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Дотримуйтесь правил карантину: залишайтесь вдома!
На порядку денному позачергового засідання районної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося 29
березня, головним було питання про
посилення обмежувальних заходів стосовно недопущення поширення коронавірусу COVID-19 на території населених пунктів Вишгородського району, в
умовах наявної медико-біологічної надзвичайної ситуації.
Вирішили: у м. Вишгороді до покращення епідемічної ситуації щодо поширення COVID-19 заборонити користуватися
дитячими і спортивними майданчиками та
тимчасово обмежити відвідування територій міста, які є або потенційно можуть бути
місцями масового скупчення громадян.

Заборонено перебувати на майданчиках, що розташовані у парках і скверах
та на прибудинкових територіях, зонах
відпочинку набережної Київського водосховища. Посилення карантинних заходів
передбачає повне закриття для відвідувачів спортивних майданчиків на території
стадіону «Енергетик», паркової зони ЖК
«Ярославичі», дитячого майданчика на
проспекті Т. Шевченка (біля адмінбудинку),
на території парку «Галявина казок», алеї
С. Поташника та набережної Київського
моря (починаючи від знаку «Чайка»).
Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розта-

Вишгородське МКП «Водоканал» повідомляє, що з
22:00 09 квітня 2020 р. до 8:00 10 квітня 2020 р. підприємством будуть проводитися роботи по профілактичній дезінфекції водопровідної мережі м. Вишгорода.
Користування холодною водою можливе тільки після
8:00 10 квітня 2020 р. Перед користуванням необхідно
злити воду з водопровідного крану протягом 15 хвилин.
Адміністрація ВМКП «Водоканал»

шованими на території Вишгородського
району.
Серед заходів протидії поширенню коронавірусу — дезінфекція, яку працівники КП «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради проводять у під’їздах,
на сходових клітинах і вхідних групах будинків.
Міська рада також долучилася до фінансової підтримки медиків первинної
ланки – рішенням сесії міськради виділено
100 000 грн на закупівлю засобів захисту для НКП Вишгородської районної ради
«Центр первинної медико-санітарної допомоги». У разі звернення Вишгородської
ЦРЛ та ЦПМСД про необхідність додаткових коштів, депутати міськради готові зібратися на позачергове засідання.

Орім цього, працівників служб, що забезпечують життєдіяльність міста та району, – медиків, співробітників Нацполіції,
ДСНС, військкомату, Нацгвардії, ЖКГ та
ін. – безкоштовно перевозять два внутрішньоміські маршрути, які перепрофільовано на спеціальні. Санітарну обробку
транспортних засобів, згідно з епідеміологічними вимогами, щоденно здійснює КП
ВМР «Вишгородпастранс».
Заклик «Залишайтесь вдома» – єдине вірне рішення в умовах світової пандемії COVID-19 для кожного! Попри різні настрої жителів, таке непросте рішення має
результат — у Вишгороді досі не зафіксовано жодного випадку захворювання на
коронавірус!
Влас. інф.

Зворотної дороги
до кошмарних
перевезень немає

!
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Кабмін оприлюднив список
нових обмежень
В Україні забороняють ходити групою з більш ніж двох осіб, випускати
на вулицю дітей до 16 років без супроводу дорослих і відвідувати парки
і лісопосадки.
Кабінет міністрів прийняв рішення
про посилення карантину в Україні через зростання кількості хворих на коронавірус. Так, у зв'язку зі збільшенням випадків зараження коронавірусом, в уряді
вирішили посилити карантинні заходи,
введені до 24 квітня на всій території
України.
Згідно з рішенням Кабміну, відтепер
в Україні буде заборонено:
— перебування в громадських місцях
без одягненої маски або респіратора;

— переміщення групою з більш ніж
двох осіб, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей;
— перебування в громадських місцях
осіб, які не досягли 16 років, без супроводу дорослих;
— відвідування парків, скверів, зон
відпочинку, лісопаркових і прибережних
зон, крім вигулу домашніх тварин однією
особою і в разі службової необхідності;
— відвідування спортивних і дитячих
майданчиків;
— проведення всіх масових заходів,
в яких бере участь понад 10 осіб, крім
заходів, необхідних для забезпечення
роботи органів державної влади і органів місцевого самоврядування тощо.

КОРИСНІ НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ
На Київщині працюють «гарячі лінії» з інформування громадян.
Жителі області можуть телефонувати за вказаними номерами до відповідних служб та ставити запитання щодо карантину та інфекції COVID-19:
0-800-50-52-01 – «гаряча лінія» Міністерства охорони здоров’я;
(044) 425-43-54 – Центр громадського здоров’я МОЗ;
15-45 – Урядова «Гаряча лінія»;
0456 31 00 46 – отримання інформації про коронавірус чи допомогу при підозрі
на COVID-19.
Консультації з питань соціального захисту
населення у Київській області (з 9:00 до 18:00)
096 295 67 87 – інформація з питань соціального обслуговування;
050 975 44 96 – інформація з питань соціальних виплат (допомоги, пільги, субсидії).

Верховна Рада прийняла закон
про відкриття ринку землі
У ніч на 31 березня
відбулося
голосування про
відкриття
ринку
сільськогосподарської
землі.
Від початку розгляду у Верховній
Раді проект цього
закону викликав
хвилю обурення та суперечностей у
суспільстві.
Замість того, щоб створити умови
для посилення безпеки для країни, приймаються закони, які дають підґрунтя для
країн-сусідів маніпулювати думкою українського населення та створюють сприятливі умови для його підбурювання на
певні протестні настрої.
На жаль, історії відомі сумні приклади, коли, купуючи землі, сусіди ставали
там повноправними господарями, побудувавши згодом на ній власну державу.
Як, наприклад, сталося в Палестині. Це
описується у книзі історика Ефраїма Карша «Палестина, яку зрадили». Тому найбільша небезпека в тому, що українців

можуть позбавити права бути повноправними господарями на власній землі.
Депутати Вишгородської міської та
районної рад зверталися як до президента Зеленського, так і до депутатамажоритарника Верховної Ради Ольги
Василевської-Смаглюк про зняття закону з розгляду. Адже очевидно, що його
прийняття невчасне і недоцільне. Проте,
вона все ж таки голосувала «за» відкриття ринку землі, аргументуючи, що внесені
нею правки були враховані. Однак, як бачимо, істотно на закон вони не вплинули.
Прикро, що думка громади залишилася
непочутою.
При цьому, у передвиборчій програмі
президента Зеленського було визначено,
що відкриття ринку землі відбудеться після проведення всенародного референдуму, що не було зроблено на даний час.
Навряд чи після відкриття ринку землі прості фермери зможуть скористатися
можливістю її продати, адже умови, прописані у законі, мінімізують шанси скористатися цим правом.
Заступник міського голови
Трохим ІВАНОВ

За перших симптомів –
телефонуйте своєму лікарю
За даними Центру громадського
здоров’я, станом на 10:00 2 квітня в
Україні 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужали. За добу
було зафіксовано 135 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 51 випадок;
Волинська область — 10 випадків;
Дніпропетровська область — 10 випадків;
Донецька область — 7 випадків;
Житомирська область — 6 випадків;
Закарпатська область — 1 випадок;
Запорізька область — 19 випадків;
Івано-Франківська область — 74 випадки;
Кіровоградська область — 7 випадків;
м. Київ — 160 випадків;
Київська область — 64 випадки;
Львівська область — 11 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Одеська область — 14 випадків;
Полтавська область — 5 випадків;
Рівненська область — 19 випадків;
Сумська область — 26 випадків;
Тернопільська область — 106 випадків;
Харківська область — 1 випадок;
Херсонська область — 4 випадки;
Хмельницька область — 6 випадків;
Чернівецька область — 143 випадки;
Черкаська область — 54 випадки;
Чернігівська область — 3 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій – АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя – відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру
громадського здоров’я України, а також
обласними лабораторіями. Станом на
ранок 2 квітня 2020 року до Центру надійшло 484 повідомлення про підозру на
COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3834 повідомлення про підозру на
COVID-19.
МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань
обов’язково зателефонуйте своєму
сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція – найдієвіший спосіб
убезпечити себе від інфікування.
З 29 березня Україна працюватиме
за оновленими медичними стандартами
надання медичної допомоги хворим на
COVID-19. Зокрема, МОЗ України оновив алгоритми амбулаторно-поліклініч-

ної допомоги пацієнтам з підозрою на
COVID-19. Відповідно до цих алгоритмів,
пацієнтів з легкою формою захворювання, які не мають ризику ускладнень, а також пацієнтів, що одужують та вже не потребують цілодобового нагляду лікарів,
рекомендовано лікувати амбулаторно,
тобто в домашніх умовах.
При цьому лікарі забезпечують постійний контроль поточного стану пацієнта і його контактних осіб за телефоном
та/або можуть здійснювати виїзні консультації з дотриманням правил інфекційного контролю. Медичні працівники,
які надають медичну допомогу за місцем
проживання, і контактні особи пацієнта
обов'язково мають використовувати засоби індивідуального захисту.
Амбулаторне (домашнє) лікування
суворо заборонене у разі, якщо пацієнт
перебуває в групі ризику щодо розвитку
ускладнень або має симптоми, що характеризують середньо-тяжкий і тяжкий
перебіг.
До таких симптомів відносяться: ядуха; утруднене дихання; збільшення частоти дихальних рухів більше фізіологічної
норми; кровохаркання; шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювання, діарея);
зміни психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість).
Зазначаємо, що ускладнення дихання
при COVID-19 зазвичай розвиваються на
другому тижні хвороби, тому медпрацівникам рекомендовано особливо активно
спостерігати за хворими саме в цей період.
Також за дорученням керівника робіт
з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації державного рівня
Віктора Ляшка, у всіх областях України
створені мобільні бригади, які виїжджають на виклик сімейного лікаря, екстреної медичної допомоги та інших медичних працівників до пацієнтів з підозрою
на COVID-19 для забору зразків на проведення досліджень у лабораторії. Це
значно зменшить мобільність людей, які
мають симптоми гострого вірусного захворювання та потребують здачі відповідних аналізів.
Таких мобільних бригад уже є 567. Їх
кількість буде збільшуватися.
Про випадки відмови від проведення
дослідження на коронавірусну інфекцію,
за наявності симптомів та підпадання під
визначення захворювання, просимо повідомляти гарячу лінію вашої області.
Джерело: сайт МОЗ
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Зворотної дороги до кошмарних перевезень немає
У деяких засобах масової інформації та соціальних мережах останнім часом поширюються недостовірні публікації щодо діяльності КП
«Вишгородпастранс», позиції окремих депутатів у прийнятті рішень по
автопідприємству. Саме тому депутатська група «Єдність», до складу
якої входять Микола Кравченко, Ганна Булгакова, Юрій Попов, Тамара Войтович, Володимир Лісогор, Богдан Руденок, Дмитро Корнійчук,
Олена Лісогор, Анатолій Шока, Олександр Клавдієнко, вважає за необхідне надати читачам газети, нашим виборцям об’єктивну і неупереджену інформацію і таким чином розвіяти всілякі чутки та фейки.
Свого часу, коли створювалося КП
«Вишгродпастранс», депутатська група
«Єдність» не підтримала це рішення і,
відповідно, не голосувала «за». Причина
полягала в тому, що нас не влаштовував
бізнес-план майбутнього підприємства,
економічне обґрунтування і т. д. Але рішення було прийнято.
У подальшому, щоб забезпечити
нормальну роботу новоствореного підприємства, ми підтримали рішення про
його фінансування і таким чином забезпечили регулярні пасажирські перевезення наших пенсіонерів та інших пільгових категорій населення. Як показав
час — це було правильне рішення. Проблема перевезення людей, яка існувала
десятки років, — зникла. Вишгородці
отримали можливість вільно, без принижень, без черг добиратися до столиці
у лікувальні заклади, державні установи
тощо. Зустрічаючись з виборцями на
своїх округах, ми відчуваємо повну підтримку щодо організації перевезень, чуємо слова вдячності тисяч людей. І це є
свідченням того, що міська рада обрала
стратегічно правильний курс на розви-

ток комунальної транспортної інфраструктури.
Поруч з нами, у Києві, є чудовий приклад того, як розвивається комунальний
транспорт. За словами міського голови
Віталія Кличка, у найближчій перспективі з вулиць столиці зникнуть старі,
чадні приватні маршрутки, а натомість
з’являться нові великі автобуси з низькою підлогою, кондиціонерами, системою Wi-Fi тощо. До цього і ми маємо
прийти.
На відміну від минулих приватних
перевізників, тепер міська влада може
чітко контролювати роботу свого підприємства, оперативно вирішувати ті чи
інші його господарські питання, вносити
корективи до графіків руху, змінювати
за потреби інтервали та розглядати інші
питання, що виникають у ході роботи.
У нового підприємства завжди є ризики. Наприклад, депутатська постійна
комісія з транспорту виявила ознаки
правопорушень у питаннях закупівлі рухомого складу тощо. І це правильно, що
депутати намагаються навести порядок.
Наша група «Єдність» теж підтримала

комісію та проголосувала за звернення
до відповідних компетентних органів,
внаслідок чого були порушені відповідні
кримінальні справи. Ми наполягаємо на
тому, аби винні були покарані.
Окремі депутати міської ради наполягають на ліквідації КП «Вишгородпастранс», як збиткового підприємства, і
пропонують повернутися до послуг приватних перевізників. На нашу думку —
це далеко не господарський підхід. Як
кажуть лікарі, хворого треба лікувати,
а не відправляти з ходу до моргу. Вже
існує колектив і підприємство, яке напрацювало маршрути. Тепер що, людей
розігнати і зробити їх безробітними?
Їм потрібно надати соціальні виплати
тощо. А головне — за ними стоять сім’ї.
По-друге, міська рада має зобов’язання
перед банками у зв’язку із закупівлею
автобусів. У разі несплати коштів – наші
рахунки будуть заарештовані. Хіба це
по-господарському?
Але головна причина вимог про ліквідацію автопідприємства невеликою
групою людей полягає не у його збитковості, а в лобіюванні інтересів приватних
перевізників. Це боротьба за фінансові
ресурси. Створене КП «Вишгородпастранс» позбавило приватних перевізників значних коштів, образно кажучи, вирвало з їх рота ласий шматок. Тому перевізники, їх прихильники у міській раді,
окремі громадяни, які бачать себе майбутніми мерами, роблять все можливо,
щоб повернути ситуацію назад.
Але ж вишгородці ще не забули
кошмарні перевезення минулого. Ще

не стерлися з пам’яті брудні і зашарпані приватні «Богдани», хамство водіїв,
коли пенсіонерів за людей не вважали
і виштовхували із автобусів, коли на
знахабнілих хазяїв не було управи. І не
дивлячись на те, що тисячі вишгородців
задоволені нинішніми перевезеннями,
лобісти намагаються повернути все назад. І їм наплювати на думки пасажирів.
Цим «добродіям» хочеться сказати,
що в одну ріку неможливо увійти двічі.
На нашу думку, сьогодні потрібно докласти всіх зусиль, щоб комунальне автопідприємство отримало друге дихання
— брало участь у тендерах за перевезення пасажирів по району, області, на
міжміських сполученнях, а в майбутньому і за маршрути за кордон. Потенціал
у КП «Вишгородпастранс» великий і
практично ще не використаний.
Сьогодні, під час карантину, комунальні автобуси не простоюють. Вони
перевозять медиків, пожежних, рятувальників, військових до місць роботи.
Один автобус курсує до Жукина, інший
— до Катюжанки. Спеціалістів вони перевозять безкоштовно, адже міська рада
прийняла рішення профінансувати витрати на боротьбу з коронавірусом. Жоден із приватних перевізників жодного
автобуса не виділив. Така їхня мораль.
Нападки на КП «Вишгородпастранс»
однозначно будуть посилюватися. Чим
ближче до осінніх виборів, тим запекліше. Але ми переконані, що останнє слово буде не за лобістами приватників, а
за широким загалом вишгородців.
Депутатська група «Єдність»

Заплатіть за воду і стоки, не виходячи з дому!
Останнім часом поширюється інформація про ухвалені нормативні документи, що начебто надають дозвіл
споживачам на період дії карантину не
оплачувати отримані послуги централізованого водопостачання та водовідведення.
Насправді така інформація не є достовірною. Йдеться лише про тимчасове припинення відключень та застосування штрафних санкцій у разі
несплати за послуги, надані Вишгородським МКП «Водоканал».
Вишгородське МКП «Водоканал»
працює 24 години на добу, 7 днів на
тиждень. Навіть незважаючи на теперішню ситуацію, підприємству необхідно своєчасно сплачувати за спожиту
електроенергію, забезпечувати основні
технологічні процеси, купувати необхідні
матеріали та запчастини, паливно-мастильні матеріали.
Закликаємо кожного не зволікати

і заплатити за ті послуги водопостачання та водовідведення, якими ви
вже скористалися. А в умовах карантину це зробити можна з використанням інтернет-ресурсів:
— Ощад 24/7;
— Приват 24;
— Portmone;
— Abonent info. сom (інформація вказана у квитанції на оплату).
Показники лічильників можна подати у наступний спосіб:
— за номером телефону: (04596) 23-602;
— через офіційний сайт: http://www.
vyshhorodvodokanal.com.ua;
— особистий кабінет, через систему
abonentinfo.com;
— у скриньку на першому поверсі адмінбудинку МКП «Водоканал» за адресою: вул. Набережна, 8-а.
Диспетчерська служба працює у
звичному режимі, тож про аварійні
ситуації можна інформувати за номе-

ром: (04596) 22-722.
Отож, звертаємо увагу на необхідність щомісячних розрахунків за спожиті послуги. Саме регулярність оплат
дозволить нашому підприємству й надалі забезпечувати безперебійне і цілодо-

бове централізоване водопостачання та
водовідведення. Тому від своєчасності
та повноти розрахунків кожного з абонентів залежить водозабезпечення усіх
споживачів!
Адміністрація ВМКП «Водоканал»
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З такими поняттями ще довго воюватимемо з коронавірусом
Дикунство аборигенів із Нових
Санжар по відношенню до своїх співвітчизників, евакуйованих із Китаю,
вразило всіх нормальних людей. Хотілося вірити, що цей факт мракобісся,
правового нігілізму — поодинокий,
нетиповий для українців. Але, як свідчать останні події, — ми на цивілізованому рівні папуасів Нової Гвінеї.
Сів у Борисполі літак з українцями,
евакуйованими із В’єтнаму. На прохання пройти карантинні процедури, озвірілі
пасажири кинулись проривати двері аеропорту. Частині таки вдалось втекти.
Ницість цієї юрби полягає в тому, що
у В’єтнамі всі вони дали згоду на двотижневу обсервацію в одному з готелів
Київської області, лише б вилетіти до
України. Тепер хто дасть гарантію того,
що серед них не було носія коронавірусу?.. Ще на понад 50 осіб складено адмінпротоколи за спробу втекти з готелю,
в якому мали б проходити обсервацію.

Чи мислиме таке у цивілізованій країні? Європейці були б спочатку шоковані
цим дикунством, а потім, оговтавшись,
гумовими палицями привели б усіх до
тями і по етапу — в ізолятор. У Німеччині сьогодні штрафи для подібних відморозків – до 25 тисяч євро або до п’яти
років за гратами. Там, як завжди, все під
контролем і панує правило: орнунг унд
дісциплінен (порядок і дисципліна). А в
Україні всім плювати. Самі порушуємо
закон, а потім кричимо, що закони не
працюють.
Я навіть не уявляю, що було б з цими
пасажирами в Китаї. Там за умисне приховування коронавірусу або недостовірну інформацію щодо стану хворого
карають десятьма роками в’язниці або
довічним ув’язненням, або розстрілом.
За прорив з аеропорту десятьма роками не обійшлося б, і дехто із зачинщиків
точно отримав би кулю в потилицю. Я
бачив у Китаї по поліцейському каналу,

як валять подібних фра- НИЦІСТЬ ЮРБИ
єрів: ті скиглять перед
ямою, але пізно.
Враження
вірусом
подібної істоти — це
півбіди. Страшно те,
що вони — потенційна
загроза для безневинної сім’ї, друзів, колег,
сусідів... Такі реально
створюють загрозу громадській безпеці, безпосередньо нам з вами.
Боюсь, що нам боком вилізуть хіхоньки
та хахоньки про вірус.
У супермаркетах по нори, Бориспіль, врешті-решт Вишгород,
гах одне одного ходять
— яка там дистанція, старенькі люди, є віддзеркаленням культури не вище
найбільш вразливі, човгають до мага- плінтуса, безвідповідальності, хамства
зинів замість того, щоб попрохати зро- і безкарності. З цими поняттями ми ще
бити закупи дітей, онуків, молодших довго будемо воювати з коронавірусом.
Володимир ТКАЧ
сусідів. Тому і не дивно, що Нові Санжа-

СЛУЖБА «101» ЗАСТЕРІГАЄ

Не нехтуйте правилами
пожежної безпеки!
На території району загострилася
ситуація з пожежами в природних
екосистемах та на відкритих територіях. Протягом місяця на території
Вишгородського району виникло 174
пожежі в трав’яному настилі та смітті, з них 14 в м. Вишгороді. Протягом
тижня сталося 61 загоряння, 5 – у м.
Вишгороді. Така сумна статистика
свідчить про те, що люди нехтують
основними правилами пожежної безпеки.
Причинами пожежі в лісі та на відкритих територіях можуть стати блискавка
або засуха, але головною причиною їх
виникнення є необережність людини.
Тож, Вишгородський РВ ГУ ДСНС України у Київській області звертається до
населення з проханням дотримуватися
правил пожежної безпеки!
Загорання у природних екосистемах
виникають внаслідок випалювання сухої
рослинності, порушення громадянами
правил пожежної безпеки під час проведення сільськогосподарських робіт
на власних присадибних ділянках, перебування в лісових масивах і на торфовищах. Особливу небезпеку становить
саме випалювання залишків рослинності на власних присадибних ділянках,
адже такі дії призводять до виникнення
масштабних пожеж.
Досвід минулих років свідчить, що
саме безвідповідальність населення
призводить до виникнення такого лиха,
як торф’яні пожежі.
Незважаючи на вжиті заходи, Державна служба України з надзвичайних

ситуацій не в змозі забезпечити пожежну безпеку населення без його допомоги та розуміння. Усім нам необхідно докладати максимум зусиль, аби запобігти
виникненню пожеж, подбавши про свою
безпеку та безпеку близьких.
Щоб уникнути пожеж, дотримуйтесь
наступних правил:
– не розводьте багаття у лісі, окрім
призначених для вогнищ місцях;
– не засмічуйте місце відпочинку;
– обгороджуйте та розчищайте місце
розпалення багаття;
– не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;
– не розкидайте недопалки та сірники на суху лісову підстилку;
– стежте, щоб діти не бавилися з вогнем;
– не створюйте смітники в лісі та на
прилеглих землях, тим більше, не підпалюйте їх;
– приберіть місце погашеного вогнища, переконайтесь, що горіння відсутнє.
Шановні громадяни! Дотримуйтесь
правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів та на відкритих територіях.
Пам’ятайте, що лише висока культура
поводження з вогнем, дотримання правил пожежної безпеки позбавить вас від
біди і страждань, що приносять пожежі.
Будьте пильними та у разі виникнення
пожежі негайно телефонуйте за номером Служби порятунку «101».
Інспектор Вишгородського
РВ ГУ ДСНС України
у Київській області Ігор РИБЕЦЬ

Вишгород
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Які зміни чекають на українців
з 1 квітня: додаткові виплати,
Великдень і карантин
В Україні у квітні 2020 року відбудеться декілька істотних змін – пенсіонери отримають додаткові виплати, породіллі зможуть користуватися
послугами пологових будинків безкоштовно. У цьому місяці православні
святкуватимуть одне з найбільших
церковних свят – Великдень.
Пенсії та виплати

пенсію.
Також з 1 квітня пенсію перерахують
працюючим пенсіонерам. Такі перерахунки роблять автоматично два рази в
рік, і до Пенсійного фонду із заявами
звертатися не потрібно.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль
зазначив, що найближчими днями
буде розроблений механізм індексацій
пенсій і не виключено, що перерахунок
пенсій проведуть до кінця квітня.
Безкоштовна медицина
З 1 квітня в Україні має запрацювати Програма медичних гарантій, яка
охоплює оплату пологів для українок. На
кожну породіллю (пологи, кесарів розтин, ліки, палату, щеплення, екстрену
допомогу та реанімацію) буде виділено
8500 гривень.

У квітні всі пенсіонери, у яких пенсії
менш як 5 тисяч гривень, отримають
додаткову одноразову виплату в розмірі однієї тисячі гривень. Додаткові «карантинні» виплати в Україні отримає не
менше 10 мільйонів українців. Раніше в
Міністерстві соціальної політики заявляли, що у квітні додаткові виплати дадуть
також людям з інвалідністю, дітям з інвалідністю та тим, хто отримує соціальну

Онлайн-уроки для 6 класу
Уроки з усіх предметів транслюватимуть телеканали ZOOM та News One:
понеділок – англійська мова, математика, руханка, біологія;
вівторок – українська мова, математика, руханка, географія;
середа – англійська мова, математика, руханка, історія;
четвер – українська мова, математика, руханка, біологія;
п’ятниця – українська мова, історія,
руханка, англійська мова, географія, руханка.
Онлайн-уроки для 7 класу
Уроки зі всіх предметів транслюватиме телеканал ZIK:
понеділок – англійська мова, історія України, руханка, математика, географія, руханка;
вівторок – українська мова, матема-

Крім того, Кабінет міністрів України
затвердив перелік медичних послуг, які
стануть безкоштовними з 1 квітня:
первинна допомога;
екстрена;
амбулаторно-поліклінічна (послуги
профільного лікаря, до якого направив
сімейний лікар);
стаціонарна;
паліативна медична допомога – обслуговування невиліковних хвороб (знеболювання, допомога сім'ям пацієнтів,
підтримка життєдіяльності, догляд за
пацієнтом);
медична реабілітація;
медична допомога у зв'язку з пологами;
реімбурсація
лікарських
засобів
(«Доступні ліки»).
Великдень та святкові вихідні
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парафіяни не зможуть. Відзначати свято
також доведеться вдома, без виходів на
шашлики та у гості.
Президент України Володимир Зеленський погодив із керівництвом церков, що богослужіння можна буде проводити онлайн, як відеоконференцію.
Крім того, розглянуто можливість
біля церков і храмів розмістити патрулів. Якщо там виникнуть скупчення
великої кількості людей, спецпатрулі
проводитимуть з парафіянами бесіди,
роз'яснюючи, наскільки це небезпечно.
Податки
У квітні діятимуть податкові послаблення на період карантину:
до 30 кінця квітня від нарахування,
обчислення та сплати єдиного соціального внеску на себе звільняються ФОПи,
самозайняті особи, члени фермерських
господарств;
до 30 квітня не нараховуватимуть
податок на нерухомість, земельний податок та орендну плату за використання
державної і комунальної землі;
до 1 червня отримали відстрочку ті,
хто зобов’язаний подавати електронні
декларації в квітні;
у квітні не буде жодних податкових
перевірок.

Великдень у 2020 році православні
відзначатимуть 19 квітня. За законом,
наступний день після Великодня – понеділок, 20 квітня, також повинен бути
вихідним. Однак, у цьому році українці
святкуватимуть Великдень у режимі карантину, який продовжено до 24 квітня.
Усі богослужіння будуть проводитися онлайн, масово збиратися в церквах

У понеділок, 6 квітня, стартує проєкт «Всеукраїнська школа
онлайн», завдяки якому транслюватимуть уроки для школярів з 5-го
по 11-й клас.
Як повідомили на сайті Міністерства освіти та науки, онлайн-уроки
відбуватимуться з понеділка по п’ятницю, розпочинатимуться о 10:00.
Уроки для кожного класу показуватиме конкретний телевізійний канал, а також їх можна подивитися на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки.
У межах проєкту викладатимуть 40 педагогів з Києва, проводимуть
уроки з таких предметів: українська мова, українська література, історія України, всесвітня історія, англійська мова, фізика, алгебра, геометрія, географія, хімія, біологія. Далі публікуємо актуальний розклад
уроків для школярів та на яких каналах транслюватимуть:
Онлайн-уроки для 5 класу
Уроки з усіх предметів транслюватимуть телеканали "ПлюсПлюс" та "112
Україна":
понеділок – англійська мова, математика, руханка;
вівторок – українська мова, математика, руханка;
середа – українська мова, історія,
руханка, англійська мова;
четвер – українська мова, математика, руханка;
п’ятниця – англійська мова, математика, руханка.

ВАРТО ЗНАТИ

тика, руханка, біологія, фізика, руханка;
середа – англійська мова, математика, руханка, хімія, географія, руханка;
четвер – українська мова, всесвітня історія, руханка, фізика, біологія, руханка;
п’ятниця – українська мова, математика, руханка, англійська мова, хімія,
руханка.
Онлайн-уроки для 8 класу
Уроки з усіх предметів транслюватимуть телеканал «Індиго» та УНІАН:
понеділок – англійська мова, історія України, руханка, алгебра, географія, руханка;
вівторок – українська мова, геометрія, руханка, біологія, фізика, руханка,
історія України;
середа – англійська мова, алгебра,
руханка, хімія, географія, руханка;
четвер – українська мова, геометрія, руханка, всесвітня історія, фізика,
руханка;
п’ятниця – хімія, англійська мова,
руханка, біологія.
Онлайн-уроки для 9 класу
Уроки зі всіх предметів транслюватимуть
телеканали
«Рада»
та
UA:Культура:
понеділок – українська мова, алгебра, руханка, англійська мова, історія
України, руханка, географія;
вівторок – українська література,
геометрія, руханка, фізика, історія України, руханка, біологія;

Всеукраїнська школа онлайн
середа – англійська мова, алгебра,
руханка, географія, хімія, руханка;
четвер – українська мова, геометрія, руханка, фізика, всесвітня історія,
руханка;
п’ятниця – біологія, українська література, руханка, хімія, англійська мова,
руханка.
Онлайн-уроки для 10 класу:
Уроки з усіх предметів транслюватиме телеканал UA:Перший:
понеділок – українська мова, алгебра, руханка, фізика, історія України,
руханка;
вівторок – українська література,
фізика, руханка, історія України, біологія, руханка, географія;
середа – англійська мова, геометрія, руханка, хімія, географія, руханка;
четвер – українська мова, фізика,
руханка, англійська мова, всесвітня історія, руханка;
п’ятниця – українська література,
алгебра, руханка, англійська мова, хімія,
руханка, біологія.

Онлайн-уроки для 11 класу
Уроки зі всіх предметів транслюватиме телеканал М1:
понеділок – українська мова, алгебра, руханка, фізика, історія України,
руханка;
вівторок – українська література,
біологія, руханка, історія України, географія, руханка;
середа – англійська мова, геометрія, руханка, хімія, біологія, руханка;
четвер – українська література, фізика, руханка, англійська мова, всесвітня історія, руханка;
п’ятниця – українська мова, фізика,
руханка, хімія, алгебра, руханка.
Домашні завдання на карантині
На YouTube-каналі МОН в описі під
кожним відео вчителі залишатимуть
домашні завдання, які учні зможуть
зробити, аби краще засвоїти матеріал.
Завдання даватимуться за найпоширенішими у країні підручниками. Посилання на електронні версії цих підручників
також можна буде знайти в описі під відео.

6

Програма ТБ

Вишгород
Субота, 4 квітня 2020 року

ПОНЕДІЛОК, 6 КВІТНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 18:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
10:20 «Життя вiдомих
людей»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:05 «Мiняю жiнку»
14:25 «Свiт навиворiт - 2:
Iндiя»
15:25, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Доктор
Вiра»
22:45 «Грошi 2020»
00:00 «Дубiнiзми 2020»

2+2
06:00 «Шаленi перегони
2018»
08:05, 11:15 «ДжеДАI
2019»
10:05, 18:15 «Спецкор»
10:40, 18:45 «ДжеДАI»
14:55 Х/ф «Маска нiндзя»
16:40 Х/ф «Захисник»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-4»
21:00 Т/с «Карпатський
рейнджер»
21:50 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-8»
23:35 Х/ф «Нiндзя
Незворушний»

15:00, 18:00, 21:00, 23:30
Новини
09:30 Т/с «Жiночий рай»
11:50 Телепродаж
12:30, 13:10, 15:10 «На
Карантинi»: марафон
16:15 Д/ц «Свiт дикої
природи»
17:30 Перша шпальта
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Супер-Чуття»
19:55 Д/ц «Тваринна
зброя»
21:30 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
00:00 Бюджетники

UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,

ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,

19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Мiсiя: краса
12:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Вiдважнi»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Таємне
кохання»
23:30 Т/с «Тато - одинак»
ТЕТ
08:00, 09:00, 16:00, 17:00,
19:30 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 23:00
Одного разу в Одесi
10:00, 18:30 СуперЖiнка

2
11:00, 17:30 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
14:00 Х/ф «Жива вода»
15:10, 21:00 Танька i
Володька
15:35, 16:30 Країна У
22:00 Т/с «Кухня»
00:00 Казки У Кiно
СТБ
06:05 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
07:00 «Все буде добре!»
08:55 «Неймовiрна
правда про зiрок»
10:45 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
11:45, 18:55 «Один за
всiх»
12:40 «МастерШеф»
15:35 «Хата на тата»

17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 «Супермама»
20:00 Т/с «У кожного свiй
обман»
22:45 Т/с «Бiля рiчки два
береги»
НОВИЙ КАНАЛ
07:05 Варьяти
10:00 Дiти проти зiрок
12:20 Х/ф «Дитсадковий
полiцейський»
14:30 Х/ф «Ковбої проти
прибульцiв»
17:00 Х/ф «Межа
майбутнього»
19:00 Вiд пацанки до
панянки
21:10 Х/ф «Три iкси 2:
Новий рiвень»
23:10 Х/ф «Вбивцi на

замiну»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
09:55, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:45, 12:25 Х/ф
«Жандарм i iнопланетяни»
14:00 Х/ф «Жандарм i
жандарметки»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Побачити
океан»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Антизомбi.
Дайджест
10:50 Х/ф «Випробування
вогнем»
12:45, 15:45 Факти. День
13:15, 16:20 Х/ф «Рейс»
16:40 Х/ф «Праведник-2»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Теорiя змови
21:20 Т/с «Нюхач»
22:15 Свобода слова
5 КАНАЛ
06:20, 20:35 Гончаренко
рулить
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,

19:00, 21:00, 00:00 Час
новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Д/c «Свiт
майбутнього»
09:30, 15:30 Д/c «Топ
10:Таємницi й загадки»
10:10, 11:10 Д/c
«Найекстремальнiший»
12:10 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
13:15, 14:15 Д/c
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
16:10 Машина часу
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
22:00, 23:00
Документальний фiльм

ВIВТОРОК, 7 КВІТНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 18:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
10:20 «Життя вiдомих
людей»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:05 «Мiняю жiнку»
14:25 «Свiт навиворiт - 9:
Японiя»
15:25, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Доктор
Вiра»
22:45 «Одруження
наослiп»

2+2
09:20, 18:15 «Спецкор»
10:00, 18:45 «ДжеДАI»
10:35, 17:20 «Загублений
свiт»
13:15 «Помста природи»
13:45 Х/ф «Чорна маска»
15:40 Х/ф «Напролом»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-4»
21:00 Т/с «Карпатський
рейнджер»
21:50, 23:35 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-8»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини

09:30 Т/с «Жiночий рай»
10:40 Т/с «Полдарк»
11:50 Телепродаж
12:30, 13:10, 15:10 «На
карантинi»: марафон
16:15 Д/ц «Свiт дикої
природи»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Супер-Чуття»
19:55 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
21:30, 23:45 #ВУКРАЇНI
22:10 Святi та грiшнi
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Мiсiя: краса

12:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Вiдважнi»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Таємне
кохання»
23:20 Контролер
00:00 Х/ф «Маша i
ведмiдь»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 16:05, 17:00,
19:30 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 23:00
Одного разу в Одесi

09:00, 15:10, 21:00 Танька
i Володька
10:00, 18:30 СуперЖiнка 2
11:00, 17:30 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
14:00 Х/ф «Регентруда»
15:40, 16:35 Країна У
22:00 Т/с «Кухня»
00:00 Казки У Кiно
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:45 Т/с «Коли ми
вдома»
12:45 «МастерШеф»
15:45 «Хата на тата»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 «Супермама»
18:55 «Один за всiх»
20:00 Т/с «У кожного свiй

обман»
22:45 Т/с «Бiля рiчки два
береги»
НОВИЙ КАНАЛ
07:05 Варьяти
09:00 Х/ф «Ред»
11:00 Т/с «Завзятi
домогосподарки»
13:00 Шалена зiрка
15:00, 19:00 Хто проти
блондинок?
21:00 Х/ф «Штурм Бiлого
дому»
23:40 Х/ф «Кров’ю i
потом: Анаболiки»
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 «Не вiдпускай
мою руку»
13:25 Т/с «Дурна кров»
14:20 «Україна вражає»
14:50, 15:40 «Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Побачити

океан»

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 «Не вiдпускай
мою руку»
13:25 Т/с «Дурна кров»
14:20 «Україна вражає»
14:45, 15:40 «Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

23:50 Т/с «Побачити
океан»

програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек»
12:25 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:25 Т/с «Дурна кров»
14:20 «Україна вражає»
14:45, 15:40 «Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Т/с «Побачити
океан»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Секретний фронт
12:25, 13:15 Х/ф
«Перехресний вогонь»
12:45, 15:45 Факти. День
14:40, 16:20, 21:20 Т/с
«Нюхач»
17:50 Т/с «Рiшає
Онiстрат»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Антизомбi.
Дайджест
22:15 Х/ф «Орлиний зiр
(На гачку)»

Мелек»
12:25 Х/ф «Суперзять»
14:20 «Україна вражає»
14:50, 15:40, 23:45
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

Галактики»
12:35, 13:15 Х/ф «Живим
чи мертвим»
12:45, 15:45 Факти. День
14:50, 16:20, 23:35
Х/ф «Краще не чiпати
Зохана!»
17:30, 20:10 Дизель шоу
18:45 Факти. Вечiр
22:40 Скетч-шоу «На
трьох»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Теорiя змови
11:00 Х/ф «Швидкий
вогонь»
12:35, 13:20 Х/ф «Нiчний
полiт»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35, 16:20, 21:20 Т/с
«Нюхач»
17:50 Т/с «Рiшає
Онiстрат»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
23:00 Х/ф «За подих вiд
тебе»

5 КАНАЛ
06:20 Гончаренко рулить
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Д/c «Свiт
майбутнього»
09:30, 15:30 Д/c «Топ
10:Таємницi й загадки»
10:10, 11:10 Д/c
«Найекстремальнiший»
12:30 Є сенс
13:15, 14:15 Д/c
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
16:10 Машина часу
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
20:35 Особливий погляд
22:00, 23:00
Документальний фiльм

СЕРЕДА, 8 КВІТНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20, 18:00
«Життя вiдомих людей
2020»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:05 «Мiняю жiнку»
14:25 «Свiт навиворiт - 9:
Японiя»
15:25, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Доктор
Вiра»
22:45, 23:50 «Свiт
навиворiт 11: Китай»

2+2
06:00, 07:40 Т/с «Команда
А»
09:20, 18:15 «Спецкор»
10:00, 18:45 «ДжеДАI»
10:35, 17:20 «Загублений
свiт»
12:30 «Вiдеобiмба»
13:00 Х/ф «На межi»
15:10 Х/ф «Втеча»
19:15 Т/с «Опер за
викликом»
20:10 Т/с «Звонар»
22:00 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-9»
23:45 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-8»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!

07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:30 Т/с «Полдарк»
11:50 Телепродаж
12:30, 13:10, 15:10 «На
карантинi»: марафон
16:15 Д/ц «Свiт дикої
природи»
17:30 #ВУКРАЇНI
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Супер-Чуття»
19:55 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
21:30 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:10 Т/с «Епоха честi»
23:45 Спiльно
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок

з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Мiсiя: краса
12:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Вiдважнi»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Таємне
кохання»
23:30 Х/ф «Срiблястий
дзвiн струмка»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 16:00, 17:00,
19:30 Одного разу пiд

Полтавою
08:30, 09:30, 23:00
Одного разу в Одесi
09:00, 15:30, 21:00 Танька
i Володька
10:00, 18:30 СуперЖiнка
2
11:00, 17:30 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
14:00 М/ф «Бебi-бос»
16:30 Країна У
22:00 Т/с «Кухня»
22:30 Сiмейка У
00:00 Казки У Кiно
СТБ
06:00, 09:15 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
07:00 «Все буде добре!»
08:50 Т/с «Коли ми
вдома»
12:00 «МастерШеф»

15:20 «Хата на тата»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 «Супермама»
18:55 «Один за всiх»
20:00 Т/с «У кожного свiй
обман»
22:45 Т/с «Бiля рiчки два
береги-2»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:00 Kids Time
06:05 М/с «Шоу Лунi
Тьюнз»
07:05 Варьяти
09:00 Х/ф «Ред 2»
11:00 Т/с «Завзятi
домогосподарки»
13:00 Шалена зiрка
15:00, 19:00 Суперiнтуїцiя
21:00 Х/ф «22 милi»
22:50 Х/ф «Цiна страху»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона
11:00 Х/ф «Смертельний
список»
12:35, 13:15 Х/ф «За
подих вiд тебе»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35, 16:20, 21:20 Т/с
«Нюхач»
17:50 Т/с «Рiшає
Онiстрат»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Секретний фронт
23:15 Х/ф «Перехресний
вогонь»

5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Д/c «Свiт
майбутнього»
09:30, 15:30 Д/c «Топ
10:Таємницi й загадки»
10:10, 11:10 Д/c
«Найекстремальнiший»
12:30 Про вiйсько
13:15, 14:15 Д/c
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
16:10 Машина часу
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
20:35 На власнi очi
22:00, 23:00
Документальний фiльм

ЧЕТВЕР, 9 КВІТНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20, 18:00
«Життя вiдомих людей
2020»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:05 «Мiняю жiнку»
14:25 «Свiт навиворiт - 9:
Японiя»
15:25, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 Х/ф «Iван
Васильович змiнює
професiю»
22:30 «Право на владу

2020»
2+2
09:20, 18:15 «Спецкор»
10:00, 18:45 «ДжеДАI»
10:35 «Рiшала»
12:35, 17:20 «Загублений
свiт»
13:30 «Помста природи»
14:05 Х/ф «Викрадення
лiтака»
15:50 Х/ф «Iкар»
19:15 Т/с «Опер за
викликом»
20:10 Т/с «Звонар»
22:00 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-9»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!

07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:30 Т/с «Полдарк»
11:50 Телепродаж
12:30, 13:10, 15:10 «На
карантинi»: марафон
16:15 Д/ц «Свiт дикої
природи»
16:50 Д/ц «Дикi тварини»
17:30 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Супер-Чуття»
19:55 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
21:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:10 Т/с «Епоха честi»
23:45 Перша шпальта

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Мiсiя: краса
12:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Вiдважнi»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Таємне
кохання»
23:20 Слiдами
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 16:30, 19:30

Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 23:00
Одного разу в Одесi
09:00, 16:00, 21:00 Танька
i Володька
10:00, 18:30 СуперЖiнка 2
11:00, 17:30 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
14:00 Х/ф «Люблю
назавжди»
22:00 Сiмейка У
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
10:35 «МастерШеф»
15:35 «Хата на тата»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 «Супермама»
18:55 «Один за всiх»

20:00 Т/с «У кожного свiй
обман»
22:45 Т/с «Бiля рiчки два
береги-2»
НОВИЙ КАНАЛ
07:05 Варьяти
09:20 Х/ф «Дiамантовий
полiцейський»
11:00 Т/с «Завзятi
домогосподарки»
13:00 Шалена зiрка
15:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Скеля»
23:50 Х/ф «Таємний
агент»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна

5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 00:00 Час
новин
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Д/c «Свiт
майбутнього»
09:30, 15:30 Д/c «Топ
10:Таємницi й загадки»
10:10, 11:10 Д/c
«Найекстремальнiший»
13:15, 14:15 Д/c
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
16:10 Машина часу
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
20:35 Гончаренко рулить
22:00, 23:00
Документальний фiльм

П’ЯТ Н ИЦ Я, 1 0 КВІТНЯ 2020 Р ОК У
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20, 18:00
«Життя вiдомих людей
2020»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:05 «Мiняю жiнку»
14:25 «Свiт навиворiт - 9:
Японiя»
15:25, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 «Лiга смiху.
Дайджест 2020»
22:20 Прем’єра. «Вечiрнiй

квартал 2020»
00:05 Х/ф
«Найвеличнiший шоумен»
2+2
07:40 Т/с «Команда А-2»
09:20, 18:15 «Спецкор»
10:00, 18:45 «ДжеДАI»
10:35 «Помста природи»
14:00 Х/ф «Льодовиковий
перiод»
15:30 Х/ф «Мiцний
горiшок: Гарний день,
аби померти»
19:15 Х/ф «Форсаж»
21:10 Х/ф «Голодний
кролик атакує»
23:05 Х/ф
«Суперполiцейськi-2»

UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:30
Новини
09:30 Т/с «Полдарк»
12:30, 13:10, 15:10 «На
Карантинi»: марафон
16:15 Д/ц «Дикi тварини»
17:30, 00:00 Схеми.
Корупцiя в деталях
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Супер-Чуття»
19:55 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
21:25 Перша шпальта
22:00 Хресна Дорога за
участю Святiшого Отця
Франциска

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
12:30 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Т/с «Дочки»
18:00 Т/с «Вiдважнi»
20:10 Гучна справа
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Дочки-мачухи»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 19:30 Одного разу
пiд Полтавою
08:30, 09:30 Одного разу
в Одесi
09:00, 15:30, 16:30 Танька

i Володька
10:00, 18:30 СуперЖiнка 2
11:00 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
14:00, 16:00 Країна У
17:00 М/ф
«Льодовиковий перiод»
21:00 М/ф «Тролi»
22:40 Х/ф «Третiй зайвий 2»
СТБ
06:50 Х/ф «Дiлова жiнка»
09:00 Х/ф «Краще не
буває»
11:50 «Супермама»
15:30, 18:00, 19:00
«Холостяк»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
22:45 Т/с «Пограбування

по-жiночому»
НОВИЙ КАНАЛ
07:05 Варьяти
08:30 Дiти проти зiрок
10:30 Х/ф «Штурм Бiлого
дому»
13:00 Х/ф «22 милi»
15:00 Х/ф «Три iкси 2:
Новий рiвень»
17:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Рiддiк»
23:40 Х/ф «Тiнь»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Антизомбi.
Дайджест
10:55 Х/ф «У пошуках

5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
06:20, 12:30 На власнi очi
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 00:00 Час
новин

07:10, 08:10, 21:30
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Д/c «Свiт
майбутнього»
09:30, 15:30 Д/c «Топ
10:Таємницi й загадки»
10:10, 11:10 Д/c
«Найекстремальнiший»
13:15, 14:15 Д/c
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
16:10 Машина часу
18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
20:35 Особливий погляд
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
22:00, 23:00
Документальний фiльм
00:35 ID JOURNAL

СУБОТ А , 11 КВІТНЯ 2020 Р ОК У
1+1
06:15, 07:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 Х/ф «Досконалi»
11:45 Х/ф «Ультиматум
Борна»
13:50 Х/ф «Спадок
Борна»
16:30, 21:30 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2020»
19:30 ТСН
20:15 «Чистоnews 2020»
20:25 «Українськi сенсацiї
2020»
23:20 «Свiтське життя.
2020»

2+2
06:00, 09:45 «Загублений
свiт»
07:45 «ДжеДАI 2019»
13:40 Х/ф «Людина
президента»
15:30 Х/ф «Людина
президента-2»
17:05 Х/ф «Форсаж»
19:00 Х/ф «Шакал»
21:15 Х/ф «Важка мiшень»
23:05 Х/ф «Мега-акула
проти Меха-акули»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини

09:30 Енеїда
10:35 М/с «Книга
джунглiв»
12:10 Телепродаж
12:45 Д/ц «Це цiкаво»
13:20 Х/ф «Естер
Прекрасна»
15:05 UA:Фольк
16:05 #ВУКРАЇНI
17:05 Д/ц «Погляд з
середини»
17:40 Т/с «Епоха честi»
19:20 Д/ц «Супер-Чуття»
20:25 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21:20 Д/ц «Дикi тварини»
22:00 Х/ф «Завтра»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00 Сьогоднi

07:30 Зiрковий шлях
08:50 Т/с «Iнша я»
12:50, 15:20 Т/с «Секрет
Майя»
17:00, 21:00 Т/с
«Нерiдна»
19:00 Головна тема
23:00 Т/с «Випробування
вiрнiстю»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф «Пiдводна ера»
12:00 Х/ф «Регентруда»
13:10 Казки У Кiно
15:40 Одного разу в Одесi
19:00 М/ф
«Льодовиковий перiод 2.
Глобальне потеплiння»
20:30 Одного разу пiд

Полтавою
22:00 Iгри Приколiв
23:00 Країна У
СТБ
07:00 «Все буде смачно!»
09:30 «Неймовiрна
правда про зiрок»
10:25 Т/с «Коли ми
вдома»
11:30 Х/ф «Буде страшно
- посмiхайся»
13:15 Т/с «У кожного свiй
обман»
19:00 «МастерШеф
Професiонали 2»
22:05 «Хата на тата»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 08:00 Kids Time

06:05 М/ф «Острiв собак»
08:05 Варьяти
11:00 Хто зверху?
15:00 Х/ф «Скеля»
18:00 М/ф «Три богатирi
на далеких брегах»
19:20 М/ф «Викрадена
принцеса»
21:00 Х/ф «Веном»
23:00 Х/ф «Iнший свiт:
Кровна помста»
ІНТЕР
06:40 Х/ф «Мiцний
горiшок»
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»

11:00 Х/ф «Альошчина
любов»
12:30 Х/ф
«Приборкувачка тигрiв»
14:30 Х/ф «Максим
Перепелиця»
16:10 Т/с «Плата за
порятунок»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Крутiше всiх.
Найкраще»
22:20 «Добрий вечiр на
Iнтерi»
23:15 Х/ф «Iгри дорослих
дiвчат»
ICTV
06:55 Т/с «Вiддiл 44»
08:30 Перше, друге i
компот!

09:25, 13:00 Т/с
«Дiльничний з ДВРЗ»
12:45 Факти. День
13:20 Т/с «Нюхач»
16:55 Х/ф «Скарб
Амазонки»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-6»
21:45 Х/ф «Джек Райан:
Теорiя хаосу»
23:35 Х/ф «Рейс»
5 КАНАЛ
06:20, 16:10 Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 00:00
Час новин

07:20, 08:20 Д/c «Свiт
майбутнього»
07:50, 08:50, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:40 Натхнення
09:15 На власнi очi
10:10, 11:10 Д/c
«Найекстремальнiший»
12:15 Медекспертиза
12:35 Феєрiя мандрiв
15:35 Vоїн - це я!
18:10 Є сенс
18:40 Про вiйсько
19:15 Особливий погляд
19:35 Спостерiгач
20:10 Рандеву
21:20 Вечiрнiй
преЗЕдент
21:35 Вiкно в Америку

Вишгород
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Як зшити захисні медичні маски, розмір і викрійка
У пандемію коронавірусу COVID-19 в масах піднялася паніка, внаслідок якої виник великий дефіцит медичних масок, - вони подорожчали і місцями їх просто неможливо купити.
Зауважимо, що після пошиття маски важливо правильно носити її, повністю закривши рот і ніс, і не надягати повторно без обробки. Крім того, маска допомагає
хворій людині не заразити інших, в той час як здорову людину вона не захистить
від вірусу.
Якщо Вам потрібна одноразова маска з марлі, то знадобиться марля (бинт),
вата і резинка, і її пошиття займе лічені хвилини.
Ось викрійка для цього:

Лям
або ки
рез
инк

и

Для пошиття багаторазової маски потрібна бавовняна тканина. Можна взяти
по відрізу кольорової і білої, щоб різні боки маски відрізнялися. Якщо маска шиється
для дитини, то тканину на лицьову сторону можна взяти однотонну, а потім розфарбувати фломастерами.
Крім того, потрібна резинка, голка і нитки, а також лінійка, олівець і ножиці для
розмітки тканини. Якщо немає швейної машинки, можна шити руками.
На все потрібно витратити до півгодини часу, а в підсумку вийде гарна, якісна
медична маска, яка до того ж може використовуватися багаторазово (якщо прати її
і обробляти паром для дезинфікування).
Ось варіант стандартної викрійки для дитячої та дорослої маски:

4 шари марлі,
тонкий шар вати
КРОСВОРД
По горизонталі:
7. Лісовий бджоляр.
9. Госпіталь для поранених.
10. … та фрукти.
11. Конторський службовець.
12. Кепкування (розм.).
13. Найвідоміша мінеральна вода Трускавця.
16. Дрібна гирка.
18. Ворожий виступ проти колеги.
20. Зв'язаний оберемок зрізаних злаків.
21. Свиня (розм.).
22. Родзинки в глазурі.
24. Священик.
27. Гріховне випробування.
32. Вовче житло.
33. Фронтмен гурту ТНМК.
34. Сильна буря на морі.
35. Шкільний диплом.
36. Співпереживання.

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

По вертикалі:
1. Об'єкт вивчення ботаніка.
2. На …, увага, руш!
3. Марка чеської автівки.
4. Запалення сідничного нерва.
5. Транспорт Баби-яги.
6. Космічний статус Марса.
8. Окреме замкнуте укріплення.
14. Швидкий поїзд.
15. Еліта збройних сил.
17. Дівчинка, дівчина, … .
19. Бульбашка від опіку.
23. «З журбою … обнялась», Олександр Олесь.
25. Безтурботне блаженство.
26. Тримати … бубликом.
28. Установа для листів і посилок.
29. Плід генної інженерії.
30. Комбат … Семенченко.
31. Крики, гамір.

НЕДIЛЯ , 12 КВІТНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
06:10, 07:05 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:25, 11:45 «Свiт
навиворiт»
09:50, 10:45 «Великi
випуски з Антоном
Птушкiним»
14:40 «Свiт навиворiт 11:
Китай»
15:40 Т/с «Дiвчина з
персиками»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 10»
22:15 Х/ф «Ультиматум
Борна»
2+2
06:00, 08:45 «Загублений

свiт»
07:40 «ДжеДАI 2019»
13:25 Х/ф «Бог вiйни»
15:50 Х/ф «Баал, бог
грози»
17:20 Х/ф «Озеро акул»
19:00 Х/ф «Парк
Юрського перiоду»
21:15 Х/ф «Вiддача»
23:05 Х/ф «Тактична
сила»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:30 М/с «Книга
джунглiв»
10:00 Божественна
Лiтургiя у СвятоМихайлiвському

кафедральному соборi
Православної Церкви
України та всеукраїнська
молитва
12:00 Пасхальна Служба
Божа та Апостольське
Благословення для Риму
i цiлого свiту «Urbi et
Orbi» Святiшого Отця
Франциска
13:30 Х/ф «Святий Пилип.
Я вибираю рай»
17:45 Т/с «Епоха честi»
19:25 Д/ц «Супер-Чуття»
20:30 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21:20 Д/ц «Дикi тварини»
22:00 Х/ф «Моя краля»
00:30 Телепродаж
ТРК «УКРАїНА»
07:30 Зiрковий шлях

09:10 Т/с «Нерiдна»
13:00 Т/с «Дочки-мачухи»
17:00, 21:00 Т/с «Людина
без серця»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Т/с «Сила серця»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф «Жовтодзьоб»
12:00 Х/ф «Люблю
назавжди»
14:00 Казки У Кiно
15:30 М/ф
«Льодовиковий перiод 2.
Глобальне потеплiння»
17:00 М/ф «Тролi»
18:30 Танька i Володька
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Х/ф «Третiй зайвий

2»
00:10 Країна У
СТБ
07:00 «Все буде смачно!»
09:30 «Неймовiрна
правда про зiрок»
10:25 «МастерШеф
Професiонали 2»
13:40 «Хата на тата»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:55 «Один за всiх»
21:45 «Таємницi ДНК»
22:40 «Детектор брехнi»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Таємний агент
08:00 Варьяти
10:00 Вiд пацанки до
панянки
12:00, 13:15 Kids Time

12:05 М/ф «Як спiймати
перо Жар-Птицi»
13:20 М/ф «Три богатирi
на далеких берегах»
14:40 М/ф «Викрадена
принцеса»
16:30 Х/ф «Рiддiк»
19:00 Х/ф «Веном»
21:00 Х/ф «Доктор
Стрендж»
23:10 Х/ф «Вбивцi на
замiну»

12:00 «Орел i решка.
Карантин»
12:45 «Крутiше всiх.
Найкраще»
14:30 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
17:00 Т/с «Дурна кров»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Вотергейт:
Падiння Бiлого дому»
22:30 Х/ф «Днiпровський
рубiж»

ІНТЕР
06:15 Х/ф «Максим
Перепелиця»
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Дива свiту 2»
11:00 «Орел i решка.
Божевiльнi вихiднi»

ICTV
06:15 Антизомбi.
Дайджест
07:05 Секретний фронт.
Дайджест
07:55 Громадянська
оборона
09:35 Т/с «Вiддiл 44»
12:05, 13:00 Х/ф «Скарб

Амазонки»
12:45 Факти. День
14:15 Х/ф «Джек Райан:
Теорiя хаосу»
16:05 Х/ф «Мiсiя
нездiйсненна-6»
18:45 Факти тижня
20:30 Х/ф «Примарний
патруль»
22:10 Х/ф «Призначення»
23:50 Х/ф «Боєць»
5 КАНАЛ
06:00, 09:30 Вiкно в
Америку
06:25, 16:10, 20:10
Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 20:00,
21:00, 00:00 Час новин
07:20, 08:20 Д/c «Свiт

майбутнього»
07:50, 08:50, 21:30
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:40 Натхнення
09:10 Невигаданi iсторiї
10:10, 11:10 Д/c
«Найекстремальнiший»
12:15 Медекспертиза
12:40 Феєрiя мандрiв
13:10, 14:10 Д/c
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
15:15 Крутий замiс
15:35 Vоїн - це я!
15:45 Паспортний сервiс
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
19:35 Особливий погляд
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
21:40 Час-Time
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У ПЕРІОД КАРАНТИНУ

1 квітня день народження відзначила секретар міської ради
Тетяна Олексіївна БРАЖНІКОВА!
Шановна Тетяно Олексіївно! Ви –
висококласний професіонал, який досконально знає свою роботу, мудрий
керівник, чарівна жінка, доброзичлива
та порядна людина.
Бажаємо Вам міцного здоров’я, сімейного затишку та благополуччя! Нехай Вас завжди оточує любов і турбота
рідних, друзів, колег, а кожен день наповнює Ваше життя новими
позитивними емоціями та приємними подіями!
Любимо, цінуємо і пишаємося Вами!
Сонячних днів по життю, люба імениннице!
Депутатська група «Єдність»
— Микола Кравченко, Ганна Булгакова,
Юрій Попов, Тамара Войтович,
Володимир Лісогор, Богдан Руденок,
Дмитро Корнійчук, Олена Лісогор,
Анатолій Шока, Олександр Клавдієнко
Славний ювілей відзначила 3 квітня член ради міської ветеранської організації Анна Петрівна ТАТАРЧЕНКО.
Шановна імениннице!
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку – щастя і пісень,
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день!
Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм щиро!
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром!
Вишгородська міська рада ветеранів війни,
праці, Збройних сил та пенсіонерів

У період оголошеного в Україні карантину,
незважаючи на боротьбу із коронавірусом,
помешкання
клієнтів
ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» забезпечені
електричною енергією.
Щоденна
наполеглива
праця робітників енергетичної галузі створює можливість комфортного перебування мешканців Київської області вдома, в т.ч. і на період карантину.
Щоб уся енергосистема України працювала і надалі, нам всім необхідно вчасно сплачувати за електроенергію та інші комунальні послуги, ресурсом для
забезпечення яких також є електрична енергія.
Незважаючи на карантин, обов'язок платити за
електроенергію зберігається!
ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК», як електропостачальник універсальної послуги, просить кожного
клієнта бути здоровим та не допускати накопичення
заборгованості. Пам’ятайте, несплата за електроенергію в одному місяці не звільнить від оплати в
наступному, а лише призведе до накопичення заборгованості.
Ми вдячні кожному, хто своєчасно розраховується за електричну енергію і просимо з розумінням
ставитися до ситуації, що склалася в країні. Запровадження Урядом карантинних заходів не звільняє нас
від обов’язку проведення вчасних оплат за спожиту
електроенергію. Вчасність проведення оплат є запорукою стабільної роботи системи електропостачання.
ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» просить громадян дотримуватися карантину. В умовах карантину

Комунальники працюють безперебійно
З моменту, коли на території міста
Вишгорода було введено карантин, зачинено усі навчальні заклади – дитячі садочки та школи, також зачинено всі заклади
торгівлі, ресторани, кафе, спортзали, крім
продуктових магазинів, аптек, автозаправок та банків.
Для того, щоб мінімізувати можливість поширення інфекції коронавірусу
COVID-19, жителів міста закликають уникати масових скупчень, зокрема закритих
приміщень, оскільки є ризик зараження.
Влада міста закликає городян до дистанційної роботи з офіційними установами,
зокрема з усіма комунальними підприємствами міста.
Коронавірус і карантинні заходи спричинили чимало проблем та незручностей.
Однак комунальні підприємства мають
працювати безперебійно, адже саме вони
забезпечують життєдіяльність міста. Саме
тому Комунальне підприємство «Управляюча компанія» Вишгородської міської
ради працює цілодобово та без вихідних.
З моменту введення карантину до комунального підприємства надійшла низка
запитань щодо обов’язків працівників, закупівлі засобів дезінфекції, спецодягу та
приладдя для обробки будинків, а також
частоти проведення дезінфекції.
Вишгородська міська рада виділила
кошти на закупівлю обладнання, дезінфікуючих засобів та засобів захисту для
працівників, які здійснюють санітарні заходи.
Вже другий тиждень працівниками під-

приємства закуповуються необхідні засоби для дезінфекції. Складність закупівлі
полягає в тому, що на складах закінчилася захисна та дезінфікуюча продукція, а
там, де є можливість здійснити закупівлю,
продавці маніпулюють попитом, спекулюють цінами та взагалі відмовляються працювати з бюджетними коштами.
На даний час заготовлено близько:
1000 літрів низькоконцентрованого гіпохлориту натрію;
9 кг хлорного концентрату Санідезу;
9 кг дезінфекційного засобу ДЕЗхлор;
500 л білизни;
75 кг сухого хлору;
54 шт. обприскувачів;
20 шт. захисних костюмів;
12 уп. (600 пар) рукавичкок;
42 шт. захисних окулярів;
138 шт. респіраторів.
Загалом це приблизно 45 000 літрів
рідкого розчину для здійснення дезінфекції.
Влада міста дійсно посилила заходи
щодо запобігання поширенню коронавірусу та обмежила доступ до місць відпочинку, ігрових та спортивних майданчиків. Ведеться роз’яснювальна робота
з населенням. Працівники Управляючої
компанії, голови ОСББ та ЖБК розпочали
санітарну обробку під’їздів багатоквартирних будинків спецрозчинами. Обробка
відбувається щоденно, навіть у вихідні дні,
але враховуючи об’єми, а це близько 80
будинків, 268 парадних, 2103 поверхи, 139
ліфтів, на жаль, не щодня вдається про-

Підприємству в місті Вишгороді потрібен
ВАНТАЖНИК-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК
на склад. Робочий день з 8:00 до 17:00.
Довідки за телефоном: 095-281-14-51.

e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

заплатити за світло можна, не виходячи з дому і не
піддаючи себе ризику захворіти. Наразі функціонують дистанційні безготівкові канали оплати, які не
потребують особистого візиту до банку:
он-лайн системи оплати PINbank,
Portmone та Pay hab, посилання на які є на сайті
ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» http://koec.com.ua ;
Приват 24;
Сервіс ОЩАД 24/7
інші.
Якщо Ви не знаєте, як користуватися особистим кабінетом або використовувати онлайн системи для оплати за електричну енергію,
просимо
зателефонувати
до
нашого
Кол-центру, і ми Вам допоможемо. Тел: 0800 30 49
09 (безкоштовний з будь-яких телефонів в Україні).
Також закликаємо свідому молодь, яка в умовах
технічного прогресу володіє знаннями та навиками
проведення оплат через інтернет-сервіси, допомогти своїм родичам, друзям та людям похилого віку
оплатити за електроенергію онлайн! Поясніть їм як
це зробити і чому це дійсно важливо для нас всіх.
Залишаймося здоровими та відповідальними!
Тільки спільна та злагоджена робота всіх громадян
та суб’єктів господарювання допоможе швидше подолати загрозу, що нависла над країною, та зберегти стабільність енергосистеми.
Повна та своєчасна оплата за електричну енергію є основною умовою безперебійного електропостачання до Ваших помешкань та стратегічно важливих об’єктів України.
З повагою,
ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК»

вести санітарну обробку кожного будинку.
Проте стовідсотково кожен будинок обробляється раз на два дні.
Дезінфекція проводиться за допомогою спеціальних засобів і обладнання, яке
було закуплено для боротьби з інфекцією.
Насамперед працівниками підприємства методом розпилення хлорвмісного
розчину Санідезу та Гіпохлориту натрію
обробляються:
поверхи будинку;
сходові марші;
ліфти;
входи до під’їздів.
А спиртовим розчином дезінфікують:
ручки дверей;
запірні пристрої;
кнопки виклику ліфтів.
Хочемо зауважити з приводу того,
чому не всі мешканці відчувають запах
хлору. Хлорвмісний розчин розводиться
відповідно до норм, інструкцій та методичних вказівок. Також, звертаємо вашу
увагу на те, що дезінфекція, наприклад,
медичних закладів, суттєво відрізняється від санітарної обробки під’їздів. Ні в
якому разі не наполягайте на підвищенні
концентрації дезінфектантів! Будь-який
дезінфікуючий засіб має летючість, тому
підвищується ризик травмування слизових оболонок носа, горла та очей. Розчини хлору або інших дезінфікуючих засобів
у неправильній пропорції можуть завдати
великої шкоди організму людини та зашкодити тваринам.
Через те, що ми несемо відповідальність за наші дії, а саме, чим та як дезінфікуємо будинки, ми будемо керуватися
виключно офіційними інструкціями та

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ
приміщення 36 м2, пр. Шевченка, 3.
Тел: (097) 061-65-48

Пр о дає ться ! Д іля нка 6 со т о к , свердло вин а, будин оч о к ,
с . В и щ а Д убе чня .Те л: (09 8 ) 2 5 9 - 8 2 - 7 2 , ( 0 9 9 ) 4 3 3 - 6 2 - 4 8
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Залишаймося здоровими
в електрифікованих оселях!

ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ МІСТА

методичними вказівками. Наголошуємо,
що у багатьох людей, які мають алергію
на дані препарати, можуть виникнути
ускладнення здоров’я та навіть анафілактичний шок.
У будинках, де створено ОСББ чи ЖБК
питання прибирання та обробки дезінфікуючими засобами вирішуються на рівні
голів ОСББ та ЖБК. Всі, хто звернулися
до комунального підприємства, отримали
засоби захисту та санітарної обробки будинків.
КАРАНТИН – ЦЕ НЕ КАНІКУЛИ. ЗАЛИШАЙТЕСЯ ВДОМА!
Віталій САРДАК,
директор КП «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради

РЕКЛАМА
(063) 26-23-255

Підприємство запрошує на роботу:
- КОМІРНИКА - з/п 10000 грн, - ОПЕРАТОРА - з/п 9000 грн
- МЕНЕДЖЕРА З ПРОДАЖУ. Довідки за тел: (067) 506-92-30

Директор, відповідальний за друк Телефон для довідок та замовлення реклами: (063) 26-23-255
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