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Питання потребує НЕГАЙНОГО вирішення
Хочу поділитися враженнями від
свого візиту до районних колег, на сесію Вишгородської районної ради 8
скликання.
Ми разом із багатьма міськими депутатами пішли на це засідання, бо там
розглядалися дуже важливі питання про
передачу майна із власності району до
міста. Це пов’язано з децентралізацією, зі
створенням ОТГ.
Міська рада на минулій сесії прийняла
звернення до районної ради про передачу всього майна, яке знаходиться, власне, в місті і в Хотянівці, на баланс міста,
у зв’язку з тим, що Хотянівка і Осещина
приєдналися до нас. Це стосувалося всіх
шкіл, всіх комунальних закладів, будинку
культури «Енергетик», центру творчості
«Дивосвіт» (колишній кінотеатр «Мир»),
музичної школи, басейну, дитячо-юнацької спортивної школи, НСБ (база з водних
видів спорту), всього майна.
До сесійного дня ми, на жаль, не знали, що на сесії буде передавати рада,
тому вирішили завітати до них у гості. Що
ж побачили? Найперше, було порушено
регламент. Як з’ясувалося, самі депутати районної ради навіть у момент сесії не
мали на руках переліку об’єктів, які пере-

даються. Заступник голови районної ради
з трибуни повідомив про те, що перелік
він зачитає в момент прийняття рішення.
І що ми чуємо? Нам передають тільки
школи. Хоча забули вписати школу «Надія», де займаються особливі дітки.
Я пояснив, як міг, депутатам районної ради, що сьогодні останній день, коли
міська рада має подати до казначейства
перелік підприємств, які переходять до
міста, відомості про мережу співробітників, потреби фінансування; пояснив, що з
1 січня, згідно із законом, Бюджетним кодексом, районні депутати і районна рада
просто фізично не зможуть фінансувати
ані освіту, ані медицину, ані культуру і що
є ризик залишити сотні людей без заробітної плати та ін. Незважаючи на те, що
мене підтримала частина депутатів районної ради, які також вносили пропозиції
передати майно і заклади згідно з рішенням міської ради, були альтернативні пропозиції про те, щоб перестрахуватися, аби
міська рада встигла підготуватися до прийняття бюджету, спланувати кошти, подати все це в казначейство, про те, щоб прийняти юридичні особи, об’єкти культури,
школи і т. ін. Але більшість, яка сформувалася в районній раді, цього не підтрима-

ла, мотивуючи тим, що передаватимуть ці
об’єкти на сесії наступного тижня.
Я запропонував зробити це не пізніше
наступного понеділка. І щоб голова районної ради ініціював круглий стіл за участі керівництва Вишгородської ОТГ, наших трьох
сусідніх ОТГ, які входили до колишнього району, всіх керівників комунальних закладів і
установ, про які йде мова, які потрапляють
під реальний ризик. Питання треба вирішувати, бо 25 грудня — крайній день, коли ми
маємо подати бюджет, а ще потрібно спланувати все і провести міську сесію.
Окрім реального ризику залишити
людей без заробітної плати, мене тривожить негативне ставлення нового складу
районної ради до міста, в принципі безпідставне. Адже, коли один із депутатів
спробував стати на сторону міста, тобто
закону, інший обурився тим, що він — депутат районної ради — захищає Вишгородську міську. Я, на жаль, не запам’ятав
його прізвища, він, здається від ОПЗЖ,
але скажу, що функція кожного депутата
захищати громади, які входять до району. Захищати, а не знищувати ОТГ! Про
небезпеку і реальну загрозу, яка може
скластися, я попередив.
Олексій МОМОТ
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Ожеледиця проінспектувала комунальників
БЛАГОУСТРІЙ
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Так вже розпорядилася небесна канцелярія, що ожеледиця є неодмінною складовою нашої континентальної зими. Але
такого стихійного лиха, яке спостерігалося
нещодавно, не пам’ятають навіть досвідчені комунальники. Дрібний дощ тут же
замерзав на землі, створюючи ідеальну
дзеркальну льодову поверхню. За даними
синоптиків, товщина льодового панцира сягала на менше п’яти міліметрів.

— Протягом трьох днів усі наявні сили
комунальних служб міста були кинуті на
боротьбу з ожеледицею, — згадував заступник міського голови Ігор Свистун. — На
вулицях безперервно працювало чотири
одиниці техніки. Також ми попрохали залучитися до роботи наші підрядні і ремонтні
організації, і вони відгукнулися. За ці дні на
дороги міста, внутрішньоквартальні заїзди,
тротуари було висипано 500 тонн піщано-

соляної суміші. Для порівняння скажу, що
таку кількість суміші ми витратили за всю
минулорічну зиму.
Але як не старалися комунальники, а
стихія брала своє. Розтрушена сіль із піском роз’їдали лід і провалювалися донизу,
а дощ знову відновлював дзеркальну поверхню. Певні ускладнення були на дорогах
Хотянівки і Осещини. На жаль, попередні
очільники сільської ради не спромоглися
провести тендер на обслуговування доріг,
тому частково техніку було спрямовано
саме на ті проблемні дільниці. До речі, зараз уже завезено на ці села 10 тонн суміші,
яка за потреби буде розтрушена по зупинках та в інших громадських місцях.
Так чи інакше, але стихія попри трьох діб
врешті-решт вгамувалася.
Серед поточних ремонтних робіт на увагу заслуговує завершальна стадія реконструкції покрівель по вул. Набережній, 12,
вул. Шолуденка, 6-а, 7. Також завдяки погожим дням триває будівництво нового тротуара від будинків №№ 3-а, 3-б, який приведе
до нового парку.
Ще серед приємних комунальних новин
є те, що, попри карантинних обмежень,
перед Будинком культури «Енергетик» до
дня Св. Миколая встановлено головну міську ялинку. А це свідчення того, що ніякий
COVID-19 не в змозі відмінити наше найкраще свято — Новий рік.
Влас. інф.

Перше місто України, де роздільно збирають відходи
Чому Вишгород можна вважати прикладом для всієї країни
З листопада 2017 року у Вишгороді
функціонує система роздільного збирання побутових відходів, яка реалізується спільно Українською Пакувально-Екологічною Коаліцією (УКРПЕК)
і Вишгородською міською радою за
фінансової підтримки п’яти міжнародних компаній.
Наскільки ефективним виявився
такий експеримент, які результати
він приніс для міста, і чому Вишгород
може слугувати прикладом для всієї
країни — на ці питання дамо відповідь
у нашому матеріалі.

приклад того, що спільними зусиллями
влади, бізнесу та безпосередньо городян можна ефективно змінювати місто
та, окрім цього, заощаджувати фінансові
ресурси громади», — зазначив міський
голова Вишгорода Олексій Момот.
Що ж відбувається з відходами після роздільного збору?
Основою проекту є побудова економічної моделі, що базується на реалізації
принципу розширеної відповідальності
виробника (РВВ), згідно з яким виробники упаковки і товарів в упаковці беруть
на себе відповідальність за подальше

ПРОЄКТ ДІЄ

Три роки тому Вишгород став «маленькою Європою», адже у місті, вперше
в Україні, започаткували нову європейську модель поводження з відходами, по
всій території встановили спеціалізовані
контейнери для роздільного збору побутових відходів та розпочалась робота
проекту, пов’язана з організацією збору
та сортування, інформування населення
та інше. З’явились жовті баки — для відходів пластикової, картонної, паперової,
алюмінієвої і полімерної упаковки, і зелені — виключно для відходів скла.
За три роки роботи проекту з роздільного збирання у місті зібрали близько
1300 тонн або близько 40% від усіх відходів упаковки, які утворюються в місті.
«Наразі встановлено вже близько
300 контейнерів, якими покривається
90 % міста. Вишгород — це яскравий

життя використаної упаковки з метою
повернення її до економіки як вторинної
сировини без потрапляння на звалища,
у навколишнє середовище чи на спалювання.
За такої моделі виробник продукції
бере на себе відповідальність не лише
за якість товару, а й за збір і подальшу
переробку упаковки, в якій містився цей
продукт. Так, з вишгородських контейнерів сумлінно відсортовані відходи з жовтих баків вантажать у спеціальний транспорт та спрямовують на досортувальну
станцію МПП «Рада» у сусідній Бучі, а
скло із зелених — на гостомельський
склозавод «Ветропак». Після досортування відходи, що стають сировиною,
йдуть на картонно-паперові фабрики,
склозаводи, заводи з виготовлення продукції з полімерів і металу тощо.

«Ми вдячні мешканцям міста, які відгукнулися на наш заклик і дедалі активніше долучаються до сортування вдома та
приносять роздільно зібрані відходи упаковки саме у наші контейнери. Ця європейська модель поведінки стає для вишгородчан нормою і доводить, що українці
легко перейдуть на роздільне збирання
відходів, щойно з’являться відповідні
умови — інфраструктура і українське
законодавство цій сфері», — повідомив
голова УКРПЕК Володимир Слабий.
Принцип розширеної відповідальності виробника (РВВ) є загальноприйнятою
практикою у Європейському Союзі, що
визначений директивами ЄС у сфері
управління відходами упаковки, поруч
з такими товарами як батарейки, автошини, електроніка тощо, які відслужили
своє і повинні бути утилізовані чи перероблені.
Україна взяла зобов’язання впроваджувати таку ж модель на своїй території згідно з Угодою про асоціацію з ЄС.
Проте, відповідне законодавство і досі
знаходиться у процесі розробки. Відтак,
п’ять компаній добровільно прийняли
рішення фінансувати цей експеримент,
щоб до моменту впровадження РВВ в
Україні напрацювати відповідний практичний досвід та механізм ефективної
майбутньої моделі Розширеної відповідальності виробника.
За три роки місто відчуло вигоду від
пілотного проекту, адже кількість відходів, які вивозяться комунальною компанією на сміттєвий полігон, тепер значно менша, отже відбувається економія
міського бюджету, підвищується якість
життя населення, впроваджуються нові
правила поведінки у міському середовищі, що робить його комфортнішим для
мешканців.
«Я вже три роки розділяю відходи у
спеціальні кольорові контейнери. Баки
встановлені буквально за пару кроків від
мого під’їзду, то чому б не робити своє
місто трохи чистішим і справді схожим
на європейське, якщо вже є така мож-

ливість?» — коментує Олег, мешканець
Вишгорода.
Звісно, запорукою успіху цього експерименту стали саме вишгородчани
та їхнє свідоме ставлення до чистоти
власного міста. Для того, щоб мешканці почали сортувати відходи і робити
це правильно, потрібно було провести
масштабну роз’яснювальну роботу. Завдяки системній просвітницькій роботі у
школах та дитсадках у вигляді тематичних еко-уроків діти стали справжніми
амбасадорами роздільного збору побутових відходів у свої родинах. Як результат, наразі 90 % мешканців знають про
проект, а 86 % — вважають його дійсно
необхідним та готові сортувати.
«Якщо чесно, ми почали сортувати
вдома лише після того, як діти розповіли
про уроки, присвячені довкіллю та, власне, і нашому місту. Можна сказати, що
саме діти принесли еко-звички у нашу
родину. Тепер намагаємося їх не полишати, нещодавно ми навіть подавали
колективний запит на збільшення кількості контейнерів у нашому дворі. Приємно знати, що ти знаходишся в оточенні свідомих людей», — поділилася Ірина,
мешканка ЖК «Ярославичі».
Нагадаємо, що ключовими донорами
стали п’ять найбільших компаній-виробників упаковки, а саме компанії CocaCola Beverages Ukraine, PepsiCo Ukraine,
Tetra Pak, Elopak, Can Pack, які спільно
фінансують діяльність проекту у Вишгороді з метою наочно продемонструвати,
що принцип РВВ справді працює і може
бути успішно впроваджений по всій
Україні.
Планується, що Пілотний проект триватиме ще два роки, а натомість, Розширена відповідальність виробника стане
загальноукраїнською практикою. І така
діяльність зі статусу пілотного проекту
перейде у звичну практику, де Вишгород
як місто, що перше в Україні запровадило таку модель, стане прикладом для
всієї країни.
Влас. інф.
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Конфронтація з містом — для району шлях у нікуди

16 грудня відбулася друга позачергова
сесія
новообраної Вишгородської районної ради. Як жителю Вишгорода мені
вдалося побувати
на цьому пленарному засіданні, бо
мова йшла про животрепетні питання
для громади нашого міста. Це передача закладів, підприємств, установ у власність Вишгородської
міської влади та безоплатна передача комунального майна зі спільної комунальної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст району до комунальної власності міста. Тобто, мала відбутися процедура,
передбачена законодавством про децентралізацію влади. Але перебіг подій на сесії не викликав у мене оптимізму, більше
того, нагадував нехороші події новітньої
історії міста.
Я народився у середині 1960-х років у
селищі міського типу Вишгороді, яке тоді
входило до складу Києво-Святошинського району. У 1968 році смт Вишгород було
віднесене до категорії міста районного
підпорядкування, а в 1973 році утворено
новий Вишгородський район з центром у
Вишгороді. Завдяки цьому були побудовані всі соціально-культурні об’єкти, які
мають бути у районі. Я добре пам’ятаю, як
зносили хатки і будували багатоповерхівки. Я навіть можу сказати, чиї хати і городи були на місці нинішнього Білого дому.
Але, як не прикро, це був єдиний позитивний момент, котрий вишгородці отримали

ОФІЦІЙНО

МІСТО

від району. Амбіції і зверхність його очільників виключили можливість плідно співпрацювати районній раді з міською радою.
Здавалося, після розвалу СРСР зміняться погляди і підходи до співробітництва, але недобра традиція на конфронтацію виявилася живучою, мов вірус. Дійшло
до того, що район обрізав Вишгороду територію аж попід вікна будинків. Смішно
говорити, але вул. Грушевського належала до Нових Петрівець. Місто зменшилося у 10 разів! І лише завдяки рішучості і
принциповості міської влади у судовому
порядку вдалося відновити межі міста.
Це не поодинокий випадок з районного театру абсурду. Тривалий час половина
підприємців Вишгорода чомусь сплачували податки не до міської казни, а до сіл
Нові Петрівці і Хотянівка. І до цих пір цей
процес не доведеного до кінця. Фактично
за роки незалежності район не побудував
у своєму центрі жодного нового соціально-економічного об’єкту. Десь на території
району споруджувалися школи, дитсадки,
фельдшерсько-акушерські пункти, але
тільки не у Вишгороді. Це при тому, що
Вишгород забезпечував левову частку
надходжень до районного бюджету, що
у місті проживало 40 відсотків мешканців
району.
Депутати від Вишгорода завжди становили мінімальний відсоток у районній
раді і, відповідно, не могли вплинути на
хибну політику зверхників району. Скільки
разів міська рада не зверталася до району
передати той чи інший об’єкт у комунальну власність, стільки разів їй тупо відмовляли. Мешканці міста і сьогодні впадають
у шок, коли дізнаються, що у Вишгороді
немає нічого міського, все районне, що

міська рада орендує приміщення у Білому домі. Таке відчуття, що у рідному місті
— як у гостях. Скажімо, у Вишгороді знаходиться два об’єкти культури: Будинок
культури «Енергетик» і центр «Дивосвіт»
(колишній кінотеатр «Мир»). Чому б один
тоді було не передати місту? На заваді
стали амбіції і пихатість, роздування щік
від власної величі, почуття хазяїв районного життя.
У свій час міський голова Віктор Решетняк звертався до районної ради з
пропозицією передати місту на баланс
музичну школу. Він планував зробити там
капітальний ремонт класів і кабінетів, утеплити будівлю, подбати про нові музичні
інструменти та інше. У школі навчалося 99
% дітей Вишгорода, і це було б логічно
й справедливо допомагати їм навчатися
у комфортних умовах. І що з цього роя,
як кажуть, вийшло? Як завжди — нічого. Мер отримав від воріт — поворот. А
школа так і стоїть неутеплена, із сяк-так
зробленим косметичним ремонтом. Кому
від пихатості, непоступливості районних
очільників стало краще? Дітям? Вчителям? Не думаю.
Я міг би наводити ще десятки подібних
прикрих прикладів, але вважаю, що це
вже сторінки нашої історії, про які варто
забути. Проте, як засвідчив хід минулої
сесії районної ради, — нічого не змінилося. Районні депутати із великого переліку
об’єктів, які необхідно передати місту, зволили проголосувати лише за школи. Вони
не сприйняли аргументів і фактів міського голови Олексія Момота, котрий гаряче
доводив, що необхідно якомога швидше
прийняти рішення про всі об’єкти, бо це
пов’язано з формуванням бюджету міста,

зарплатами працівників тощо.
Район вкотре ступив на стежку війни
з містом. Невже історія не вчить, що це
шлях у нікуди? Це тупик, з якого немає
виходу. Невже цього не розуміють новообрані депутати? До речі, у новій раді майже половина депутатів є жителями Вишгорода. Виборці віддавали за них голоси в
надії, що їхні обранці дбатимуть за місто
теж. Наскільки я пам’ятаю, депутати складали присягу виконувати свої обов’язки в
інтересах виборців, брати активну участь
у здійсненні місцевого самоврядування,
вирішувати питання місцевого життя.
Як же вас тоді розуміти, панове районні
депутати з вишгородською пропискою?
Присяга для вас виявилася фільчиною
грамотою?
Району ще не пізно переглянути своє
ставлення до потреб міста і перезавантажити взаємостосунки. Треба сідати за
стіл переговорів і шукати компроміс, точки дотику. Хочеться, щоб нові депутати
нової районної ради розпочали співпрацю з містом з чистого листа. Процес передачі об’єктів майна — складний через
прогалини у законодавстві, через відсутність досвіду децентралізації. Але іншого
варіанту немає. У війні рад переможців
не буває. У конфлікті найбільше страждатимуть не чиновники, а пересічні люди,
ваші виборці, які так наївно довірили вам
мандати. Так доведіть же свою порядність
на ділі. І людська подяка обернеться вам
сторицею.
Володимир ЛІСОГОР,
житель Вишгорода, голова ГО
«Вишгород — наш дім», депутат
Вишгородської міської ради, голова
фракції ПП «Єдина громада»

Про скликання чергової ІІI сесії Вишгородської міської ради VIІІ скликання

Керуючись ч. 4, ч. 10 ст. 46, ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати ІІІ сесію Вишгородської міської ради VІІІ скликання:
1. Призначити пленарне засідання
24 грудня 2020 року о 1000 у залі засідань адмінбудинку, пл. Шевченка, 1 з
наступним порядком денним:
На порядок денний винесені питання:
1. Про затвердження міських програм розвитку на 2021 рік.
2. Про бюджет Вишгородської міської територіальної громади на 2021 рік.
3. Про встановлення надбавки до
посадового окладу, преміювання та надання матеріальної допомоги міському
голові на 2021 рік.
4. Про встановлення розміру надбавки за вислугу років.
5. Про внесення змін рішення Вишгородської міської ради від 10.12.2020
року № 2/5 «Про реорганізацію Хотянівської сільської ради шляхом приєднання
до Вишгородської міської ради».
6. Про створення Вишгородського
міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
7. Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради № 8/1 від
25.03.2016 року «Про здійснення повноважень щодо реєстрації місця проживання, ведення реєстру територіальної
громади м. Вишгорода».
8. Про затвердження акта приймання-передачі квартири № 323 у будинку
№ 11-Г по вул. Кургузова у м. Вишгороді.
9. Про затвердження акта приймання-передачі квартири № 7 у будинку №
11-Г по вул. Кургузова у м. Вишгороді.
10. Про прийняття у комунальну
власність об’єктів інженерної інфраструктури від ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР».
11. Про прийняття у комунальну
власність дощової каналізації від ТОВ

«ДБК-ПАРТНЕР».
12. Про прийняття у комунальну
власність під’їзної дороги від ТОВ «ДБКПАРТНЕР».
13. Про прийняття у комунальну власність об’єктів інженерної інфраструктури
від ТОВ «Велесгард 2015».
14. Про внесення змін до рішення
Вишгородської міської ради №13/31 від
14.12.2007 року (гр. Матяш О.Є.)
15. Про затвердження змін до комплексної схеми розміщення тимчасових
споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності у м. Вишгороді.
16. Про продаж земельної ділянки
площею 0,0601 га ТОВ «Автоекспрессервіс».
17. Про укладення договору оренди
земельних ділянок з ТОВ «Виробниче лікувально-оздоровче підприємство «Медиком»».
18. Про укладення договору оренди
земельної ділянки з ТОВ «ЕВРО-ПОРТ».
19. Про затвердження Детального плану території, що розташована
вздовж траси Київ-Овруч та житлового
масиву в м. Вишгороді Київської області.
20. Про затвердження містобудівної
документації «Проект внесення змін до
Детального плану території, що розташований у м. Вишгороді Київської області площею 221,45 га».
21. Про внесення змін до Детального
плану території, що розташована по вул.
Новопромисловій та вул. Кульчицького в
місті Вишгороді Київської області, площею близько 41,00 га.
22. Про затвердження містобудівної
документації «Детальний план території
кварталу житлової забудови, що розташована по вул. Ватутіна в місті Вишгороді Київської області, площею близько

3,00 га».
23. Про затвердження містобудівної
документації «Детальний план території
по вулиці Ватутіна у місті Вишгороді Київської області, площею 7,5 га».
24. Про затвердження документації
із землеустрою щодо інвентаризації земель Вишгородської міської ради (виїзд
Київ-Іванків-Овруч).
25. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в комунальну власність територіальних громад сіл, селища, міста Вишгородського району.
26. Про надання згоди на розробку
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Вишгородському МКП «Водоканал».
27. Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Ашихіним
С.Д.
28. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Антіпову І.О.
29. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Бондаренку В.А.
30. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Верьовину Р.Б.
31. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Голюку М.В.
32. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Гриненку П.А.
33. Про відмову у наданні дозволу
на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у влас-

ність гр. Заматову Р. В.
34. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Заматову Р. В.
35. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Заматову Р.В. (гараж по вул. Глібова).
36. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Заматову Р.В. (дачне буд., вул. Глібова).
37. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Заматовій О.М. (гараж, вул. Глібова).
38. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянам (гр. Ковальову В.М., гр. Волику
С.В.).
39. Про надання дозволу на розробку
технічної документації із землеустрою
гр. Нор С.О.
40. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Боршняніну В.А.
41. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Брагарник О.В.
42. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Булавчик О.І.
43. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність громадянам (гр.
Єрмакову С.Г., гр. Могильній О.В., гр.
Пархоменку М.А., гр. Савченко О.В., гр.
Сайчук О.В.).
44. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Іщенко Л.В.
Далі — на стор. 8
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Четвер, 17 грудня 2020 року

80 % українців в опозиції до
влади. Альтернатива є, і це —
«Батьківщина» Тимошенко
Кожен громадянин в Україні розуміє, що влада повинна працювати в
національних інтересах, підіймати вітчизняну економіку, дбати про добробут людей. На жаль, курс, яким сьогодні ведуть країну, спрямований зовсім у
протилежний від очікувань українців
бік. І люди дали чітко зрозуміти, що
антинародна політика — це не варіант
для нашої держави.
Свою думку стосовно курсу країни
народ висловив на місцевих виборах
25-го жовтня. І, згідно з офіційними результатами, понад 80 % голосів отримали позавладні сили.
А першою серед опозиційних партій
стала команда Юлії Тимошенко — партія «Батьківщина». У загальному заліку
вона посіла друге місце з 12,5 % голосів та провела до рад по всій країні понад 4500 депутатів, пропустивши вперед
лише партію Зеленського з кількістю голосів — 17,5 %.
Такі результати місцевих виборів — це
не що інше, як показник незгоди народу з
діями влади, з тим хаосом, який відбувається в країні. Своїми голосами люди висловили недовіру рішенням, які ухвалює
центр. Бо, на жаль, давши країні так звані «нові обличчя» та гучні обіцянки, влада
забула про необхідну професійність, про
виважені стратегії, про важливі для країни шляхи розвитку та руху вперед.
«Під кінець року влада опинилася на
порозі «внутрішньополітичного дефолту». Опитування громадської думки показують, що «Слуги народу» втратили

лідерські позиції в оцінках громадян —
65-75 % переконані, що країна рухається
у невірному напрямку. Це корелюється
із результатами місцевих виборів, які
свідчать, що 80 % людей в опозиції до
політики влади. В умовах війни, епідемії
та соціально-економічної кризи це може
призвести до непоправних наслідків», —
таку думку висловив знаний політичний
експерт Андрій Золотарьов.
Дійсно, в час, коли країна, як і весь
світ, протистоїть непростим викликам,
пов’язаним і з економічною нестабільністю, і з поширенням коронавірусу, правляча верхівка країни вирішила, що люди
якось із цим впораються самі. Жодного
чіткого плану дій у складній ситуації, жодних виважених рішень не було. Були, хіба,
обіцянки, але й вони в дії так і не переросли.
Натомість влада продовжує й далі дотримуватися чіткого антинародного курсу. Що й казати, в той час, коли українці
думають, як прогодувати власні сім’ї в період карантинних обмежень, влада говорить про підвищення тарифів, скорочення субсидій, відкладає на безвік рішення
про підвищення зарплат вчителям та не
виконує обіцянок щодо нарахувань для
медиків, які під час епідемії коронавірусу
борються за здоров’я та життя українців.
Утім, вибори стали шансом для громадян змінити хибний курс влади, й вони
не стали його втрачати. Зокрема, віддавши перевагу команді Тимошенко з-поміж
усіх опозиційних сил, люди показали, що
бачать і розуміють ті стратегії та підходи,

яких дотримується «Батьківщина», і роблять сьогодні ставку на професіоналів.
Адже партія упродовж багатьох років
захищає інтереси кожного українця і показує свою фахову роботу на благо держави.
На думку політичного експерта Костянтина Матвієнка, команда Тимошенко є
єдиною змістовною альтернативою владі
та іншим політичним силам, пропонуючи
слушні ідеї як для конкретних ОТГ і територій, так і для країни в цілому.
Після виборів «Батьківщина» також
не зволікає, адже кожна хвилина зараз
дуже важлива. Так, Тимошенко вже поставила представникам своєї команди на
місцях конкретні завдання, які необхідно
якнайшвидше реалізувати, аби навести
лад в країні та дати людям упевненість у
новому дні.
«Щойно ЦВК опублікувала офіційні
остаточні результати місцевих виборів,
як Юлія Тимошенко одразу виступила з
конкретними завданнями для фракцій,
що зараз створюються у місцевих радах.
Ці кроки покликані вирішити найнагальніші проблеми, перед якими опиняються як

територіальні громади, так і суспільство
загалом. Передусім це логістика щодо
боротьби з епідемією коронавірусу. Ми
пам’ятаємо, що за ініціативи Тимошенко
була ухвалена постанова Верховної Ради
з конкретними дорученнями уряду щодо
послідовності профілактики, діагностики,
лікування COVID. Це є продовженням цієї
стратегії», — зауважив Костянтин Матвієнко.
Крім того, Юлія Тимошенко озвучила
й необхідні кроки для підтримки малого і середнього бізнесу на час епідемії
коронавірусу, якісного функціонування
освітніх закладів у період карантину, скасування закону про розпродаж землі,
розв’язання головних екологічних проблем.
В умовах кризи перше, що потрібно,
— це не хаотичні дії та безпорадність
влади, а конструктивний підхід, професійні та виважені рішення. Саме це й демонструють Юлія Тимошенко та її команда. Люди ж і собі прекрасно знають, що
«Батьківщині» можна довіряти, бо вона
точно не підведе.
Андрій ГУК

Щодо утворення нових райдержадміністрацій
РІШЕННЯ УРЯДУ
Система районних державних адміністрацій в Україні тепер відповідає новому адміністративно-територіальному
устрою країни.
Уряд затвердив Порядок здійснення
заходів щодо утворення та реорганізації
районних державних адміністрацій, а також правонаступництва майна, прав та
обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються. Відповідну постанову Кабінет Міністрів схвалив на засіданні 16 грудня.

Водночас Уряд прийняв розпорядження, яким реорганізував та утворив 119 районних державних адміністрацій.
«Наступні кроки — подання Кабінетом
Міністрів кандидатур на посади голів РДА
та призначення їх Президентом України.
На наступних засіданнях Уряд визначить
структуру та чисельність працівників райдержадміністрацій. Після цього необхідно
буде якнайшвидше сформувати новий
склад РДА, які мають забезпечити взаємодію з новообраними районними радами та
спільно вирішувати нагальні завдання», —
прокоментував заступник міністра розви-

тку громад та територій В’ячеслав Негода.
За його словами, новосформовані
районні державні адміністрації керуватимуться у своїй діяльності чинним законом
«Про місцеві державні адміністрації», поки
законодавець розглядатиме новий законопроект, який підготував Мінрегіон у
співпраці з профільним парламентським
Комітетом та іншими учасниками реформи.
Нагадаємо, цього тижня Верховна
Рада України включила до порядку денного проект Закону «Про внесення змін
до Закону України «Про місцеві державні

адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування
територіальної організації виконавчої влади в Україні» № 4298. Документ отримав
експертний висновок Центру експертизи
доброго врядування Департаменту демократії та врядування Генерального директорату II (Генеральний секретаріат Ради
Європи).
Влітку 2020 року держава створила
новий
адміністративно-територіальний
устрій України: затверджено території
1469 територіальних громад та утворено
136 нових районів.

Подовжені канікули чи дистанційка?
Під час локдауну, який триватиме від 8 до 24
січня, учням заборонено ходити до школи. Міносвіти пропонує школам або організувати дистанційне навчання під час локдауну, або ж подовжити зимові канікули на завершення жорсткого
карантину.
Відповідний лист міністерство розіслало керівникам профільних департаментів у регіони. За їхніми
словами, закон про освіту дозволяє зробити довшими канікули. Натомість ті навчальні заклади, що вирішать повернутися до навчального процесу, як було
заплановано 11 січня, просять зорганізувати належне
дистанційне навчання.
Слід зауважити, що під час локдауну, який триватиме від 8 до 24 січня, учням заборонено ходити до
школи. Працюватимуть лише дитячі садки.
Буде заборонена робота кафе і ресторанів, барів,
крім доставки на виніс; магазинів непродовольчих товарів; кінотеатрів та театрів; фітнес-клубів; ТРЦ. За
винятком, коли у ТРЦ дозволяється торгівля лише
продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією.

РЕКОМЕНДАЦІЇ МІНОСВІТИ
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В ІНКЛЮЗИВНОМУ ЦЕНТРІ

Клуб професій — у дії
Днями
у
Вишгороді
офіційно відкрито Інклюзивний центр
профорієнтації — клуб професій
«Генерація UA». Таку ініціативу створив Міжнародний благодійний фонд

... А СВЯТО Є
Карантин — не привід відбирати
у дітей радість. Тому карантинні обмеження, яких суворо дотримуються
у Вишгородському міському центрі
творчості «Джерело», хоч і внесли
певні корективи у формат новорічних
свят, але не стали їм на заваді.
Об’єднатися всім дітлахам у велику
джерельну родину нині не можна, тож
свято влаштували окремо для кожного
колективу (молодшої, середньої і старшої груп) і записали його на відео. Аякже, батьки обов’язково мають побачити
своїх щасливих чад, їхні успіхи і порадіти
за них.

«Жовто-блакитні крила».
Відтепер особливі діти зможуть реалізувати свої мрії, адже займатимуться
цікавими заняттями у сучасному новітньому просторі, що забезпечить не

РАКУРС

лише їхні базові потреби, але й значно
розширить можливості у розвитку та навчанні.
Тепле світле приміщення центру відповідає санітарно-гігієнічним нормам,
забезпечене інноваційним компонентом
— сонячною енергозберігаючою станцією, яка повністю покриває потреби в
електроенергії.
У центрі є сучасне обладнання, що
використовуватиметься у кількох на-

У ПЕРЕДНОВОРІЧЧЯ
А на сцені закладу, задекорованій новорічними атрибутами, справді все було
по-святковому: щирі усмішки, весела музика, пісні, танці, традиційні гості — Святий Миколай, красень-Дід Мороз (Арсеній
Демидчук), чарівна Снігуронька (Марина
Іллєнок), звісно, з подарунками. Про солодощі для всіх подбала міська рада на
чолі з головою Олексієм Момотом.
Педагоги вокального напрямку разом
із дітьми приготували багато художніх
номерів, зокрема, із тематикою зимових
свят (виконали «Домісолька», «Співа-

ночка», «Полузір’я», «Helen solo», «Коралі»). Запалювали неймовірно крутим
хіп-хопом та іншими веселими й ліричними танцями «Pas de danse», національними, з яскравими сюжетами — «Вишеград» (зразкові колективи), запальним
іспанським і традиційними українськими
таночками — «Джерельце».
Художні номери вражали драйвом і
різноманітністю. Старалися всі — від молодших, таких безпосередніх і милих, до
старших, вже свідомих і переконливих.
За кожен виступ вболівали директор
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прямках профорієнтації:
- IT- технології,
- кулінарна майстерність та кейтерингова справа,
- фото-, відеоконтент,
- креативні індустрії та ін.
Все це стало можливим завдяки інвестиціям від партнерських організацій
із Німеччини — Kinderhilfswerk ChildFund
Deutschland та @lipoid foundation за підтримки Вишгородської районної ради.

закладу Наталія Кисіль та заступник директора Оксана Миненко і педагоги, а це
Аліна Савчук, Зоріана Міщенко, Ганна Покровська, Світлана Стащук, Катерина Барладян, Анастасія Побідаш, Христина Довганич, Оксана Черкас, Олена Єрсак-Касенич.
«Бачимо, як швидко ростуть наші
вихованці, як зростає рівень їх виконавської майстерності. Всі вони — молодці! — ділиться враженнями від виступів
Наталія Кисіль. — Над цим творчо і наполегливо працюють педагоги. Дякую
їм за працю і зичу у році, що надходить,
нових здобутків, цікавих ідей і доброго
здоров’я. Нехай у всіх нас усе буде гаразд на роботі і в родинах!».
Валентина ЯКОВЕНКО
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Про організацію та проведення громадських слухань щодо врахування
громадських інтересів про зміну меж міста Вишгорода, з урахуванням
проєкту землеустрою щодо встановлення (змін) меж міста Києва
Розпорядження № 150
від 16 грудня 2020 року
Розглянувши проект землеустрою
щодо встановлення (зміни) меж міста
Києва (погоджений рішенням Київської
міської ради 12.12.2019 р. № 445/80180),
керуючись ст. 25, ст. 26, ст. 42, ст. 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19, ст. 21 Закону
України «Про регулювання містобудівної
діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року
№ 555 «Про затвердження Порядку
проведення громадських слухань щодо
врахування громадських інтересів під
час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»,
Положенням про громадські слухання
в місті Вишгороді, затвердженого рішенням Вишгородської міської ради від
17.10.2016 року № 17/7:
1. Організувати та провести процедуру розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо зміни меж міста Вишгорода, з урахуванням проєкту
землеустрою (погодженого рішенням

Київської міської ради 12.12.2019 р. №
445/80180) щодо встановлення (змін)
меж міста Києва. Розробник проєкту
землеустрою — Комунальне підприємство «Київський інститут земельних
відносин», вул. Хрещатик, 32-а, м. Київ,
01001, тел. +38 044 235 17 75, e-mail:
office@kizv.gov.ua.
2. Визначити місце та термін для
ознайомлення з матеріалами проєкту
землеустрою щодо встановлення (змін)
меж міста Києва: м. Вишгород, пл. Шевченка, 1, каб. 63-в та на офіційному
веб-сайті Вишгородської міської ради.
Відповідно до процедури громадського
обговорення, строк ознайомлення з проектом проєкту землеустрою щодо встановлення (змін) меж міста Києва та надання пропозицій (зауважень) — 30 днів
з дня оприлюднення проєкту у засобах
масової інформації. Письмові пропозиції (зауваження) надсилати за адресою:
07301, м. Вишгород, пл. Шевченка, 1,
Вишгородська міська рада, скановані копії письмових пропозицій на електронну
адресу vyshgorod946@gmail.com.

3. Письмові пропозиції подаються
фізичними особами із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із особистим підписом. Юридичні
особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження
юридичної особи. Анонімні пропозиції не
розглядаються.
4. Посадова особа, відповідальна за
організацію розгляду пропозицій громадськості, — Карпов В.А., заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Строк подання
пропозицій — протягом 30 днів з дня публікації оголошення.
5. Організаційному відділу виконавчого комітету Вишгородської міської ради
забезпечити оприлюднення даного розпорядження та проєкту землеустрою в
порядку, передбаченому чинним законодавством (розмістити на офіційному вебсайті Вишгородської міської ради та в
друкованому виданні на місцевому рівні).
6. Визначити дату та місце громадських слухань — 05 січня 2021 року в
приміщенні адміністративного будинку

на пл. Шевченка, 1 у м. Вишгороді, другий поверх, велика зала засідань.
Порядок денний:
з 11.10 до 11.30 — реєстрація учасників та роз'яснення щодо проведення
громадських слухань,
з 11.30 до 11.45 — доповідь розробника та/або замовника про розроблений
проєкт землеустрою,
з 11.45 до 12.00 — запитання та відповіді на запитання,
з 12.00 до 12.15 — прийом пропозицій (зауважень) у письмовій та/або усній
формі.
7. Громадські слухання проводити з
дотриманням заходів, запроваджених
актами законодавства в процесі реалізації карантину, з метою запобігання
поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на
період, визначений постановами Кабінету Міністрів України.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Міський голова О. МОМОТ

Вишгород
Четвер, 17 грудня 2020 року

ОФІЦІЙНО

7

8

ОФІЦІЙНО

Вишгород
Четвер, 17 грудня 2020 року

Про скликання чергової ІІI сесії
Вишгородської міської ради
VIІІ скликання
(Початок на стор. 3)
45. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Карпач В.С.
46. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Карпуку І.А.
47. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Коломієць А.В.
48. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кухаренку О.В.
49. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Логвіненко В.О.
50. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Мартиненко В.М.
51. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Павленко О.О.
52. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність громадянам (гр. Павлюку А.М., гр. Торшиній К.М., гр. Сапірову В.А., гр. Войніловичу О.О.).
53. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Приходько В.Г.
54. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Рожкову Р.В.
55. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки у власність гр. Сасіну В.В.
56. Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Смолінській В.М.
57. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Стогулу Є.В.
58. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок, цільове призначення яких змінюється, гр. Султанової Т.О.
59. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, цільове призначення якої змінюється, гр. Христенко О.А.
60. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність громадянам (Чередниченку С.О.,
Лазаренку В.В., Мілевській В.К., Перегіну
П.Ю., Черняхівському А.І., Тимченку О.І.).
61. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, цільове призначення якої змінюється, ТОВ «ЕКОПРОЕКТ – 2000».
62. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок, цільове призначення яких змінюється, ТОВ «Кен-Пак (Україна)».
63. Про затвердження проєкту із
землеустрою ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі».
2. Рекомендувати головам постійних
комісій Вишгородської міської ради скликати засідання постійних комісій для вивчення, попереднього розгляду питань порядку денного та надання висновків по них.
Міський голова О. МОМОТ

Вишгород
Четвер, 17 грудня 2020 року

ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ

Порох виготовляли з…
вишгородських валів
Буде хибно вважати, що давні кургани, вали масово руйнувалися лише
за радянських часів та у роки незалежності. Звісно, є безліч прикладів,
як з наказу голови колгоспу тупо розорювали скіфські кургани, які заважали комбайнам у жнива, як бульдозерами вирівнювали поля від прадавніх
«змієвих валів», а районне товариство
охорони пам’яток сором’язливо заплющувало на це очі. Все це було і потроху є й по сьогодні. Але заради історичної правди мусимо визнати той
факт, що найбільшої шкоди цим старожитностям було нанесено у XVI-XVII
століттях.
Що ж спонукало тодішній люд руйнувати пам’ятки пращурів? Відповідь проста: не забобони, не пошуки скарбів, а
видобуток з них сировини для селітри
— складової пороху. Саме неймовірний
попит на цю вибухову речовину і призвів до небаченого вандалізму. Перегній
з давніх валів, городищ, могил, курганів
манив власників селітрених заводів —
варниць. Наші вишгородські вали і укріплення Х-ХІ ст., точніше гумус із них теж
пішов на вимочування і випаровування,
щоб отримати нітрати солі азотної кислоти.
Професійні селітряники уважно обстежували Ольжину гору у пошуках потрібної землі. Вони набирали повні жмені
перегною, розтирали у долонях, шукали
білувату поволоку, наче від вивареної
солі.
Окрім княжих валів, шукачі досліджували й місцеві кургани — «Воронова», «Хрещата», «Батишева» могили,
скандинавські поховання, могили воїнів-кочівників «чорних клобуків» тощо. І
як тільки знаходилося щось підходяще,
враз там з’являлися робітники-буртники.
Вони насипали землю у діжки, заливали
водою, а другого дня зливали насичений
луговиною розчин, виварювали його у
великих мідних казанах, потім змішували з попелом і знову варили, аж доки
селітра не осаджувалася на дно і стінки
казанів рудими кристалами. Тоді готову
селітру вишкрябували, сушили і везли
до порохового млина. Власне, це був
міні-завод, який уже видавав готову продукцію.
Зазвичай, порохові млини приво-

дилися в рух водою. Під одним жорном
мололи селітру, під другим — деревне
вугілля, від якого у млині висіла чорна
курява, а третє, найменше жорно повільно розтирало лимонно-жовту сірку. Це
ті три компоненти, з яких виготовлявся
тодішній чорний димний порох. Далі досвідчений майстер відмірював і відважував ці компоненти наступним чином: на
п’ятнадцять частин роздробленої на борошно селітри він додавав три частини
вугільного порошку і дві частини сірки.
Завершивши цю тонку процедуру, майстер-порохівничий неквапливо ступав з
млина, дістаючи люльку і тютюн, — від
гріха подалі. Адже досить іскорки, аби
бахнуло так, щоб на грушу злетіли тельбухи.
Доки він палив, його помічники —
підмайстри-порошенки дубовими товкачами у ступах розтирали суміш, пересипали її під прес. Вже готові коржі потім
розтирали драчками у суміжній кімнаті
на дрібні зерна, просівали від пилу — і
в діжки та барильця. Готову продукцію
зазвичай зберігали у льоху: сухому, з постійною температурою. За дотримання
цих умов димний порох міг зберігати свої
властивості практично протягом необмеженого часу. А ось сучасний бездимний
порох має термін зберігання всього декілька років. Ось які були тоді технології
у ступах.
Історія XVI-XVII ст. — це історія суцільних європейських воєн. І попит на
зброю, особливо вогнепальну: мушкети,
аркебузи, карабіни, бандолети, пістолі —
був шалений. Як і на боєприпаси до них:
порох, кулі. Як і на причандалля до зброї:
шомполи, викрутки, ключі до замка мушкета, порохівниці, свинець, кулелійки. Це
був надприбутковий бізнес, як і сьогодні.
Наприклад, у період національно-визвольних воєн на чолі з Богданом Хмельницьким існував наказ гетьмана, що
кожен козак сам повинен був придбати
в похід п’ять кіп куль (300 штук) і п’ять
фунтів (2,3 кг) пороху. А цього пороху
для козацького війська щорічно було потрібно близько тисячі тонн. Якщо не було
у козака-сіромахи грошей, то мусив сам
чи з подібними побратимами розкопувати старі городища, кургани, могильники і
з перегною виварювати селітру і т. д. Так
і з кулями: у кулелійку (щипчики) зали-

вався розплавлений свинець, а потім цю
форму занурювали в холодну воду. Ось
вам — і куля готова.
Порох, виготовлений із селітри вишгородських укріплень, міг використову-
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ватися де завгодно. Скажімо, у XVI столітті, коли Україна перебувала у складі
Речі Посполитої, наш порох можливо
виштовхував польські кулі з мушкетів у
Лівонській війні, у XVII столітті постачався у польсько-шведських, польсько-московських, польсько-турецьких війнах, а
з початком визвольної війни порохом,
ймовірно, вже користувалося українське
військо.
Отже, середньовічний промисел селітри призвів до того, що частина валів
і курганів княжого міста просто зникла
у діжках і казанах селітрових заводівварниць. Такою була ціна видобутку солі
азотної кислоти VH4NO3 i KNO3.
Володимир ТКАЧ

ТРАДИЦІЇ

День святого Миколая

Цьому святу налічується вже багато
століть. Виникло воно приблизно після
345-го року від Різдва Христового. Присвячене дню, коли один із яскравих послідовників Христових був покликаний
Господом на Небо. Цього щирого християнина звали Микола. Він ніс своє
служіння у стародавній Лікії, місті Миру
(нині це місцевість поблизу сучасного
турецького міста Демре) і був єпископом у місцевій церкві.
Микола прийняв Христа, будучи багатою людиною. Перейнявшись вченням,
отримав безцінні дари Духа Святого. Виконуючи Слово Боже і проповідуючи спасіння Христове, не залишався байдужим у
турботах про бідних, малозабезпечених і
ближніх. Творив дивовижні справи, а безкорисливість і лагідність почитав великим
привілеєм. Був чудовим благодійником.
Пам’ятаючи слова Христові, передані
Апостолами у Святому Євангеліє, Микола в
усьому намагався показувати, як, працюю-

чи, треба підтримувати слабких і пам’ятати
слова Господа Ісуса, бо Він Сам сказав нам:
«Блаженніше давати, ніж брати».
У православній та слов’янській традиції День Святого Миколая відзначають 19
грудня, перед початком різдвяних і новорічних свят. Його дуже люблять діти. Він
нагадує зимову казку. Всі чекають на подарунки.
За народними прикметами вважалося, якщо 19 грудня починає лити дощ —
гарно вродить озимина. У разі сильного
морозу або паморозі варто чекати на великий врожай та багатство.
Миколай зазвичай приносив із собою
морози, тому саме з 19 грудня починалася справжня зима. Якщо сніг випав ще
до початку свята, вважалося, що взимку
буде холодно. Якщо було тепло, то зима,
відповідно, теж буде теплою. Кажуть, що
за кількістю снігу на 19 грудня можна
передбачити, наскільки теплим буде 22
травня — на «літнього» Миколая.
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Програма ТБ
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ПОНЕДІЛОК, 21 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, 10:20, 11:15, 12:20
«Життя вiдомих людей
2020»
12:50, 14:15 «Мiняю
жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
20:15 «Чистоnews 2020»
20:20 Х/ф
«Трансформери»
23:10 Х/ф «Армагеддон»
2+2
06:20 Т/с «Опер за
викликом-3»
10:20 Х/ф «Спiймати i
вбити»

12:15 Х/ф «Незнайомець»
14:05 «Загублений свiт»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
19:30 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ-2»
22:15, 00:05 Т/с
«Кiстки-7»
UA:ПЕРШИЙ
06:00, 10:55 Енеїда
06:30 М/ф «Горщиксмiхотун»
06:40 М/ф «Грицевi
писанки»
06:50 М/ф «Двоє
справедливих курчат»
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 UA Фольк. Спогади
16:30 Т/с «Таємницi
Борго Ларiчi»
17:30 Д/с «Дикая
планета»
18:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/ц «Свiт дикої
природи»
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 Зоряний шлях
10:40 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Iсторiя
одного злочину
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с
«Кримiнальний
журналiст»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 19:15,
20:15 Одного разу пiд
Полтавою
10:15 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 «Корпорацiя
монстрiв»
23:05 Країна У. Новий рiк
00:05 Казки У
СТБ
05:30 Т/с «Комiсар Рекс»
11:10 Звана вечеря
13:20, 14:50 Т/с «Слiд»
14:30, 17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:05 СуперМама
19:05 Детектор брехнi
20:15, 22:50 Т/с «Двоє

над прiрвою»
23:05 Т/с «Бiля рiчки два
береги»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20 Вар’яти
10:10 Le Маршрутка
11:10, 19:00 Супер Топмодель по-українськи
13:10 М/ф «Геркулес»
15:00 Х/ф «Син маски»
17:00 Х/ф «Маска»
21:20 Х/ф «Вiктор
Франкенштейн»
23:40 Х/ф «Бiлий слон»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок

з IНТЕРом»
09:55, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
10:55 Т/с «Детектив
Ренуар»
12:00 «Новини»
12:25 Т/с «Детектив
Ренуар»
15:50 «Жди мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Знайомство з
батьками»
ICTV
06:20 Факти тижня

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:45, 13:15 Х/ф
«Ланцюгова реакцiя»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:15 Х/ф
«Руйнування Вегаса»
16:30 Х/ф «Геошторм»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Бiльше нiж правда
21:25 Т/с «Пес»
22:45 Свобода слова
00:00 Т/с «Фантом»
5 КАНАЛ
07:15, 16:10 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
08:10 Назустрiч сонцю
09:30 Машина часу

10:10, 11:10 Д/с
«Найнебезпечнiшi
польоти»
12:30 Про вiйсько
13:00 Час. Пiдсумки
тижня з Ганною
Мiрошниченко
14:10 Д/c «Найбiльш
завантажений у свiтi»
15:30 Час «Ч»
17:10, 23:10 Д/с
«Таємнича свiтова вiйна»
18:10, 22:00 Д/с
«Вирiшальнi битви другої
свiтової вiйни»
19:20 Ток-шоу
«КОНДРАТЮК У
ПОНЕДIЛОК»
21:40 Час-Time
00:30 Д/с «Шокуючi
iстини»

ВIВТОРОК, 22 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, 13:20, 14:15,
15:10 «Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
20:15 «Чистоnews 2020»
20:20 Х/ф
«Трансформери 3»
23:20 Х/ф «Полiсмен з
Беверлi Гiллз»
2+2
06:35 Х/ф «Втрачений
скарб»
08:25 Х/ф «Швидкий i
жорстокий»

10:10 Х/ф «Найкращi
серед найкращих»
12:10 Х/ф «Найкращi
серед найкращих-2»
14:10 «Загублений свiт»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
19:30 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ-2»
22:25, 00:15 Т/с
«Кiстки-7»
UA:ПЕРШИЙ
06:00, 10:55 Енеїда
06:30 М/ф «Грицьковi
книжки»
06:40 М/ф «Де ти, мiй
кiнь?»
06:50 М/ф «День
народження Юлiї»
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
15:20 UA Фольк. Спогади
16:30 Т/с «Таємницi
Борго Ларiчi»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:55, 23:40 Д/ц
«Боротьба за виживання»
19:55 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21:45 #ВУКРАЇНI
22:10 Д/ц «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 Зоряний шлях
10:40 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Iсторiя
одного злочину
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 «Говорить
Україна»
21:00, 00:00 Т/с
«Кримiнальний
журналiст»
23:20 Контролер
ТЕТ
08:15, 18:15, 19:15,
20:15 Одного разу пiд

Полтавою
10:15, 23:25 Країна У.
Новий рiк
10:45, 00:25 Казки 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 «Унiверситет
монстрiв»
СТБ
06:00 Т/с «Комiсар Рекс»
11:00 Звана вечеря
13:20, 14:50 Т/с «Слiд»
14:30, 17:30, 22:00 ВiкнаНовини

18:05 СуперМама
19:05 Таємницi ДНК
20:15, 22:50 Т/с «Двоє
над прiрвою»
23:05 Т/с «Бiля рiчки два
береги»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Вар’яти
09:50 Х/ф «Досягни
успiху»
11:50 Х/ф «Одного разу
в Римi»
13:20 Суперiнтуїцiя
15:00 Хто зверху?
17:00, 19:00 Кохання на
виживання
21:00 Х/ф «Хронiки
Нарнiї: Лев, Чаклунка та
чарiвна шафа»
23:50 Х/ф «Зачарована»

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»
14:30, 15:25 «Речдок»
16:25, 21:00 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Знайомство з
батьками»
ICTV

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:00 Бiльше нiж правда
11:00, 13:10 Х/ф «Важкий
корпус»
12:45, 15:45 Факти. День
13:45, 16:10, 21:25 Т/с
«Пес»
16:45 Х/ф
«Максимальний ризик»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:45 Т/с «Заклятi друзi»
5 КАНАЛ
07:10, 21:25 Актуально:
Економiка. Полiтика.
Соцiум
07:15, 16:10 Д/с

«Бойовий вiдлiк»
08:10 Назустрiч сонцю
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Найнебезпечнiшi
польоти»
12:30 Стоп Реванш
13:10, 14:10 Д/c
«Найбiльш завантажений
у свiтi»
15:30 Час «Ч»
17:10, 23:10 Д/с
«Таємнича свiтова
вiйна»
18:10, 22:00 Д/с
«Вирiшальнi битви другої
свiтової вiйни»
19:20 Ток-шоу «КРАЇНА»
21:40 Час-Time
00:30 Д/с «Шокуючi
iстини»

СЕРЕДА, 23 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, 13:20, 14:15,
15:10 «Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
20:15 «Чистоnews 2020»
20:20 Х/ф
«Трансформери 4»
23:35 Х/ф «Полiсмен з
Беверлi Гiллз - 2»
2+2
06:20 Х/ф «Останнiй
акулячий торнадо. Час
настав»
08:10 Х/ф «Земний
апокалiпсис»

09:55 Х/ф «Найкращi
серед найкращих-3»
11:45 Х/ф «Найкращi
серед найкращих-4»
13:20 «Загублений свiт»
18:15, 02:05 «Спецкор»
18:50, 02:35 «Джедаi»
19:30 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ-2»
22:25, 00:15 Т/с
«Кiстки-7»
UA:ПЕРШИЙ
06:00, 10:55 Енеїда
06:30 М/ф «День, коли
щастить»
06:40 М/ф «Дерево і
кiшка»
06:50 М/ф «Жар-Птиця»
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 #ВУКРАЇНI
18:55, 20:25, 23:40 Д/ц
«Боротьба за виживання»
19:55 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21:45 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:10 Д/ц «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 Зоряний шлях
10:40 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Iсторiя
одного злочину
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 «Говорить Україна»
21:00, 23:30 Т/с
«Кримiнальний
журналiст»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 19:15,
20:15 Одного разу пiд
Полтавою
10:15, 23:15 Країна У.
Новий рiк
10:45, 00:15 Казки 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 «Воллi»
СТБ
05:45 Т/с «Комiсар Рекс»
11:00 Звана вечеря
13:25, 14:50 Т/с «Слiд»
14:30, 17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:10 СуперМама
19:10 Про що мовчать
жiнки
20:15, 22:50 Т/с «Привiт,
тату!»
23:05 Т/с «Бiля рiчки два
береги»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20 Вар’яти
08:20 Х/ф «Зачарована»
10:20 Х/ф «Хронiки
Нарнiї: Лев, Чаклунка та
чарiвна шафа»
13:20 Хто проти
блондинок
15:20 Хто зверху?
17:20, 19:00 Дiти проти
зiрок
20:40 Х/ф «Хронiки
Нарнiї: Принц Каспiан»
23:40 Х/ф «Нерв»
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»
14:30, 15:25 «Речдок»
16:25, 21:00 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Знайомство з
батьками»

10:10 Громадянська
оборона
11:10, 13:15 Х/ф «По
слiду»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55, 16:15, 21:25 Т/с
«Пес»
17:00 Х/ф «Точка
обстрiлу»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
22:45 Т/с «Заклятi друзi»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини

5 КАНАЛ
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
06:25 Стоп Реванш
07:10, 21:25 Актуально:
Економiка. Полiтика.

чотири»

батьками»

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»
14:30, 15:30 «Речдок»
16:25, 21:00 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Знайомство з

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:10, 13:15 Х/ф «Живим
чи мертвим»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20, 21:25 Т/с «Пес»
16:15 Х/ф «Сiкарiо»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Анти-зомбi
22:45 Т/с «Заклятi друзi»

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»
14:30, 15:25 «Речдок»
16:25 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Х/ф «Чого прагнуть
чоловiки»
22:55 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

10:50, 13:15 Х/ф «Хоббiт:
Несподiвана подорож»
12:45 Факти. День
14:30 Х/ф «Хоббiт: Пустка
Смога»
17:20, 19:10 Х/ф «Хоббiт:
Битва п’яти воїнств»
18:45 Факти. Вечiр
20:45 Дизель-шоу
23:45 Скетч-шоу «На
трьох»

Соцiум
07:15, 16:10 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
08:10 Назустрiч
сонцю
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Найнебезпечнiшi
польоти»
12:30 Спостерiгач
13:10, 14:10 Д/c
«Найбiльш завантажений
у свiтi»
15:30 Час «Ч»
17:10, 23:10 Д/с
«Таємнича свiтова вiйна»
18:10, 22:00 Д/с
«Вирiшальнi битви другої
свiтової вiйни»
19:20 Ток-шоу «ВЕЛИКА
ПОЛIТИКА»
21:40 Час-Time

ЧЕТВЕР, 24 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»
20:15 «Чистоnews 2020»
20:20 Х/ф «Морськiй бiй»
23:00 Х/ф «Полiсмен з
Беверлi Гiллз - 3»
2+2
06:15 Х/ф «Орден
дракона»
08:05 Х/ф «Астероїд
проти Землi»
09:55 Х/ф «В iм’я

короля-2»
11:50 Х/ф «В iм’я
короля-3»
13:20 «Загублений свiт»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
19:30 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ-2»
22:25, 00:15 Т/с
«Кiстки-7»
UA:ПЕРШИЙ
06:00, 10:55 Енеїда
06:30 М/ф «Дивне
китеня»
06:40 М/ф «Дощику,
дощику, припусти»
06:50 М/ф «Дiвчинка та
зайцi»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 20:00, 23:00

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»
17:25 VoxCheck
17:30 Перша шпальта
18:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:30 Д/ц «Супер-чуття»
20:30 Нiчна Рiздвяна
Меса пiд проводом
Святiшого Отця
Франциска в Базилiцi
святого Петра
22:30 Схеми. Корупцiя в
деталях

23:30 Д/ф «Блаженнiший»
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 Зоряний шлях
10:40 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Iсторiя
одного злочину
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 «Говорить Україна»
21:00, 00:00 Т/с
«Кримiнальний
журналiст»
23:20 По слiдах
ТЕТ

06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 19:15,
20:15 Одного разу пiд
Полтавою
10:15, 23:15 Країна У.
Новий рiк
10:45, 00:15 Казки 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 «Супер
Шiстка»
СТБ
06:00 Т/с «Комiсар Рекс»
10:55 Звана вечеря

13:20, 14:50 Т/с «Слiд»
14:30, 17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:05 СуперМама
19:05 Один за всiх
20:15, 22:50 Т/с «Привiт,
тату!»
23:05 Т/с «Бiля рiчки два
береги»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20, 13:00 Вар’яти
08:00 Х/ф «Принц
Валиант»
10:00 Х/ф «Хронiки
Нарнiї: Принц Каспiан»
15:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Гаррi Поттер
та фiлософський камiнь»
00:20 Х/ф «Я номер

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

07:15 Д/с «Бойовий
вiдлiк»
08:10 Назустрiч сонцю
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Найнебезпечнiшi
польоти»
12:30 Невигаданi iсторiї
13:10, 14:10 Д/c
«Найбiльш завантажений
у свiтi»
15:30 Час «Ч»
16:20 Таємницi вiйни
17:10, 23:10 Д/с
«Таємнича свiтова вiйна»
18:10, 22:00 Д/с
«Вирiшальнi битви другої
свiтової вiйни»
19:20 Ток-шоу
#НЕБАЙДУЖА
21:40 Час-Time

П’ЯТ Н ИЦ Я, 2 5 ГРУДНЯ 2020 Р ОК У
1+1
07:25 Х/ф «Морськiй бiй»
10:00 Х/ф
«Трансформери»
12:55 Х/ф
«Трансформери 3»
16:00 Х/ф
«Трансформери 4»
19:30 ТСН
20:15 «Чистоnews 2020»
20:20 «Нiч хiтiв»
22:30 «#Гуднайтшоу
2020»
23:10 «Жiночий квартал»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
08:00 «Загублений свiт»
12:55 Х/ф «Капiтан Грiм»
15:05 Х/ф «Тринадцятий
воїн»
17:05 Х/ф «Шанхайський

полудень»
19:10 Х/ф «Випадковий
шпигун»
21:00 Х/ф «Пiвтора
шпигуна»
23:05 Х/ф «Подвiйнi
неприємностi»
UA:ПЕРШИЙ
07:15 Книга-мандрiвка.
Україна. Як Санта в
Українi саундтрек Рiздва
знайшов
07:20 М/ф «Врятуй i
збережи»
07:30 М/ф «Як козаки
олiмпiйцями стали»
07:50 М/ф «Як козаки сiль
купували»
08:05 Д/ц «Тваринна
зброя»
09:10 Вiдтiнки України

10:00 Рiздвяна Свята
Меса РимськоКатолицької Церкви в
Українi
11:30 Музеї. Як це
працює
12:05 Пишемо iсторiю.
Андрей Шептицький
12:25 Телепродаж
13:00 Рiздвяне
привiтання i Апостольське
благословення для
Риму i цiлого свiту Urbi
et Orbi Святiшого Отця
Франциска
13:30 Х/ф «Книга Буття.
Створення свiту»
15:20 UA Фольк. Спогади
16:30 Т/с «Таємницi
Борго Ларiчi»
17:35 Х/ф «Апостол
Павло: Диво на шляху в

Дамаск» 2 с.
19:30 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загiн»
20:25, 21:25 Д/ц «Дикi
тварини»
22:00 Х/ф «Мир вашому
дому»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
09:00 Т/с «Не хочу тебе
втрачати»
13:00, 15:20 Т/с «Ялинка
на мiльйон»
17:30, 20:00 Концерт
«Привiт, 20-i»
21:50 Концерт Олега
Винника «Роксолана»
00:00 Музична
платформа: Краща пiсня
року

ТЕТ
08:15, 18:15, 19:15,
20:15 Одного разу пiд
Полтавою
10:15 Країна У. Новий рiк
10:45 Казки 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 Х/ф «Алiса у країнi
чудес»
23:25 Казки У. Кiно
СТБ
07:20 Холостячка Ксенiя
Мiшина
11:15, 14:50, 16:50, 18:05

Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00 ВiкнаНовини
16:25 Коханi коханцi
19:00, 22:50 Холостячка.
Життя пiсля проєкту
23:50 Про що мовчать
жiнки
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20 Хто зверху?
09:20 Х/ф «Гаррi Поттер
та фiлософський камiнь»
12:20, 15:10, 00:20
Вар’яти
18:10 Х/ф «Гаррi Поттер i
в’язень Азкабанц»
21:00 Х/ф «Гаррi Поттер i
Келих вогню»
ІНТЕР

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:00 Х/ф «Мишаче
полювання»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’Time
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20 Вар’яти
07:50, 10:00 Орел i Решка
12:10 Х/ф «Гаррi Поттер i
в’язень Азкабанц»
15:00 Х/ф «Гаррi Поттер i
Келих вогню»
18:10 Х/ф «Гаррi Поттер
та орден Фенiкса»
21:00 Х/ф «Гаррi Поттер i
напiвкровний принц»
00:20 Х/ф «Абсолютна
влада»

08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»
11:10 Х/ф «Тато на
Рiздво»
12:45 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
17:45 Х/ф «Анжелiка,
маркiза янголiв»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Перекладачi»
22:30 «Бенефiс Алли
Пугачової»

ІНТЕР
06:00 Х/ф «Белль i
Себастьян. Пригоди
тривають»

ICTV
06:45 Скетч-шоу «На
трьох»
08:45, 13:00 Т/с «Пес»

5 КАНАЛ
06:25 Невигаданi iсторiї
07:10, 08:10, 21:30
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15 Д/с «Бойовий
вiдлiк»
08:15 Форшмак
08:45 Натхнення
09:30 Машина часу

10:10, 11:10 Д/с
«Найнебезпечнiшi
польоти»
12:30 На власнi очi
13:10, 14:10 Д/c
«Найбiльш завантажений
у свiтi»
15:30 Срiбний вiк
16:20 Кендзьор
17:10, 23:10 Д/с
«Таємнича свiтова вiйна»
18:10 Д/с «Вирiшальнi
битви другої свiтової
вiйни»
19:20, 01:15 Ток-шоу
«ПОЛІТКЛУБ з Вiталiєм
Портнiковим»
21:25 Вечiрнiй презедент
21:40 Час-Time
22:00 Д Д/с «Вирiшальнi
битви другої свiтової
вiйни»

СУБОТ А , 26 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»
22:15, 23:15 «Свiтське
життя. 2020»
00:15 «Нiч хiтiв»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
08:40 Прем’єра! «Джедаi
2020»
09:40 «Загублений свiт»
13:40 Х/ф «Подвiйнi
неприємностi»

15:15 Х/ф «Збиток»
17:20 Х/ф «Посилка»
19:15 Х/ф «Iкар»
21:00 Х/ф «Кiнець свiту»
23:15 Х/ф «Вiдмороженi»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:40 Новини
07:15 Книга-мандрiвка.
Україна
07:20 М/ф «Як козак
щастя шукав»
07:30 М/ф «Як козаки у
футбол грали»
07:50 М/ф «Як козаки
кулiш варили»
08:05 Д/ц «Тваринна
зброя»
09:05 Вiдтiнки України

09:35 Музеї. Як це
працює
10:05 Х/ф «Мир вашому
дому»
12:25 Х/ф «Мiсiс Клаус»
14:00 Телепродаж
14:35 Мiста та мiстечка
15:00 UA Фольк. Спогади
16:05 Д/ц «Боротьба за
виживання»
16:45 Всенiчне бдiння
(ПЦУ)
19:30 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загiн»
20:25 Д/ц «Дикi тварини»
21:25 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
22:00 Х/ф «Груднева
наречена»
00:05 Д/ф «Хто створив

Змiєвi Вали?»
ТРК «УКРАїНА»
07:30 Реальна мiстика
08:30 Т/с «Вiд любовi до
ненавистi»
12:30, 15:20 Т/с
«Таксистка»
15:00, 19:00 Сьогоднi
17:00, 20:00 Т/с
«Поговори з нею»
22:00 Т/с «Доля на iм’я
Любов»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:45 М/ф «У пошуках
йєтi»
11:20 Х/ф «Гiббi»
13:00 М/ф «Ранго»

15:00 М/ф «Унiверситет
монстрiв»
17:10 М/ф «Корпорацiя
монстрiв»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Iгри Приколiв
00:00 Країна У. Новий рiк
СТБ
07:55 Неймовiрна правда
про зiрок
10:55 Холостячка. Життя
пiсля проєкту
12:00 Т/с «Двоє над
прiрвою»
16:00 Хата на тата
19:00 МайстерШеф
00:45 Слiдство ведуть
екстрасенси

12:45 Факти. День
14:30 Х/ф «Великий
переполох у малому
Китаї»
16:35 Х/ф «За бортом»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Ремпейдж»
21:25 Х/ф «Мег»
23:30 Х/ф
«Максимальний ризик»
5 КАНАЛ
07:10, 16:10 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
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
«Жертва заради кохання»
15:10 Є змiст
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 «Вирiшальнi
битви другої свiтової
вiйни»
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Що подарувати на Новий рік 2021

ОРИГІНАЛЬНІ ІДЕЇ
Щоразу наприкінці року перед
нами постає питання: що ж подарувати на Новий рік своїм близьким
людям. Хороший новорічний подарунок – це добре продуманий презент,
придбаний з урахуванням характеру і
захоплень людини.

Наступний, 2021-й, рік, згідно з китайським календарем, проходитиме під
покровительством Білого Металевого
Бика. За твердженням астрологів, цей
знак уособлює спокій, працьовитість,
стійкість, рішучість та залізну волю. З
огляду на це, на прийдешній 2021 рік добре дарувати щось корисне і практичне.
Ось найрізноманітніші варіанти подарунків на будь-який смак, залежно від
уподобань та з урахуванням подарункового бюджету.
Ідеї подарунків для дорослих
Книга за інтересами
Можна обрати щось цікаве, враховуючи вподобання людини, котрій вручатимете презент.
«Затишні» подарунки
Таким подарунком буде шарф або
палантин, які зігріватимуть у прохолодні
дні. Близьким людям або друзям можна
презентувати, наприклад, красиві м'які

подушки у вигляді апетитної їжі або милих тварин.
Парфумерія у дарунок
Улюблені парфуми або новий аромат стануть чудовим новорічним презентом. Можна, приміром, обрати такі,
що допоможуть поринути в атмосферу
одного з місць, які людина бажає відвідати. А ще можна здивувати запахами
солодощів або місячної ночі.
Прикраси та аксесуари
Коштовні прикраси або якісна сучасна біжутерія – завжди вдалий варіант
подарунка. Такий презент особливо підійде для жінки – буде чудовим компліментом її красі, викличе у представниці
прекрасної статі яскраві емоції.
Гаджети, «розумна»
побутова техніка
Бюджетним такий варіант складно
назвати, але ж приємно буде порадувати дорогу людину. Так, любителям
часто слухати музику стане в пригоді
портативна колонка. Цікавим варіантом
подарунка буде і світловий будильник з
імітацією світанку. А, наприклад, роботпилосос можна придбати як самому для
когось з рідних, як і у складчину родиною.
Подарунок для душі й тіла
Сертифікат на певні послуги і покупки – чудовий знак уваги, що виключає
невдалий вибір подарунка. Це може
бути сертифікат на сеанс масажу або
косметичну процедуру, фотосесія, запрошення на цікаву виставку або захоплюючий майстер-клас, поїздка на екскурсію або квиток у кіно чи в театр.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
База виробничо-технологічної комплектації Національної
гвардії України планує провести будівництво будівлі дошкільного навчального закладу та початкової школи за адресою:
Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород.
Основна мета проектованої діяльності — розроблення та погодження проекту «Будівництво будівлі дошкільного
навчального закладу та початкової школи на вул. Генерала
Кульчицького в м. Вишгороді Київської області» згідно з існуючим порядком та проведення робіт на підставі дозволів,
передбачених законом.
Об'єкт при виконанні природоохоронних заходів та санітарних норм, закладених у рішеннях проекту, не здійснюватиме шкідливого впливу на природне середовище при експлуатації та під час будівництва за рахунок оптимізації проектних
рішень по його організації.
Відповідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», дана планована діяльність не підпадає під категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний
вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля.
Об’єкт не підпадає під санітарну класифікацію ДСП 173-96.
Перелік видів впливу на навколишнє природне середовище:
— атмосферне повітря: від діяльності об’єкту рівень забруднення атмосфери його джерелами відноситься щодо рівня забруднення — до допустимого, щодо ступеня небезпечності — до безпечного;
— шумове навантаження — незначне, в межах допустимих нормативів;
— утворення стічних вод: утворені стічні води відво-

Подарунки своїми руками
Звісно ж, ще одним варіантом подарунка є змайстрований власноруч. І
тут не має значення, які ваші творчі здібності. Кожен зможе зробити хороший
сувенір близькій людині, наприклад,
оригінально оформлений фотоальбом.
Іменні дарунки
Близькій людині, звісно, сподобається подарунок, зроблений спеціально
для неї. Якщо складно зробити щось
подібне власними руками, то можна замовити речі в магазинах. Це може бути
портрет, набір цукерок або ж навіть халат.
Різні потрібні дрібнички
Килимок для комп'ютерної миші з
подушечкою під зап'ястя або маленькі
блокнотики з оригінальним дизайном
– хороший варіант подарунка. Актуальний презентом для творчих людей буде,
наприклад, 3D-ручка.
Книга-сейф, виконана у вигляді старовинної книжки, може стати ідеальним місцем для зберігання важливих
дрібниць, грошей і документів. А термокружка — гарним подарунком для
любителів зимових прогулянок, щоб під
рукою завжди був зігріваючий напій.
Подарунки дітям
Обираючи новорічний подарунок
для дитини, слід насамперед враховувати, чим дівчинка або хлопчик найбільше цікавиться. Адже подарунки дітям,
безумовно, повинні дарувати їм яскраві
емоції та щиру радість.
Іграшки

дяться у каналізаційну мережу. Концентрація забруднень у
господарчо-побутових стічних водах, що скидаються в міський колектор, не перевищує нормативів «Правил приймання
стічних вод до систем централізованого водовідведення», затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
01 грудня 2017 року N 316;
— утворення відходів: утворюються відходи 4-го класу
небезпеки (ТПВ).
Проектом прийняте збирання ТПВ по технологічній схемі
з видаленням ресурсоцінних відходів, змішаних відходів, великогабаритних відходів і небезпечних відходів відповідно до
Наказу Мінрегіонбуду № 133 від 01.08.2011р.
— Грунти — не впливає, родючий шар — відсутній;
— геологічне середовище — придатне для будівництва;
— флора — вплив компенсований;
— фауна — не впливає;
— соціальне середовище — вплив у межах дозволених
рівнів;
— техногенне середовище — вплив у межах дозволених
рівнів.
Ці залишкові впливи є допустимими, оскільки при експлуатації проектованого об'єкта їх рівні знаходяться в межах екологічних норм.
Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень:
На всіх етапах проектованої діяльності проектні рішення
будуть здійснюватись у відповідності з нормами і правилами
охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки.

Чи не найпопулярніший з подарунків для дітей – іграшки. Дівчинку порадують давно бажана лялька, іграшкова
кухня або інші атрибути юної господині.
Як варіант для хлопчика може бути гоночний автомобіль, гоночний трек або
конструктор lego.
Розвиваючі набори
Юним експериментаторам й ученим
приємним дарунком будуть мікроскопи,
телескопи, набір маленького хіміка або
фізика, набір шпигуна, бінокль, підзорна труба.
Речі для зимового відпочинку
та спорту
М’яч, боксерські рукавички, гантелі,
скейт, сноускейт порадують хлопчика,
якому подобається спорт. Для дівчинки
можна обрати, наприклад, килимок для
фітнесу або балетні пачки та пуанти,
якщо вона цікавиться балетом.
Книги, комікси
Хорошим подарунком буде якась захоплива книга або ж комікси, якщо дітвора фанатіє від якогось супергероя.
Різні приємні дрібнички
Дівчаткам це можуть бути сережки,
кулончик, шпильки, браслетки, панчішки, гетри або косметику для підлітків.
Хлопчикам — брелоки, годинник або
дрібнички із зображеннями улюбленого
героя з мультфільму.
Враження як подарунок
Порадує дитину також похід на скеледром, у батутний парк або в аквапарк. Хлопчик чи дівчинка отримають
масу приємних радісних емоцій.
Вишгородське МКП «Водоканал»
запрошує на роботу працівників за
спеціальностями:
— контролер відділу обілку
— слюсар аварійно-відновлювальних робіт
— машиніст екскаватора.
Довідки за тел: (04596) 23-354

Відповіді
на кросворд,
надрукований
у № 50’2020

НЕДIЛЯ , 27 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 «Свiт навиворiт»
19:30 ТСН: «ТСНТиждень»
21:00 Х/ф «Сам удома»
23:05 Х/ф «Сам удома 5»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
07:50, 00:10 «Загублений
свiт»
12:55 Х/ф «Ера
динозаврiв»
14:45 Х/ф «100 000 000
до н.е.»
16:15 Х/ф «Земля, забута

часом»
18:00 Х/ф «Робокоп»
19:55 Х/ф «Робокоп-2»
22:10 Х/ф «Робокоп-3»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 08:55, 21:00,
23:40 Новини
07:15 Книга-мандрiвка.
Україна
07:20 М/ф «Дерев’янi
чоловiчки»
07:30 М/ф «Як козаки на
весiллi гуляли»
07:50 М/ф «Казка про
жадiбнiсть»
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, 18:40 Д/ц
«Боротьба за виживання»
14:00 Телепродаж
14:35 Мiста та мiстечка
15:00 Країна пiсень
16:00, 22:00 Х/ф «Мiсiс
Клаус»
17:45 Д/ц «Неймовiрне
мiсто»
19:05 Д/с «Масштабнi
iнженернi помилки»
20:00 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21:25 Д/ц «Дикi тварини»

00:05 Д/ф «З України до
Голлiвуду»
ТРК «УКРАїНА»
06:50 Реальна мiстика
08:40 Х/ф «Золото
дурнiв»
10:55 Х/ф «Паперовi
квiти»
13:00 Т/с «Ти тiльки вiр»
17:00, 21:00 Т/с «Любов iз
закритими очима»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Т/с «Штамп в
паспортi»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
09:35 М/ф «Ранго»
11:25 М/ф «Врятувати

Санту»
13:00 М/ф «Воллi»
14:50 М/ф «Супер
Шiстка»
16:50 Х/ф «Алiса у країнi
чудес»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Iгри Приколiв
00:00 Країна У. Новий рiк
СТБ
07:20 МайстерШеф
13:00 Хата на тата
15:00 СуперМама
19:00, 02:00 Слiдство
ведуть екстрасенси
20:00 Один за всiх
21:10 Я соромлюсь свого
тiла
23:10 Таємницi ДНК

НОВИЙ КАНАЛ
08:05 Kids’Time
08:10 Дiти проти зiрок
10:00 Х/ф «Вiктор
Франкенштейн»
12:00 Х/ф «Гаррi Поттер
та орден Фенiкса»
15:00 Х/ф «Гаррi Поттер i
напiвкровний принц»
18:00 Х/ф «Гаррi Поттер
i Смертельнi реликвiї:
Частина I»
21:00 Х/ф «Гаррi Поттер
i Смертельнi реликвiї:
Частина II»
23:40 Х/ф «Iнший свiт:
Еволюцiя»
ІНТЕР
06:10 Х/ф «Белль
i Себастьян. Друзi

назавжди»
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00, 11:00 «Iнше життя»
12:00 Х/ф «Дитина на
Новий рiк»
14:00 Х/ф «Планета
самотнiх»
16:50 Т/с «Детектив
Ренуар»
19:00, 20:30 Т/с
«Убивства за алфавiтом»
20:00 «Подробицi»
23:10 Х/ф «Перекладачi»
ICTV
06:55 Анти-зомбi
07:50 Громадянська
оборона
08:50, 13:00 Т/с «Розтин
покаже»

12:45 Факти. День
14:40 Х/ф «Ремпейдж»
16:40 Х/ф «Мег»
18:45 Факти тижня
20:55 Х/ф «Пiслязавтра»
23:25 Х/ф «Точка
обстрiлу»
5 КАНАЛ
06:10 Д/с «Повiтрянi
воїни»
07:10, 16:10 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
07:50 Актуально:
Економiка. Полiтика.
Соцiум
08:15 Невигаданi iсторiї
08:35, 15:45 Vоїн - це я!
08:45 Натхнення
09:25 Хронiка тижня
10:10, 11:10 Д/с

«Найнебезпечнiшi
польоти»
12:15 Iндiйський фiльм
«Жертва заради кохання»
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, 02:15 Машина часу
21:25 Вечiрнiй презедент
21:30 Вечiр з Янiною
Соколової
22:00 Д/с «Вирiшальнi
битви другої свiтової
вiйни»
23:10 Кiнозлива
23:25 Х/ф «Нескорений»

12

ПАНОРАМА

20 грудня день народження у директора рекламної агенції «Big City Lights»
Віталія КРАВЧУКА.
Від щирого серця вітаємо з цим прекрасним святом! Всім нашим дружним
колективом бажаємо Вам щастя, міцного здоров'я, довгих і щасливих років
життя, сімейного благополуччя та гармонії, фінансового процвітання, нових
грандіозних ідей і вдало завершених
починань! Ви запалюєте своїм ентузіазмом і працьовитістю! Тож нехай завжди цей вогник палає у Вашому серці!
З найкращими побажаннями, колектив рекламної агенції
«Big City Lights»

Вишгород
Четвер, 17 грудня 2020 року

Що ми плануємо?
* Створити затишну святкову атмосферу, де
можна поспілкуватися зі старими друзями та завести нові знайомства.
* Придбати подарунки для своїх близьких у
наших талановитих майстрів.
* Випити каву зі смаколиками.
* Послухати гарну музику

* І в цьому році ми закінчимо вечірку душевним різдвяним фільмом.

О котрій?
16.00

Де?
м. Вишгород, пр-т Шевченка, 2-г,
художня майстерня Naiveart

З 85-річним ЮВІЛЕЄМ щиро вітаємо члена нашої організації
Віру Сергіївну МУЗИЧЕНКО.
Хай рівною буде життєва стежина
Для Вас і родини на довгі літа!
Нехай над Вашим домом літ до ста
Дух Благодаті Божої вита!
Вишгородська районна організація ветеранів війни,
праці, Збройних сил

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

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

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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