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З прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим!
2020 рік практично промайнув однією миттєвістю, навіть незважаючи на
те, що був високосним і на один день
довшим. У нашу історію він увійде як
рік, позначений спалахом незнаного
досі вірусу COVID-19, а наша лексика
збагатилася словами «самоізоляція»,
«локдаун», «вакцинація» та іншими карантинними термінами. Багато хто з нас
перехворів на цей вірус, хтось сьогодні
одужує, а когось ми втратили назавжди.
Але попри всіх обмежень та ізоляції,
життя вирувало за своїми природніми
законами. Для закоханих це були 8 784
годин щастя, для одружених 527 040
хвилин приємних моментів, для друзів
31622400 секунд задушевного спілкування. В силу обмежень, ми не змогли
масово відзначати свої улюблені свята
— День міста, День незалежності, але
їх святкували у скромних дружніх колах.
У 2020 році лелеки принесли у наш
край близько п’ятсот дітей. І цей приємний факт зобов’язує міську владу розбудовувати дитячу інфраструктуру: дбати
про нові дитячі садочки, школи.
Чи став наш Вишгород у 2020 році
ще привабливішим, ще комфортнішим?
Безумовно, що так. Це відзначають не
лише вишгородці, але і гості міста. Ваш

вибір, довіра міському голові на нещодавніх виборах — це ще одне свідчення
того, що курс міської влади на впровадження у Вишгороді соціальних європейських стандартів — вірний.
Що чекає наше місто у наступному 2021 році? Впевнений, що, в першу
чергу, перемога над пандемією. Подруге, це напружена робота по впровадженню реформи місцевого самоврядування. Наша територіальна громада
об’єдналася з громадами сіл Хотянівка і
Осещина, і це покладає на міську владу
особливу відповідальність. Поряд з цим
триває процес передачі у комунальну
власність об’єктів медицини і освіти, і це
теж вимагає від влади перезавантаження своїх пріоритетів.
Я твердо переконаний, що у рік Білого Металевого Бика ми з притаманним
для цього знаку завзяттям і наполегливістю разом з вами зробимо все можливе для реалізації наших задумів, планів
і проектів.
Від щирого серця зичу вам, шановні
друзі, у новому 2021 році і в подальшому міцного здоров’я, матеріальних благ,
безмежного щастя і миру! З Новим роком та Різдвом Христовим!
Олексій МОМОТ

24 грудня на початку сесійного засідання Вишгородської міської ради
представники осередку Національної скаутської організації «Пласт» передали
міському голові та депутатам Вифлеємський вогонь миру.
Це вже стало гарною традицією напередодні новорічно-різдвяних свят.

Гребля служитиме ще довгі роки
За п’ять мільйонів років існування Дніпра ніхто і ніщо не могли похитнути його
велич. Третя ріка Європи гордо несла води
своїм звивистим річищем повз острови і
перекати, через мілини і протоки до Дніпровсько-Бузького лиману Чорного моря.
Ця природня ідилія зберігалася до ХХ сторіччя, доки людина остаточно не відчула
себе приборкувачем природи.

Плани підкорити Дніпро існували давно, але
до практичних дій руки дійшли лише у 1950-ті
роки. До існуючого вже Дніпрогесу додалися
Каховська, Кременчуцька, Київська, Середньодніпровська, Канівська греблі, і таким чином
каскад водосховищ остаточно зарегулював
Дніпро. У природньому стані Дніпро на території
України зберігся лише на відстані 100 кілометрів
з 981 км. За прогнозами вчених, подібне втру-

чання людини у життя ріки призведе до того, що
Дніпро через 300 років зникне, якщо не спустити
рукотворні моря. Можливо, вони мають рацію,
але це ні в якому разі не стосується нашої Київської ГЕС. Чому? Спочатку трохи історії.
Щоб наздогнати і перегнати Америку, Микиті Хрущову, партії і уряду потрібно було нарощувати економічний потенціал СРСР. А без
потужної енергетичної галузі великий скачок

був неможливим. Саме тому і було вирішено
створювати каскад ГЕС на Дніпрі. Головним
аргументом на користь такого рішення передусім була дешевизна гідроелектроенергії.
При цьому ще й вирішувалося питання досягнення ефективного механізму регулювання
стоку Дніпра, який був нерівномірним. Треба
пам’ятати, що на той час в СРСР такої науки
як екологія не існувало. Тому негативні наслідки втручання у дніпровський ландшафт ніхто
серйозно не оцінював, як і зникнення тисячолітніх культур надбань епох і народів.
Далі — на стор. 8

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ, ДЯКУЄМО, ЩО БУЛИ З НАМИ!

Вишгород
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З Новим роком та Різдвом Христовим!
Світ вступив у чудовий час новорічно-різдвяних свят, і кожен з нас, проводжаючи нинішній рік, покладає великі надії на новий 2021 рік.
Від імені депутатського корпусу районної ради та від себе особисто
щиро бажаю мешканцям району здійснення усіх задумів та сподівань.
У передноворіччя та Різдвяну ніч загадаймо найважливіше – миру країні, кожній родині та кожному дому! Хай новий рік буде сповнений гармонією
і єднанням, принесе здоров’я, щастя, любов, добробут і благополуччя! Господньої благодаті й благословення на добрі справи! Веселих свят!
Андрій АНІСІМОВ,
голова Вишгородської районної ради

Дорогі мешканці Вишгородщини!
Дозвольте від щирого серця привітати вас із довгоочікуваними і світлими святами — Новим роком та Різдвом Христовим!
Це усіма нами з дитинства улюблені й радісні дні, наповнені
світлом свята спільної радості, веселощів, очікуванням дива й
казки, душевного тепла й надії.
Озирнувшись назад, можна сміливо сказати, що 2020-ий рік
був прожитий не дарма. Цей рік був одним із найважчих, насичений подіями, напруженою працею, глибоким змістом. Цей рік
навчив нас цінувати найдорожче — життя та здоров’я, берегти один одного. Цьогоріч ми, як ніколи, відчули потребу у теплі
дружніх зустрічей, «живому» спілкуванні один з одним. Це рік
моральної напруги, викликів, які ставали перед кожним. Але
разом з тим, він подарував нам відчуття важливості перемог і
досягнень, новий професійний і життєвий досвід.
Від усієї душі зичу вам великого людського щастя, міцного здоров’я, добра й радості, вірних друзів та близьких людей поруч. Нехай прийдешній рік виправдає ваші найзаповітніші
надії і прагнення, принесе достаток і добробут Вашим сім’ям. Нехай панують у ваших домівках мир, взаєморозуміння й любов!
З Новим роком та Різдвом Христовим!
З повагою
Олексій ДАНЧИН, виконуючий обов’язки голови Вишгородської
районної державної адміністрації

Про затвердження тарифу на послугу з поводження з
побутовими відходами
Рішення від 17 грудня 2020 року № 379
Розглянувши клопотання Комунального підприємства «Управляюча компанія» Вишгородської
міської ради, інші подані документи, керуючись ст.
28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», новою редакцією Закону України «Про житлово-комунальні послуги» № 2889-VII від 09.11.2017
р., Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами» № 1010
від 26 липня 2006 р., виконавчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:
1. Встановити тариф на послугу з поводження
з побутовими відходами, які надає Комунальне підприємство «Управляюча компанія» Вишгородської
міської ради відповідно до розрахунку (Додаток 1) –
145,3499 грн/м3 з ПДВ.

2. Ввести в дію тариф, встановлений даним рішенням, з 01 січня 2021 року.
3. Вишгородській міській раді оприлюднити нові
тарифи у місцевому друкованому засобі масової інформації та на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування не пізніше ніж за п’ять робочих
днів із дати його прийняття.
4. Комунальному підприємству «Управляюча
компанія» Вишгородської міської ради довести до
відома споживачів про дане рішення у строк, що не
перевищує 15 днів з дати введення в дію даних тарифів відповідно до вимог Закону України «Про житлово комунальні послуги».
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію депутатів міської ради з питань
комунального господарства, благоустрою міста.
Міський голова О. МОМОТ

Про встановлення Вишгородському МКП «Водоканал»
тарифів на послуги з централізованого водопостачання,
централізованого водовідведення
Рішення від 17 грудня 2020 року № 377
Розглянувши звернення Вишгородського міського комунального підприємства «Водоканал» з відповідними підтвердними матеріалами і документами, що використовувалися під час розрахунку тарифів,
відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», Закону України
«Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України № 869 від
01.06.2011 року «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 року № 630, Постановою КМУ
№ 690 від 05.07.2019 року «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання
та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» та наказу Міністерства регіонального розвитку та житловокомунального господарства № 239 від 12.09.2018 року «Про затвердження Порядку розгляду органами
місцевого самоврядування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а
також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення», виконавчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:
Погодити та затвердити Вишгородському міському комунальному підприємству «Водоканал» тарифи
на послуги з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення. Встановити Вишгородському міському комунальному підприємству «Водоканал» наступні тарифи на послуги з централізованого
водопостачання, централізованого водовідведення:
Тарифи на послуги з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення за 1 куб. м.:
Водопостачання, грн
з ПДВ

без ПДВ

з ПДВ

12,97

15,56

15,41

18,49

Вишгородському міському комунальному підприємству «Водоканал» ввести у дію тарифи на послуги з
централізованого водопостачання, централізованого водовідведення з 01 січня 2021 року на період 1 рік до
31 грудня 2021 року включно.
Вишгородській міській раді оприлюднити нові тарифи у місцевому друкованому засобі масової інформації та на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування не пізніше ніж за п’ять робочих днів із
дати його прийняття.
Вишгородському МКП «Водоканал» довести до відома споживачів про дане рішення у строк, що не
перевищує 15 днів з дати введення в дію даних тарифів відповідно до вимог Закону України «Про житлово
комунальні послуги».
Рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 321 від 17 жовтня 2019 року «Про встановлення Вишгородському МКП «Водоканал» тарифів на послуги з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення» вважати таким, що втратило чинність 01 січня 2021 року в частині встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.
Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Сардака В.І. та директора Вишгородського МКП «Водоканал» Чебана Г.В.
Міський голова О. МОМОТ

Олександр ДЗЮБА,
заступник голови Вишгородської районної ради

Структура витрат у тарифі на послуги з централізованого
водопостачання, централізованого водовідведення
Вишгородського МКП «Водоканал» на 2021 р.
грн/ 1м3

Складові тарифа
1.Виробнича собівартість усього, в тому числі:

Водопостачання

Водовідведення

10,90

12,95

1.1.Прямі матеріальні витрати, у тому числі :

3,41

5,15

1.1.1. Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

0,54

0,57

1.1.2. Паливо та паливно-мастильні матеріали

0,07

0,12

1.1.3. Електроенергія

2,80

0,69

1.1.4. Київводоканал, очистка стоків

0,00

3,77

1.2. Прямі витрати на оплату праці

2,95

3,74

1.3. Інші прямі витрати, з них

3,65

2,99

1.3.1. єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування
працівників
0,61

0,81

1.3.2. амортизаційні відрахування

1,16

1,96

1.3.3. інші прямі витрати:

1,88

0,22

в т. ч. податки

0,92

0,00

1.4. загальновиробничі витрати

0,90

1,07

2. Адміністративні витрати

1,71

2,04

3. Витрати на збут

0,06

0,07

4. Інші витрати операційної діяльності

0,00

0,00

5. Всього витрати операційної діяльності

12,67

15,06

6. Плановий прибуток 2%

0,25

0,30

7. Податок на прибуток

0,05

0,05

7. Тариф без ПДВ

12,97

15,41

8. ПДВ 20 %

2,59

3,08

9. Тариф з ПДВ

15,56

18,49

СТРУКТУРА тарифу на послуги
з поводження з побутовими відходами
№

1

2

3

4

5

Водовідведення, грн

без ПДВ

Шановні мешканці Вишгородського району!
Щиро вітаю вас з новорічно-різдвяними святами!
Бажаю, щоб у кожній родині панували мир та достаток, щоб збулося все задумане та омріяне! Миру,
здоров’я, добробуту і благополуччя у кожну родину!
Хай Різдвяна Зірка у новому році освітить ваш шлях
добром і злагодою, любов’ю та радістю!

6
7

8

Назва

Од.вим.

Дані

Кількість контейнерів за 1 день
Кількість м3 ТПВ за день
Середня кількість контейнерів за 1 місяць
Середній об'єм ТПВ за 1 місяць
Витрати на заробітню плату в розрахунку на 1м3 ТПВ
З/плата 6 водіїв спецавтомобіля (оклад + доплата за шкідливі умови праці + премія)
З/плата 6 операторів навантаження сміття (оклад + доплата за шкідливі умови
праці + премія)
Нарахування на з/плату 22%
Всього витрат
Витрати на ремонт контейнерів в розрахунку на 1м3 ТПВ
Середньомісячна кількість контейнерів, що ремонтуються
Матеріали на ремонт боковин (зварювання) та заміна колес
З/плата електрогазозварника на ремонт контейнерів (2 год. на 1 контейнер)
Всього витрат
Витрати на спецодяг для зайнятих вивезенням ТПВ в розрахунку на 1м3 ТПВ
Норми використання спецодягу
Комплекти (комбінезон, куртка, взуття) для 12 працівників
Рукавиці (2 пари на місяць) для 12 працівників
Всього витрат
Витрати на пальне в розрахунку на 1м3 ТПВ
Пробіг 1-ї ходки включає маршрут: Вишгород (база) - Н. Петрівці (полігон ) - Вишгород
(база) (пробіг по місту - 31 км, відстань до сміттєзвалища - 12 км)
Середня лінійна норма витрати пального
Кількість пального, що використовується для перевезення ТПВ за місяць
Середня витрата пального за один день на зав/розвантаження
Кількість пального, що використовується для зав/розвантаження ТПВ за місяць
Всього витрати пального на місяць
Коєфіцієнт надбавки в зимовий період
Різниця між план-літо та план-зима на 1 місяць
Середня вартість палива без ПДВ
Всього витрат
Витрати на мастильні матеріали в розрахунку на 1м3 ТПВ
Спец.олива (норма 0,15 л. на 100 л пального) 38,00 грн за 1 л.
Мотор.олива (норма 2,1 л. на 100 л пального)138,75 грн за 1 л.
Мочевина (норма 1,5 л. на 100 л пального) 8,00 грн за 1 л.
Всього витрат
Витрати на запасні частини та ремонт автомобілів в розрахунку на 1м3 ТПВ
Середньомісячні витрати на ремонт і запчастини (за попередні 12 міс.)
Витрати на захоронення в розрахунку на 1м3 ТПВ
Вартість захоронення 1 м3 ущільненого сміття (договір з КП «Комунальник»)
Коефіцієнт ущільнення
Всього витрат
Адміністративні витрати в розрахунку на 1м3 ТПВ
Коефіцієнт розподілу адміністративних витрат
Всього витрат
ПОВНА ПЛАНОВА СОБІВАРТІСТЬ ОДИНИЦІ (1М3) ПОСЛУГИ З ПОВОДЖЕННЯ З
ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ
ПЛАНОВИЙ ПРИБУТОК 14,93%
ТАРИФ НА ПОСЛУГИ З ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ (БЕЗ ПДВ)
ПДВ 20%
ТАРИФ НА ПОСЛУГИ З ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ (З ПДВ)
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Ярослав Москаленко
Кілька слів про крайнє
засідання
Вишгородської
районної ради: знайомтесь
– коаліція «Слуги народу +
ОПЗЖ + Батьківщина» — в
дії!
Як ви знаєте, в країні
триває адміністративна реформа, але, як завжди
у чинної влади, представленої партією «Слуга народу», не дуже виходить зробити все так, як треба. Нам залишається гадати, чи це їхній стандартний непрофесіоналізм, чи цього разу йдеться про
свідомий саботаж і спроби все завалити.
Дуже яскравим прикладом цього процесу на
Київщині є Вишгород. Тут нарешті розпочалася
передача майна районної ради на баланс громади. Чи здивує вас те, що цю процедуру райрада
запускає всупереч чинному законодавству?
Для прикладу, у Вишгородській районній раді
вирішили, що можуть передавати деякі підприємства разом із майном, а деякі – без. Лікарню з

Олексій Момот

«первинкою» передали з майном, а центр дитячої
творчості «Дивосвіт» – без майна. Той «Дивосвіт», де близько 1000 (!!!) дітей!
Уявіть, на баланс громади передали лише…
юридичну особу «Дивосвіт».
Усе майно і приміщення, яке мав центр, хочуть
залишити на балансі районної ради, а місто тепер
має орендувати ці приміщення і майно у районної
ради!
Це дуже «потужна» новація, яка не має під
собою жодного юридичного підґрунтя. Немає порядку передачі таких приміщень в оренду. Хоча б
тому, що законодавець, напевно, й не припускав,
що Вишгородська райрада захоче, щоб приміщення «Дивосвіту» «годували» цілий район.
Такі ситуації будуть виникати і далі по всій
країні, бо наші доблесні «слуги» знову виявилися неготовими до змін. Але разом із відповідними
конфліктами наростатиме (і вже наростає) незадоволення у громадах. Нинішня влада знову наступає на граблі, але боляче від цього усій країні.

Валентина Духота
Якщо висловити своє
враження від побаченого і
почутого, то це буде дуже неприємне слово...Те ж саме
було і в нашій боротьбі ЗА
Вишгородський район, тільки
тоді законодавці не радилися
з людьми і не чули їх, а тепер
не чують людей представники місцевої влади. Хоча
серед них є кілька депутатів районної ради, які відстоювали існування Вишгородського району...
А що ж решта? Команду «думати!» не давали?
Чи їм все одно, що тут, у Вишгородському районі,
вже напрацьовано і що буде далі?
Невже за принципом «після нас хоч потоп»?!
Чи це люди, які тут не живуть, — приїхали
сюди і поїхали звідси, а ви залишайтеся, як хочете, але МИ вирішили саме так?.. Чи їм наказав ТАК голосувати їхній партійний бос, у якого
тут свої інтереси і, не дай Бог, у когось з'явиться
власна думка — зразу ж імперативний мандат?
Партизація ж бо, нехай їй грець!
...Тому й вирішили, наче законодавці, на місцевому рівні теж створювати коаліції і теж проти людей... До того ж, більшість обраних нами депутатів
не знає і не читає законів та нормативно-правових
актів (хай які, але все ж вони є!) і зовсім не розуміє,
що таке позашкільна освіта.
Більше запитань, ніж відповідей... Я не почула
жодного аргументу, чому саме такі рішення. Чому
одні об'єкти передалися з майном, інші — без
майна?
Голова ради говорив про якісь рішення і домовленості в області — які ці рішення і про що домовленості? Заступник голови ради теж правильно
сказав, що є заклади спільної власності, які надають
послуги не тільки для Вишгородської громади, а ще
й для інших трьох — Петрівської, Димерської, Пірнівської. Чому ж тоді Вишгородську районну комп-
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лексну ДЮСШ передали з майном, а решту закладів
— без майна? Бо біля ДЮСШ землі нема, як «вирвалося» вчора з вуст одного депутата на колегії?
За Фрейдом.
Виходить, все ж звернули увагу на вчорашню
підказку щодо розподілу майна, яку опублікував у
групі «ЗА Вишгородський район» Станіслав Рудич?
Але не встигли скористатися...
Варіантів є чимало, в т. ч. і надання послуг закладами із збереженим статусом «районний» за договором про співробітництво громад. Хіба не можна?
Але тоді для чого було передавати юридичні особи?
До речі, про некоректне формулювання рішень з
питань передавання-приймання я мовчу, бо й сама
некоретно формулюю.
Районна рада має повноваження здійснювати
фінансування за цільовими програмами. Прийняли б такі програми, порадилися з територіальними
громадами, розділили б між ними за кількістю жителів кошти, громади б передбачили ці кошти у своїх
бюджетах, уклали договори про співробітництво в
галузі позашкільної освіти, культури і т. д. — це я
так примітивно виклала можливий алгоритм збереження районних закладів. І часу багато для цього не
потрібно, і січня чи 1 липня чекати теж не треба, і
юридичні особи вибірково без майна теж не потрібно передавати... Якби про це говорили і сьогодні, і
вчора, і місяць тому районна рада і міська рада, тоді
б було зрозуміло, що вони піклуються про збереження напрацьованого за багато років у районі, за дітей,
за жителів усіх громад району. А так...
Дійсно, запитань більше, ніж відповідей.
Ясно, як білий день, тільки те, що навчатися
впродовж усього життя потрібно всім: і депутатам,
і нам — їхнім виборцям. У всякому разі, якщо ви не
погодилися з тим, що я виклала вище, то, вірю і переконана, що погодитеся з твердженням, що влада,
яка не слухає, не чує і не радиться з людьми, — приречена...

На жаль, вже на двох сесіях райради ми
намагалися переконати колег із районної
ради у необхідності передати місту юридичних осіб як цілісні об’єкти разом із майновим комплексом. Це стосується і «Дивосвіту», і стоматологічної поліклініки, і об’єктів
спортивної інфраструктури, водної бази й т.
ін. Але районна рада чомусь вирішила передавати тільки юридичних осіб, тобто, зобов’язання хочуть перекласти на бюджет
громади, не передаючи майнові комплекси і змушуючи місто
брати їх в оренду.
Я спілкувався з керівництвом районної ради, з депутатами на
профільних комісіях і пояснював, що депутати міської ради можуть відмовитись таким чином приймати цих юридичних осіб. І
тоді з 1 січня люди, не повідомлені про звільнення за два місяці,
як мало бути зроблено, фактично залишаться працевлаштованими в районній раді, а функція фінансування закладів культури,
освіти, медицини законодавством з районів забрана. Де опиняться сотні цих людей?
Частину об’єктів депутати все ж передають із цілісним майновим комплексом. Але частину, яка з комерційної точки зору є
найбільш привабливою, вони вирішили залишити собі.
Що стосується районної стоматології, яка є некомерційним
підприємством, то її хочуть перепрофілювати в КП. У такому випадку йому буде кінець, адже там, в першу чергу, надають послуги соціально незахищеним категоріям населення. Там діють
програми по безоплатному протезуванню, безоплатній терапії.
Щодо центру творчості «Дивосвіт», то 3,5 роки тому міська
рада за клопотанням районної ради передала їй земельну ділянку близько гектара під зобов’язання проводити реконструкцію
цієї будівлі. Є проектні пропозиції, які ще не реалізовано. Передайте цей об’єкт місту! Будівля потребує капітального ремонту, а
в району коштів немає. Його сукупний бюджет — 1 800 000 грн.
Сукупний бюджет міської ради — більше півмільярда. Ми можемо реалізовувати такі проекти. Ми вже їх реалізовуємо, будуємо
три дитячі садочки. Будемо будувати дві школи. Ми це можемо
зробити, район — ні.

Дмитро Ликов
Прикро, що Вишгородська районна
рада не дослухається до позиції центральних органів державної влади. На сесії повністю проігноровані як здоровий глузд, так
і депутатська місія взагалі.
Громадськість та керівництво громад
робили заяви, виступи, громадськість як
могла підказувала, але.... політична позиція стала основою для
фарсу і глумління.
Меншість у раді (ЄС+За майбутнє), яку складають юристи,
медики, вчителі, керівники та службовці, бізнесмени, вкотре ігнорують, навіть не розуміючи, що іноді конструктивна критика є
підказкою.
Моя депутатська діяльність складається з двох етапів становлення. Попереднє скликання, де голова об’єднав усіх і знаходив
компромісні рішення, а депутати ставились один до одного з повагою та розумінням.
І нинішнє — де імітація діяльності і безкінечна кількість стратегічних помилок.
Боротися, не здаватися, шукати сили і нові аргументи. Це
нова, непроста і дуже відповідальна місія.
Мабуть, пора почати цикл політично-ознайомчих постів) Але
вже після свят...

Мінрегіон: райони і громади не можуть зволікати з передачею-прийманням майна
У регіонах триває процес передачі майна з районного рівня у
комунальну власність громад. Це
зумовлено змінами в адміністративно-територіальному устрої країни та децентралізацією владних
повноважень: більшість повноважень та ресурсів від районних рад
та районних державних адміністрацій перейшли на рівень громад.
Яка ситуація з передачею закладів освіти та культури, з’ясовували днями на спільній нараді
Мінрегіону, Міністерства освіти і науки України, Міністерства
культури та інформаційної політики України з обласними державними адміністраціями та асоціаціями органів місцевого

самоврядування.
За словами В’ячеслава Негоди, заступника міністра розвитку громад та територій, основний наголос — майно має
бути передане у комунальну власність громад до 1 січня 2021
року.
— Треба пам’ятати, що об’єкти освіти, культури чи інших
сфер — це не просто будівлі, а й цілі трудові колективи, люди
з сім’ями. Ось чому не можна зволікати з передачею майна
громадам. І той випадок, про який нам сьогодні стало відомо,
що громада прийняла об’єкт, але без трудового колективу –
це крайність, яка немає нічого спільного із законом і здоровим
глуздом, комусь доведеться відповідати за такі необдумані рішення, — сказав В’ячеслав Негода.
За його словами, Уряд доручив обласним державним адміністраціям щотижня надавати дані за встановленою фор-

мою щодо проходження процесу передачі майна у комунальну власність громад.
— Ми ретельно будемо контролювати цей процес за допомогою обласних державних адміністрацій. Де є відмова
районних рад передавати майно або ж є відмова громад
приймати майно, це необхідно юридично документувати. Є
рішення – будуть наслідки. Аргумент «немає коштів на утримання» не є насправді аргументом, оскільки при реформуванні адмінтерустрою жодної копійки з територій не забрано до
державного бюджету, — сказав заступник міністра.
Представники Міністерства освіти та науки поінформували, що найближчим часом відомство підготує роз’яснення з
алгоритмом дій щодо передачі об’єктів освіти. Також у відомстві повідомили, що спільно з Міністерством фінансів підготують роз’яснення щодо використання освітньої субвенції.
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Наші велосипедисти — серед переможців обласних змагань
СПОРТИВНА ОРБІТА

19 грудня з нагоди дня Святого Миколая відбувся чемпіонат
Київщини з велосипедного спорту, в якому взяли участь 100 юних
велосипедистів із різних районів
області.
Як повідомила Федерація велосипедного спорту Вишгорода,
команду нашого міста представляли 15 осіб, котрі вибороли немало
призових місць. Зокрема, у віковій
категорії 2009-2011 серед хлопчиків
перше місце посів Арсеній Лобатюк,
третє — Олександр Шаповалов. У
цій же віковій категорії серед дівчат
перше місце посіла Ліза Сизоненко.
У віковій категорії 2007-2008 серед
хлопчиків бронзу здобув Максим
Лагута.
Призери та учасники змагань
отримали відзнаки та подарунки.

Доля пам’ятки архітектури місцевого значення —
земської школи 1905 року у м. Вишгороді

Місто Вишгород має багато цікавих
сторінок історії. Одна з них — започаткування освіти у маленькому селі Вишгороді
у далекому 1905 році — земської школи.
Земські школи з’явились на території сучасної України, після впровадження земської реформи 1864 року, з метою
створення місцевого управління в селах
та містечках. Земства отримували права
засновувати на своїх територіях лікарні,
пошту, школи з 2-3 класною освітою. Кількість шкіл з 1877 по 1910 роки збільшилась
майже у три рази. Будувались земські народні школи у невеличких селах.
Земство засновувало початкові школи,
підтримувало їх матеріально та забезпечувало вчителями. Фінансування шкіл було частково земське, частково державне. Бюджет
земства Київської губернії мав у 1906 році
три млн крб. В історичному документі «Правила для навчальних шкіл» вказано, що при
школі має бути три вчителі, для них обладнано житло — для кожного по кімнаті. При садибі школи має бути сад, майстерня та город.
В учбовому закладі навчались переважно
селянські діти.

ПРАВОСЛАВ’Я

У Вишгороді земська двокласна школа
заснована у 1905 році. До цього часу вона
знаходиться по вул. Шкільній, 29 і є пам’яткою
архітектури місцевого значення. На території
шкільного двору були розташовані сад, окремий будинок для вчителів, одноповерхова
школа, сарай та погріб. У приміщенні школи
були три класні кімнати, вчительська, роздягальні, кімната сторожа та коридори. Опалення було пічне, вчилися при керосинових
лампах.
Автентичний корпус земської школи 1905
року вже давно вимагає негайного капітального ремонту. Будівля належить Вишгородському міжшкільному учбово-виробничому
комбінату. Пам’ятка архітектури — у жалюгідному стані, але збереглися автентичний ганок, двері, вікна, фасад будинку та
дерев’яний дах, які дихають епохою початку
20 століття.
Вже більше п’яти років з питанням про
збереження школи громадськість звертається до чиновників м. Вишгорода та району, до
голів Вишгородської райдержадміністрації,
районної ради, до депутатів Київської обласної ради. Але все залишається тільки на папері, а пам’ятка руйнується і далі.
Земські школи збереглися в багатьох
селах і містечках України. Вони охайні, відреставровані і використовуються до нашого
часу. Збережено земську школу у с. Гільці
на Полтавщині — з 1915 року вона використовується як шкільний заклад; у селі Варва
Чернігівської області — тут з 1915 року розміщена навчальна школа. Є земські школи
в селі Піски-Удайські на Полтавщині, в селі
Христинівка.
Вишгород занесений до списку історичних населених міст України, і тому недогляд
за пам’ятками є порушенням Закону України
«Про охорону культурної спадщини».
У газеті «Вишгород» від 11 листопада
2017 року у статті «Рятуймо архітектурну
пам’ятку» депутат Київської обласної ради

ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ

Андрій Пещерін закликав громадськість до
збереження пам’ятки і повідомив: «Питання
земської школи було розглянуто на засіданні профільної комісії районної ради. За результатами розгляду, Фонду комунального
майна Вишгородського району доручено забезпечити обстеження будівлі архітектурної
пам’ятки та розробити проектно-кошторисну
документацію розрахунку ремонту. Прийнято
рішення про включення цих витрат району на
2018 рік».
Але пройшов 2018-й, 2019-й, закінчується
2020-й! Скільки пам’ятка ще чекатиме своєї
кращої долі від можновладців, які планують
бюджет кожного року?
В історичному літописному місті Вишго-

роді не виконується Закон України «Про охорону культурної спадщини». Тому звертаюсь
до всіх свідомих, небайдужих громадян міста,
інтелігенції — художників, архітекторів, до
громадських організацій з проханням писати статті в газету, писати до Вишгородської
районної ради про збереження історичної
пам’яті нашого міста — земської школи, яка
чекає кращої долі від нас усіх!
Ірина ПИРОЖЕНКО
P. S. У майбутньому в будівлі школи можна створити міський музей з етапами історії
нашого літописного міста (дореволюційні
роки 19 ст., роки війни 1941-45, будівництво
ГЕС, розбудова Вишгорода, перетворення
його із села у місто).

Святині гори Афон — у нашому місті
12 грудня з ласки Божої Митрополит ПереяславськийВишневський Олександр (Драбинко) освятив у Вишгороді каплицю на Честь ікони Пресвятої Богородиці Ігуменя
Гори Афонської при парафії Святого Пантелеймона Цілителя Православної Церкви України Переяславсько-Вишневської єпархії та Благодійному фонді «Україна Афон»
і звершив у ній Божественну Літургію.
Владика Олександр передав від Фонду Пам’яті Блаженнішого Митрополита ВОЛОДИМИРА Чесні Святі і Нетлінні мощі
св. Георгія Побідоносця, Св. Рівноапостольного Князя Володимира Великого, св. Серафима Саровського, св. Луки Кримського, св. Пантелеймона Цілителя, св. Агапіта Печерського,
св. великомучениці Варвари. Також у храмі перебувають Чудотворні Ікони Пресвятої Богородиці: Всецариця, Троєручниця, Скоропослушниця, Іверська, Пояс Богородиці, Достойна Є,
Ігуменя Гори Афонської, які були написані, освячені на Святій
Горі Афон і подаровані народу України афонськими ченцями.
Ці великі святині побували більш як у п’ятиста храмах і лікарнях України, у національних музеях, а також були представлені в національній бібліотеці імені Вернадського.
Перед усіма іконами Бог зцілив тисячі людей від онкозах-

ворювань, цукрового діабету, алкоголізму, наркоманії, хвороб
рук, ніг, очей і суглобів. Допомагав жінкам отримати радість
материнства, а також знайти достойного чоловіка. Біля цих
ікон моляться за здоров’я, благополуччя та навчання дітей.
Святині неодноразово перебували в зоні АТО, де рятували
життя нашим воїнам від московського агресора. Всі святині
мають оригінальні документи походження (сертифікати, паспорти, свідоцтва).
Запрошуємо вас і ваших близьких для поклоніння і спільної молитви. Щоденно в храмі звучать пісноспіви і акафісти у
виконанні Великого хору Ватопедського монастиря Св. Гори
Афон.
Місто Вишгород, вул. Шолуденка, 6, праве крило будівлі,
тел: 095 11 33 725. 27 грудня о 13:00 відбудеться подячний
молебень на завершення 2020 року.
За сприяння у наданні приміщення для богослужінь митрополит Переяславсько-Вишневський Олександр (Драбинко)
щиро і молитовно дякує районній владі та Ростиславу Кириченку.
Євген НАВАРА,
Голова Парафіяльної Ради

Вишгород
Четвер, 24 грудня 2020 року
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Відкритий лист педагогічного колективу Вишгородського районного
Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт»
депутатам Вишгородської районної ради 8 скликання
Змушені привернути вашу увагу та
увагу громадськості до абсурдної ситуації, що склалася навколо Центру
творчості «Дивосвіт», яку складно вважати локальною проблемою, а слід розглядати, як загальнодержавну, бо вона
стосується найближчого майбутнього,
успішної реалізації адміністративно-територіальної реформи.
Складається таке враження, що районна рада щосили намагається гальмувати процес децентралізації у Вишгородському районі. Прикладом є факт
того, що на позачерговій сесії, що відбулася 22 грудня 2020 року, депутати
Вишгородської районної ради ухвалили
рішення про передачу, зокрема, Вишгородського районного Центру художньої
творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» у Вишгородську об’єднану територіальну громаду виключно як юридичної особи, без майна. Порушивши таким
чином низку Законів України («Про добровільне об’єднання територіальних
громад», «Про внесення змін до деяких
законів України щодо впорядкування
окремих питань організації та діяльності
органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», «Про
оренду державного та комунального
майна»).
Ми розуміємо, що механізм передачі
об’єктів комунальної власності до ОТГ
не є досконалим. Ми — педагоги, ми не

маємо юридичної освіти і практики, але
ми точно знаємо, як навчати і виховувати дітей. Саме тому Вишгородський районний Центр художньої творчості дітей,
юнацтва та молоді «Дивосвіт» є одним із
найбільших закладів позашкільної освіти України (наказ Міністерства освіти
і науки України № 1157 від 14.08.2017
р.). Наші вихованці протягом 20 років є
учасниками більш ніж п’яти тисяч обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Майже в половині цих конкурсів
дивосвітівці є призерами та переможцями. Професійний колектив Центру
творчості «Дивосвіт» складається із 84
педагогів, серед яких два — відмінники
освіти, один — власник нагрудного знаку «Софія Русова» (найвища нагорода
в позашкіллі), шість керівників гуртків
зі званням «методист», три — керівники зразкових художніх колективів. Потужний батьківський колектив також є
невід’ємною частиною освітнього процесу.
Чи замислювались ви, шановні депутати, що результат ваших «нібито» правомірних дій (передавачі Центру творчості «Дивосвіт», як юридичної особи,
без майна) призведе до того, що «Дивосвіт» не включать до мережі закладів
Вишгородської ОТГ. Через неможливість фінансування понад 80 педагогів і
майже 2500 дітей залишилися без приміщення, без фінансування, без заро-

бітної плати, без можливості реалізації
своїх прав на якісну позашкільну освіту,
з усвідомленням того, що «майбутнє
держави» можна запросто викинути на
вулицю, коли постає перспектива матеріального збагачення.
Сподіваємося, що здоровий глузд
переможе в боротьбі з амбіціями та жадобою. А громадськість міста не дозволить ліквідувати позашкільний заклад.

P.S. Від вихованців «Дивосвіту»:
«Шановні дорослі, що знаходяться при
владі, якщо у вас ще залишилась людська гідність, будь ласка, створіть Новорічне ДИВО для всіх нас. «ДИВОСВІТУ»
БУТИ!!!»
З повагою, педагогічний, батьківський колективи та адміністрація
Вишгородського Центру творчості
«Дивосвіт»

Соціальна перукарня —
щоп’ятниці
У Вишгородській районній організації Товариства Червоного
Хреста України, яка знаходиться на вул. Шолуденка, 6, щоп’ятниці
працює перукарня. Майстер Ірина безкоштовно підстриже пенсіонерів, ветеранів, одиноких, дітей та батьків із багатодітних родин.
Тут також з понеділка до п’ятниці проходять групові заняття з
психологом і заняття із арт-терапії, адже творчість — найкращий
терапевтичний інструмент! Працівники Червоного Хреста будуть
раді співпраці з волонтерами, які бажають ділитися своїми вміннями.
До перукаря, а також на всі заходи слід попередньо записатися за телефоном: 067 77 83 251.

Режим роботи
амбулаторій загальної
практики сімейної
медицини у дні
новорічних свят
25 грудня 2020 р. – Католицьке Різдво – святковий день
26, 27 грудня – вихідні дні
01 січня 2021 р. – Новий рік – святковий день
02, 03 січня – вихідні дні
07 січня – Різдво Христове – святковий день
09, 10 січня — вихідні дні
08 січня – робочий день.
У святкові та вихідні дні працює кабінет цілодобового
надання медичної допомоги.
Прийом лікаря з 09:00 до 18:00 за адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 1 (у дворі за будівлею Судмедекспертизи).
Тел: (04596) 5-43-37; (096) 190-22-03.

Шановна громадо Вишгородщини!
Прийміть найщиріші вітання з Новим роком та
Різдвом Христовим!
Минулий рік був водночас складним і визначальним для нас, адже у непростих фінансово-економічних, політичних і соціальних умовах, що склалися у
нашій державі, нам вдалось успішно розв’язати низку важливих для 96 виборчого округу питань, зрушити з місця проблеми, що не вирішувались роками,
закласти у стратегічний план життєво важливі проєкти й упевнено обрати для себе шлях до подальшого розвитку.
Озирнувшись назад, можна сміливо сказати, що
2020 рік був прожитий не дарма. Цей рік був насичений подіями, напруженою працею, глибоким змістом
та приємними звершеннями. У цьому році вдалось
віднайти фінансування для закупівлі цифрової рентгенівської системи для КНП «Вишгородська центральна районна лікарня» в смт Димері; на численні
скарги громадян проведена робота щодо відновлення доступу до р. Десни, в с. Осещина. Оскільки, забудовник ЖК «River Garden» встановив бетонні огорожі
на землі, відданій у користування Вищедубечанському лісгоспу, пройти до водойми було неможливо. Наразі
доступ відновлено. Аналогічна комунікація була проведена з головою Лютізької сільської ради щодо знесення незаконних споруд на території прибережної зони. Також, у наступному році планується відкриття нового
дошкільного навчального закладу в с. Нові Петрівці.
Це лише невеликі підсумки першого року моєї каденції як народного депутата. Перелік того, що ми плануємо для розвитку Вишгородщини, набагато ширший.
Нині для всіх нас наступає особлива пора, це час, коли ми забуваємо про негаразди, турботи й
об’єднуємось навколо головних цінностей — любові до батьків та дітей, до свого міста та своєї країни.
Нехай Новий рік принесе у ваші оселі хурделицю добра, щастя і теплих радісних посмішок! Нехай мир
прийде в Україну і в кожну домівку, а ваші серця наповняться теплом любові, злагоди й Божим благословенням.
З глибокою повагою, Ольга ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК
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Програма ТБ

Вишгород
Четвер, 24 грудня 2020 року

ПОНЕДІЛОК, 28 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:00 «ТСН-Тиждень»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевiзiйна
служба новин»
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:25, 13:15, 15:00
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
20:15 «Чистоnews 2020»
20:20 Х/ф «Сам удома - 2»
22:50 Х/ф «Щоденник
Брiджит Джонс»
2+2
06:30 Т/с «Опер за
викликом-4»
10:25 Х/ф «Випадковий

шпигун»
12:15 Х/ф «Шанхайський
полудень»
14:20 «Загублений свiт»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Одеса»
23:35 Т/с «Кiстки-8»
UA:ПЕРШИЙ
06:00, 10:55 Енеїда
06:30 М/ф «Ходить гарбуз
по городу»
06:40 М/ф «Iсторiя про
дiвчинку, яка наступила
на хлiб»
06:50 М/ф «Колосок»
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/ц «Дикi тварини».
Найсильнiшi
18:55 Д/ц «Неймовiрне
мiсто». Сiнгапур
19:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:35 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
00:05 Перша шпальта
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок

з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:40 Реальна мiстика
12:45 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Iсторiя
одного злочину
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:20 Т/с «Все
одно тебе дочекаюсь»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 09:15, 10:15, 11:15,
18:15, 19:15, 20:15, 21:15,
23:15 Одного разу пiд
Полтавою

08:45, 09:45, 22:45, 23:45
Одного разу в Одесi
10:45, 18:45, 19:45, 20:45
Танька i Володька
11:45, 00:15 Казки У Кiно
12:15 М/ф «Лоракс»
14:00, 16:15 Панянкаселянка
15:00, 17:15 4 весiлля
СТБ
06:40 Х/ф «Два капiтани»
09:25, 18:05 СуперМама
14:30, 17:30, 22:00 ВiкнаНовини
14:50 Т/с «Слiд»
19:05 Детектор брехнi
20:15, 22:45 Т/с «Одне
серце на двох»
НОВИЙ КАНАЛ

06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20 Вар’яти
10:50 Шалена зiрка
12:50 Супер Топ-модель
по-українськи
15:00 Х/ф «Вальхалла:
Рагнарок»
17:00 М/ф «Заплутана
iсторiя»
19:00 Х/ф «Снiговi пси»
21:00 Х/ф «Бiлий полон»
23:30 Х/ф
«Американський пирiг»
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»
10:55, 12:25 Т/с
«Детектив Ренуар»
12:00 «Новини»
13:35 Х/ф «Анжелiка,
маркiза янголiв»
15:50 «Жди мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:45 Т/с «Батькiвський
iнстинкт»

10:10 Секретний фронт
11:20, 13:15 Х/ф «Живим
чи мертвим»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 21:25 Т/с «Пес»
16:15 Х/ф «Пiслязавтра»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Бiльше нiж правда
22:45 Т/с «Заклятi друзi»

ICTV
06:20 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини з К. Стогнiєм

5 КАНАЛ
06:25 На власнi очi
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 Д/с

11:05 Т/с «Мене звати
Мелек»
12:25 Т/с «Нове життя»
14:50, 15:40 «Речдок»
16:30, 21:00 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Нехай
говорять»

новини з К. Стогнiєм
10:50, 13:15, 21:25 Т/с
«Пес»
12:45, 15:45 Факти. День
13:25, 16:15 Х/ф «Ледiяструб»
16:25 Х/ф «Робiн Гуд:
Початок»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
22:45 Х/ф «Афера Томаса
Крауна»

ICTV
06:50, 10:10 Бiльше нiж
правда
07:40 Анти-зомбi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi

5 КАНАЛ
06:25 Про вiйсько
07:10, 21:25 Актуально:
Економiка. Полiтика.
Соцiум
07:15, 16:10 Д/с

10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек»
12:25 Т/с «Нове життя»
14:50, 15:40 «Речдок»
16:30, 21:00 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Х/ф «Два Iвани»

11:45, 13:15 Х/ф «Хоббiт:
Пустка Смога»
12:45, 15:45 Факти. День
15:30, 16:15 Х/ф «Хоббiт:
Битва п’яти воїнств»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:05, 21:25 Т/с «Пес.
Новорiчний пес»
22:35 Х/ф «Гудзонський
яструб»
00:30 Т/с «Заклятi друзi»

«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
11:10 Д/с «Бойовi
машини»
12:30 Про вiйсько
13:00 Час. Пiдсумки
тижня з Ганною
Мiрошниченко
14:10 Д/с
«Найекстремальнiший»
15:30 Час «Ч»
17:10, 23:10 Д/c «Сенсацiї
ХХ столiття»
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 «Терор у лiсi»

ВIВТОРОК, 29 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 16:45,
19:30 ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:25, 13:15, 15:00
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
20:15 «Чистоnews 2020»
20:20 Х/ф «Сам удома
- 3»
22:20 Х/ф «Щоденник
Брiджит Джонс - 2: Межi
розумного»
2+2
06:00 Х/ф «Збиток»
08:05 Х/ф «Робокоп»

10:00 Х/ф «Робокоп-2»
12:15 «Загублений свiт»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Одеса»
23:35 Т/с «Кiстки-8»
UA:ПЕРШИЙ
06:00, 10:55 Енеїда
06:30 М/ф «Черевички»
06:40 М/ф «Чарiвнi
Окуляри»
06:50 М/ф «Нiкудишко»
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 Д/ц «Супер-чуття»
19:55, 23:40 Д/ц
«Боротьба за виживання»
21:45 Нашi грошi
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 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, 23:20 Т/с «Мама
для снiгурки»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 09:15, 10:15, 11:15,
18:15, 19:15, 20:15, 21:15,
23:15 Одного разу пiд
Полтавою
08:45, 09:45, 22:45, 23:45
Одного разу в Одесi
10:45, 18:45, 19:45, 20:45

Танька i Володька
11:45, 00:15 Казки У Кiно
12:15 М/ф «Принцеса та
жаба»
14:00, 16:15 Панянкаселянка
15:00, 17:15 4 весiлля
СТБ
06:35 Х/ф «Два капiтани»
09:35, 18:05 СуперМама
13:30, 14:50 Т/с «Слiд»
14:30, 17:30, 22:00 ВiкнаНовини
19:05 Таємницi ДНК
20:15, 22:45 Х/ф
«Дiвчата»
23:00 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20 Вар’яти
09:20 Х/ф «Школа
супергероїв»
11:40 Х/ф «Нерв»
13:40 Хто зверху?
17:40, 19:00 Дiти проти
зiрок
20:40 Х/ф «Поклик
пращурiв»
22:40 Х/ф «Дрейф»
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»

«Бойовий вiдлiк»
08:10 Назустрiч сонцю
09:30 Машина часу
10:10 Д/с
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
11:10 Д/с «Бойовi
машини»
12:30 Стоп Реванш
13:10, 14:10 Д/с
«Найекстремальнiший»
15:30 Час «Ч»
17:10, 23:10 Д/c
«Сенсацiї ХХ столiття»
18:10, 22:00 Д/с
«Вирiшальнi битви другої
свiтової вiйни»
19:20 Ток-шоу «КРАЇНА»
21:40 Час-Time
00:30 Д/с «Терор у лiсi»

СЕРЕДА, 30 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 16:45,
19:30 ТСН
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:25, 13:15, 15:00
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
20:15 Х/ф «Сам удома - 4»
22:05 Х/ф «Дитина
Брiджит Джонс»
2+2
06:15 Х/ф «Земля, забута
часом»
08:00 Х/ф «100 000 000
до н.е.»

09:45 Х/ф «Iкар»
11:20 Х/ф «Посилка»
13:15 «Загублений свiт»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
19:25 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Одеса»
23:40 Т/с «Кiстки-8»
UA:ПЕРШИЙ
06:00, 10:55 Енеїда
06:30 М/ф «Рукавичка»
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 Нашi грошi
18:55 Д/ц «Супер-чуття»
19:55, 23:40 Д/ц
«Боротьба за виживання»
21:45 Спецпроєкт
«Непоганий рiк»
22:35 Д/ц «Дикi тварини»
ТРК «УКРАїНА»
06:00, 10:40 Реальна
мiстика
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
12:45 Агенти
справедливостi
14:45, 15:30 Iсторiя
одного злочину
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:20 Т/с
«Виноград»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 09:15, 10:15, 11:15,
18:15, 19:15, 20:15, 21:15,
23:15 Одного разу пiд
Полтавою
08:45, 09:45, 22:45, 23:45

Одного разу в Одесi
10:45, 18:45, 19:45, 20:45
Танька i Володька
11:45 Казки У Кiно
12:15 М/ф «Алiса в країнi
чудес»
14:00, 16:15 Панянкаселянка
15:00, 17:15 4 весiлля
СТБ
06:55, 08:15 Х/ф «Два
капiтани»
09:35, 18:05 СуперМама
13:30, 14:50 Т/с «Слiд»
14:30, 17:30, 22:00 ВiкнаНовини
20:05 Х/ф «Джентльмени
удачi»

22:45 Х/ф «Найчарiвнiша
та найпривабливiша»
00:30 Я соромлюсь свого
тiла
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:20 Вар’яти
09:00 Х/ф «Снiговi пси»
11:00 Х/ф «Бiлий полон»
13:20 Хто зверху?
17:20, 19:00 Дiти проти
зiрок
20:50 Х/ф «Тернер i Хуч»
22:50 Х/ф «Полiцейський пес»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з IНТЕРом»

ICTV
07:50, 09:15 Х/ф «Хоббiт:
Несподiвана подорож»
08:45 Факти. Ранок

10:05 М/ф «Мадагаскар
3»
12:00 М/ф «Заплутана
iсторiя»
13:50, 17:00, 00:00
Вар’яти
20:00 М/ф «Крижане
серце»
22:00 Х/ф «Чаклунка»
23:50 Новорiчне
привiтання Президента
України Володимира
Зеленського

Васильович змiнює
професiю»
16:20 Х/ф «Джентльмени
удачi»
18:15 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Речдок. Новий рік»
21:30, 00:00 «Місце
зустрічі. Новий рік»
23:55 Новорiчне
привiтання Президента
України

ІНТЕР
07:00 «Ранок з IНТЕРом»
10:00 «Корисна
програма»
11:30 Х/ф «Пригоди
Паддiнгтона»
13:10 Х/ф «Карнавальна
нiч»
14:35 Х/ф «Iван

ICTV
07:35 Х/ф «Мишаче
полювання»
09:15 Т/с «Пес»
12:00 Т/с «Пес.
Новорiчний пес»
13:50 Х/ф «Полiцейська
академiя»
15:30 Х/ф «Полiцейська

06:00, 00:20 Вар’яти
09:00, 11:00 Kids’ Time
09:05 М/ф «Красуня i
чудовисько»
11:05 М/ф «Вiдважна»
13:00 Х/ф «Володар
перснiв: Хранителi
перстня»
16:20 Х/ф «Володар
перснiв: Двi вежi»
20:00 Х/ф «Володар
перснiв: Повернення
короля»

Компанiя»
13:00 «Місце зучстрічі.
Новий рік»
17:40 Х/ф «Сiм’янин»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Кохання з
першого погляду у Вiднi»
22:20 «На Інтері - Головна
ялинка країни»

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 Д/с
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
11:10 Д/с «Бойовi
машини»
12:30 Спостерiгач
13:10, 14:10 Д/с
«Найекстремальнiший»
15:30 Час «Ч»
17:10, 23:10 Д/c «Сенсацiї
ХХ столiття»
18:10, 22:00 Д/с
«Вирiшальнi битви другої
свiтової вiйни»
19:20 Ток-шоу «ВЕЛИКА
ПОЛIТИКА»
21:40 Час-Time
00:30 Д/с «Терор у лiсi»

ЧЕТВЕР, 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:00, 09:25 «Життя
вiдомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН
10:25 «Нiч хiтiв»
12:50 Х/ф «Дiамантова
рука»
14:50 Х/ф «Сам удома»
16:55 Х/ф «Сам удома - 2»
20:21, 00:00 Новорiчний
Вечiрнiй квартал
2020/2021
23:45 Новорiчне
привiтання з Новим 2021
роком
2+2
06:25 «Загублений свiт»
13:45 Х/ф «Ера
динозаврiв»

15:20 Х/ф «Пiвтора
шпигуна»
17:25 Х/ф «Мiфiка:
Завдання для героїв»
19:20 Т/с «Майже рай»
00:00 Х/ф «Кiнець свiту»
UA:ПЕРШИЙ
06:00, 10:55 Енеїда
06:40 М/ф «Котигорошко»
06:50 М/ф «Тредичiно»
07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10 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/ц «Дикi тварини»
18:20 Д/ц «Супер-чуття»

19:25 Х/ф «Рiздвяний
будиночок»
22:25, 00:00 Х/ф «Додому
на Р iздво»
23:50 Новорiчне
привiтання Президента
України
ТРК «УКРАїНА»
06:10 Зiрковий шлях
07:00 Реальна мiстика
09:00, 15:00 Сьогоднi
09:30 Шоу братiв
Шумахерiв. Новорiчний
дайджест
12:00, 15:20 Т/с
«Вiсiмнадцятирiчний
олiгарх»
16:15 Т/с «Утiкачi»
20:00 Новорiчна нiч на
каналi Україна
23:55 Ппривiтання
Президента України

В.Зеленського з Новим
роком!
00:00 Музична
платформа: Найкраща
пiсня року
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15 Х/ф «Снiгова
королева»
09:50 Х/ф «Бiлоснiжка»
11:00 Х/ф «Дванадцять
мiсяцiв»
13:00 Країна У
14:45 Країна У. Новий рiк
18:45, 20:15, 21:45,
23:15 Одного разу пiд
Полтавою
19:15, 20:45, 23:45
Сiмейка У
19:45, 21:15, 22:15, 00:15
Танька i Володька
22:45 Одного разу в Одесi

СТБ
07:35 Звана вечеря
15:55 Х/ф «Джентльмени
удачi»
17:45 Х/ф «Самогонщики»
18:05 Х/ф «Пес Барбос та
незвичайний крос»
18:20 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
20:15 Х/ф «Дiамантова
рука»
22:15, 00:00 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
23:50 Новорiчне
привiтання президента
України В. Зеленського
НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Хто зверху?
08:05, 10:00 Kids’ Time
08:10 М/ф «Мадагаскар
2»

академiя-2: Перше
призначення»
17:00 Х/ф «Полiцейська
академiя-3: Знову на
навчання»
18:30 Х/ф «Полiцейська
академiя-4:
Громадянське
патрулювання»
20:00 Дизель-шоу: До
зустрiчi Нового року будь
готовий!
23:55 Новорiчне
поздоровлення
Президента України
5 КАНАЛ
07:15 Д/с «Бойовий
вiдлiк»
08:10 Назустрiч сонцю
09:30 Машина часу
10:10 Д/с
«Авiакатастрофи:

причини i наслiдки»
11:10 Д/с «Бойовi
машини»
12:30 Невигаданi iсторiї
13:10, 14:10 Д/с
«Найекстремальнiший»
15:30 Час «Ч»
16:20 Таємницi вiйни
17:10 Д/c «Сенсацiї ХХ
столiття»
18:10, 22:00 Д/с
«Вирiшальнi битви другої
свiтової вiйни»
19:20 Ток-шоу
#НЕБАЙДУЖА
21:40 Час-Time
22:30 Концерт Iринi
Федишин «Ти тiльки мiй»
23:50 Новорiчне
привiтання Президента
України
00:00 Концерт Iво Бобула
«Зорянi свiти»

П’ЯТ Н ИЦ Я, 1 СІЧНЯ 2021 Р О К У
1+1
06:40 Концерт Наталiї
Могилевської «Весна»
08:05 Концерт Dzidzio
«Super-Puper»
09:45 «Королева ночi».
Концерт Олi Полякової
11:45 Х/ф «Чорний
лицар»
13:40 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
15:30 Новорiчний
Вечiрнiй квартал
2020/2021
19:30 ТСН
20:15 Вечiр прем’єр з
Катериною Осадчою
22:10 Х/ф «Джентльмени
удачi»
23:55 Х/ф «Тiльки диво»

2+2
06:00 «Шаленi перегони
2018»
08:05 «Загублений свiт»
13:00 Х/ф «I гримнув
грiм»
14:55 Х/ф «Мiфiка:
Темносил»
17:00 Т/с «Майже рай»
21:35 Х/ф «Вiтряна рiка»
23:35 Х/ф «Вбивство - не
казка»

14:25 Телепродаж
15:00 Країна пiсень
16:00, 17:00 Новорiчний
концерт на UA:ПЕРШИЙ.
Анатолiй Гнатюк
18:00 «Дивовижнi готелi Життя за межами холу»
19:10 Х/ф «Додому на
Рiздво»
21:00, 23:40 Новини
21:25 Х/ф «Рiздвянi
дзвiночки»
23:05 Д/ц «Дикi тварини»

UA:ПЕРШИЙ
06:00 Енеїда
08:05, 08:15, 08:35. 08:50,
09:20, 09:25, 09:30, 09:50,
11:00 М/ф
12:45 Х/ф «Рiздвяний
будиночок»

ТРК «УКРАїНА»
07:50 Новорiчна нiч на
каналi Україна
11:20 Т/с «Утiкачi»
15:10 Т/с «Родина на рiк»
19:00 Сьогоднi
20:00 Х/ф «Родина

напрокат»
22:00 Т/с
«Вiсiмнадцятирiчний
олiгарх»

23:45 Сiмейка У
16:45, 22:15, 00:45
Одного разу в Одесi
00:15 Країна У

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15 Х/ф «Русалонька»
10:00 Х/ф
«Золотоволоска»
11:45 Х/ф «Панi
Метелиця»
13:00 Х/ф «Зачарована
Елла»
14:45, 16:15, 18:15,
19:15, 20:15, 21:15,
22:45 Одного разу пiд
Полтавою
15:15, 17:45, 18:45, 20:45,
23:15 Танька i Володька
15:45, 17:15, 19:45, 21:45,

СТБ
06:45 Т/с «Коли ми
вдома»
06:55 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
07:55 Х/ф «Дiамантова
рука»
09:50 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
11:35 Т/с «Спiймати
Кайдаша»
23:25 За два кiлометри до
Нового року
НОВИЙ КАНАЛ

ІНТЕР
06:15 Х/ф Тато на Рiздво
07:50 Х/ф «Подорож до
Рiздвяної зiрки»
09:10 Х/ф «Пiдмiна на
Рiздво»
11:10 Х/ф «Санта i

ICTV
07:25 М/ф «У пошуках
Жар-птицi»
08:35 М/ф «Iлля
Муромець i Соловейрозбiйник»
09:55 М/ф «Добриня
Микитович i Змiй
Горинович»
11:10 М/ф «Олешко
Попович i Тугарин Змiй»

12:30 М/ф «Iван Княженко
i Сiрий Вовк»
14:05 М/ф «Iван Княженко
i Сiрий Вовк-2»
15:15 М/ф «Три богатирi
на далеких берегах»
16:30 Дизель-шоу
21:00 Х/ф «За бортом»
22:55 Х/ф «Великий
переполох у малому
Китаї»
00:40 Скетч-шоу «На
трьох»
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 Концерт Iринi
Федишин «Ти тiльки мiй»
12:30 На власнi очi
13:10, 14:10 Д/с
«Найекстремальнiший»
15:30 Срiбне столiття
16:20 Кендзьор
17:10, 23:10 Д/c «Сенсацiї
ХХ столiття»
18:10, 22:00 Д/с
«Вирiшальнi битви другої
свiтової вiйни»
19:20 Ток-шоу
«ПОЛІТКЛУБ з Вiталiєм
Портнiковим»
21:25 Вечiрнiй презедент
21:40 Час-Time
00:30 Д/с «Терор у лiсi»

СУБОТ А , 2 СІЧНЯ 2021 Р ОК У
1+1
06:00 «Життя вiдомих
людей 2020»
10:00 «Свiт навиворiт»
13:25, 15:45, 18:00, 20:15
Новорiчний Вечiрнiй
квартал
19:30 ТСН
23:15 «Свiтське життя»
2+2
06:00 «Шаленi перегони
2018»
07:30 «Джедаi 2019»
09:05 «Джедаi 2020»
10:05 «Загублений свiт»
13:05 Х/ф «Медовий
мiсяць у Вегасi»
15:00 Х/ф «Мiфiка:
Некромант»
16:55, 21:40 Х/ф

«Сек’юрiтi»
19:00 Х/ф «Три днi на
втечу»
23:30 Х/ф «Кривавий
орел»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:40 Новини
07:15 Книга-мандрiвка.
Україна
07:30 М/ф «Капiтошко»
07:40 М/ф «Повертайся,
Капiтошко!»
07:50 М/ф «Оленятко Бiлi
Рiжки»
08:05 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загiн»
09:05 Вiдтiнки України
09:35 Музеї. Як це
працює

10:05 Х/ф «Рiздвяний
будиночок»
11:50 Х/ф «Додому на
Рiздво»
13:25 Д/ц «Боротьба за
виживання»
14:25 Телепродаж
15:00 UA Фольк. Спогади
16:00 Новорiчний концерт
на UA:ПЕРШИЙ. Анатолiй
Гнатюк
17:00 «Дивовижнi готелi Життя за межами холу»
18:10 Х/ф «Книга Буття.
Створення свiту»
20:00, 21:25 Д/ц «Дикi
тварини»
22:00 Х/ф «Поїздка в
Сiетл»
00:05 Д/ф «Веронськi
скарби»

ТРК «УКРАїНА»
07:30 Реальна мiстика
10:00 Т/с «Дiда Мороза
не iснує»
13:50, 15:20 Т/с «Нiма»
15:00, 19:00 Сьогоднi
17:50, 20:00 Т/с
«Незабута»
22:45 Т/с «Здрастуй,
сестро»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:45 М/ф «Червона
Шапка проти зла»
12:25 М/ф «Король
Сафарi»
14:05 М/ф «Лоракс»
15:50 М/ф «Принцеса та
жаба»

17:35 М/ф «Алiса в країнi
чудес»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
00:00 Країна У. Новий рiк
СТБ
06:00 Неймовiрна правда
про зiрок
12:20 Х/ф «Новорiчний
янгол»
14:15 Т/с «Одне серце
на двох»
18:00 Хата на тата
22:35 Х/ф «Зимовий сон»
00:40 Х/ф «Вiлла
розбрату, або Танець
сонячного затемнення»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»

07:20 Вар’яти
07:50, 10:00 Орел i решка
12:10 М/ф «Том i Джеррi
та Чарiвник з країни Оз»
13:20 Х/ф «Гаррi Поттер i
Смертельнi реликвiї 1»
16:10 Х/ф «Гаррi Поттер i
Смертельнi реликвiї 2»
19:00 Х/ф «Фантастичнi
звiрi i де їх шукати»
21:20 Х/ф «Фантастичнi
тварини: Злочини
Грiндельвальда»
00:20 Х/ф «Тернер i Хуч»
ІНТЕР
07:00 М/ф «Дiвчинка та
зайцi»
07:10 Х/ф «Санта i
Компанiя»
09:00 «Готуємо разом.

Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»
11:00 Х/ф «Зимовий
замок»
12:40 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
16:20 Х/ф «Кохання з
першого погляду в Вiднi»
18:10 Х/ф «Кохання з
першого погляду в Iндiї»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Кохання в
Лапландiї»
22:20 «Новорiчний
концерт Хору Турецького»
ICTV
09:20 Х/ф «Невдахи»
11:00, 22:25 Дизель-шоу
13:35 Х/ф «Гудзонський

яструб»
15:20 Х/ф «Дев’ять ярдiв»
17:00 Х/ф «Дев’ять
ярдiв-2»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Полiцейська
академiя»
20:50 Х/ф «Полiцейська
академiя-2: Перше
призначення»
5 КАНАЛ
06:10 Д/с «Повiтрянi
воїни»
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, 02:10 Машина часу
10:10 Медекспертиза
10:30 Майстри ремонту
11:10 Гончаренко рулить
11:35, 15:40 На власнi очi
12:15 Iндiйський фiльм
«Вимушенi обставини»
15:10 Є сенс
17:10, 23:10 Д/c «Сенсацiї
ХХ столiття»
18:15 Про вiйсько
18:30 Невигаданi iсторiї
19:15 Стоп Реванш
19:35 Спостерiгач
20:10, 05:10 Рандеву
21:20 Вечiрнiй презедент
21:35 Вiкно в Америку
22:00 Д/с «Вирiшальнi
битви другої свiтової
вiйни»

РІЗНЕ

Вишгород
Четвер, 24 грудня 2020 року

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ ВИШГОРОДА!
Вишгородське міське комунальне підприємство «Водоканал» повідомляє, що з 01 січня 2021 року вступають в
дію нові тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для фізичних та юридичних осіб, встановлені рішенням виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 377 від 17 грудня 2020 року в наступних розмірах:
централізоване водопостачання — 15.56 грн/м³ (з ПДВ);
централізоване водовідведення — 18,49 грн/м³ (з ПДВ)
Разом: 34,05 грн/м.³
Тарифи будуть застосовуватись для споживачів, які перейшли на нову модель договірних відносин у 2020 році.
Основними чинниками, що вплинули на перегляд фактичної собівартості послуг водопостачання та водовідведення, є:
збільшення прожиткового мінімуму для працездатних
осіб з 1 грудня 2020;
2. збільшення обсягів реалізації послуг водопостачання
та водовідведення;
3. збільшення витрат, пов’язаних зі сплатою обов’язкових
зборів та платежів;
4. збільшення витрат на послуги з охорони водопровідної
насосної станції;
5. зменшення витрат на електроенергію;
6. зменшення витрат на дослідження якості води;

7

Вступають в дію нові тарифи
7. збільшення витрат на матеріали для проведення ремонтів внаслідок зростання їх ціни;
8. збільшення витрат на послуги сторонніх організацій;
9. збільшення амортизаційних витрат.
Разом з тим, із веденням в дію Закону України «Про житлово-комунальні послуги» № 2189-VIII від 09.11.2017 р. (далі
Закон) передбачений вид оплати — плата за абонентське
обслуговування за індивідуальним договором (нова модель
договору).
Відповідно до Закону, плата за абонентське обслуговування — це платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку для
відшкодування витрат виконавця, пов'язаних з укладенням
договору про надання комунальної послуги, здійсненням
розподілу обсягів спожитих послуг між споживачами та стягненням плати за спожиті комунальні послуги.
До складу витрат підприємства з абонентського обслуговування враховано:
— витрати на заробітну плату працівників відділу збуту

підприємства, витрати інформаційного характеру, витрати
на обслуговування офісної техніки та устаткування, витрати
на програмне забезпечення, друк платіжних рахунків, оплата послуг банку за переказ платежів відповідної комунальної
послуги;
— інші експлуатаційні витрати.
При формуванні тарифів на послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення, відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869
«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів
на житлово-комунальні послуги», не передбачені витрати на
абонентське обслуговування.
З огляду на вище викладене, плата за абонентське обслуговування нараховується всім споживачам, з якими укладено
індивідуальні договори, — населенню, юридичним особам,
фізичним особам-підприємцям та бюджетним установам.
Абонентська плата сплачується незалежно від користування послугою. Навіть, якщо абонент місяць не користувався водою, то рахунок за воду прийде з нульовими показниками, а абонплату доведеться сплатити.

ЗНАЙ НАШИХ

Студентка з Вишгородщини перемогла
на міжнародному конкурсі
На 40-му Пекінському конкурсі юнацької науково-технічної творчості (The 40th Beijing Youth Science Creation
Competition) перше місце посіла Анастасія Белінська —
випускниця Лютізької ЗОШ І-ІІІ ступенів, а нині студентка першого курсу медичного факультету Національного
медичного університету імені О. Богомольця.
Анастасія виступила з роботою «Вплив бета-амілоїдного
пептиду 1-42 олігомерної і мономерної форм на агрегацію
синаптичних везикул у безклітинній системі» у секції «Біо-

Повідомлення про
оприлюднення
проєкту
регуляторного акта

медичні науки».
Науковий керівник Анастасії Белінської — старший науковий співробітник відділу нейрохімії Інституту біохімії імені
О. Палладіна НАНУ, кандидат біологічних наук Ірина Олегівна Трикаш; педагогічний керівник – провідний науковий співробітник Інституту біохімії імені О. Палладіна НАНУ, керівник
секції «Екологія» відділення Екології та аграрних наук КПНЗ
«Київська Мала академія наук учнівської молоді», кандидат
біологічних наук Володимир Іванович Назаренко.

Що рік прийдешній нам готує?..

«Про внесення змін до Положення про оренду земельних ділянок у м. Вишгороді та порядок розрахунку
орендної плати за земельні ділянки»
Відповідно до вимог ст. ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від
фізичних та юридичних осіб на офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради буде оприлюднено проєкт регуляторного акта Вишгородської міської ради «Про внесення змін до
Положення про оренду земельних ділянок у м. Вишгороді та
порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки» з
аналізом його регуляторного впливу.
Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються
протягом місяця з дня оприлюднення проєкту рішення за
поштовою адресою: пл. Шевченка, 1, м. Вишгород, Київська обл., 07301, кабінет № 69, а також на електронну адресу
vyshgorod946@gmail.com

2021 рік за східним календарем пройде під опікою
Білого Металевого Бика. Китайці вірять, що тварина
передає свої відмітні ознаки року, в якому вона править. Металевий Бик є рішучим і працьовитим. Стихія
металу наділяє його залізною волею, а білий колір –
впевненістю в собі.
Що символізує рік Білого Металевого Бика
Бик уособлює владу, родючість, силу, а стихія 2021
року – метал, який тільки підсилює цей символ. Це час
прагматиків, стриманих, консервативних, небагатослівних,
педантичних і надійних людей.
Символ 2021 року вирізняється величезною працьовитістю і старанністю, він може забезпечити благополуччя сім'ї. А за його простою зовнішністю ховаються розум і
благородство.
Однак спокійна вдача Бика поєднується із запальністю
і впертістю. Він є небезпечним суперником: піде напролом,
щоб досягти поставленої мети, змете все на своєму шляху, якщо зустріне перешкоди.
Що принесе наступний рік
Астрологи зазначають, що 2021 рік обіцяє бути спокійним і стабільним у всіх сферах життя. Це прекрасна пора
для створення сім'ї. Багатьом вдасться зміцнити сімейні
вузли і порадіти поповненню. Зміни чекають і тих, у кого
поки немає сім'ї, – бик розчистить простір для нового життя і допоможе знайти другу половинку. Серйозних потрясінь і різких змін у майбутньому році чекати не варто.
2021 рік буде вдалим для будівництва будинку чи купівлі автомобіля, для початку нового бізнесу, особливо
пов'язаного із землею. Капіталовкладення обіцяють бути

вигідними і успішними.
Як зустрічати рік Білого Металевого Бика
Бик не любить змін, він консервативний та віддає перевагу звичному старому, аніж невідомому новому. Астрологи радять зустрічати 2021 рік у колі рідних, друзів чи добрих
знайомих. На столі мають бути традиційні страви: смажена
картопля з м’ясом, олів’є та закуски. Потішити бика можна також стравами з овочів та зеленню. Морепродукти та
делікатеси краще не використовувати. Бик не відмовиться
від солодкого, тому не забувайте про десерти.
Проведіть свято в атмосфері затишку. Символ року
дуже позитивно ставиться до тепла і комфорту, також він
закликає до згуртованості. Тому важливо не тільки святкувати, а й разом прикрашати будинок, продумувати меню,
готувати і накривати на стіл. Напишіть програму вечора з
різними веселими конкурсами та настільними іграми.
Фахівці рекомендують зустрічати Новий рік у кольорах,
які відповідають Білому Металевому Бикові. Це всі світлі
відтінки. До одягу можна підібрати блискучі металеві прикраси. Святкове вбрання може бути з шовку чи бавовни.
Уникайте червоного кольору, щоб не викликати гнів тварини.
Коли настане 2021 рік за китайським календарем
Традиційний європейський Новий рік настає 1 січня,
втім рік Білого Металевого Бика китайці святкують значно
пізніше. Китайський Новий рік припадає на другий молодик після зимового сонцестояння. У 2021 році він настане
12 лютого о 21:05. Триватиме до 30 січня 2022 року. У Китаї Новий рік відзначають два тижні, щоб висловити повагу
прийдешньому знаку та завоювати його прихильність.

НЕДIЛЯ , 3 СІЧНЯ 2021 Р ОК У
1+1
06:00 «Життя вiдомих
людей»
09:00 «Лото-Забава»
09:30 «Свiт навиворiт»
13:50 Х/ф «Сам удома
- 5»
15:40 Х/ф «Сам удома
- 4»
17:30 Х/ф «Сам удома
- 3»
19:30 ТСН
20:15 Х/ф «Три горiшки
для Попелюшки»
22:00 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
23:50 Концерт «Свiтське
життя. 15 рокiв»
2+2
06:00 «Шаленi перегони
2018»
07:30 «Джедаi 2019»
07:55, 01:00 «Загублений

свiт»
12:30 Х/ф «День, коли
Земля зупинилась»
14:15 Х/ф «Мiфiка:
Залiзна корона»
16:10 Х/ф «Морський
пiхотинець»
17:55 Х/ф «Морський
пiхотинець-2»
19:50 Х/ф «Морський
пiхотинець-3»
21:35 Х/ф «Морський
пiхотинець-4»
23:10 Х/ф «Тавро»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 Енеїда
07:00, 08:00, 08:55, 21:00,
23:40 Новини
07:15 Книга-мандрiвка.
Україна
07:20 М/ф «Лежень»
07:30, 07:40, 07:50 М/ф
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 Архiмед.
Повелитель чисел
14:25 Телепродаж
15:00 Країна пiсень
16:00 Новорiчний концерт
на UA:ПЕРШИЙ. Анатолiй
Гнатюк
17:00 «Дивовижнi готелi Життя за межами холу»
18:10 Д/ц «Неймовiрне
мiсто». Сiнгапур
19:05 Д/с «Масштабнi
iнженернi помилки»
20:00 Д/ц «Свiт дикої
природи»

21:25 Д/ц «Дикi тварини»
22:00 Д/ф «Северин
Наливайко»
00:05 Д/ф «Сходи Якова»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 19:00 Сьогоднi
08:00 Реальна мiстика
10:10 Х/ф «Родина
напрокат»
12:00 Х/ф «Весiльна
сукня»
14:10 Т/с «Лабiринт»
18:00, 20:00 Фантастична
нiч на каналi Україна
22:00 Концерт Олi
Полякової
23:50 Т/с «Все одно тебе
дочекаюсь»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
12:00 Х/ф «Принц
наступник»
13:45 Х/ф «Принцеса для

дракона»
15:30 Х/ф «Тiльки Диво»
17:15 Х/ф «Зачарована
Елла»
19:00 Х/ф «Двоє: я та
моя тiнь»
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
00:00 Країна У. Новий рiк
СТБ
08:05 Т/с «Ми бiльше
нiж я»
11:45 Х/ф «Знахар»
14:15 СуперМама
18:00 Хата на тата
22:05 Х/ф «Кольє для
Снiгової Баби»
23:50 Х/ф «Шлях крiзь
снiги»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00 М/с «Том i Джеррi»
08:00 Дiти проти зiрок
09:35, 11:35 Kids’ Time

09:40 М/ф «Крижане
серце»
11:40 Х/ф «Чаклунка»
13:40 Х/ф «Фантастичнi
звiрi i де їх шукати»
16:10 Х/ф «Фантастичнi
тварини: Злочини
Грiндельвальда»
19:00 Х/ф «Земля тролiв»
21:00 Х/ф «Земля тролiв:
У пошуках золотого
замку»
23:00 Х/ф «Гретель i
Гензель»
ІНТЕР
06:50 М/ф «Як козаки у
хокей грали»
07:05 Х/ф «Пiдмiна на
Рiздво»
09:00 «Готуємо разом»
10:00, 11:00 «Iнше життя»
12:00 Х/ф «Сiм’янин»
14:20 Х/ф «Кохання в
Лапландiї»

16:10 Т/с «Детектив
Ренуар»
18:15, 20:30 Т/с
«Випробування
невинуватiстю»
20:00 «Подробицi»
22:20 Концерт «Стас
Михайлов. Народний
корпоратив»
00:15 «Речдок»
ICTV
06:00 Факти
06:25 Т/с «Копи на
роботi»
08:10 Х/ф «Ледi-яструб»
10:20 Х/ф «Конанварвар»
12:30 Х/ф «Робiн Гуд:
Початок»
14:30, 22:05 Дизель-шоу
16:50 Х/ф «Джунiор»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Полiцейська
академiя-3: Знову на

навчання»
20:40 Х/ф «Полiцейська
академiя-4:
Громадянське
патрулювання»
00:30 Скетч-шоу «На
трьох»
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 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 Д/с

«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
11:10 Д/с «Бойовi
машини»
12:15 Iндiйський фiльм
«За звичкою»
15:25 Медекспертиза
17:10 Д/c «Сенсацiї ХХ
столiття»
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 «Вирiшальнi
битви другої свiтової
вiйни»
23:10 Кiнозлива
23:25 Х/ф «Той, хто
пройшов крiзь вогонь»
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ПАНОРАМА

Вишгород
Четвер, 24 грудня 2020 року

ЗАПРОШУЄМО
Під час зимових канікул у Музеї давньоруського гончарства
ВІКЗ пориньте у творчість задля
втілення мрій та бажань, у казкову атмосферу зимового духу,
яким наповнений кожен куточок
нашої установи.
28 грудня 2020 року
11.00 — майстер-клас з глини
«Різдвяна іграшка» (Морозко)
14.00 — творче заняття з виготовлення ялинкових прикрас із кольорового паперу, картону
29 грудня
11.00 — майстер-клас із глини
«Лісова красуня»
14.00 — майстер-клас із глини
«Ґудзик для Сніговичка»
30 грудня
11.00 — майстер-клас із глини
«Різдвяна іграшка» (дзвоники)
14.00 — творче заняття з природних матеріалів «Святкова свічка»
4 січня 2021 року
11.00 — майстер-клас із глини
«Рукавички для Сніговичка»
14.00 — творче заняття з живопису по дереву «Смішна лисичка»
5 січня
11.00 — майстер-клас із глини
«Різдвяна іграшка» (баранчик для
Вертепу)

14.00 — майстер-клас із глини
«Вертеп» (гуртова робота)
6 січня
11.00 — майстер-клас із глини
«Янголята руками янголят»
14.00 — творче заняття з живопису по дереву «Потішне оленятко»
11 січня
11.00 — майстер-клас із глини
«Вертеп» (гуртова робота)
14.00 —майстер-клас із глини
«Янголята руками янголят»
12 січня
11.00 — творче заняття з природних матеріалів «Святкова свічка»
14.00 — майстер-клас із глини
«Мудра сова»
13 січня
11.00 — майстер-клас із глини
«Новий посуд для Маланки»
14.00 — творче заняття з використанням кольорового паперу,
картону «Коза-Дереза»
14 січня

11.00 — майстер-клас із глини
«Ґудзик для Сніговичка»
14.00 — творче заняття з живопису по дереву «Біле ведмежатко»
15 січня
11.00 — майстер-клас із глини
«Лісова красуня»
14.00 — творче заняття з природних матеріалів «Святкова свічка»
18 січня
11.00 — творче заняття з живопису по дереву «Арктичний гість»
14.00 — майстер-клас із глини
«Янголята руками Янголят»
19 січня
11.00 — майстер-клас із глини
«Вертеп» (гуртова робота)
14.00 — майстер-клас із глини
«Чарівні дзвоники»
Адреса: м. Вишгород, вул. Межигірського Спаса, 11.
Телефонуйте: +380 66 975 0106
(Наталія).
До зустрічі у країні мрій!

Гребля служитиме ще довгі роки

1 січня відзначає 80-річний ЮВІЛЕЙ
почесний працівник ПрАТ «Укргідроенерго»
Борис Григорович ДЕСЯТЕРИК, який 42
роки віддав роботі на Київських ГЕС і ГАЕС.
Ми від щирого серця бажаємо Вам, шановний Борисе Григоровичу, міцного здоров’я, сімейного щастя, добра, достатку і багато радісних сонячних днів.
З поваго до Вас, адміністрація, рада
ветеранів, профком філії «Каскад
Київських ГЕС і ГАЕС ПрАТ «Укргідроенерго»
4 січня відзначає 80-річний ЮВІЛЕЙ
Микола Олексійович ПАРХОМЕНКО, ветеран Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС, який багато років працював машиністом гідроагрегатів на Київській ГАЕС.
Шановний Миколо Олексійовичу! Ми від щирого серця бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя,
добра, достатку і багато радісних сонячних днів.
З поваго до Вас, адміністрація,
рада ветеранів, профком філії
«Каскад Київських ГЕС і ГАЕС ПрАТ
«Укргідроенерго»
1 січня виповнюється 80 років
Ользі Яківні СМОЛЯРЕНКО.
Щиро вітаємо, наша дорога ювілярко!
Нехай для Вас квітує білий цвіт,
Життям стають найкращі Ваші мрії,
І доля посила многая літ,
Здоров’я, щастя, радості, надії!
Нехай кожен Ваш день буде сповнений добром, родинним затишком і теплотою.
Діти, онуки, рідні

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

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

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

(Початок на стор. 1)
Отже, у 1959 році і з’явилося рішення уряду про
будівництво Київської ГЕС. Греблю було доручено
споруджувати гідробудівельникам «КременчукГЕСбуду», які вже завершували основні роботи на Кременчуцькій ГЕС. Маса людей мала переміститися
з міста Хрущов (нині Світловодськ) у село Вишгород. Було таке місто Хрущов! Як згадував Михайло
Сміртюков, заступник завідуючого секретаріатом
Раднаркому СРСР, тодішній голова Держбуду Гнат
Новіков (до того — начальник будівництва Кременчуцької ГЕС) вніс до уряду проект постанови про
надання допомоги у завершенні будівництва Цимлянського водосховища на Дону: «Дивлюсь, а серед
пунктів — перейменувати таке-то місто в місто Хрущов. І це після викриття культу особистості! Йду з
цим проектом до першого заступника голови уряду
Олексія Косигіна.
Він глянув і питає: «Що будемо робити? Я в такому вигляді не підпишу». Я запропонував відповідний
лист передрукувати без цього пункту. Так і зробили. А Новіков засмутився. Мабуть, хотів ще більше
наблизитися до першого секретаря у цій справі. Він
потім до мене ще разів шість заходив і жалібно запитував: «Миш, а хто вносив зміни до проекту?». Я
відповідав, що не знаю».
До речі, за свідченням очевидців, Новіков був
простою відкритою людиною. Користувався великою повагою як серед керівників країни, так і серед
простих робітників. Він не нажив практично ніяких
матеріальних благ на відміну від нинішніх казнокрадів. А назву Хрущов місту протягли блюдолизи і без
нього. А не вийшло б, то наступне місто енергетиків
— Вишгород — могло стати Хрущовим.
Микита Сергійович бував на будівництві Київської ГЕС. Не одними турботами про кукурудзу і
свиней жив цей енергійний і емоційний чоловік. Історія не зберегла нам крилатих фраз Микити Хрущова з Вишгорода. Можливо, щось і чули начальник
будівництва ГЕС Григорій Строков, перший секретар
КП(б)У Микола Підгорний, голова Ради Міністрів Володимир Щербицький, але в пресу нічого не попало.
Можливо, його тут не роздраконили, як, скажімо,
маршал авіації Володимир Судець, головнокомандувач військами протиповітряної оборони СРСР.
На полігоні він доводив про безперспективність зе-

нітного комплексу «Круг» у порівнянні із ЗРК-С-75
«Двіна», і Микита Сергійович вибухнув: «Ви не зрозуміли переваг цієї системи. Ви втратили перспективу розвитку цієї техніки. Товаришу Судець, засуньте
свій С-75 собі в д…пу». А перли з виставки художників-абстракціоністів у Манежі: «Ви що — мужики чи
педерасти прокляті, як ви можете так писати?». Або
обіцянка показати останнього попа по телевізору у
1980 році.
Так чи інакше, ніхто так і не віддав належної
йому шани за участь у будівництві ГЕС. Ні в радянський період, ні в часи демократії. Як ніхто і словом
не згадав про Вячеслава Чорновола, теж причетного
до будівництва нашої греблі.
Сьогодні ця гідроелектростанція живе своїми повсякденними турботами. Нехай вона і не виробляє
стільки енергії як атомні станції, зате виконує важливу роль у регулюванні та збалансованості всієї енергетичної системи України. У час пік ГЕС допомагає
розвантажувати споживання енергії. Неодноразово
модернізоване підприємство сьогодні цілком безпечне, все знаходиться під контролем, як і годиться
бути стратегічному об’єкту критичної інфраструктури держави. Уявні трилери про 10-метрову хвилю,
яка знесе Оболонь, Русанівку, Осокорки та Позняки, — не що інше як багатолітня кухонна страшилка,
коли вже нічого немає випити.
Але повернімося до початку статті щодо майбутнього Дніпра. Якщо колись у суспільства визріє рішення про ліквідацію штучних морів, то воно не буде
стосуватися Київського водосховища. Адже внаслідок Чорнобильської катастрофи до нього потрапила
велика кількість цезію, стронцію та плутонію. Скажімо, плутоній-239 знаходиться у мулі водосховища,
якого там близько 60 млн тонн. І ми ще пам’ятаємо,
що період напіврозпаду плутонію-239 — 24 110 років.
Нещодавні дослідження Інституту гідробіології
показали, що за 30 років після аварії над радіаційним мулом утворився 20-сантиметровий шар чистого мулу. Отже, спускати воду неможливо. Якщо ми
хочемо жити, то з нами має жити й Київська ГЕС, як
би цього хто не хотів. І гребля має функціонувати до
тих пір, доки люди не знайдуть панацею від радіоактивного забруднення. І це треба пам’ятати.
Володимир ТКАЧ

1 січня святкує день народження людина великого серця, чудова,
красива жінка Олена БАГМУТ.
Щиро вітаю, Оленко, з цієї нагоди, а також із новорічно-різдвяними
святами! Нехай вони принесуть у Вашу родину море радості, любові,
миру і лише добрі новини!
Хай доля Вам щастя безмежне дає,
Зозуля сто років життя накує.
Хай справдяться мрії, здійсняться дива,
Хай кругом від сміху іде голова,
Достатку – у будні, в свята – подарунків,
Гарних подій, доброти, поцілунків!
Катерина ЗАГОРУЙКО
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