж ситуація по аптеці № 23, у приміщенні
якої наразі функціонують і кабінети сімейної медицини, і Червоного Хреста, а невдовзі там базуватиметься й новостворений Територіальний центр обслуговування. Виникає питання й по стоматологічній
поліклініці. Сьогодні бюджетний кодекс і законодавець говорить про те, що функції оплати бюджетних
установ, таких, як медичні, — покладені на громади.
І, якщо місто буде сплачувати за комунальні послуги
чи приймати Програми підтримки Центральної районної лікарні, Центру первинної медико-санітарної
допомоги, то аналогічні рішення необхідно приймати й стосовно стоматполіклініки. Тому є незрозумілим, чому районна рада не включила цей заклад у
перелік передачі майна. Так само Вишгородській
територіальній громаді необхідне й Бюро технічної
інвентаризації, і КП «Комунальник» з його майном та
територією. Така ж ситуація й з адміністративним будинком. На сьогодні є звернення від міської ради до
районного Фонду комунального майна, оскільки розширюється структура апарату міськради і є необхідність у збільшенні кількості робочих кабінетів. Крім
того, існують підстави вважати, що орендна плата за
приміщення надалі не буде пільговою.
Виходячи з інтересів Вишгородської громади та
після оголошеної перерви на обговорення цього питання, депутати підтримали Звернення з клопотанням до
Вишгородської районної ради щодо передачі закладів,
підприємств, установ у власність Вишгородської місь-

кої ради та безоплатної передачі комунального майна
зі спільної комунальної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Вишгородського району до комунальної власності Вишгородської міської ради.
На запитання депутатів стосовно ВРКП «Тепломережа», міський голова Олексій Момот надав
інформацію, що на одній із останніх сесій Вишгородської районної ради минулого скликання прийнято рішення про передачу майна підприємства у
власність Вишгородської міської ради. Ця процедура
поступово проводиться. Але надалі, по завершенню
опалювального сезону 2020-2021 р. р., міською радою буде створено нове підприємство, яке надаватиме послуги теплопостачання жителям Вишгорода.
Наразі профільним заступником вивчається питання
отримання відповідної ліцензії на діяльність підприємства та збору необхідної документації.
Далі, рішенням сесії, розпочато процедуру реорганізації Хотянівської сільської ради шляхом приєднання до Вишгородської міської ради.
Також депутати обрали старосту сіл Хотянівка
та Осещина. Очолив Хотянівський старостинський
округ Максим Миколайович Бойко (НА ФОТО). За
його кaндидaтуру проголосували 25 депутaтів.
Крім того, під час роботи сесії затверджено Положення про постійні
комісії та Регламент
Вишгородської міської ради VIII скликання; Положення про
помічника-консультанта та опис посвідчення помічника-консультанта депутата
ВМР. Сесія своїми
рішеннями
внесла
зміни до структури
апарату
виконкому
міськради та її виконавчих органів, до
міського бюджету на 2020 рік, до Порядку виплат
винагороди спеціалістам відділу державної реєстрації Вишгородської міської ради та надали дозвіл на списання з балансу міськради транспортного засобу 1988 року випуску.
У ході сесії Вишгородський міський голова оголосив про створення двох депутатських фракцій.
Фракцію ПП «Громадянський рух «Хвиля» у складі
трьох депутатів очолив Олександр Скоробагатий,
фракцію ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» у складі 7 депутатів
очолив Микола Кравченко.
Влас. інф.

Вперед — до успіху
нашої громади!
У житті Пірнівської громади відбулась визначна подія.
Ми виграли конкурс із відбору територіальних громад для
надання підтримки у розробці
стратегій розвитку від міжнародної програми «U-LEAD з Європою»!
Цей нематеріальний гранд
дасть великий поштовх нашій
громаді впевнено рухатись вперед згідно із заздалегідь продуманою стратегією розвитку.
Завдяки активній позиції та
якісній роботі Пірнівського сільського голови Сергія Книжникова, секретаря ради Юлії Головач, попереднього секретаря ради Юрія Урлюка, заступників голови громади Миколи Артеменка та Галини Березинець, залучених до робочої групи, та, безумовно, кропіткій роботі
координатора групи Любові Лисенко Пірнівській громаді віддали перевагу серед 12 претендентів Київської області та 183 претендентів
України!
Пишаюсь тим, що і сам активно долучався до роботи з міжнародною програмою «U-LEAD з Європою» та до підготовки конкурсної заявки.
Програма «U-LEAD з Європою» у надважливому питанні стратегічного планування розвитку громади (робочі місця, фінанси, освіта, екологія, соціальні питання, медицина та багато іншого) дозволить нам
максимально використати її сильні сторони, чітко сформувати бачення майбутнього громади та крок за кроком здійснювати її розвиток.
Нагадаю, що 15 жовтня ц. р. рішенням Київської обласної ради
попередньо оголошено природну територію Пірнівської сільської громади курортом місцевого значення. Відповідно, питання рекреації та
туризму будуть одними з найпріоритетніших для стратегічного плану
розвитку громади.
Робота над стратегією буде здійснюватися із залученням широкого
кола громадськості, представників бізнесу та державних організацій.
Тому запрошую охочих громадських активістів долучатися до роботи!
Щира подяка «U-LEAD з Європою» за довіру!
Вперед — до успіху нашої громади!
Андрій ПЕЩЕРІН, депутат Київської обласної ради

СЛУЖБА «102»

Поліція дякує громадянам,
які долучились до пошуків бабусі
Завдяки співпраці поліції Вишгородщии та небайдужих громадян стареньку розшукали та повернули до
рідних. Наразі її життю та здоров’ю
нічого не загрожує.
Так, днями до Вишгородського відділу поліції надійшло повідомлення про
зникнення бабусі у селі Хотянівка. Зі
слів рідних, вона могла не орієнтуватися
у часі та просторі, пішла з дому разом зі

своїм собакою.
На пошуки 70-річної жінки були задіяні працівники Вишгородського відділу
поліції та кінологи зі службовою собакою.
Правоохоронці щиро вдячні всім, хто
не залишився осторонь чужої біди та долучився до пошуків. Особлива подяка
дівчині, завдяки якій і знайшлася старенька.
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МИЛОСЕРДЯ

Чекають за попереднім записом
Центр психо-соціальної підтримки та реабілітації Вишгородської районної організації Червоного Хреста
України (раніше — медико-соціальний центр) запрацював у новому приміщенні. 8 грудня його відкрито за
адресою: вул. Шолуденка, 6.

ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ
Так склалося, що сучасний Вишгород розташувався осторонь великих
автострад національного значення, і
цей факт додає йому шарму провінційного містечка, такого собі спального району столиці. Все це так, але не
зовсім.
Тисячу років тому саме Вишгород був
перехрестям двох міжнародних напрямків із Русі. Одна дорога розпочиналася з
вишгородської переправи через Дніпро
на лівий берег. У подальшому цей путівець вів понад Десною до Чернігова,
Новгород-Сіверського і далі у землі фінно-угорських племен майбутньої Московії: мокша, мурома, меря, мордва,
вепси та інших самоїдських народів.
А ось другу дорогу можна сміливо назвати східно-європейським
транспортним коридором від Балтії
до Візантії у VII-XIII століттях.
Дорога розпочиналася з Києва
і, обминаючи озерця оболонських
лугів, прямувала до Вишгорода.
Після короткого перепочинку коні
ступали битим гостинцем на північ у безкрайні ліси. За ірпінською
переправою вже розпочиналися
деревлянські землі. Невдовзі мандрівник, подолавши 120 верств
від Києва, потрапляв до Чорнобиля на переправу через Прип’ять.
За цією рибною річкою вже проживали литвини (білоруси), землі
Полоцького князівства. А ще далі,
на північ, дорога розходилася на
території жемайтів (литовців), прусів, ядвігів. Вона завершувалася на
березі Балтійського моря, за яким
простягалася варязька Скандинавія. Мабуть, на жодній дорозі з Києва не
відбувалося стільки історичних подій, як
на цьому напрямку. Тут було все: криваві
битви, дипломатичні рандеву і навіть політичні вбивства. Скажімо, поблизу села
Лютіж в урочище Туровча, де в давнину
випасалися величезні тури. Нестор-літописець зазначав, що у 975 році тут на
полюванні зустрілися древляський князь
Олег з юнаком Лютом, сином Свенельда, першим помічником Київського князя Ярополка. Олег підло вбив хлопця,
мовляв, за полювання у його угіддях.
Цей злочин і послужив причиною війни
полян з деревлянами. Олег, звісно, був
неправий, бо деревлянські землі розпочиналася не від сучасного Лютежа, а за

В одній із трьох кімнат центру зранку
працюватиме медична сестра, пральня,
прокат обладнання, а після обіду відвідувачів консультуватимуть психологи,
заняття з арт-терапії проводитимуть
волонтери. У другій кімнаті розмістили
масажне обладнання. У третій — скла-

ди продовольчих наборів, найнеобхідніше для надзвичайних ситуацій та робочі
місця працівників.
«У центру майже 300 підопічних —
малозабезпечені, самотні старенькі,
хворі люди, — розповідає керівник організації Світлана Рулевська. — Під час
епідемії коронавірусу надаватимемо
послуги для них лише за попереднім
записом, аби не створювати скупчення

людей. Відвідувачів чекаємо з понеділка по п’ятницю. Треба лише записатись
за тел: 099 490 63 04. Стаціонарний
номер (04596) 5-26-38 тимчасово не
працює.
Сподіваємось, що Вишгородська територіальна громада й надалі підтримуватиме діяльність центру».
Влас. інф.

Дорога з тисячолітнім рухом
Ірпенем, від Демидова.
Дорога на Чорнобиль пам’ятна ще й
тим, що на ній у демидівському замку
Городець зустрічалися два Рюриковичі:
київський князь Ярослав Мудрий і чернігівський князь Мстислав Хоробрий.
У результаті переговорів брати уклали
мирний договір, за яким Русь поділили
по Дніпру. Таким чином було завершено дворічну міжусобну війну. Це сталося у 1026 році. До речі, у переговорах
активну участь брала й жінка Ярослава
Мудрого, Інгігерда, шведська принцеса.
Але розумна скандинавка не зуміла переграти Мстислава.

Шлях на Балтію майже у кожному
столітті ставав ареною кривавих битв.
У травні 1320 року на березі річки Ірпінь, біля Демидова, зійшлися у двобої
об’єднане литовсько-руське військо на
чолі з Великим литовським князем Гедеміном з двома туменами (по 10 тис. бійців) монголо-татар. Битва була настільки
запеклою, що загинули навіть два князі
татарські — Тимур і Дивлат. Татари рятувалися втечею. З ними втікав і колаборант — київський князь Станіслав. До
речі, він забіг аж у Рязань, де, мабуть, з
горя, негайно оженився на доньці князя
Ользі. За великим рахунком, Ірпінська
битва розпочала звільнення українських
земель від іга Золотої Орди.

У 30-ті роки ХХ століття, під час будівництва стратегічного шоссе та дамби через заплаву річки, грабарями було знайдено багато людських кісток, червоних
від давнини. Але як тоді шанували предків? Більшість кісток вкинули в основу
дамби, а частину закопали на місцевому
цвинтарі у безіменній ямі. Чому дивуватися: тоді сучасники мільйонами гинули
від голодоморів і репресій, а тут якість
предки.
Не менше крові було пролито на цій
дорозі і в період національно-визвольної
війни під проводом Богдана Хмельницького.
За північною околицею Демидова довгий час зберігалося
більше 200 козацьких могил.
Тепер їх немає. Ці поховання
розвіяли вітри і розмили дощі.
Сучасникам вони не потрібні.
Така мораль зараз. А між тим, на
пагорбі були поховані оборонці
Києва у 1651 році. Козаки корпусів полковників Филона Гаркуші
та Антона Ждановича захищали
ірпінську переправу від литовсько-білоруського війська князя
Януша Радзивілла. Наші вояки
внаслідок хитрощів ворога втратили плацдарм на лівому березі,
але ціною великої мужності і самопожертви не дали противнику
переправитися через Ірпінь.
Ще одна козацька битва відбулася на цій дорозі у 1653 році,
але вже поблизу Межигір’я.
Від вишгородського повороту
і до Нових Петрівець перед нами
чисте поле та високовольтні лінії. Якщо заглянути у старовинні
карти ХVI-ХVII сторіч, то цей п’ятачок не
заліснений, бо дерева вирубали, мабуть,
за княжої доби. Тут і відбулася битва козаків з кримсько-татарським військом,
до речі, союзником нашим. А трапилося
ось що: татари після війни з поляками
продовжували грабувати Річ Посполиту,
потім завернули на Білорусь, Україну.
Хмельницкьий мусив боронити свої міста
і села від союзника. Розвідка доповіла,
що з-під Мозиря повертається 15-тисячний загін з литовськими бранцями. Було
прийнято рішення розгромити його під
Межигір’ям. Безпечні татари потрапили
у засідку, і розгром був нищівним: загинуло 6 тисяч ногайців, у полон потрапило
1500 чоловік, 11 мурз, навіть сам ширин-

ський князь. Чотирирічна дружба козаків
з татарами закінчилася під Межигір’ярм.
Але горшки побили не надовго. Ще буде
багато спільних походів за здобиччю.
Якою була ця дорога у стародавні
часи? Як і всі: розбита, у негоду з калюжами, розквашена копитами коней і колесами підвод, у глухих лісах було багато об’їздів піщаних і заболочених місць, а
біля поселень все ж були гаті, греблі. Як
писав у 1887 році відомий краєзнавець
Лаврентій Похилевич, нинішній стан дороги зовсім не змінився на краще проти
того, якою вона була при князях київських.
У 30-роках ХХ сторіччя дорогу на
Овруч, як стратегічну, бо польський
кордон пролягав по Житомирщині, було
мощено бруківкою. А побудова у тих
же роках дотів Київського укріпрайону
понад Ірпенем надійно закоркувала її
від прориву противником. У липні 1941
року 11-й корпус 6-ї польової армії вермахта спробував з ходу прорватися цією
дорогою до Києва. Самовпевнені німці понесли серйозні втрати і більше не
штурмували доти. Величезний німецький цвинтар, який існував у Демидові,
красномовно свідчив про це. Пам’ятаю,
покійна бабуся розповідала, як після
боїв німці мобілізували місцевих жителів
збирати і ховати їхніх вояків по ірпінській
заплаві. Їх було чимало, один лежав горілиць у траві з водою всього за 100 метрів
від дота. Біля нього знаходився пакунок
з вибухівкою для підриву дота. Очевидно, повз за Залізним хрестом, а отримав
березового.
Про цю стратегічну праслав’янську
дорогу можна розповідати безкінечно.
Сьогодні у неї регіональний статус.
Втім, Р-02 Київ-Овруч у найближчій
перспективі має стати частиною нового транспортного коридору. У районі
прикордонної станції Вільча існує примітивний міждержавний перехід до Білорусі. Тепер на його місці має з’явитися
сучасний міждержавний перехід з усією
відповідною інфраструктурою. Тобто в
Україну і далі транзитом підуть великовантажні фури не лише з Білорусі, але
і країн Балтії. Вже від Києва до Лютіжа
турецькі підрядники реконструювали
дорогу і досить якісно. Є всі надії, що в
наступному році старовинний гостинець
стане ще кращим, справжньою окрасою
київського Полісся.
Володимир ТКАЧ
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Кабінет Міністрів України під час позачергового засідання ухвалив постанову «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19». Згідно з документом,
посилені протиепідемічні заходи будуть запроваджені на території України з 8
до 24 січня 2021 року.
За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, це рішення Уряд ухвалив
за результатами обговорень із представниками бізнесу, місцевою владою та епідеміологами. «Посилені заходи запроваджуються для того, аби не допустити розгортання нової потужної хвилі захворюваності, яка може наступити, зокрема, і після
новорічних свят», — зазначив прем’єр-міністр.
Відповідно до ухваленого документа, з 8 до 24 січня 2021 року заборонятиметься
робота кафе, ресторанів, барів (крім доставки та замовлень на винос), кінотеатрів,
фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів, театрів, а також ТРЦ (дозволятиметься
торгівля продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією). На період дії посиленого карантину заборонятиметься від-

АКТУАЛЬНО
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відування закладів освіти, торгівля непродовольчими товарами, проведення будьяких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.
Водночас продовжить працювати громадський транспорт, аби люди могли їздити на роботу на ті підприємства, що працюватимуть у період посиленого карантину.
Також працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі.
Денис Шмигаль наголосив, що Уряд активно веде діалог із європейськими партнерами, аби Україна отримала партію вакцини проти COVID-19 якнайшвидше. Він
нагадав, що під час розмови з Високим представником ЄС, Віце-президентом Європейської Комісії Жозепом Боррелем обговорювалося налагодження діалогу між
українськими та європейськими компаніями та асоціаціями з метою прискорення
інтеграції України в ланцюжки виробництва та постачання продукції.
МОЗ минулого тижня вже спрямувало першу частину заявки для отримання вакцин у рамках ініціативи COVAX. Другу частину заявки до COVAX буде подано 14
грудня 2020 року.

Туристичні маршрути Київщини
ПРЕЗЕНТАЦІЯ
Добігає кінця робота з виконання проекту «ЕКО-стежки Київщини»,
який втілив у життя Центр екологічної
освіти та інформації на замовлення
Департаменту екології та природних
ресурсів Київської обласної державної
адміністрації.
Підставою для розробки проекту стала Регіональна програма розвитку природно-заповідного фонду області «Київщина заповідна» на 2017-2020 роки,
затверджена рішенням Київоблради, та
Перелік природоохоронних заходів на
2020 рік, які фінансуються за рахунок ко-

штів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.
До реалізації проекту долучились науковці, активісти-екологи та краєзнавці. В
ході виконання робіт було обстежено територію Вишгородського, Обухівського та
Васильківського районів Київщини. Ґрунтовні дослідження природних, геологічних та історико-культурних об’єктів дали
можливість сформувати цікаве просторове поєднання точок еколого-туристичних
маршрутів. На об’єктах природно-заповідного фонду встановлені вказівники,
що допоможуть зорієнтуватись на маршруті; елементи обладнаних зупинок для
відпочинку, де мандрівники зможуть пе-

репочити; інформаційні стенди, які розповідають про їх статус, флору та фауну,
охоронний режим.
Маршрут «Лісові скарби Вишгородського району» поєднав у собі 15 точок
інтересу, з них 7 – природоохоронні території, 8 – цікаві історико-культурні, етнографічні зупинки. Територією Обухівського району проходить маршрут «Природна
та історична спадщина Обухівщини», у
якому в якості зупинок визначені 25 точок. Детальна інформація вміщена у «Путівнику мандрівника».
Для дітей Київської області проведено
конкурс «Люби і знай свій рідний край», у
якому взяли участь більше 600 школярів.

У рамках проекту проводяться семінари для працівників лісового господарства, краєзнавців, працівників об’єктів
ПЗФ, студентів туристичних спеціальностей. Через роботи у різних номінаціях діти представили своє бачення шляхів розв’язання екологічних проблем та
презентували цікаві історико-культурні
пам’ятки свого рідного села та міста.
Проект «ЕКО-стежки Київщини» є
важливим кроком у формуванні туристичної привабливості області, популяризації унікальних природних об’єктів та
історико-культурних пам’яток, вихованні
дбайливого ставлення до природи рідного краю.
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Програма ТБ

Вишгород
Четвер, 10 грудня 2020 року

ПОНЕДІЛОК, 14 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, 11:25, 12:20
«Життя вiдомих людей
2020»
13:00, 15:15 «Мiняю
жiнку»
14:20 «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
06:30 Т/с «Опер за
викликом-3»

10:20 Х/ф «Ворота
темряви»
12:10 Х/ф «Веселi
канiкули»
14:10 «Загублений свiт»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ-2»
22:20, 00:10 Т/с
«Кiстки-6»
UA:ПЕРШИЙ
06:05, 10:55 Енеїда
06:30 Книга-мандрiвка.
Україна
06:35 М/с «Попелюшка»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:30
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,

13:10, 18:20 Суспiльна
студiя
09:30 Т/с «Гранд готель»
11:25 Телепродаж
15:20 Країна пiсень
16:30 Т/с «Таємницi
Борго Ларiчi»
17:30 Пекельне
вiдрядження
18:55 Д/с «Дикi тварини»
19:55 Д/с «Тваринна
зброя»
21:35 «Зворотнiй 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 «Мiй найкращий
ворог»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 19:15,
20:15 Одного разу пiд
Полтавою
10:15, 00:05 Країна У
11:15 Т/с «Прибулець»
12:15, 17:15 Богиня

шопiнгу. Екстремальний
сезон
13:15, 15:15 4 весiлля
14:15, 16:15 Панянкаселянка
18:45, 19:45 Танька i
Володька
21:15 М/ф «Рiо»
23:05 Казки У
СТБ
07:30 Т/с «Комiсар Рекс»
09:35 МайстерШеф.
Професiонали
13:00, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00 ВiкнаНовини
15:35 Т/с «Слiд»
18:05 СуперМама
19:05 Детектор брехнi
20:15, 22:50 Т/с «Обiйми

брехнi»
23:05 Т/с «Вербна недiля»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20 Вар’яти
08:20 Lе Маршрутка
09:20, 19:00 Супер Топмодель по-українськи
12:00 Х/ф «Алiса в Країнi
Чудес»
14:00 Х/ф «Алiса в
Задзеркаллi»
16:20 Х/ф «Земля
майбутнього: Свiт за
межею»
21:00 Т/с «Першi
ластiвки. Zалежнi»
23:40 Х/ф «Я номер
чотири»

ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з IНТЕРом»
10:00, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
12:00 «Новини»
12:25 Т/с «Детектив
Ренуар»
15:45 «Жди мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:00 Х/ф «Грошi на двох»
ICTV
05:55 Факти тижня

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм
09:55, 13:15 Х/ф
«Хоробре серце»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:15 Х/ф
«Холодна помста»
16:55 Х/ф «22 милi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «Пес-6»
22:50 Свобода слова
00:05 Х/ф «Слiпа лють»
5 КАНАЛ
06:25 На власнi очi
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
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
«КОНДРАТЮК У
ПОНЕДIЛОК»
21:40 Час-Time
00:30 Д/с «Шокуючi
iстини»

ВIВТОРОК, 15 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
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «Рiдня»
21:45 Х/ф «Армагеддон»
00:50 Х/ф «До зiрок»
2+2
06:20 Х/ф «Повернення
Геркулеса»
08:10 Х/ф «Бронежилет»
10:00, 17:15 «Загублений

свiт»
13:55 Х/ф «Детектив Ейс
Вентура»
15:40 Х/ф «Детектив Ейс
Вентура-2: Коли природа
кличе»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ-2»
22:20 Т/с «Кiстки-7»
00:10 Т/с «Кiстки-6»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 Гiмн України
06:05, 10:55, 03:35 Енеїда
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»
11:25 Телепродаж
15:20 UA:Фольк. Спогади
16:30 Т/с «Таємницi
Борго Ларiчi»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:55 Д/с «Дикi тварини»
19:55 Д/с «Свiт дикої
природи»
21:45 Нашi грошi
22:10 Д/с «Суперчуття»
23:40 Д/с «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 «Строк
давнини»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 19:15,

20:15 Одного разу пiд
Полтавою
10:15, 00:15 Країна У
11:15, 18:45, 19:45 Танька
i Володька
12:15, 17:15 Богиня
шопiнгу. Екстремальний
сезон
13:15, 15:15 4 весiлля
14:15, 16:15 Панянкаселянка
21:15 М/ф «Рiо 2»
23:15 Казки У
СТБ
07:40 Т/с «Комiсар Рекс»
09:45 МайстерШеф.
Професiонали
13:05, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00 ВiкнаНовини

15:40 Т/с «Слiд»
18:05 СуперМама
19:05 Таємницi ДНК
20:15, 22:50 Т/с «Обiйми
брехнi»
23:05 Т/с «Вербна недiля»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20 Вар’яти
09:00 Т/с «Бiблiотекарi»
11:00, 21:00 Т/с «Першi
ластiвки. Zалежнi»
13:30 Суперiнтуїцiя
15:00 Хто зверху?
17:00, 19:00 Кохання на
виживання
23:40 Х/ф «Сутiнки»
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»
12:25 Т/с «Нове життя»
14:15, 15:15 «Речдок»
16:15 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:00 Х/ф «За законами
вовкiв»
ICTV

06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм
10:10 Секретний фронт
10:50 Х/ф «Король
злодiїв»
12:45, 15:45 Факти. День
13:15 Х/ф «Пiдривники»
13:25, 16:15 Т/с «Пес»
16:30 Х/ф «Копи на
пiдхватi»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
21:25 Т/с «Пес-6»
22:50 Т/с «Заклятi друзi»
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, 16 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
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «Рiдня»
21:45 Х/ф «Роман з
каменем»
23:55 Х/ф «Лiга видатних
джентельменiв»
2+2
06:20 Х/ф «Нокаут»
08:10 Х/ф «Бюро

людяностi»
10:00, 17:15 «Загублений
свiт»
13:55 Х/ф «Швидкий i
жорстокий»
15:40 Х/ф «За лiнiєю
вогню»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни.Київ-2»
22:20, 00:10 Т/с
«Кiстки-7»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 Гiмн України
06:05, 10:55 Енеїда
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»
11:25 Телепродаж
15:20 UA:Фольк. Спогади
16:30 Т/с «Таємницi
Борго Ларiчi»
17:30 Нашi грошi
18:55, 23:40 Д/с
«Боротьба за виживання»
19:55 Д/с «Свiт дикої
природи»
21:45 #@)?$0 з Майклом
Щуром
22:10 Д/с «Суперчуття»
00:15 Т/с «Полдарк»
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 «Втраченi
спогади»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 19:15,

20:15 Одного разу пiд
Полтавою
10:15, 00:00 Країна У
11:15, 18:45, 19:45 Танька
i Володька
12:15, 17:15 Богиня
шопiнгу. Екстремальний
сезон
13:15, 15:15 4 весiлля
14:15, 16:15 Панянкаселянка
21:15 М/ф «Iсторiя
iграшок»
23:00 Казки У
СТБ
07:55 Т/с «Комiсар Рекс»
10:00 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 «Обiйми
брехнi»
23:05 Т/с «Вербна недiля»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20 Вар’яти
09:00 Х/ф «Тепло наших
тiл»
11:10, 21:00 Т/с «Першi
ластiвки. Zалежнi»
13:50 Хто проти
блондинок?
15:50 Хто зверху?
17:50, 19:00 Дiти проти
зiрок

23:00 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Новий мiсяць»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з IНТЕРом»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек»
12:25 Т/с «Нове життя»
14:15, 15:15 «Речдок»
16:15 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:00 Х/ф «Ведмежатник»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм
10:10 Громадянська
оборона
12:00, 13:15 Бiльше нiж
правда
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 16:15 Т/с «Пес»
16:25 Х/ф «Елiзiум»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Пес-6»
22:50 Т/с «Заклятi друзi»
5 КАНАЛ
06:25 Стоп Реванш
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, 17 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
«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 Х/ф «До зiрок»
2+2
06:00 Х/ф «2012:
Наднова»

07:45 Х/ф «Викрадення
лiтака»
09:20, 17:15 «Загублений
свiт»
13:10 Х/ф «Храм черепiв»
15:05 Х/ф «У пошуках
бурштинової кiмнати»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ-2»
22:15, 00:05 Т/с
«Кiстки-7»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 Гiмн України
06:05, 10:55 Енеїда
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, 00:15 Т/с «Гранд
готель»
11:25 Телепродаж
15:10 Бiатлон. Кубок
свiту. IV етап. Спринт 10
км, чоловiки
16:35 Д/с «Суперчуття.
Особливий загiн»
17:30 #@)?$0 з Майклом
Щуром
18:55, 23:40 Д/с
«Боротьба за виживання»
19:55 Д/с «Свiт дикої
природи»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях

22:10 Д/с «Дикi тварини»
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 «Блискуча
кар’єра»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 19:15,
20:15 Одного разу пiд
Полтавою
10:15, 00:00 Країна У
11:15, 18:45, 19:45 Танька
i Володька
12:15, 17:15 Богиня
шопiнгу. Екстремальний
сезон
13:15, 15:15 4 весiлля
14:15, 16:15 Панянкаселянка
21:15 М/ф «Iсторiя
iграшок 2»
23:00 Казки У
СТБ
05:50 МайстерШеф.
Професiонали

13:05, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00 ВiкнаНовини
15:40 Т/с «Слiд»
18:05 СуперМама
19:05 Один за всiх
20:15, 22:50 Т/с «Обiйми
брехнi»
23:05 Т/с «Вербна недiля»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20, 13:00 Вар’яти
08:50 Х/ф «Сутiнки»
11:00, 21:00 Т/с «Першi
ластiвки. Zалежнi»
15:00, 19:00 Хто зверху?
23:00 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Затемнення»

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з IНТЕРом»
10:00 «Корисна
програма»
11:10 Т/с «Мене звати
Мелек»
12:25 Т/с «Нове життя»
14:15, 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»
00:00 Х/ф «Людина без
обличчя

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм
10:05 Секретний фронт
11:05, 13:10 Х/ф «Копи на
пiдхватi»
12:45, 15:45 Факти. День
13:45, 16:15 Т/с «Пес»
16:30 Х/ф «Ланцюгова
реакцiя»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20, 02:45 Анти-зомбi
21:25 Т/с «Пес-6»
22:50 Т/с «Заклятi друзi»

починається»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек»
12:00, 17:40 Новини
12:25 Т/с «Нове життя»
14:15, 15:15 «Речдок»
16:15 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
21:00 Ток-шоу «Мир чи
вiйна»
23:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

новини з К. Стогнiєм
10:10 Анти-зомбi
11:10, 13:15, 17:40, 00:05
Скетч-шоу «На трьох»
12:45, 15:45 Факти. День
14:05 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну-3»
15:40, 16:15, 20:10
Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр
23:00 Скетч-шоу «На
трьох-8»

5 КАНАЛ
06:25 Спостерiгач
07:10, 21:25 Актуально:
Економiка. Полiтика.
Соцiум

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 8 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
09:25, 10:25, 11:25, 12:20
«Життя вiдомих людей
2020»
12:40, 13:50, 14:15,
15:15 «Великi випуски з
Антоном Птушкiним 2»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «ЧистоNEWS 2020»
20:45 «Лiга смiху»
22:45 «#ГУДНАЙТШОУ
2020»
23:10 Х/ф «Армагеддон»
2+2

06:00 Х/ф «Мiсiя на Марс»
08:05, 17:15 «Загублений
свiт»
13:10 Х/ф «Ямакасi»
15:00 Х/ф «Сльози
Сонця»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
19:25 Х/ф «Незнайомець»
21:15 Т/с «Вiдплата»
UA:ПЕРШИЙ
06:30 М/ф «Бегемот та
Сонце»
06:40 М/ф «Братик
Кролик та Братик Лис»
06:50 М/ф «Будиночок
для Равлика»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:50
Новини

07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя
09:30, 00:15 Т/с «Гранд
готель»
11:25 Телепродаж
15:10 Бiатлон. Кубок
свiту. IV етап. Спринт 7
км, жiнки
16:35 Д/с «Суперчуття.
Особливий загiн»
17:25 VoxCheck
17:30 Перша шпальта
18:55 Д/с «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/с «Свiт дикої
природи»
21:45 Д/ф «Велика Стiна»
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок

з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Т/с «Виклик»
13:30, 15:30 Т/с «Другий
шанс»
18:00 Гучна справа
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Квочка»
ТЕТ
08:15, 18:15, 19:15,
20:15 Одного разу пiд
Полтавою
10:15, 00:15 Країна У
11:15, 18:45, 19:45 Танька
i Володька
12:15, 17:15 Богиня

шопiнгу. Екстремальний
сезон
13:15, 15:15 4 весiлля
14:15, 16:15, 01:15
Панянка-селянка
21:15 М/ф «Iсторiя
iграшок 3»
23:15 Казки У
02:30 Теорiя зради
04:00 Вiталька
05:50 Кориснi пiдказки
СТБ
07:00, 19:00, 22:50
Холостячка
10:05 Як вийти замiж
11:15, 14:55, 18:00 Т/с
«Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00 ВiкнаНовини
23:45 Про що мовчать

жiнки
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Вар’яти
10:00 Кохання на
виживання
12:00 Т/с «Першi
ластiвки. Zалежнi»
14:00 Аферисти в
мережах
16:00 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Новий мiсяць»
18:40 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Затемнення»
21:00 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок: Частина 1»
23:30 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок: Частина 2»
ІНТЕР
07:00 «Марафон. Диво

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 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 , 19 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, 05:15 ТСН
20:15 «ЧистоNEWS 2020»
20:20 «Жiночий квартал»
22:15 «Вечiрнiй квартал»
23:15 «Свiтське життя.
2020»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
07:55 «Джедаi 2020»
08:55 «Загублений свiт»
12:45 Х/ф «Орден
дракона»
14:25 Х/ф «В iм’я
короля-2»

16:15 Х/ф «В iм’я
короля-3»
18:00 Х/ф «Капiтан Грiм»
20:10 Х/ф «Тринадцятий
воїн»
22:10 Х/ф «Бладрейн»
00:00 Х/ф «Бладрейн-3»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 Гiмн України
06:05 Енеїда
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:45 Новини
07:10 Книга-мандрiвка.
Україна
07:15 М/ф «Вересковий
мед»
07:30 М/ф «Ватажок»
07:40 М/ф «Ведмедик i
той, хто живе в рiчцi»
07:50 М/ф «Було лiто»

08:05, 16:45, 19:25 Д/с
«Суперчуття. Особливий
загiн»
09:05 Вiдтiнки України
09:45 Музеї. Як це
працює
10:15, 00:10 Х/ф «МарiяАнтуанетта»
12:10 Д/с «Iсторiї
вулканiв»
13:20 Телепродаж
13:55 Бiатлон.
Кубок свiту. IV етап.
Переслiдування 12, 5 км,
чоловiки
14:45 UA:Фольк. Спогади
15:55 Бiатлон.
Кубок свiту. IV етап.
Переслiдування 10 км,
жiнки
17:35 Х/ф «Апостол

Павло: Диво на шляху в
Дамаск», 2 с.
20:25 Д/с «Дикi тварини»
21:25 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
22:00 Х/ф «Рiздвяна
пiсня»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Реальна мiстика
08:50 Т/с «Мiй найкращий
ворог»
12:50, 15:20 Т/с
«Годинник з зозулею»
17:00, 21:00 Т/с «Будь,
що буде»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Потрiбен
чоловiк»

19:00 МайстерШеф
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:40 Х/ф «Про рибалку
та його дружину»
12:50 Х/ф «Столику,
накрийся»
14:00 Х/ф
«Румпельштiльцхен»
15:10 М/ф «Рiо»
17:00 М/ф «Рiо 2»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Х/ф «Хапай i тiкай»
СТБ
06:00, 10:55 Т/с «Обiйми
брехнi»
07:55 Неймовiрна правда
про зiрок
17:00, 22:00 Хата на тата

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20, 00:50 Вар’яти
07:50, 10:00 Орел i решка
12:00, 13:00 Lе
Маршрутка
14:10 Хто зверху?
16:00 Х/ф «Аквамен»
19:00 Х/ф «Вiдьмина
гора»
21:00 Х/ф «Лисий нянька:
Спецзавдання»
23:00 Х/ф «Шахраї»
ІНТЕР
06:25 Х/ф «Там, на
невiдомих дорiжках»
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом.

Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»
11:10 Х/ф «Снiгова
королева»
12:45 Х/ф «Дванадцять
мiсяцiв»
15:45, 20:30 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
20:00 «Подробицi»
22:20 «Бенефiс Валерiя
Леонтьєва»
00:55 Х/ф «Осiннi
клопоти»
ICTV
07:15 Скетч-шоу «На
трьох»
09:20 Т/с «Пес»
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Пес-6»

16:35 Х/ф «П’ятий вимiр»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф
«Тихоокеанський рубiж»
21:45 Х/ф «Конг: Острiв
черепа»
23:55 Х/ф «Сiкарiо»
5 КАНАЛ
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
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
17:10, 23:10 Д/с
«Таємнича свiтова вiйна»
18:15 Про вiйсько
18:30 Невигаданi iсторiї
19:15 Стоп Реванш
20:10 Рандеву
21:20 Вечiрнiй презедент
21:35, 03:00 Вiкно в
Америку
22:00 Д/с «Найбiльшi
танковi битви»
00:10 Кiнозлива

РІЗНЕ

Вишгород
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ТРАДИЦІЇ, ОБРЯДИ

Світлої пам'яті
СИДОРОВА Володимира Олександровича…
На 91-му році пішов з життя СИДОРОВ Володимир Олександрович — член організації радянських офіцерів, будівельник Київської та Канівської ГЕС, професіонал вищої кваліфікації, який за свою самовіддану працю отримав високі державні нагороди
— орден Леніна, орден Трудової Слави, ряд медалей. Відзначений грамотою Президії
Верховної Ради СРСР, знаком пошани ЦК ВЛКСМ УРСР, знаком «Відмінник енергетики і
електрифікації СРСР», багатьма грамотами. Його ім’я занесене до книги Трудової Слави
Київщини, Канівської ГЕС, Вишгородського району.
Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким покійного.
У нашій пам'яті назавжди залишиться світлий образ молодшого лейтенанта
СИДОРОВА Володимира Олександровича.
Вишгородська міська ГО «Всеукраїнська спілка радянських офіцерів»

На Андрія
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13 грудня православні християни відзначають
День пам'яті апостола Андрія Первозванного. Це не
тільки церковне свято, у народі воно називається
Калита. У цей день молодь влаштовує гуляння. Крім
того, незаміжні дівчата в ніч на 13-е ворожать на судженого.
Відомо, що апостол Андрій Первозванний – покровитель професій, пов'язаних з морем. Християнська легенда свідчить, що святий Андрій названий Первозванним, тому що був покликаний першим з 12-ти апостолів
та учнів Ісуса Христа. Він був свідком служінь Спасителя,
його розп'яття та воскресіння з мертвих.
Традиції свята
На Андрія дівчата та жінки ворожать. Також молодь
збирається разом, щоб виконати обряд «кусання Калити»: хлопці повинні, не засміявшись, верхи на кочерзі
підстрибнути й відкусити шматок калити (обрядового
коржа). Тим, кому це вдається, доля обіцяє щасливе
одруження, а хто був не дуже вправним — йде від калити з вимазаним сажею обличчям. Варто зазначити, що
церква забороняє такі розваги. По-перше, свято припадає на Різдвяний піст, по-друге, ворожіння вважаються
гріхом. Тому церква рекомендує на Андрія піти в храм на
службу й помолитися. У незаміжніх жінок є шанс у цей
день вимолити собі щасливе сімейне життя.
Прикмети
Якщо іде сніг — зима буде довгою та морозною.
Якщо сніг випав до 13 грудня — зима буде теплою
та м'якою.
Сонячна погода у цей день обіцяє багатий урожай наступного року.
Що не можна робити:
займатися хатніми роботами; шити; ткати; прясти;
влаштовувати гучні гуляння з алкоголем; ворожити (але
це – церковна заборона, в народі вважається, що в це
свято дівчатам і жінкам можна ворожити на свою долю
та судженого).

НЕДIЛЯ , 20 ГРУДНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
06:00, 07:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:30 «Свiт навиворiт»
18:15 «Українськi сенсацiї
2020»
19:30 ТСН: «ТСНТиждень»
21:00 Х/ф «Пригоди S
Миколая»
22:30 Х/ф «Один плюс
один удома»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
08:05 «Загублений свiт»
14:10 Х/ф «Втрачений
скарб»
16:00 Х/ф «Найкращi

серед найкращих»
17:55 Х/ф «Найкращi
серед найкращих-2»
19:55 Х/ф «Найкращi
серед найкращих-3»
21:45 Х/ф «Найкращi
серед найкращих-4»
23:35 Х/ф «Спiймати i
вбити»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 Гiмн України
06:05 Енеїда
07:00, 08:00, 08:55, 21:00,
23:30 Новини
07:10 Книга-мандрiвка.
Україна
07:15 М/ф «Дуже давня
казка»
07:20 М/ф «ГорщикСмiхотун»
07:30 М/ф «Грицьковi
книжки»

07:40 М/ф «Двоє
справедливих курчат»
07:50 М/ф «Вiйна яблук
та гусенi»
08:05 Д/с «Суперчуття.
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
13:35 Телепродаж
14:20 Бiатлон. Кубок
свiту. IV етап. Мас-старт
15 км, чоловiки
15:10 Бiатлон. Кубок
свiту. IV етап. Мас-старт
12, 5 км, жiнки

15:55 Студiя «Бiатлон»
16:15 Т/с «Величнi
Медичi»
18:35 Д/с «Iсторiї
вулканiв»
19:00 Д/с «Всi на море»
20:00 Д/с «Свiт дикої
природи»
21:25 #@)?$0 з Майклом
Щуром
22:00 Х/ф «Легенда
Карпат»
00:00 Х/ф «Старий
добрий День Подяки»
ТРК «УКРАїНА»
06:50 Реальна мiстика
09:15 Т/с «Роман з
детективом»
17:00, 21:00 Т/с «Не хочу
тебе втрачати»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою

23:00 Т/с «Протистояння»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф «Супергерой»
12:00 М/ф «Врятувати
Землю»
13:30 М/ф «Iсторiя
iграшок»
15:15 М/ф «Iсторiя
iграшок 2»
17:00 М/ф «Iсторiя
iграшок 3»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Х/ф «Нянь»
СТБ
06:45 Х/ф «Два береги»
08:10 Х/ф «Двоє в новому
будинку»
10:00 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 М/с «Том i Джеррi»
07:00 М/ф «Велика втеча»
09:05 Дiти проти зiрок
10:40 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок: Частина 1»
13:00 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок: Частина 2»
15:00 Х/ф «Вiдьмина
гора»
17:00 Х/ф «Лисий нянька:
Спецзавдання»
19:00 Х/ф «Маска»
21:00 Х/ф «Син Маски»
23:00 Х/ф «Атлантида»

ІНТЕР
06:00 Х/ф «Белль i
Себастьян»
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00, 11:00 «Iнше життя»
12:00 Т/с «Речдок»
16:50 Т/с «Детектив
Ренуар»
20:00 «Подробицi»
20:30 Т/с «Детектив
Ренуар»
21:35 Х/ф «Зимова
вишня»
23:25 Х/ф «На Вас чекає
громадянка Никанорова»
01:15 «Речдок»
ICTV
06:05 Анти-зомбi
07:05 Теорiя змови
08:00 Секретний фронт

09:00 Громадянська
оборона
10:00, 13:00 Т/с «Розтин
покаже»
12:45 Факти. День
14:00 Х/ф
«Тихоокеанський рубiж»
16:30 Х/ф «Конг: Острiв
черепа»
18:45 Факти тижня
20:55 Х/ф «Геошторм»
23:00 Х/ф «Руйнування
Вегаса»
5 КАНАЛ
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00, 15:00,
16:00, 17:00, 19:00, 20:00,
21:00 Час новин
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!
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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12 грудня святкуватиме свій ЮВІЛЕЙ завідуюча виробництвом шкільної їдальні Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
Ганна Онуфріївна КУШНІР!
Від щирого серця прийміть наші привітання.
Ми з ювілеєм Вас вітаємо!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаємо
Здоров'я, щастя і тепла!
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий,
Не знали б Ви тяжких турбот.
А ще бажаєм добре жити,
Щоб внуки виросли нараз!
Щоб мали Ви кого любити
І щоб любили міцно Вас!
З повагою,
колектив Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

З чудовим ЮВІЛЕЄМ щиро вітаємо
турботливу маму, люблячу бабусю, нашу
дорогеньку сваху, шановану на роботі й у
сім’ї людину Ганну Онуфріївну КУШНІР!
Наша мила й люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти!
Щоб сонце і зорі плекали тепло
І щоб завжди здоров'я у тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба —
Сімейного затишку й мирного неба.
Чоловік, діти, онуки, свати

13 грудня ми святкуємо ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ Берегині нашого
сімейного затишку Олени Степанівни МОШКОВСЬКОЇ.
Ти на світ земний Стрільцем явилась,
Покровитель твій — Святий Андрій.
Сама доля так розпорядилась
У щасливій участі твоїй.
Кохана дружина, мама, бабуся вкладає всю
душу для створення комфортних умов кожному
члену сім’ї як у побуті, так і під час відпочинку.
У минулому — педагог, ветеран праці. Вона
радіє успіхам своїх вихованців, які стали хорошими людьми, фахівцями, очолюють державні
установи, зокрема, й нашого рідного міста.
Ми щиро бажаємо нашій мамі, бабусі,
бусі,
дружині довголіття, насолоди від життя і оптимізму.
Щоб краса жіноча пломеніла,
Мов троянда пишна, чарівна,
А душа щоб вічно молоділа,
Наче юна радісна весна.
Зл
любов'ю,
а Людмила, ону
чоловік, доньки Ірина та
онука Поліна

ПРОПОНУЮ
РОБОТУ
Підприємству
потрібен
ВОДІЙЕКСПЕДИТОР,
бажано з досвідом
роботи та знанням
м. Києва.
Запис на співбесіду
з 10:00 до 17:00,
крім вихідних,
за тел:
(067) 245-45-72,
(04596) 2-33-29

Вишгородський відділ поліції ГУНП
УНП
у Київській області запрошує на службу!
Проводиться добір на посади:
— інспектор сектору дізнання;
— оперуповноважений сектору кримінальної поліції;
— поліцейський сектору реагування патрульної поліції.
Детальніше — у секторі кадрового забезпечення Вишгородського ВП за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 3 з 9:00 до 18:00.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ на 14 - 20 грудня
ОВЕН (21.03-20.04)
Налаштуйтеся на нове, незвичне, починайте вчитися тому, чого вам поки що
не вистачає для кар’єрного зльоту. Тиждень принесе спокій і внутрішнє умиротворення. Але варто підготувати себе до сюрпризів,
удача може звернути на вас увагу. У вихідні не піддавайтеся сумним думкам, женіть геть від себе тугу.
Давні мрії нарешті почнуть здійснюватися завдяки
терпінню й старанності, помноженим на вашу працездатність.
Сприятливий день — четвер, несприятливий —
субота.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Не варто намагатися протистояти появі нового у вашому житті, навіть якщо
при цьому щось старе повинне піти. Робота буде приносити задоволення й солідний
прибуток. Ви доведете, що цілком виправдовуєте довіру керівництва або клієнтів і відмінно можете впоратися зі своїми обов’язками. Гарний час для налагодження
відносин і придбання потрібних зв’язків. Але намагайтеся не бути зайво самовпевненим, прислухайтеся до
думки близьких людей.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий
— субота.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Ви можете реалізувати давні плани.
З’явиться можливість проявити себе в новій справі, що обіцяє принести додатковий
прибуток. Але краще не обговорювати з близькими
людьми фінансові питання. Вихідні варто присвятити
вирішенню сімейних проблем. Будьте уважні до дітей
і подружжя.
Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий
— понеділок.

ДІВА (24.08-23.09)
Ретельно перевіряйте всю інформацію,
що надходить, є велика ймовірність неточностей і помилок. Зараз краще уникати
поїздок і людних місць. Намагайтеся реально оцінити
сили і не звалювати на себе непосильний обсяг роботи. У вихідні присвятіть собі й своїй родині досить часу,
щоб відчути умиротворення.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий
— середа.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Ваші задуми дуже швидко втіляться
в життя й принесуть солідний прибуток.
Сприятливі поїздки, зустрічі, побачення.
Вам не доведеться нічого вибирати, ви будете точно
знати, чого прагнете, з ким і де вам буде добре. У вихідні, проявляючи турботу, ви відчуєте, що теж оточені
увагою і любов’ю.
Сприятливий день — четвер, несприятливий —
середа.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Саме час закінчити те, що стало вас
стомлювати. Не бійтеся прямо сказати
вашому обранцеві, другові або колезі, що
вас щось не влаштовує.
Підвищення по службі, до якого ви так прагнули,
приведе до того, що обов’язків у вас стане набагато
більше, зате й зарплата виросте. У вихідні близькі можуть образитися на вашу неуважність. Спробуйте переконати їх, що ви їх цінуєте.
Сприятливий день — четвер, несприятливий —
вівторок.

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Складний період, що вимагає емоційної рівноваги. Не засмучуйтесь через
дрібниці і не опускайте руки. Якщо виникнуть перешкоди, знайдіть спосіб їх обійти.
Вас порадують гарними новинами й подіями. Ви будете
щільно завантажені роботою. У вихідні будьте обережні, можливий обман і зваби. При необхідності можете
розраховувати на підтримку та допомогу друзів.
Сприятливий день — середа, несприятливий —
субота.

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Вам будуть особливо вдаватися такі
протилежні за духом речі, як зовсім нові
проекти й, навпаки, повернення до старих, незакінчених і давно забутих справ.
Багато часу доведеться обговорювати свої ідеї і плани
з оточуючими. Підтримку буде одержати нелегко. У вихідні можуть виникнути
непередбачені сімейні проблеми.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий
— п’ятниця.

РИБИ (20.02-20.03)
Намагайтеся позбутися всього непотрібного, дрібного, що заважає вам як у
професійній діяльності, так і в особистому
житті. Гарний час для повного відновлення
гардеробу й ремонту в будинку. Не замикайтеся в собі
й не відмовляйтеся від підтримки друзів і рідних. Уникайте суєти й не соромтеся посміятися з себе. На вас
чекають зміни на краще.
Сприятливий день — понеділок, несприятливий
— п’ятниця.

РАК (22.06-23.07)
Краще звести до мінімуму спілкування. Не проводьте багато часу за розмовами, не вплутуйтеся в суперечки. На
роботі ви зможете максимально використовувати такі
якості як розсудливість і впевненість у власних силах,
знадобиться й дар переконання. Не найвдаліший період для нових справ і серйозних починань. У вихідні
варто зробити генеральне прибирання у квартирі або
будинку.
Сприятливий день – четвер, несприятливий —
понеділок.

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Якщо ви готові багато працювати, то
зможете одержати високий дохід. Проблеми, які раніше ви ніяк не могли розв’язати,
розпадуться на ряд дрібних, і здолати їх
буде простіше. Варто згадати й відновити старі зв’язки
й знайомства з якихось причин напівзабуті. Вас помітить і гідно оцінить керівництво. Відпочиньте у вихідні в
дружньому колі, і ви довідаєтеся багато цікавого.
Сприятливий день — четвер, несприятливий —
вівторок.
КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
У ваших силах зробити максимум можливого, щоб досягти успіху. Женіть геть
сумніви та лінь. Намагайтеся бути самим
собою, не бійтеся брати на себе додаткові
зобов’язання, тоді у вас з’явиться більше вільних засобів і можливостей. Спробуйте уникати конфліктів і протиріч у відносинах з колегами й керівництвом. До вихідних добре б впоратися з незакінченою монотонною
роботою, і ви відчуєте полегшення й побачите ситуацію
з іншого боку.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий
день — четвер.

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.
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