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Подбаємо про місто і його мешканців разом
ПРЯМА МОВА

7 квітня відбулася позачергова
сесія Вишгородської міської ради. Я
вдячний всім депутатам, які прийшли
на засідання і підтримали важливі рішення. Зокрема — програму по боротьбі з коронавірусом на території
міста Вишгорода і зміни до бюджету
Вишгородської міської ради на 2020
рік.
Зазначена програма – це документ,
що включає в себе всі заходи, які ми
вживаємо і маємо на меті застосовувати у протидії коронавірусу (із цим документом можна ознайомитись на сайті
Вишгородської міської ради). Це закупка дезінфікуючих і захисних засобів для
лікарів, комунальників, які проводять
дезінфекцію, кошти для перевезення
працівників критичної сфери, котрі пра-

цюють у Вишгороді.
І друге — зміни до бюджету – рішення, яке передбачає фінансування зазначеної програми. У першу чергу, ми
створили додатковий резервний фонд,
аби мати простір для маневрування у
разі екстрених ситуацій, пов’язаних із
коронавірусом. Це також кошти на преміювання медиків (швидка медична допомога, сімейні лікарні, центральна районна лікарня). Керівники цих установ
надали списки працівників, і рішенням
Вишгородської міської ради їх буде премійовано. Для чого це потрібно? Сьогодні ми бачимо небезпечну тенденцію – в
Україні багато медпрацівників звільняються. Адже, працюючи у найбільшій
зоні ризику, вони отримують мізерну
зарплату. Тож преміювання медиків – це
прояв нашої уваги і поваги до них.
Також до преміювання включили
всіх працівників КП «Благоустрій» і КП
«Управляюча компанія». В умовах коронавірусу вони прибирають вулиці, вивозять сміття, ремонтують труби, при цьому контактують один із одним, з людьми.
Другий важливий блок — це додаткові кошти на закупку масок, халатів, дезінфікуючих засобів для лікарів та комунальників, адже є сумніви, що карантин
закінчиться 24-го квітня.
Ми закупили додатково дезінфікуючі засоби для обробки під’їздів. А також
– шість кварцових ламп для швидкої
медичної допомоги – лампу велику для
приміщення і шість мобільних, які можна

використовувати в каретах швидкої медичної допомоги.
Варто зазначити, що ми продовжуємо працювати щодо розвитку міста і
робимо його більш комфортним. Тож додаткові кошти були виділені для робіт із
благоустрою, зокрема, на капітальні ремонти прибудинкових територій по проспекту Мазепи, 1, вулицях Дніпровській,
1, Кургузова, 4-а, Київській, 18 і 18-а.
Сподіваюся, найближчим часом наші
підрядні організації приступлять до робіт.
Сьогодні є багато звернень від громадян, ізольованих вдома, інвалідів, лежачих, пенсіонерів, у яких закінчилися продукти. Тому рішенням сесії ми виділили

гроші організації Червоного Хреста для
закупки продовольчих наборів, близько
1500 штук.
Звертатимусь до меценатів, бізнесменів, аби також долучалися, допомагали. Я свою премію, всі надбавки, які
нещодавно не давали спокою певним
депутатам, витратив на підтримку малозабезпечених вишгородців, багатодітних
родин. Цими днями також закуплено ще
1 000 продовольчих наборів.
Прошу весь депутатський корпус,
всіх меценатів приєднуватися до моєї
ініціативи. Всім бажаю сил, витримки і
здоров’я.
Олексій МОМОТ

Паліїв приборкають
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Коронавірус в Україні:
що відомо на 9 квітня
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 9 квітня
в Україні 1892 лабораторно підтверджені
випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45
пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 102 випадки;
Волинська область — 38 випадків;
Дніпропетровська область — 41 випадок;
Донецька область — 11 випадків;
Житомирська область — 31 випадок;
Закарпатська область — 51 випадок;
Запорізька область — 47 випадків;
Івано-Франківська область — 218 випадків;
Кіровоградська область — 78 випадків;
м. Київ — 300 випадків;
Київська область — 130 випадків;
Львівська область — 61 випадок;
Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 43 випадки;
Полтавська область — 19 випадків;
Рівненська область — 64 випадки;
Сумська область — 56 випадків;
Тернопільська область — 169 випадків;
Харківська область — 5 випадків;
Херсонська область — 18 випадків;
Хмельницька область — 16 випадків;
Чернівецька область — 302 випадки;
Черкаська область — 80 випадків;
Чернігівська область — 9 випадків.
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
9 квітня 2020 року до Центру надійшло
696 повідомлень про підозру на COVID-19.
Всього з початку 2020 року надійшло 7901
повідомлення про підозру на COVID-19.

Епідемічна ситуація в місті і районі
За інформацією Вишгородського міжрайонного
відділу лабораторних досліджень ДУ «Київський
обласний лабораторний центр МОЗ України», станом на 10:00 09.04.2020 року епідемічна ситуація у
Вишгородському районі та місті Вишгороді:

— кількість осіб, що захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19, — 5 (п’ять);
— кількість осіб з підозрою на COVID-19 — 1 (один),
проби направлені на лабораторне дослідження;
— кількість контактних осіб — 23 (двадцять три);

ВАЖЛИВО

Прийоми у Вишгородських АЗПСМ
№ 1 і № 2 під час карантинних заходів
Щоб знизити ризик інфікування гострою респіраторною інфекцією, спричиненою коронавірусом (COVID-2019),
Вишгородський КНП «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» надає
роз’яснення щодо прийому пацієнтів у
Вишгородських амбулаторіях загальної
практики сімейної медицини:
Вишгородська амбулаторія загальної
практики сімейної медицини № 1
м. Вишгород, вул. Кургузова, 1,
телефон реєстратури:
(04596) 25-444.
Веде прийом пацієнтів тільки з ознака-

ТОЧКА ЗОРУ

ми гострої респіраторної інфекції.
Вишгородська амбулаторія загальної
практики сімейної медицини № 2
м. Вишгород, вул. Шолуденка, 6,
телефон реєстратури:
(04596) 26-800.
Веде прийом пацієнтів з хронічними захворюваннями, з підвищеним артеріальним тиском, болями в серці та іншими захворюваннями, окрім респіраторних ознак.
Також проводить щеплення для здорових пацієнтів.
Закликаємо дотримуватися правил відвідування амбулаторій ЗПСМ!

Підтримка держави чи навпаки?

У
зв’язку з
епідемією
коронавірусу держава
вчиться жити у нових реаліях. Економічна криза, яка
почалася ще до
введення карантину, поглиблюється. Бізнес починає
вчитися виживати у нових складних
умовах.
Деякі підприємці перелаштовують
підприємства під інші види діяльності
буквально у найкоротші терміни, деякі
перекваліфіковуються під соціальні види
діяльності, зокрема – виготовлення засобів дезінфекції та масок.
В той же час Кабмін переглядає та допрацьовує зміни до держбюджету, зокрема щодо розподілу видаткових статей. На
жаль, пропозиції, які внесені, болюче вдарять по місцевому бюджету. Адже, якщо
ініціатива буде підтримана депутатами, з
місцевих бюджетів заберуть основні по-

даткові надходження. Зокрема – частину
паливного акцизу.
Також припинять фінансування фонду регіонального розвитку та фонду соціально-економічного розвитку, за рахунок яких фінансувалися інфраструктурні
проекти на місцях. І це, враховуючи те,
що з місцевих бюджетів нещодавно вже
забрали один з основних податків – податок на землю та нерухомість, дозволивши підприємцям на час карантину його не
сплачувати.
Зрозуміло, що світ уже не буде таким
як до епідемії і державі потрібно приймати радикальні рішення у найкоротший
термін. Проте, ці дії повинні спрямовуватися на полегшення умов боротьби з епідемією, а не навпаки. Залишивши місцеві
бюджети без основних податкових надходжень, буде складно впоратися з наслідками кризи, чималих втрат зазнає вся
інфраструктура міста. Підтримкою з боку
держави це аж ніяк назвати не можна.
Заступник міського голови
Трохим ІВАНОВ

— кількість осіб, що повинні знаходитися на самоізоляції, — 38 (тридцять вісім);
— всього проведено лабораторних досліджень за
допомогою полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) на
COVID-19 — 27 (двадцять сім).

На Вишгородщині зафіксовано п’ять
випадків COVID-19
На Вишгородщині станом на 9 квітня зафіксовано п’ять випадків захворювання на коронавірус. Чотири з них
– у м. Вишгороді, один – у селі Старі
Петрівці. Вікова категорія різна – особи 1967, 1948, 1983, 1966 та 1972 років
народження.
За словами головного лікаря КНП
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Вишгородської районної ради
Оксани Морозової, з них лише одна
особа повернулася з-за кордону: «Двох
пацієнтів госпіталізовано у Макарівську
лікарню. Їх стан середньоважкий. Решта
перебувають на самоізоляції. Вони на
постійному телефонному зв’язку з лікарями. На карантині перебувають і їхні
родини, та ті, хто з ними контактував».

Нагадуємо, у місті працює кабінет
вірусологічного контролю за адресою:
проспект Мазепи, 9, у приміщенні районного будинку культури «Енергетик» (вхід
з боку спортзали). Сюди можуть звертатися всі без винятку, у кого є підозра на
коронавірус.
«В середньому щодня наші лікарі
приймають 5-6 осіб. Це не лише вишгородці. До нашого кабінету звертаються
люди зі столиці та інших районів. Приймаємо усіх. На сьогодні нами проведено 16 тестів на COVID-19. Дуже прошу
не розганяти паніку та дотримуватись
карантину. Бережіть себе», – зазначила
Оксана Валеріївна.
Влас. інф.
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Триває впорядкування територій міста
Попри складні обставини та карантин, у місті активно ведуться
роботи з благоустрою. Про поточні роботи та плани нашому кореспонденту розповів Вишгородський
міський голова Олексій Момот:
– Погода сприяє, тому дорожні роботи ми розпочали ще наприкінці лютого і не припинили їх через запровадження обмежувальних заходів. Наразі
вони тривають у штатному режимі. На
даний час завершено капітальний ремонт дорожнього полотна на проспекті Мазепи, 10 та триває реконструкція
парковки на Мазепи,12.
Також підрядники приступили до
поточного ремонту пошкодженого асфальтного покриття проїжджої частини центральних міських вулиць, при-

будинкових доріг та доріг приватного
сектору, а також міждворових проїздів. Ямкова ліквідація стартувала з
вул. Кургузова. Услід за ремонтними
бригадами плануємо наносити дорожню розмітку, яку поновимо на всіх вулицях та пішохідних переходах. По вул.
Грушевського плануємо облаштувати
ще два так званих «острівці безпеки»
в місцях, які, згідно з приписами дорожньої поліції, визнано небезпечними
для пішоходів.
Нагадаю, що на одній із останніх
сесій міськради прийнято рішення
про виділення коштів на капітальний
ремонт прибудинкових територій за
п’ятьма адресами: вул. Київська, 18
та 18-а, Кургузова, 4-а, Мазепи, 1 та
Дніпровська,1. Сподіваюся, що вже

найближчим часом розпочнемо реконструкцію та благоустрій цих дворів.
Є гарна новина для жителів Київської, 18 – у будинку заплановано
капітальний ремонт даху, про що вже
підписано відповідний договір з підрядною організацією. У найближчі тижні
закриємо «минулорічний борг» за програмою «Теплий під’їзд», де залишився останній будинок у черзі на заміну
вікон, це Кургузова, 11.
Цієї весни ми швидко впоралися із
сезонним обслуговуванням спортивних та дитячих майданчиків. Наразі виконано близько 80 % робіт – пофарбовано лавки й за необхідності ігрові та
спортивні комплекси, проведено заміну окремих елементів та ін. Комунальники активно прибирають усі закутки в

місті від сміття і сухих гілок, обрізають
зарості кущів, чистять та підживлюють
газони. Проведено розконсервування
міських поливних систем. Перші з них
вже запущено на території нової фотозони, що на набережній водосховища та біля стели визволителям міста,
оскільки є необхідність у відновленні
трав’яного настилу, що не пережив
зиму.
Безперебійно вивозиться негабаритне сміття, кількість якого в період
карантину зросла в рази. Дуже вчасно
придбаний за кошти міського бюджету
сміттєвоз поповнив ряди пересувного
складу нашого КП «Управляюча компанія». Серед інших робіт – завершено
прибирання сміття та шляхового змету
вздовж міських доріг.

ФОТОФАКТ

Не лишають без уваги
жодну багатоповерхівку
У Вишгороді триває дезінфекція у під’їздах житлових будинків. Сходові клітини,
ручки, ліфти — усе, до чого торкаються люди найчастіше, та де їх скупчення найбільше, підлягає дезінфекції. Її щоденно спеціальним розчином проводять 10-15
працівників КП «Управляюча компанія». Запевняють — не лишають без уваги жодну багатоповерхівку, яку обслуговує компанія. За підрахунками, в середньому за
день застосовують близько 250-300 літрів дезрозчину.
Влас. інф.
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Паліїв приборкають лише космічні штрафи
Читаючи стрічку новин про весняні пожежі, спричинені спалюванням сухої трави, доходиш висновку,
що кількість дурнів у нас — незліченна, а тупість їхня — безмежна. І
ліків проти ідіотизму, на жаль, немає. Найбільше лихо від них у тому,
що дурні з’являються в самих неочікуваних місцях і в невідповідний час.

Хто б міг подумати, що старенька
бабуся на Чернігівщині запалить суху
траву і мало не спалить село? А коли
спитали односельці «зловмисницю»,
бабця і оком не моргнула: я, мовляв,
викурювала із бур’янів лисиць, які тягають курей. А те, що вітер повернув

СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ

пожежу до хат, для бабці не було аргументом.
Середньостатистична кількість паліїв по Вишгороду і району не перевищує показників по інших регіонах, але
шкоди вони приносять у рази більше.
Традиційно вже тліють торфовища.
Скажімо, ірпінську пойму в районі с.
Демидова вже який день вкриває білий
смог. Вогнеборці зробили все, що змогли, і локалізували пожежу, але торф
потихеньку тліє. Кілька діб уночі село
накривав чадний сморід. Найгірше в
цій ситуації те, що торфяний дим набагато небезпечніший від деревного,
адже з торфу виділяється багато поєднань вуглецю, сірки, азоту, а також
сажа, яка назавжди осідає у легенях.
А причина банальна – кинутий недопалок або підпал сухої трави.
Відзначилися палії в районі Нових
Петрівець. Тиждень тому там у двох
місцях палав очерет на площі 4,5 гектара. Дим стовпом підіймався на десятки метрів, тому багато вишгородців
наочно спостерігали з висоток за творінням людської тупості.
Логіку поведінки паліїв неможливо
передбачити чи спрогнозувати їхні дії.
Навіть, якщо і вхопили такого за руку,
то згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, штраф за
ці дії становить від 170 до 340 гривень.
Смішно, чи не так? Збитків на сотні тисяч гривень, а йому штраф 170 гривень.
Невипадково люди, яким боляче
дивитися на свавілля паліїв, зареєстрували петицію щодо збільшення суми
штрафів за підпали сухої трави, очерету, соломи, стерні тощо. Пропонується
підняти штрафи до розміру не менше

АКТУАЛЬНО

50 тисяч гривень. А як ще інакше боротися з цим злом? І як тут не звернутися
до європейського досвіду екологічної
дисципліни, зокрема, у чистенькій, доглянутій Німеччині. Там навчили і своїх,
і туристів, як треба любити природу.
Штрафи – на тисячі євро. Тож і в голову
не прийде займатися умисними пустощами, як підпал сухої трави, або поганяти клятих лисів. Там все сухе листя
переробляється на добрива.
Ще один парубок-неадекват заради невиправданої дурної забави у
трьох місцях підпалив сміття і траву у
чорнобильському лісі. Вже тиждень з
ризиком для життя та здоров’я вогнеборці долають масштабну пожежу площею 400 гектарів. Задіяно сотні людей,
техніку, авіацію. Світ стривожений пожежею через імовірність підвищення
радіоактивного фону. Ну, порушили
правоохоронці кримінальну справу за
фактом знищення або пошкодження
об’єктів рослинного світу. Вирішується

питання про оголошення палієві підозри. І що далі? Як свідчить практика,
все закінчиться нічим. Придурок відбудеться переляком і, можливо, сплатить сміхотворний штраф. А збитки на
мільйони держава спише. До речі, за
наш рахунок, як платників податків до
держбюджету. А те, що загинула маса
птахів і тварин, знищена унікальна заповідна рослинність, завдано значної
шкоди грунтам, забруднено повітря і т.
д. — байдуже.
Боротьбу з такими потрібно вести
комплексно: громадою, адміністративними заходами, тобто, єдиним фронтом. Так матінка-природа розпорядилася, що люди неоднакові: одні адекватні,
інші – навпаки. Наше завдання полягає
в тому, щоб стримувати неадекватів,
не давати руйнувати те, що створили
розумні люди. І тоді значно зменшиться
кількість паліїв, вандалів та інших соціально небезпечних елементів.
Володимир ТКАЧ

Ліквідовано масштабну пожежу в екосистемах

Незважаючи на заборони спалювання сухої рослинності, громадяни
продовжують нехтувати усіма застереженнями рятувальників ДСНС
України, при цьому порушуючи елементарні Правила пожежної безпеки.
Саме від горіння пожеж у природних
екосистемах, вогонь яких є неконтрольованим та знищує все живе на своєму шляху, а це і флора та фауна, лісові
масиви, житлові, господарчі та садові
будівлі, відбувається значне забруднення довкілля та погіршення родючості
грунтів.
Так, 7 квітня о 14:14 до оперативнодиспетчерської служби Бородянського
району надійшло повідомлення про пожежу сухої трав’яної рослинності у Бородянському районі, с. Пилиповичі.
До місця виклику було направлено
чергові караули 58-го Державного по-

жежно-рятувального поста смт Клавдієво-Тарасове, 31-ДПРЧ смт Бородянка
та 59-ДПРП смт Пісківка. Також задіяно
трактор із плугом ДП «Клавдієвський
лісгосп».
Рятувальниками встановлено, що
відбулось загоряння трав’яного настилу,
самосію хвойних молодих дерев, очерету та чагарників на загальній площі 30
га. Пориви вітру ускладнювали гасіння
пожежі. Її локалізовано о 18:05 та повністю ліквідовано о 22:35.
Причина пожежі та збитки встановлюються.
Шановні мешканці Київщини! Рятувальники застерігають залишити практику випалювання сухої рослинності,
листя, побутового сміття у минулому та
дотримуватись Правил пожежної безпеки!
ДСНС України у Київській області

Для боротьби з поширенням коронавірусу
В області працює Антикризовий
центр допомоги Київщині, створений
для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції. Центр приймає допомогу для медичних закладів, рятувальників, комунальних служб та всіх інших,
хто підтримує життєдіяльність області.
Представники центру здійснюють
постійний моніторинг інформації про потреби лікарень регіону, щоб максимально ефективно скоординувати їх із пропозиціями допомоги з боку бізнесу.
Головною метою роботи Антикризового центру є:
— об’єднання та координація зусиль
благодійних фондів, підприємців і влади
задля всебічної допомоги тим, хто зараз
рятує здоров’я людей та життя нашого

суспільства;
— ефективне вирішення питань фінансування та залучення фінансових
ресурсів для боротьби з поширенням захворювання COVID-19 на території Київської області;
— зменшення негативних наслідків
поширення захворювання COVID-19 на
території Київської області.
Звернутися до Центру можна з 9:00
до 18:00 за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 11 (Документ-сервіс
«Готово!») або зателефонувати на «гарячу лінію», тел: 0800336819.
Розрахунковий рахунок:
UA523218420000026004000101439.
Детальніше на офіційній фб-сторінці
Антикризового центру.

НА КИЇВЩИНІ

Вишгород
Субота, 11 квітня 2020 року

КАРАНТИН
Із 6 квітня і до кінця карантину в
Україні введено більш суворі заборони. На межах міст встановлені контрольно-пропускні пункти, а порушників
правил карантину каратимуть великими штрафами.
На Вишгородщині дотримання вимог карантину контролюють поліцейські,
нацгвардійці та добровольці з Варти Київщини. Загалом, це понад 50 осіб.
Також у місті ведеться контроль за
дотриманням обсервації тими, хто повернувся з-за кордону. Всього їх у місті
й районі – 13.
За словами начальника Вишгородського відділку поліції Романа Бежука,
мета патрулів не штрафувати людей, а
проводити роз’яснювальну роботу: «Щоб
одразу не вживати радикальних дій, адже
штрафи чималі – від 17 000 до 34 000 грн
– поліцейські проводять роз’яснювальну
роботу з населенням. Люди з розумінням ставляться до ситуації. Але у разі
грубих порушень, наприклад, якщо в лі-
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Реакція вишгородців на суворі нововведення
сопарковій зоні смажитимуть шашлики,
застосовуватимемо норму закону щодо
адмінвідповідальності.
Складатимемо
протокол, скеровуватимемо його до суду.
Суд встановлюватиме міру покарання.
Якщо виявиться, що хтось був інфікований і заразив інших, то особа буде притягнута до кримінальної відповідальності
– позбавлення волі до 5 років».
Людей на вулицях Вишгорода, у порівнянні з некарантинними днями, – небагато. З посиленням карантинних заходів –
лише одиниці без масок, деякі – навіть у
рукавичках. Для тих, у кого немає засобів
захисту і хто не може їх придбати чи виготовити, правоохоронці мають із собою
по кілька масок, які під час патрулювання
роздають людям у виняткових випадках.
Вишгородці ходять наодинці або
вдвох, стоять у чергах до банків і магазинів, зберігаючи дистанцію, неспішно прогулюються вуличками міста.
Багатьом набридає сидіти вдома,
хоча й розуміють, що найкращий спосіб

захистити себе – самоізоляція. Інші вважають, що обмежувальні заходи абсолютно не потрібні, без них було б легше
й краще, а на ситуацію з коронавірусом
вони не впливають. Тобто ні маски, ні
відмова від відвідування парків, скверів
тощо не є дієвими проти коронавірусу.
«Важко опиратися весняному сонцю.
Але почекайте ще трішки. Карантин – це
не відпочинок. Усі повинні перебувати
вдома. Риболовля – не перший необхідний захід, куди потрібно їхати. Крім того,
з першого квітня діє нерестова заборона
на вилов риби», – зазначив начальник
поліції.
Зокрема, на всій території України до
кінця карантину діятиме заборона на:
- перебування в громадських місцях
без одягнутої маски, респіратора;
- переміщення групою осіб більш ніж
дві особи (крім випадків службової необхідності та супроводження дітей);
- перебування в громадських місцях
осіб, які не досягли 14 років, без супро-

воду батьків;
- відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних
зон (крім вигулу домашніх тварин однією
особою та у випадку службової необхідності);
- відвідування спортивних та дитячих
майданчиків;
- відвідування установ і закладів, що
надають паліативну допомогу, соціального захисту, установ і закладів, що надають соціальні послуги;
- перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу тощо.
Також
постановою
закріплюються правила проведення самоізоляції та
обсервації. Контроль за дотриманням
режиму самоізоляції здійснюється поліцейськими,
військовослужбовцями,
Національною гвардією, працівниками
державних установ Міністерства охорони
здоров’я тощо.
Вікторія ШМИГОРА

Роз’яснення щодо обмежень на період карантину для людей від 60 років
Великий резонанс викликали нещодавно прийняті постановою №211 норми щодо обмежень стосовно громадян,
яким більше 60 років. Тому детально
відповідаємо на питання, які найбільше
турбують людей цієї вікової групи.
Чи можна людям 60 років та більше
виходити на вулицю?
Люди від 60 років зараз мають перебувати вдома. Також вони мають утримуватися від контактів з іншими особами,
окрім тих, з якими вони спільно проживають.
Люди поважного віку є в групі підвищеного ризику, відтак — потребують
самоізоляції у визначеному ними місці.
Згідно зі статистикою ВООЗ, 95% жертв
коронавірусу в Європі були віком понад
60 років.
Якщо я самотня людина похилого
віку, в якої немає можливості купити
продукти та ліки. Що мені робити?
Людям, що перебувають на самоізоляції (крім хворих на COVID-19) та про
яких немає кому подбати, дозволено відвідувати магазини, аптеки та інші місця
торгівлі, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції. Вони так само мають дотримуватися
маскового режиму та мати при собі посвідчення особи.
Крім того, у вас є можливість звернутися до Управління (відділу) соціального
захисту населення за місцем проживання. Уряд доручив обласним державним
адміністраціям вжити додаткових заходів
до виявлення та обслуговування одиноких осіб, які перебувають на самоізоляції,
та організувати належний соціальний супровід. Це, зокрема, стосується придбання та доставки продуктів харчування та
ліків соціальними працівниками.

Хто і як буде контролювати вихід
людей похилого віку на вулицю?
Частоту виходу на вулицю контролює
сама людина за умови дотримання рекомендацій, але робити це якомога рідше.
А наявність документів дозволить перевірити, чи не мусить вона бути на самоізоляції чи обсервації, а також чи не порушила вона дозволену відстань у 2 км від
визначеного місця самоізоляції. Контроль
за дотриманням цих правил здійснюють
структурні підрозділи МВС.
Я пенсіонер. Як я зможу оплатити
комунальні послуги?
Оплатити житлово-комунальні послуги можна дистанційно — через існуючі
онлайн сервіси.
Крім того, найближчими днями Урядом буде прийнято рішення щодо можливості оплати житлово-комунальних послуг
через уповноважені банки та Укрпошту.
Громадяни, які отримують пенсії та грошові допомоги через банківські установи,
зможуть дистанційно сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги. Для
цього вони мають зареєструється у системі дистанційного обслуговування або
зателефонувати на «гарячу» лінію банку
і надати інформацію про перелік ЖКП, які
бажають оплатити дистанційно, та необхідні дані для оплати послуг з їх рахунків.
Одержувачі пенсій та грошових допомог також зможуть оплачувати житлово-комунальних послуги безпосередньо
у листоноші під час отримання пенсії та
грошової допомоги, або замовивши відповідну послугу, зокрема, телефоном.
Якщо мені більше 60 років, і в мене
з’явились симптоми коронавірусної
хвороби. Що мені робити?
Якщо у вас є сімейний лікар — телефонуйте йому (номер телефону можна

знайти в декларації, на сайті лікарні, або
зателефонувати в реєстратуру своєї лікарні і запитати там).
Якщо у вас висока температура,
ускладнене дихання, кашель, інші симптоми, а до сімейного лікаря додзвонитися
не виходить, або у вас не підписана декларація — викликайте швидку (103), або
телефонуйте на «гарячу» лінію 1545 і залиште контактну інформацію про себе.
Там же вам нададуть інформацію,
якому лікарю з найближчої лікарні можна
телефонувати.
Якщо мені більше 60 років, але я
працюючий пенсіонер. Чи можу я ходити на роботу?
Залишатися вдома мають усі особи,
які досягли 60-річного віку. Виключення
можуть бути в тому разі, якщо ви працюєте на підприємствах критичної інфраструктури та здійснюєте заходи, пов’язані
з недопущенням поширення COVID-19
і не можете працювати віддалено. Тоді
ви маєте неухильно дотримуватися рекомендацій по масковому режиму, соціальній дистанції в 1,5 метра, наявності
посвідчення особи та посвідки з місця
роботи. У всіх інших випадках ваш роботодавець має перевести вас у режим віддаленої роботи у визначеному вами місці
самоізоляції або надати відпустку на період дії карантину.
Що таке об’єкти критичної інфраструктури?
До об’єктів критичної інфраструктури можуть бути віднесені підприємства,
установи та організації незалежно від
форми власності, які:
1) провадять діяльність та надають послуги в галузях енергетики, хімічної промисловості, транспорту, інформаційнокомунікаційних технологій, електронних

комунікацій, у банківському та фінансовому секторах;
2) надають послуги у сферах життєзабезпечення населення, зокрема, у сферах централізованого водопостачання,
водовідведення, постачання електричної
енергії і газу, виробництва продуктів харчування, сільського господарства, охорони здоров’я;
3) є комунальними, аварійними та рятувальними службами, службами екстреної допомоги населенню;
4) включені до переліку підприємств,
що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
5) є об’єктами потенційно небезпечних технологій і виробництв.
Тобто це всі ті структури державної,
комунальної чи приватної форми власності, бездіяльність яких призведе до суттєвих втрат для життєдіяльності країни.
Як я захищений від звільнення,
якщо мені більше 60 років?
(УТОЧНЕННЯ) Відповідно до законодавства, звільнення у період дії карантину заборонено. Працівник може претендувати на відпустки — оплачувану або
без збереження заробітної плати, або на
дистанційну роботу. Якщо вас відправили у неоплачувану відпустку (простій), то
держава планує оплачувати вам частину
окладу на період карантину.
Якщо мені більше 60 років, чи можу
я їздити на власному авто на дачу чи
до іншого місця самоізоляції?
Рекомендовано вибрати одне місце
ізоляції і не змінювати його до 24 квітня.
Однак, якщо ви вирішите разово поїхати
на дачу приватним авто, бо вибрали саме
її місцем ізоляції — ви можете це зробити.
За інформацією Урядового порталу
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Програма ТБ

Вишгород
Субота, 11 квітня 2020 року

ПОНЕДІЛОК, 13 КВІТНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:05 «Мiняю жiнку»
14:50 «Свiт навиворiт - 9:
Японiя»
15:50 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «Кухня»
22:45 «Грошi 2020»
00:00 «Дубiнiзми 2020»
2+2
08:05, 11:15 «Джедаi

2019»
10:05, 18:15 «Спецкор»
10:40, 18:45 «Джедаi»
14:50 Х/ф «Озеро акул»
16:25 Х/ф «Важка мiшень»
19:15 Т/с «Опер за
викликом»
20:10 Т/с «Звонар»
22:05 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-9»
23:50 Х/ф «Вбити Бiлла»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 08:55, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:30
Новини
09:00 Т/с «Полдарк»
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн. Українська
мова

10:35 Всеукраїнська
школа онлайн. Алгебра
11:05, 12:15
Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка
11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Фiзика
11:45 Всеукраїнська
школа онлайн. Iсторiя
України
12:20, 16:50 Д/ц «Дикi
тварини»
13:10, 15:10 «На
карантинi»: марафон
17:30 Перша шпальта
18:20, 03:00 Тема дня
19:20 Д/ц «Супер-Чуття»
19:55 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
21:35 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Мiсiя: краса
12:20, 15:30 Реальна
мiстика
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Вiдважнi»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Консультант»
23:30 Т/с «Iнша я»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 16:00, 17:00,
19:30 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30 Одного разу
в Одесi

10:00 СуперЖiнка 2
11:00 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
14:00 М/ф «Пiдводна ера»
15:30 Країна У
16:30, 21:00 Танька i
Володька
17:30 Богиня шопiнгу
22:00 Сiмейка У
23:00 Королi палат
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:40 «Неймовiрна
правда про зiрок»
10:35 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
11:25 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:20, 14:50
«МастерШеф»
14:30, 17:30, 22:00

«Вiкна-Новини»
15:45 «Хата на тата»
18:00 «Супермама»
18:55 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с «У
кожного свiй обман»
22:50 Т/с «Щасливий
квиток»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Т/с «Друзi»
09:20 Дiти проти зiрок
11:10 М/ф «Як вкрасти
перо Жар-Птицi»
12:50 Х/ф «Принц
Велiєнт»
14:20 Х/ф «Тiнь»
16:50 Х/ф «Доктор
Стрендж»
19:00 Вiд пацанки до
панянки
21:10 Х/ф «Останнiй

володар стихiй»
23:10 Х/ф «Пiраньї»
ІНТЕР
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20, 18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
11:10, 12:25 Х/ф «Смерть
негiдника»
14:00 Х/ф «Трьох
потрiбно прибрати»
15:55 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Х/ф «Днiпровський
рубiж»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:10, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Секретний фронт
10:55, 13:20 Х/ф
«Подорож до центру
Землi»
12:45, 15:45 Факти. День
14:50, 16:20 Х/ф
«Призначення»
17:05 Х/ф «Примарний
патруль»
18:45, 20:55 Факти. Вечiр
20:15 Теорiя змови
21:20 Т/с «Нюхач»
22:20 Свобода слова
23:45 Х/ф «Гра»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25

Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Д/c
«Всесвiтня Природна
Спадщина»
09:30, 15:30 Д/c «Топ
10:Таємницi й загадки»
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7-го класу
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, 14 КВІТНЯ 2020 РОКУ
1+1
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:05 «Мiняю жiнку»
14:50 «Свiт навиворiт - 9:
Японiя»
15:55 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «Кухня»
22:45 «Одруження
наослiп»
2+2
09:20, 18:15 «Спецкор»
10:00, 18:45 «Джедаi»

10:35, 17:20 «Загублений
свiт»
13:25 «Помста природи»
13:55 Х/ф «Людина
президента»
15:45 Х/ф «Людина
президента-2»
19:15 Т/с «Опер за
викликом»
20:10 Т/с «Звонар»
22:05 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-9»
23:50 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-8»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 08:55, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:00 Т/с «Полдарк»
10:00 Всеукраїнська

школа онлайн. Українська
лiтература
10:35 Всеукраїнська
школа онлайн. Фiзика
11:05, 12:15
Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка
11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Iсторiя
України
11:45 Всеукраїнська
школа онлайн. Бiологiя
12:20 Всеукраїнська
школа онлайн. Географiя
13:10, 15:10 «На
Карантинi»: марафон
16:50 Д/ц «Дикi тварини»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
19:20 Д/ц «Супер-Чуття»
19:55 Д/ц «Вижити в дикiй

природi»
21:45 Нашi грошi
22:15 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
12:20, 15:30 Реальна
мiстика
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Вiдважнi»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Консультант»
23:20 Контролер
ТЕТ
08:00, 16:05, 17:00,

19:30 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30 Одного разу
в Одесi
09:00, 16:35, 21:00 Танька
i Володька
10:00, 23:00 Королi палат
11:00, 17:30 Богиня
шопiнгу
13:00 Панянка-селянка
14:00 Х/ф «Джой»
22:00 Сiмейка У
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:45 Т/с «Коли ми
вдома»
09:15 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:00, 14:50
«МастерШеф»

14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:40 «Хата на тата»
18:00 «Супермама»
18:55 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с «У
кожного свiй обман»
22:50 Т/с «Щасливий
квиток»
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Т/с «Друзi»
09:30 Т/с «Завзятi
домогосподарки»
11:20 Х/ф «Назад на
Землю»
13:00 Шалена зiрка
15:00, 19:00 Хто проти
блондинок
20:50 Х/ф «Земля пiсля
нашої ери»

22:40 Х/ф «Пiраньї 3DD»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:00 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»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Теорiя змови
11:10 Х/ф «Живим чи
мертвим»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Орлиний зiр»
15:20, 16:20 Т/с «Пес»
17:50 Т/с «Рiшає
Онiстрат»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
21:20 Т/с «Нюхач»
23:00 Х/ф «Ласкаво

просимо у Зомбiленд»
5 КАНАЛ
07:15, 08:15 Д/c
«Всесвiтня Природна
Спадщина»
09:30, 15:30 Д/c «Топ
10:Таємницi й загадки»
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7-го класу
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, 15 КВІТНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:05 «Мiняю жiнку»
14:50 «Свiт навиворiт - 9:
Японiя»
15:50 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «Кухня»
22:45 «Свiт навиворiт 11:
Китай»
2+2

06:00, 07:40 Т/с «Команда
А-2»
09:20, 18:15 «Спецкор»
10:00, 18:45 «Джедаi»
10:35, 17:20 «Загублений
свiт»
13:05 «Вiдеобiмба»
13:15 Х/ф «Вiддача»
15:05 Х/ф «Шакал»
19:15 Т/с «Опер за
викликом»
20:15 Т/с «Звонар»
22:10 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-9»
23:55 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-8»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 08:55, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини

09:00 Т/с «Полдарк»
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн. Англiйська
мова
10:35 Всеукраїнська
школа онлайн. Геометрiя
11:05, 12:15
Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка
11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Хiмiя
11:45 Всеукраїнська
школа онлайн. Географiя
12:20, 16:50 Д/ц «Дикi
тварини»
13:10, 15:10 «На
карантинi»: марафон
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Супер-Чуття»
19:55 Д/ц «Особливий
загiн»

21:45 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:15 Т/с «Епоха честi»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Мiсiя: краса
12:20, 15:30 Реальна
мiстика
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Вiдважнi»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Консультант»
23:30 Т/с «Випробування
вiрнiстю»

ТЕТ
08:00, 16:00, 17:00,
19:30 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30 Одного разу
в Одесi
09:00, 16:30, 21:00 Танька
i Володька
10:00, 23:00 Королi палат
11:00, 17:30 Богиня
шопiнгу
13:00 Панянка-селянка
14:00 М/ф «Тролi»
15:30 Країна У
22:00 Сiмейка У
00:00 Казки У Кiно
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:45 Т/с «Коли ми
вдома»

09:10 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:55, 14:50
«МастерШеф»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:35 «Хата на тата»
18:00 «Супермама»
18:55 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с «У
кожного свiй обман»
22:55 Т/с «Щасливий
квиток»
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Т/с «Друзi»
09:40 Т/с «Завзятi
домогосподарки»
11:20 Х/ф «Шоу
починається»
13:10 Шалена зiрка

15:10, 19:00 Суперiнтуїцiя
21:00 Х/ф «Рiдня»
23:00 Х/ф «Кривавi
загати»
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 Д/п «Ватутiн»
23:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона
11:10, 13:15 Х/ф
«Колонiя»
12:45, 15:45 Факти. День
13:25 Х/ф «У пастцi часу»
15:25, 16:20 Т/с «Пес»
17:50 Т/с «Рiшає
Онiстрат»

18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:10 Секретний фронт
21:20 Т/с «Нюхач»
23:05 Х/ф «Янгол смертi»
5 КАНАЛ
09:30, 15:30 Д/c «Топ
10:Таємницi й загадки»
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7-го класу
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, 16 КВІТНЯ 2020 РОКУ
1+1
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:05 «Мiняю жiнку»
14:50 «Свiт навиворiт - 9:
Японiя»
15:50 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 Т/с «Кухня»
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»
13:55 Х/ф «Таємниця
Майа»
15:45 Х/ф «Повернення
Геркулеса»
19:15 Т/с «Опер за
викликом»
20:15 Т/с «Звонар»
22:10, 23:55 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-9»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 08:55, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:00 Т/с «Полдарк»
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн. Українська
мова

10:35 Всеукраїнська
школа онлайн. Фiзика
11:05, 12:15
Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка
11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Англiйська
мова
11:45 Всеукраїнська
школа онлайн. Всесвiтня
iсторiя
13:10, 15:10 «На
карантинi»: марафон
17:30 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Супер-Чуття»
19:55 Д/ц «Особливий
загiн»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях

22:15 Т/с «Епоха честi»
00:00 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
12:20, 15:30 Реальна
мiстика
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Вiдважнi»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Консультант»
23:20 Слiдами
00:00 Т/с «Сила серця»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 16:10, 17:05,

19:30 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30 Одного разу
в Одесi
09:00, 16:35, 21:00 Танька
i Володька
10:00, 23:00 Королi палат
11:00, 17:30 Богиня
шопiнгу
13:00 Панянкаселянка
14:00 Х/ф «Красуня й
чудовисько»
15:40 Країна У
22:00 Сiмейка У
00:00 Казки У Кiно
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:45 Т/с «Коли ми
вдома»
11:15 Т/с «Коли ми

вдома. Нова iсторiя»
12:10, 14:50
«МастерШеф»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:35 «Хата на тата»
18:00 «Супермама»
18:55 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с «У
кожного свiй обман»
22:50 Т/с «Щасливий
квиток»
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Т/с «Друзi»
08:40 Т/с «Завзятi
домогосподарки»
10:20 Х/ф «Загублений у
космосi»
13:00 Шалена зiрка
16:00, 19:00 Хто зверху?
18:00 Ревiзор. Карантин

21:00 Х/ф «Готель
Артемiда»
22:50 Х/ф «Токсична
акула»

21:00 «Речдок.
Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»
23:50 Т/с «Плата за
порятунок»

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»
14:50, 15:40 «Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Секретний фронт
10:55 Х/ф «Людина
пiтьми»
12:35, 13:15 Х/ф «Гра»
12:45, 15:45 Факти. День
15:20, 16:15 Т/с «Пес»
17:50 Т/с «Рiшає
Онiстрат»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Антизомбi
21:20 Т/с «Нюхач»
22:20 Х/ф «Костянтин»

21:00 Х/ф «Джон Картер:
Мiж двох свiтiв»
23:20 Х/ф «Машина часу»

20:00 «Подробицi тижня»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

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»
14:20 «Україна вражає»
14:50, 15:40, 23:40
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:10, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Антизомбi.
Дайджест
10:50, 13:15 Х/ф «У пастцi
часу»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20, 16:15 Х/ф
«Подорож до цетру
Землi» (2 серiї)
17:10, 20:05 Дизель шоу
18:45 Факти. Вечiр
22:40 Х/ф «Завзятi
шахраї»

чаклуна»

20:30 «Крутiше всiх.
Найкраще»
23:00 «Великоднє
богослужiння Української
Православної Церкви»

5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Д/c
«Всесвiтня Природна
Спадщина»
09:30, 15:30 Д/c «Топ
10:Таємницi й загадки»
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7-го класу
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 Документальний
фiльм

П’ЯТ Н ИЦ Я, 1 7 КВІТНЯ 2020 Р ОК У
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:05 «Мiняю жiнку»
14:50 «Свiт навиворiт - 9:
Японiя»
15:50 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 «Лiга смiху.
Дайджест 2020»
22:15 «Вечiрнiй квартал»

00:05 Х/ф «Дiвчина з
персиками»
2+2
07:35 Т/с «Команда А-2»
09:15, 18:15 «Спецкор»
09:55, 18:45 «Джедаi»
10:30 «Помста природи»
13:55 Х/ф «Нокаут»
15:45 Х/ф «Астероїд
проти Землi»
19:15 Х/ф «Подвiйний
форсаж»
21:10 Х/ф «Боксер»
22:55 Х/ф «Напад на
Уолл-стрiт»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 08:55, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15

Новини
09:00 Т/с «Полдарк»
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн. Українська
лiтература
10:35 Всеукраїнська
школа онлайн. Алгебра
11:05, 12:15
Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка
11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Англiйська
мова
11:45 Всеукраїнська
школа онлайн. Хiмiя
12:20 Всеукраїнська
школа онлайн. Бiологiя
13:10, 15:10 «На
карантинi»: марафон
17:30, 00:00 Схеми.

Корупцiя в деталях
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Супер-Чуття»
19:55 Д/ц «Особливий
загiн»
21:45 Перша шпальта
22:15 Т/с «Епоха честi»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
12:20 Реальна мiстика
13:20, 15:30 Т/с «Людина
без серця»
18:00 Т/с «Вiдважнi»
20:10 Гучна справа
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Всупереч долi»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 19:30 Одного разу
пiд Полтавою
08:30, 09:30 Одного разу
в Одесi
09:00 Танька i Володька
10:00 Королi палат
11:00, 17:30 Богиня
шопiнгу
13:00 Панянка-селянка
14:00 Країна У
16:00 М/ф
«Льодовиковий перiод 2:
Глобальне потеплiння»
21:00 М/ф «Спiвай»
23:00 Х/ф «Чому вiн?»
СТБ
07:55 Х/ф «Бруднi танцi

- 2»
09:35 Х/ф «Давайте
потанцюємо»
14:20, 14:50 «Супермама»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:35, 18:00, 19:00, 22:45
«Холостяк»
23:05 Х/ф «Полювання на
колишню»
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Т/с «Друзi»
09:20 Дiти проти зiрок
11:10 Х/ф «Готель
Артемiда»
13:10 Х/ф «Рiдня»
15:10 Х/ф «Земля пiсля
нашої ери»
17:00, 19:00 Хто зверху?

5 КАНАЛ
07:15, 08:15 Д/c
«Всесвiтня Природна
Спадщина»
09:30, 15:30 Д/c «Топ
10:Таємницi й загадки»
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7-го класу
13:15, 14:15 Д/c
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
20:35 Особливий
погляд
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
22:00, 23:00
Документальний фiльм

СУБОТ А , 18 КВІТНЯ 2020 Р ОК У
1+1
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 Х/ф «Код доступу
Кейптаун»
12:15 Х/ф «Джейсон
Борн»
14:35 Т/с «Кухня»
18:30 «Розсмiши комiка
2020»
19:30 ТСН
20:15 «Чистоnews 2020»
20:25 «Українськi сенсацiї
2020»
21:30 «Вечiрнiй квартал»
23:15 «Свiтське життя.
2020»
00:00 «Трансляцiя
Пасхального
Богослужiння 2020»

2+2
06:00, 08:25 «Загублений
свiт»
07:45 «Джедаi 2019»
13:10 Х/ф «Вiйни дронiв»
14:45 Х/ф «Ворог мiй»
16:45 Х/ф «Парк
Юрського перiоду»
19:00 Х/ф «Парк
Юрського перiоду-2»
21:15 Х/ф «Перстень
Нiбелунгiв»
00:35 Х/ф «Снайпер»
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»
12:45 Д/ц «Це цiкаво»
13:20 Д/ц «Мегаполiси»
13:55 Бюджетники
15:00 UA Фольк
16:00 #ВУКРАЇНI
17:00 Д/ц «Погляд з
середини»
17:35 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 «Аманда»
00:00 Свiтле Христове
Воскресiння. Великдень.
Богослужiння у СвятоМихайлiвському

кафедральному соборi
Православної Церкви
України
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00 Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
08:30, 15:20 Т/с
«Консультант»
16:20, 21:00 Т/с
«Принцеса-жаба»
19:00 Головна тема
22:00 Українська пiсня
року
00:15 Музична
платформа
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
12:00, 13:30, 15:00, 16:30,

18:00 Одного разу в Одесi
12:30, 14:00, 15:30, 17:00,
18:30, 20:40 Одного разу
пiд Полтавою
13:00, 14:30, 16:00, 17:30
Танька i Володька
19:00 М/ф
«Льодовиковий перiод 3:
Ера динозаврiв»
22:00 Iгри Приколiв
23:00 Країна У
СТБ
06:40 «Все буде смачно!»
08:35 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
09:30 «Неймовiрна
правда про зiрок»
10:45 Т/с «У кожного свiй
обман»

19:00 «МастерШеф
Професiонали 2»
22:20 «Хата на тата»
23:35 Х/ф «Давайте
потанцюємо»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Шоу Лунi
Тюнз»
07:10 Варьяти
12:00 Хто зверху?
15:50 Х/ф «Останнiй
володар стихiй»
17:50 М/ф «Iван Царевич
та Сiрий вовк»
19:40 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий вовк 2»
21:00 М/ф «Учень
чаклуна»
23:10 Х/ф «Крабат: Учень

ІНТЕР
06:40 Д/п «Тисяча рокiв
на Афонi»
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»
11:00 Х/ф «Весна на
Зарiчнiй вулицi»
13:00 «Сходження
Благодатного вогню в
Храмi Труни Господньої»
14:30 Х/ф «Три тополi на
Плющисi»
16:10 Т/с «Несолодка
пропозицiя»
20:00 «Подробицi»

ICTV
07:40, 08:30 Перше,
друге i компот!
09:20 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ»
12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Нюхач»
15:40 Х/ф «Олександр»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Код да Вiнчi»
21:45 Х/ф «Ангели i
демони»
00:15 Х/ф «Костянтин»

5 КАНАЛ
07:20, 08:20 Д/c «Свiт
майбутнього»
07:50, 08:50, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:10, 11:10 Д/c
«Найекстремальнiший»
12:15 Медекспертиза
13:10, 14:10 Д/c
«Авiакатастрофи:
причини i наслiдки»
15:15 Крутий замiс
15:35 Vоїн - це я!
18:10 Є сенс
18:40 Про вiйсько
19:15 Особливий погляд
20:10 Рандеву
21:20 Вечiрнiй преЗЕдент
21:35 Вiкно в Америку

РІЗНЕ

Вишгород
Субота, 11 квітня 2020 року

7

ОФІЦІЙНО

Громадські
слухання
перенесено

ÊÐ

ÎÑ

ÂÎ

ÐÄ

Відповідно до розпорядження Вишгородського міського голови О. Момота
№ 45 від 06 квітня 2020 р. «Про продовження процедури розгляду пропозицій
та зауважень громадськості під час проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті
містобудівної документації «Детальний
план території, що розташована вздовж
траси Київ-Овруч та житлового масиву
в м. Вишгороді Київської області», продовжено процедуру розгляду пропозицій
та зауважень громадськості під час проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті
містобудівної документації «Детальний
план території, що розташована вздовж
траси Київ-Овруч та житлового масиву
в м. Вишгороді Київської області» до
05.05.2020 року.
Дату проведення громадських слухань перенесено з 09.04.2020 р. на
28.04.2020 р. в приміщенні адміністративного будинку на пл. Шевченка, 1 у
м. Вишгороді, другий поверх, мала зала
засідань.
Порядок денний:
з 09:10 до 09:30 – реєстрація учасників,
з 09:30 до 10:00 – доповідь розробника та/або замовника про розроблений
проект містобудівної документації,
з 10:00 до 10:30 – запитання та відповіді на них,
з 10:30 до 11:0 – прийом пропозицій
(зауважень) у письмовій та/або усній
формі.

НЕДIЛЯ , 19 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 А. Птушкiним»
14:15 «Свiт навиворiт 11:
Китай»
15:15 Т/с «Кухня»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 10.
Найкраще»
23:25 Х/ф «Червоний
горобець»
2+2
06:00, 09:10 «Загублений
свiт»

07:35 «Джедаi 2019»
13:50 Х/ф «Бен-Гур»
16:00 Х/ф «Близнюкидракони»
18:00 Х/ф «Шанхайський
полудень»
20:00 Х/ф «Детектив Ейс
Вентура»
21:40 Х/ф «Детектив Ейс
Вентура-2: Коли природа
кличе»
23:10 Х/ф «Гiсть»
UA:ПЕРШИЙ
06:55 М/с «Книга
джунглiв»
07:30 Великоднi
богослужiння з
Патрiаршого собору
Воскресiння Христового
Української ГрекоКатолицької Церкви

11:00 Недiльна Свята
Меса РимськоКатолицької Церкви в
Українi
11:30 Х/ф «Павел iз
Тарсуса» 1,2 с.
15:00 UA:Фольк
16:00 #ВУКРАЇНI
17:00 Д/ц «Погляд з
середини»
17:35 Т/с «Епоха честi»
19:20 Д/ц «Супер-Чуття»
20:25 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21:00, 00:00 Новини
21:20 Д/ц «Дикi тварини»
22:00 Х/ф «Iван Сила»
23:45 Плiч-о-плiч
ТРК «УКРАїНА»
07:30 Зiрковий шлях
09:20 Т/с «Принцеса-

жаба»
13:00 Т/с «Всупереч долi»
17:00, 21:00 Т/с «Нiколи
не здавайся»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Т/с «Я житиму»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф
«Суперкоманда»
12:15 Х/ф «Красуня й
чудовисько»
14:00 Одного разу в
Одесi
15:30 М/ф
«Льодовиковий перiод 3:
Ера динозаврiв»
17:00 М/ф «Спiвай»
19:00, 20:30 Танька i
Володька

20:00, 21:30 Одного разу
пiд Полтавою
22:00 Х/ф «Чому вiн?»
00:00 Країна У
СТБ
06:40 «Все буде смачно!»
08:30 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
09:30 «Неймовiрна
правда про зiрок»
10:25 «МастерШеф
Професiонали 2»
13:45 «Хата на тата»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:55 «Один за всiх»
21:50 «Таємницi ДНК»
22:45 «Детектор брехнi»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Шоу Лунi

Тюнз»
07:10 Варьяти
07:40 Ревiзор. Карантин
08:40 Вiд пацанки до
панянки
11:00 М/ф «Iван Царевич і
Сiрий вовк»
12:40 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий вовк 2»
14:00 Х/ф «Джон Картер:
Мiж двох свiтiв»
16:40 М/ф «Учень
чаклуна»
18:50 Х/ф «Асистент
вампiра»
21:00 Х/ф «Принц Персiї:
Пiски часу»
23:10 Х/ф «Воскресiння»

08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Дива свiту 2»
11:00 «Орел i решка.
Божевiльнi вихiднi»
12:00 «Орел i решка.
Карантин»
12:50 «Крутiше всiх.
Найкраще»
14:15 Х/ф «Сiссi»
16:10 Х/ф «Сiссi - молода
iмператриця»
18:00 Х/ф «Сiссi: Важкi
роки iмператрицi»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Королева»
22:25 Х/ф «Все можливо»

ІНТЕР
06:00 Х/ф «Весна на
Зарiчнiй вулицi»

ICTV
06:30 Антизомбi.
Дайджест

07:30 Теорiя змови
08:20, 10:00
Громадянська оборона
09:10 Секретний фронт.
Дайджест
10:55, 13:00 Т/с «Вiддiл
44»
12:45 Факти. День
13:45 Х/ф «Код да Вiнчi»
16:20 Х/ф «Ангели i
демони»
18:45 Факти тижня
20:30 Х/ф «Iнферно»
22:45 Х/ф «Ной»
5 КАНАЛ
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
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
19:15 Спостерiгач
19:35 Особливий погляд
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
21:40 Час-Time

8

ПАНОРАМА

Великдень
без порушень
карантину

Вишгород
Субота, 11 квітня 2020 року

ФОРМА ЧИ ЗМІСТ?

В Україні щодня зростає кількість хворих на
коронавірус. Як розвиватиметься ситуація –
спрогнозувати складно.
Проте, схоже, епідемії
не уникнути.
Тим часом мільйони
українців турбує питання, як бути цьогоріч із
Великоднем, як в умовах карантину й надзвичайної ситуації церкви
планують здійснювати пасхальні богослужіння? Із цього приводу 8
квітня у Вишгороді відбулася зустріч священнослужителів міста різних конфесій з керівництвом району та поліції.
Усі учасники одностайно висловились на підтримку дотримання карантинних заходів, впроваджених державою
для запобігання розширенню інфекції
COVID-19. Священнослужителі запевнили керівництво району та поліцію, що не
тільки заохочують вірних до неухильного
виконання вимог карантину, але і самі
дотримуються визначених норм для проведення богослужінь.
Усі присутні підкреслили важливість

РОДИННІ ТРАДИЦІЇ

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.

e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

Настоятель Церкви святого Володимира отець Богдан
Николин переконаний, що цьогорічний потік вірян буде
значно меншим. Проте трансляцій проводити тут не будуть: «Церква пережила дуже багато всіляких катаклізмів. І, я думаю, нинішня ситуація не стане перешкодою
для гідного вшанування Воскресіння Христового. Нам
усім треба бути мудрими і виваженими. Беззаперечно,
будемо дотримуватись усіх правил карантину: зробимо
розмітку навколо храму, у церкві не перебуватиме більше 10 осіб. Прошу наших парафіян поставитись із розумінням до таких обмежень. Як це все буде на практиці,
побачимо у Вербну неділю. Я певен, що всі обмеження не применшать нашої радості
від Воскресіння Христового».

«Що б не було в житті, а паску спечи»

Щороку вишгородчанка пані Ольга
випікає багато пасок для всієї родини. Рецепт перейняла від своєї бабусі,
тож ним люб’язно поділилася з читачами газети «Вишгород».
«У родинах часто буває, що традиції і
рецепти передають від бабусь до онуків.
Моя бабуся була надзвичайною жінкою!
Жінкою на всі 100 % — жіночна, мудра,
роботяща.
Скільки себе пам’ятаю – паски пекла
завжди. І щоразу – особливі! Пасочки
від бабусі – красиві, з хрестами й голубами, білою «шапочкою» і яскравими
прикрасами. Вона їх пекла для дітей,
онуків, для брата з родиною, племінниці. Моя друга мама, яка стала бабусею в
37, залишила цей світ більше двадцяти
років тому. Але її слова «що б не було в
житті, а паску спечи» для мене стали дороговказом. Тепер я печу паски на всю
родину. Був час, коли наша родина трохи зменшилась. А потім – знову виросла, тому і кількість пасок збільшилась.
Печу завжди у святу суботу на сході
сонця. Рецепт бабусин. Я – віруюча людина, тому починаю процес з молитви.
Щирої. Від самого серця.
Ну, і власне сам рецепт. Буду рада,
якщо стане комусь у нагоді. Паска – це
ритуал, тому на продуктах не варто економити.

Âèøãîðîä

взаємної комунікації та співорганізації в
часи Пасхальних богослужінь. Адже це
потрібно для уникнення непорозумінь і
конфліктних ситуацій. Водночас це дає
вірянам можливість реалізувати свої
конституційні свободи щодо релігії та віровизнання. Сторони погодились на тісну співпрацю, щоб Воскресіння Господнє
пройшло як свято порозуміння та поваги,
нікого не наражаючи на небезпеку.
Влас. інф.

Кожен присутній мав нагоду висловити свою думку. Так, настоятель Собору Вишгородської Богородиці
УГКЦ отець Тарас повідомив, що в парафії відбуваються онлайн-трансляції літургій та інших молитовних чинів,
у храмі не збирається більше десяти осіб, зберігається
масковий режим та дотримується дистанція між людьми. «Великоднє богослужіння транслюватимемо на
нашій офіційній сторінці у Фейсбук. Початок опівночі.
Припускаємо, що хтось таки прийде освячувати паску
до Собору. Маємо бути готові до цього, докладемо максимум зусиль, аби дотриматись вимог карантину: нанесемо розмітку, вимагатимемо наявність захисних масок та дотримання безпечної
відстані у півтора метри. Освячуватимемо на подвір’ї. Та, в першу чергу, закликаємо
вірних залишатись на цей Великдень вдома. Молитва і благословення не мають обмежень», – зазначив отець Тарас.

Для приготування паски за рецептом Ольги потрібно:
1 літр молока жирного або кефіру; 3
упаковки сухих дріжджів; 1 пачка вершкового маргарину (має бути м’яким, кімнатної температури); 1 пачка вершкового масла, також м’якого; 200 г сметани;
5 склянок цукру; 1 чайна ложка солі;
півсклянки олії (без запаху); 3 пакетики
ванільного цукру; родзинки за смаком
(обдаємо окропом і висушуємо на паперовому рушнику); 6–8 яєць; борошна
– 2–2,5 кг, але може бути і більше. Усі
продукти з вечора потрібно дістати з холодильника.
Тісто не любить протягів і голосних
звуків, тому в домі має бути тепло і тихо
аж до того, як спечете останню пасочку.
Перший і важливий крок – опара: потрібно нагріти молоко або кефір на плиті
до теплого стану, додати дріжджі, цукор
і 2 склянки просіяного борошна. Усе перемішати і накрити рушничком (у цей
час можна загадати бажання і подумати
про хороше).
Далі відокремлюємо білки від жовтків. Жовтки перетираємо з цукром. Білки збиваємо з сіллю. Коли опара зійшла
– додати сметану, масло, маргарин, вимішати, додати окремо жовтки і білки.
Знову вимішати. Далі додаємо попередньо просіяне борошно. Все вимішати,

додати родзинки.
Тісто не повинне липнути до рук. Вимішувати його слід повільно і довгенько.
Воно має підійти двічі.
Форми змастити маслом. Господиня
Ольга використовує і металеві, і силіконові, і паперові форми. Але більше любить бабусині металеві. У форму викла-

Гаражному кооперативу «Лісний»
ПОТРІБНІ ОХОРОНЦІ.
Деталі по тел: (067) 584-16-49

Відповіді
на кросворд,
надрукований
у № 14’2020

По вертикалі:
1. Рослина.
2. Старт.
3. "Шкода".
4. Ішіас.
5. Ступа.
6. Планета.
8. Форт.
14. Експрес.
15. Гвардія.

дайте тіста на третину і дайте підійти. А
потім — у духовку! Коли печете паски не
відкривайте дверцята духовки!
На гарячі паски нанесіть глазур —
збиті білки з цукром або розтоплений
шоколад, тоді біла «шапочка» не тече, і
посипте прикрасами для випічки.
Влас. інф.

ПРОДАМ КОРОВУ, ТІЛЬНУ ТРЕТІМ ТЕЛЯМ,
термін — 27 квітня ц. р. Чорно-ряба.
Тел: +38 (067) 918-33-95, Тетяна.
Ціна — 30 тис. грн.
17. Жінка.
19. Пухир.
23. Радість.
25. Ейфорія.
26. Хвіст.
28. Пошта.
29. Клон.
30. Семен.
31. Галас.

По горизонталі:
7. Бортник.
9. Шпиталь.
10. Овочі.
11. Клерк.
12. Кпини.
13. "Нафтуся".
16. Важок.
18. Випад.
20. Сніп.

Директор, відповідальний за друк Телефон для довідок та замовлення реклами: (063) 26-23-255
Не всі думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. Листування з читачами лише на стоТОВ «Газета «Вишгород»
рінках газети. Матеріали без зазначення автора, адреси і контактних даних не розглядаються. За
— Вікторія Шмигора
точність та правдивість фактів відповідальність несе автор.

21. Роха.
22. Драже.
24. Ієрей.
27. Спокуса.
32. Лігво.
33. Фагот.
34. Шторм.
35. Атестат.
36. Емпатія.

Свідоцтво про реєстрацію КІ № 1746
від 23.01.2019 року Адреса: 07301,
м. Вишгород, просп. І. Мазепи, 8, офіс 308
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
Наклад 10 000 примірників

