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Клавдії Іванівні 92 роки. Живе у
Вишгороді з часів будівництва Київської ГЕС. Сюди вона приїхала з чоловіком, сином і донькою.
Жінці довелося пережити голод
1933-го року, війну, післявоєнні часи,
аварію на ЧАЕС.
Втрати чоловіка, сина, а в минулому році — дочки не зламали Клавдію
Іванівну. Вона намагається не втрачати
оптимізму, співає в хорі «Ветеран».
«Не уявляю собі життя без допомоги і підтримки Вишгородської районної організації Товариства Червоного
Хреста. Тут завжди вислухають, зрозуміють, порадять, — розповідає жінка.
— Під час карантину я сиділа вдома,
не могла вийти на вулицю, бо не мала
маски. Зателефонувала в Червоний
Хрест, і в той же день дівчатка-волонтерки принесли маску, а разом з нею і
продукти.
Я дуже вдячна за турботу».
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#ЗАЛИШАЙСЯ ВДОМА

Дорогі
вишгородці!
Наближаються Великодні свята, на які ми з нетерпінням чекаємо і традиційно в цей день ходимо до
церкви, а потім збираємося
за великим столом у колі
рідних. Але через пандемію коронавірусу, не лише
у нас, але і у всьому світі,
традиції вперше за десятки
років змінюються. Я прошу
вас цього разу залишитися
вдома та долучитися до богослужінь онлайн, аби зберегти життя та здоров’я.
Щиро вітаю вас із найсвітлішим весняним святом – Воскресінням Христовим! Бажаю міцного здоров’я, благополуччя
кожній родині, душевної чистоти та гармонії. Нехай у ваших
домівках завжди буде тепло і затишно.
Бережіть себе і своїх рідних. Залишайтеся вдома!
Олексій МОМОТ

З Великоднем!
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Коронавірус в Україні:
що відомо на 15 квітня
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних,
143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 241 випадок;
Волинська область — 100 випадків;
Дніпропетровська область — 74 випадки;
Донецька область — 12 випадків;
Житомирська область — 130 випадків;
Закарпатська область — 110 випадків;
Запорізька область — 99 випадків;
Івано-Франківська область — 356 випадків;
Кіровоградська область — 192 випадки;
м. Київ — 612 випадків;
Київська область — 230 випадків;
Львівська область — 152 випадки;
Луганська область — 4 випадки;
Миколаївська область — 14 випадків;

Епідемічна ситуація у Вишгородському
районі та м. Вишгороді

За інформацією Вишгородського
міжрайонного відділу лабораторних
досліджень ДУ «Київський обласний
лабораторний центр МОЗ України»,
станом на 10:00 15.04.2020 року епідемічна ситуація у Вишгородському районі та місті Вишгороді:
— кількість осіб, що захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19, — 6
(шість), зареєстровані у м. Вишгороді — 5
(п’ять), у с. Старі Петрівці — 1 (один), троє
госпіталізовані, троє на самоізоляції;

— кількість осіб з підозрою на
COVID-19 — 8 (вісім), проби направлені
на лабораторне дослідження;
— кількість контактних осіб — 115 (сто
п’ятнадцять);
— кількість осіб, що повинні знаходитися на самоізоляції, — 81 (вісімдесят
одна);
— всього проведено лабораторних
досліджень за допомогою полімеразноланцюгової реакції (ПЛР) на COVID-19 —
43 (сорок три).

Одеська область — 70 випадків;
Полтавська область — 27 випадків;
Рівненська область — 173 випадки;
Сумська область — 77 випадків;
Тернопільська область — 287 випадків;
Харківська область — 25 випадків;
Херсонська область — 41 випадок;
Хмельницька область — 34 випадки;
Чернівецька область — 589 випадків;
Черкаська область — 105 випадків;
Чернігівська область — 10 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 15 квітня 2020 року до Центру надійшло 1213 повідомлень про підозру на
COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 13187 повідомлень про підозру на
COVID-19.

КАРАНТИННІ ЗАХОДИ

З 16 квітня на в’їздах до Києва
запровадять термометрію
З 00:00 16 квітня на в’їздах до Києва
вимірюватимуть температуру у водіїв
та пасажирів автобусів, вантажно-пасажирських та вантажних автомобілів,
а також легкових автомобілів, які перевозять більше 3 осіб включно з водієм.
В’їзди до столиці будуть звужені до
1-2 смуг руху. При цьому в’їзд та виїзд залишаються вільними.
Якщо у вас температура вище 37°С —
у вас можуть взяти аналізи на COVID-19.
Якщо вище 38°С — можуть госпіталізувати.
Радник мера Києва попросив усіх

зрозуміти цей вимушений крок. За його
словами, ситуація, яка спостерігалася в
Україні протягом вихідних, не дає змоги
оптимістично дивитись на тиждень, протягом якого держава мала перейти пік захворюваності на коронавірусну хворобу.
На жаль, недотримання карантину у
Києві зумовлює появу все нових вогнищ
спалаху хвороби: місць компактного проживання або роботи хворих. Станом на
цей час у столиці вже 94 таких вогнища.
Тому влада Києва змушена вдатись до
обмежувальних карантинних заходів.

ГУ ДПС НАГАДУЄ

Шановні платники податків!
У зв’язку із введенням на території регіону надзвичайної ситуації
та карантину, Центр обслуговування
платників Вишгородського управління ГУ ДПС у Київській області надає
адміністративні послуги виключно
онлайн і рекомендує утриматись від
відвідування ЦОП без нагальної на те
потреби.
Додатково повідомляємо, що приймання вхідної кореспонденції здійснюється на першому поверсі податкової в поштову скриньку, яка
встановлена біля чергового. Виклик
чергового – кнопкою.
Виїмка кореспонденції здійснюється працівником канцелярії щодня з
9:00 до 17:00, у п’ятницю з 9:00 до
16:15 (крім вихідних та святкових днів).
Інформацію про реєстрацію документів, що надійшли до управління від ор-

ганів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ
та організацій, ФОП, можна отримати
за телефоном: +38 (096) 5-42-67.
Якщо ж причина звернення невідкладна і потребує обов’язкового відвідування ЦОП, просимо вас дотримуватись рекомендацій Міністерства охорони
здоров’я України щодо зменшення впливу та передачі гострих респіраторних вірусних інфекцій:
по можливості користуватися захисною маскою та дезінфікуючими
засобами;
не створювати скупчення у ЦОП.
Пам’ятайте про необхідність дотримання безпечної відстані між людьми
(щонайменше 1,5 метри).
Вишгородське управління ГУ ДПС
у Київській області

ТОВ «МТМ» повідомляє про збільшення з 01.05.2020 р. абонентської
плати за послуги доступу до Інтернет. Збільшення вартості обумовлене зростанням вартості електроенергії, матеріалів, комплектуючих,
розміру оплати за використання міжнародної смуги, за використання
електричних опор, слаботочних каналів, зростання рівня інфляції та ін.
Детальну інформацію можна отримати на офіційному сайті
mtm.kiev.ua.
Висловлюємо абонентам свою подяку за багаторічну співпрацю з
ТОВ «МТМ» та користування нашими послугами.
Адміністрація ТОВ «МТМ»

Вишгород
Субота, 18 квітня 2020 року
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Влада, бізнес та волонтери об’єднуються заради
підтримки медиків та незахищених верств населення
Карантин вніс корективи у життя багатьох із
нас. Хтось змушений тимчасово залишитися без
заробітку, хтось не має можливості придбати найнеобхідніше для себе та своїх рідних. У Вишгороді
живе багато щирих та доброзичливих людей, які
об’єдналися довкола проблем та підтримують тих,
хто цього потребує.
Представники влади, підприємці, меценати, спонсори та волонтери долучилися до організації соціальних
акцій, спрямованих на підтримку людей, які опинилися
в складних життєвих ситуаціях під час карантину. Одні
допомагають фінансово, інші – надають продуктові набори, ще хтось допомагає оплатити комунальні послуги онлайн, а інші взялися за пошиття масок та інших
засобів захисту.
З бюджету міста на підтримку закладів охорони
здоров’я виділили три мільйони гривень на засоби індивідуального захисту, деззасоби, передбачили кошти
на доплати лікарям. Виділено кошти і на підтримку КП
«Управляюча компанія», яке також працює у посиленому режимі.
Міський голова Олексій Момот подякував усім підприємцям, меценатам, спонсорам та волонтерам, які
згуртувалися у цей непростий для країни час: «Не вважаю за потрібне виставляти фото в соцмережі з кожною людиною, якій ми вручили продуктовий набір або
матеріальну підтримку. Це має бути від душі та чистого
серця! Ми діємо з етичних міркувань, а також намагаємося враховувати почуття людей!».
Левову частку роботи на себе взяв Червоний Хрест,
який, до речі, ще нещодавно на рівні держави хотіли
розформувати.
«Працюємо в надпотужному режимі, – розповідає

голова РО ТЧХУ Світлана Рулевська. – За підтримки
Національного комітету ЧХУ та Німецького ЧХ доставили близько 100 пайків стареньким та тим, хто потребує допомоги. Також отримали допомогу дві сім'ї
Вишгородського району, що постраждали від пожеж.
Передано ліки від Київського вітамінного заводу в сімейну медицину, Екстреній медичній допомозі передано допоміжне обладнання для серцево-легеневої реанімації, носилки, джгути, деззасоби, маски, костюми.
Волонтери шиють маски для багатодітних родин, медиків, пенсіонерів.
Працює психо-соціальна підтримка онлайн. Група
«Здорове довголіття» з лікарем-реабілітологом Світланою Данилюк. Відбуваються майстер-класи з творчості
від волонтерки Наталії Анохіної (студія «Арт-творці»),
заняття з англійської мови з Едувіє Доналд.
Дякуємо Вишгородській міській раді за прийняте рішення надати кошти на закупівлю пайків, бо ті, що є,
закінчуються. Дякуємо всім волонтерам Вишгорода,
які телефонують та пропонують допомогу, Благодійному фонду «Святої Ольги» – за співпрацю в пошитті та
розповсюдженні масок, Асоціації багатодітних родин
«Перлина» – за транспортну та волонтерську допомогу,
клубу «Айна Берра» (приємно, що хлопці не тільки змагаються в лицарских обладунках, а ще й мають лицарські серця!), штабу 96 округу, де можуть організувати
волонтерську допомогу в найкоротші терміни».
Влас. інф.
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Зворушливо до сліз

З такими людьми
виживати легше
У нашого депутата Анатолія Шоки — складний виборчий
округ. По-перше, у нас приватний сектор, де проблем набагато
більше, ніж у багатоповерховій забудові, а по-друге, проживає
багато людей похилого віку, як правило, пенсіонерів. З невеликими пенсіями, яких ледь вистачає на харчування та комунальні
послуги.
Дуже часто Анатолій Миколайович вкладає особисті кошти
на благоустрій округу, надає матеріальну допомогу найбільш
нужденним. Ось і на Пасхальне свято він, як і в попередні роки,
традиційно приготував пенсіонерам подарунки — продуктові
набори. Хтось би інший у нинішніх умовах посилався б на карантин, фінансові проблеми, але не Анатолій Шока. З такими
людьми, як він, справді виживати легше, бо знаєш, що у важку
годину завжди підставить плече, не пошкодує нічого, щоб допомогти у біді.
Нехай ніколи не зубожіє Ваша щедра рука, Анатолію Миколайовичу! Ми вам дякуємо, віримо і підтримуємо в усіх ваших благодійних справах.
Вдячні мешканці вулиці Лугової

Спасибі за
добрі справи

Безрадісно проходять Великодні свята у нинішніх
умовах карантину: самотність в ізоляції, можливість зараження вірусом по дорозі до храму, скачок цін на продукти — все надзвичайно гнітить людей. І яким щирим і
радісним було наше здивування, коли у своєму дворі ми
побачили подружжя наших депутатів міської ради Олену і Володимира Лісогорів. Попри усіх небезпек вони як
завжди завітали з пасхальними подарунками для нас,
пенсіонерів.
Я бачила сльози вдячності на очах моїх стареньких
сусідок. Це була така зворушлива картина, атмосферу
зустрічі просто не передати словами. Зазначу, що подарунки від Лісогорів складаються з найнеобхідніших
продуктів. Для нас це така своєчасна і бажана підтримка! Але головне те, що Олена і Володимир це роблять
від душі. Вони тут, у Вишгороді народилися і виросли
на наших очах, вони вхожі у кожну квартиру, добре
знають, хто як живе, кому допомогти в першу чергу,
тобто, це надзвичайно порядні і уважні люди. Нехай їх
Бог береже за праведні труди, людяність і добрі серця!
Мешканці будинку № 7 по вул. Б. Хмельницького

Наш депутат міської ради
Олександр Клавдієнко не має мільйонних статків, не володіє супермаркетами, не примножує капітал
сумнівними оборудками. Людина
скромна у побуті і житті. Найбільше
його надбання — це чуйність і увага до ближнього. Він вміє вислухати і допомогти вирішити проблему.
Клавдієнко не з тих депутатів, кого
треба шукати, оббивати пороги, бо він — серед нас.
У нього є постійне бажання робити людяні справи. Ось
і перед святом Світлого Христового Воскресіння Олександр
не забарився прийти до своїх пенсіонерів із солідними пакунками. Щиро дякуємо! І спасибі за благоустрій біля наших
будинків.
Побільше б таких депутатів у міській раді!
Вдячні мешканці Вашого округу

НАМ ПИШУТЬ

Дякуємо
за підтримку
Те, що депутати міської ради Олена Лісогор та
Володимир Лісогор компетентні у питаннях життя і
розвитку міста, нам, їхнім виборцям, відомо давно.
Адже обох їх не вперше обираємо по нашому округу. Але не менш приємно констатувати, що вони
– люди небайдужі, добрі і надзвичайно уважні до
оточуючих і до своїх виборців зокрема. Ось і зараз,
у дні наближення великого християнського свята
Воскресіння подбали про людей на своїх округах,
надавши продуктові набори. У нинішній складний
карантинний період та ще й напередодні великого
свята такі подарунки не лише доречні, але й багатьом – необхідні.
Щиро дякуємо Олені і Володимиру! Нехай благословенною буде вся їхня родина!
Мешканці будинку № 3
по вул. Б. Хмельницького
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Які загрози для атомної станції та Прип'яті
ГОРИТЬ ЧОРНОБИЛЬ
Жодної небезпеки для Чорнобильської атомної електростанції через
пожежі в Зоні відчуження немає, запевняють у ДСНС Київщини.
Там також заявили, що станом на
вечір минулого понеділка вогню у
Прип'яті немає.
Водночас в Асоціації чорнобильських
туроператорів, яка намагається проводити власний моніторинг ситуації, звертають увагу на те, що вогонь підійшов
до станції Янів, яка поруч із Прип'яттю.
Тож покинуте місто і головний сучасний
туристичний об'єкт України опинився під
реальною загрозою. Палає і за кілька кілометрів від сховища радіоактивних відходів «Підлісний», кажуть там.
Крім того, багато знакових об'єктів
Чорнобильської зони вже згоріли чи постраждали від полум'я.
Небезпеки для ЧАЕС немає
Про це запевнила речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан.
Вона також відзначила, що і «у
Прип'яті вогню немає».
За словами Вікторії Рубан, залишаються кілька ділянок займань, однак
вони локалізовані.
Ситуацію, утім, погіршує сильний
вітер та суха погода: Пожежникам доводиться розчищати багато проїздів до
місць вогню — для цього використовують
інженерні машини розбору завалів БАТи.
Вікторія Рубан також додала, що
там, де працюють пожежники, небезпеки від радіації немає.
Наприклад, потужність гамма-випромінювання у Чорнобилі становить 0,020
мікрорентген на годину, тоді як мінімально допустимий рівень — 0,055.
Так само, кажуть у ДСНС, залишається у нормі радіаційний фон у Києві
і Київській області: 0,011-0,012 мікрорентген на годину при допустимих там
0,05.
Неправдивою виявилася й інформація із соцмереж про те, що вогонь
вже перекинувся на інший берег річки
Прип'ять.
«На лівому березі Прип'яті жодних
загорянь немає», — повідомили у Дер-

жагентстві з управління Зоною відчуження.
Вогонь біля Прип'яті
Утім, чорнобильські туроператори і
громадські об'єднання кажуть, що ситуація насправді критична.
«Вогонь дійшов до станції Янів, пожежники ще більше підключилися і намагаються утримати вогонь від того,
щоб загорілося саме місто Прип'ять»,
— зазначив на своїй сторінці у Фейсбук
Ярослав Ємельяненко, голова Асоціації
чорнобильських туроператорів.
Янів — залізнична станція одразу
біля Прип'яті. Від неї до центру покинутого міста — менше 2 км.
Вогонь пройшов і через так званий
«Рудий ліс» (він, щоправда, вже горів і
раніше).
«Рудий ліс прогорів. Зараз у зоні
низова пожежа, вигорає радіоактивна
трав'яна підстилка. Дерева при цьому виживають, але рукотворні об'єкти згорають», — пояснює Ярослав Ємельяненко.
Що вже втрачено
За словами Ярослава Ємельяненка, це «наймасштабніша пожежа за всі
роки, дуже багато втрачених локацій».
Серед того, що згоріло, — санаторій «Смарагдовий» («Изумрудный»),
постраждали села Лелів, Чистогалівка,
Копачі.
У Копачах згорів легендарний тролейбус МТБ-82.
Вогонь також наблизився впритул до
«Дуги» — величезного загоризонтного
радару (об'єкт «Чорнобиль-2»). Сама
«Дуга» не постраждала, однак місцевість біля неї вигоріла.
Також пожежа ледь не спалила майданчик з робототехнікою, яка брала
участь у ліквідації аварії на ЧАЕС вже у
Чорнобилі.
Утім, список всіх втрат Чорнобильської зони ще треба буде підраховувати.
Є загроза знищення пам'яток та
об'єктів, які зараз проходять процедуру
включення в списки Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Радіоактивний могильник «Підлісний»
За схемою поширення пожежі Ярослава Ємельяненка, який зараз осо-

Радіаційний фон у Вишгороді – в нормі
Вишгородський
міський голова Олексій Момот
прокоментував ситуацію зі
станом радіаційного фону у
Вишгороді:
– В інформаційному полі
проблематику
коронавірусу
активно починає наздоганяти
проблематика і паніка щодо
пожежі в Чорнобильській зоні.
Багато панічних постів, запитань до мене, в тому числі
щодо радіації, способів захисту і таке інше.
Я в таких випадках звертаюся до фахівців. Так, у військовій частині Національної БЕЗ ПАНІКИ
гвардії, що на території міста,
спеціальним обладнанням щоденно заміряють радіаційний фон. Відповідно до
його показників, за останній місяць ситуація не змінювалася – показники коливаються між 0,10 та 0,12 мілізівертів. Поріг безпеки для людей – 0,3, тобто радіаційний фон у нас абсолютно в нормах допустимого. І, повторюся, він не змінювався
протягом останнього місяця. При якихось змінах мене інформуватимуть і я інформуватиму вас.
Дякую людям, які самоорганізувалися і запропонували допомогу нашій пожежній частині. Адже вишгородські пожежні, практично весь особовий склад, цілодобово ліквідовують пожежу у Чорнобильській зоні.
Шановна громадо, всім – здоров’я! Будьмо пильними!
бисто буває у Зоні відчуження, вогонь лісу — тепер за знищення чи пошконаблизився до Прип'яті. У зоні ризику, дження лісових масивів доведеться плаза словами спостерігачів, радіоактив- тити від 91 до 153 тис. грн.
Дочекались дощів
ні могильники. Зокрема, мова йде про
14 квітня у Чорнобильській зоні пройпункт захоронення радіоактивних відходів «Підлісний» за кілька кілометрів від шов довгоочікуваний дощ.
Водночас з'явилася інформація про
Прип'яті.
Експерти зазначають, що навіть не ще одне займання у Чорнобильській
уявляють, що буде, коли почнуть горіти зоні — в районі покинутого села Розсотакі об'єкти, як сховища радіоактивних ха за 25 км на південь від Прип'яті, де
колись було «кладовище радіоактивної
відходів.
У ДСНС запевняють: небезпеки для техніки».
У гасінні пожеж беруть участь понад
сховищ радіоактивних відходів, як і для
ЧАЕС у цілому, від нинішніх пожеж не- 800 працівників ДСНС та інших установ.
Задіяно майже 200 одиниць техніки, зомає.
Пізніше заступник міністра внутріш- крема по три літаки та гелікоптери для
ніх справ Антон Геращенко написав, скидання води. На всіх оперативних діщо ліс навколо могильників, включно з лянках працює важка інженерна техніка
«Підлісним», вирубали саме для того, ДСНС для облаштування протипожежщоб там не було небезпеки пожеж.
них розривів та забезпечення доступу
Тим часом, Верховна Рада у понеді- пожежникам.
За інформацією Інтернет-ЗМІ
лок, 13 квітня, підняла штрафи за підпал

Вишгород
Субота, 18 квітня 2020 року

ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ

Так уже склалося, що у Вишгородському районі ніколи не було залізниці. Це якщо не брати до уваги декілька кілометрів колії по Вишгороду до
Київської ГЕС. Причин цьому декілька: відсутність у нашому краї важкої
промисловості з гігантськими підприємствами, шахтами, рудниками
на кшталт Донбасу чи Придніпров’я,
а, по-друге, відсутність у районі великих родовищ корисних копалин,
розробка яких потребувала б залізничного транспорту. Врешті-решт,
наш район розташований поза транзитними шляхами. Так, потяги гуркотять на півночі — Чернігів-Овруч, на
заході — Київ-Коростень, а на півдні
знаходиться київський вузол. То ж
вважається, що патріархальну тишу
Вишгородщини ніколи не порушував
свисток паровоза, не брязкали вагони, а закохані ніколи не прогулювалися по шпалах. Але всупереч цим залізним аргументам історія свідчить,
що залізниця у Вишгородському районі — була!
У 1928 році, згідно з наказом Реввоєнради СРСР, за програмою фортифікаційної підготовки кордонів держави,
до війни розпочалося будівництво 13-ти
укріплених районів (УРів) уздовж західного кордону. Під першим номером значився Київський УР. Проект передбачав
спорудження близько двохсот залізобетонних довготривалих вогневих точок
(ДОТів) від Бірок (нині затоплене село),
Демидова, Гути Межигірської, Мощуна,
Романівки, Білогородки і далі на південь
до Круглика, Віти Поштової аж до Дніпра. Будівництво УРу мало завершитися
у 1932 році. Таким чином, на інженерні
частини Червоної армії, цивільне населення чекали роки титанічної тяжкої
праці. Забігаючи наперед, зазначу, що
на оборонні споруди Київського УРу
було використано лише залізобетону
35 769 кубічних метрів.
З перших днів будівництва підряднику — 28-му управлінню воєнно-будівельних робіт — було зрозуміло, що логістика
гратиме першу роль. Дійсно, перевезти
у строк до об’єктів будівництва десятки
тисяч тонн будматеріалів, обладнання
автомобілями вантажопідйомністю 1,5
тонни та гужовим транспортом було
нереально. Наведемо приклад: скільки
часу конячка (не французький ваговоз
— першерон чи бельгійський арден, а
звичайна безпородна колгоспна) тягтиме підводу зі щебнем по лісовій піщаній
дорозі від складу до будови? Якщо брати до уваги загальноприйняту норму, то
вона тягтиме не більше дві свої маси.
Тобто, якщо кінь важитиме 400 кг, то це
буде 800 кг вантажу. І тягтиме підводу
він зі швидкістю 3,5-4,5 км на годину. Таким чином, їздовий прибуде з вантажем
від станції за 30 км до пункту призначення в акурат за 13 годин. Ні, брешу: по
дорозі коню треба давати перепочити,
поїти, годувати його. Словом, арифметика така: якщо взяв на станції жменю
щебню на підводі о 6-й ранку, то на місце приїдеш о 20-й годині.
Звісно, у військових формула цобцабе не сприймалася. Тоді і було прийнято рішення про будівництво тимчасової
залізничної вузькоколійки від корос-
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Таємнича вузькоколійка
тенської гілки через ліси в район села
Лютіж. Чому було вирішено прокласти
вузькоколійку, а не колію з нормальною шириною? Військові залізничники
в першу чергу керувалися дешевизною
і швидкістю побудови такої залізниці. І
дійсно, на вузькоколійці допускаються
більш круті і криві підйоми.
Піщаний грунт нашого району служив надійним баластом під легку колію,
також наявність просік у лісі, відсутність
на шляху боліт, озер і річок, вдосталь
деревини для шпал — все це дозволило
червоноармійцям-залізничникам швидко прокласти рейки.
Тепер виникає інше слушне запитання: чому кінцевим пунктом залізниці
було обрано район села Лютіж? Все просто з практичних міркувань: північний
сектор КиУРу мав два вузли оборони.
Перший простягався від Дніпра у районі

буся пам’ятала, як по лісових просіках
невпинно рухалися безліч машин, підвод, завантажених щебнем, піском, лісоматеріалами. Але основний і найважчий
вантаж перевозився вузькоколійкою. Це
броньовані ковпаки, арматура, діжки з
цементом, двотаврові балки, залізничні
рейки, металева сітка, броньовані засувки на амбразури та багато-багато
іншого.
Пекельно важкою працею було будівництво дотів, адже все робилося вручну.
Основним інструментом була лопата і
тачка. Під майбутній дот лопатами викопували глибокий котлован, на його дно
засипали щебінь, в’язали арматуру і заливали бетоном. На цьому фундаменті
потім лаштували опалубку, арматуру,
сітку і бетонували півтораметрові стіни і
покрівлю. Щоб уникнути розшарування
бетону, процес заливки тривав 2-3 доби

роботу вузькоколійки. На зло шпигунам.
Можливо, якась інформація ще зберігається у м. Подольську у колишньому архіві Міністерства оборони СРСР, а нині
Центральному архіві Міноборони РФ.
Але навряд чи там будуть прізвища начальника вузькоколійки, машиністів, зчіплювачів вагонів — цих простих трудяг.
На спорудження «Лінії Сталіна», як
називали перші 13 укріпрайонів на Заході, пішли десятки мільйонів карбованців. Не менше грошей закопали у землю
і на восьми укріпрайонах «Лінії Молотова» на новому кордоні. І все пішло коту
під хвіст у 1941 році. Німці пройшли крізь
них, не затримуючись. Тисячі бетонних
коробок, капонірів, артилерійських пунктів, на спорудження яких працювали сотні тисяч людей, не виправдали надії.
Окремі героїчні гарнізони дотів навіть ціною стійкості і самопожертви не

села Бірки (нині затопленого) до Демидова. Там будувалося дев’ять дотів. Наступний сектор пролягав від Демидова
до Гути Межигірської — ще 15 дотів.
Тобто, відстань від Лютежа до кожного
об’єкта була однаковою, і це полегшувало транспортування матеріалів.
У свій час я пацаном облазив усі ці
доти: зруйновані і вцілілі. Копав біля них
старі траншеї у пошуках патронів. Смішно зараз, але тоді я саперною лопаткою
«відновлював» по 10 метрів окопів, і не
боліла ні спина, ні руки. Але, попри цих
пустощів я був ще й допитливим хлопцем і без кінця розпитував бабусю, батька про війну: як німці увійшли у Демидів,
як з ходу хотіли прорватися крізь доти на
Київ і т. п.
Бабуся пам’ятала і про будівництво
дотів у лісі до війни. Що саме там споруджували — у селі ніхто не знав. Таємничі об’єкти оточували височезні паркани зі щільно підігнаними шалівками,
поверх яких був натягнутий колючий
дріт. Уздовж паркана для маскування
густо висаджували ялинки. Навіть самі
будівельники не мали уяви, що будують.
Розпитувати — всі боялися, бо знали,
що за цікавість можуть відправити туди,
куди Макар телят не гонить.
Також, окрім військових спеціалістів,
було багато молоді по комсомольських
путівках. А от селян ніхто не питав, хочуть вони на будову чи ні. Всі, хто проживали неподалік укріпрайону, були
зобов’язані відпрацювати певну кількість трудоднів на воєнних об’єктах. Ба-

безперервно. Суміш щебня, цементу і
піску готувалася на місці. Не було тоді
міксерів-бетоновозів, які за один раз
можуть привезти до 15 кубометрів суміші. Вже у готовому доті монтували
обладнання, облаштовували бітумну
гідроізоляцію зовні, засипали і маскували. Це основні роботи, а скільки було
ще дрібних! Так чи інакше, на будівництво Київського УРу з бюджету пішло 11
мільйонів карбованців. Це при тому, що
червоноармійці і селяни працювали безплатно. На 30-ті роки минулого століття
— це фантастична сума.
Про тимчасову секретну залізницю
по нашому району, її будівництво і експлуатацію багато чого міг би розповісти
перший комендант КиУРу Павло Княгницький, але у 1937 році він був розстріляний. Про вузькоколійку все знав і
тодішній начальник штабу Українського
військового округу Семен Пугачов, якого теж було репресовано, і помер він у
ГУЛАзі у 1943-му.
У 1932 році подальшу розбудову
КиУРу було припинено. Укріпрайон законсервували. 28-ме управління воєнно-будівельних робіт, яке брало участь у
спорудженні дотів, було розформовано.
Відповідно залізничні війська демонтували вузькоколійку за непотрібністю. А
шкода. У 1941 році при обороні Києва,
як би вона знадобилася як рокадна дорога!
У 1935-му всю документацію,
пов’язану з будівництво КиУРу, було
знищено. У тому числі – і відомості про

могли запобігти трагедії УРів. Під Ленінградом вцілів Карельськй УР завдяки тому, що фіни зупинилися на своєму
старому кордоні і не штурмували його.
Виняток становить лише Київський УР,
війська якого тримали оборону з початку липня по 19 вересня 1941 року у
складі 37-ї армії генерала Андрія Власова (того самого). Об доти обламає зуби
6-та армія вермахту, яка потім пропаде
під Сталінградом.
Чи залишилися сьогодні сліди від
таємничої вузькоколійки? Практично —
ні. Хіба що залишки містка з рейками і
шпалами під автомобільним мостом через рівчак у Лютежі. На одній із бетонних
балок видніється тиснута емблема залізничних військ — перехрещена сокира
і якір, а також дата — 1929 рік. Десь по
лісу ще можна натрапити на залізничні
костилі для кріплення рейок, металеві
підкладки до них. Зроблені з вуглецевої
сталі, вони попри 90 років все ще мають
форму. А ось напрямок вузькоколійки
вже давно і надійно сховав під деревами
мовчазний ліс.
Такою є залізнична історія Вишгородського району. Вона вмістилася у
якихось чотири роки. На нашій секретній
вузькоколійці не було вокзалів, не пролітали нічні експреси, не мчали літерні
ешелони, а лише діловито пихкав димком трудяга-паровозик 157-ї серії. Наша
скромна дорога є невід’ємною часткою
героїчної оборони Києва. І про це треба
завжди пам’ятати.
Володимир ТКАЧ
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Програма ТБ

Вишгород
Субота, 18 квітня 2020 року

ПОНЕДІЛОК, 20 КВІТНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:00 «Життя вiдомих
людей 2020»
09:50 «ТСН-Тиждень»
11:25 «Голос країни 10.
Найкраще»
14:05 Х/ф «Королева
бензоколонки»
15:45, 00:05 Х/ф
«Джентльмени удачi»
17:35 Х/ф «Операцiя «И»
та iншi пригоди Шурика»
19:30, 05:45 ТСН
20:15 Х/ф «Скажене
весiлля»
22:00 Х/ф «Скажене
весiлля 2»
23:45 «Дубiнiзми 2020»
2+2
06:00 «Шаленi перегони
2018»

08:05 «Джедаi 2019»
11:00 «Загублений свiт»
12:55 Х/ф «Вiйни дронiв»
14:20 Х/ф «Боксер»
16:05 Х/ф «Подвiйний
форсаж»
18:00 «Таємницi великих
українцiв. Андрiй
Шептицький»
19:00 «Таємницi великих
українцiв. Мазепа»
20:05 «Таємницi великих
українцiв. Симон
Петлюра»
21:10 Т/с «Звонар»
23:00 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, 21:00,

23:55 Новини
09:30 Енеїда
10:35 М/с «Книга
джунглiв»
12:45 Д/ц «Це цiкаво»
13:20 Х/ф «Iван Сила»
15:00 Країна пiсень
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 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
21:55 Х/ф «Аманда»
00:15 Плiч-о-плiч
ТРК «УКРАїНА»
06:50 Зiрковий шлях

09:35 Х/ф «Поки ти спав»
11:40, 15:20 Т/с «Нiколи
не здавайся»
15:00, 19:00 Сьогоднi
16:00, 20:00 Т/с «Рiк
собаки»
21:00 Т/с «Консультант»
23:00 Т/с «Чужа жiнка»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 16:00,
19:30 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30 Одного разу
в Одесi
10:00 4 весiлля
11:00, 17:30 Богиня
шопiнгу
12:00, 18:30 СуперЖiнка
13:00 Панянка-селянка
14:00 М/ф «Панда Кунг-

Фу 3»
15:30 Країна У
21:00 Танька i Володька
22:00 Сiмейка У
23:00 Королi палат
00:00 Казки У Кiно
СТБ
06:55 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
07:50 «Неймовiрна
правда про зiрок»
09:40 Х/ф «Полювання на
колишню»
11:50, 14:50 Т/с «Список
бажань»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:50 «Хата на тата»
18:00 «Супермама»
18:55 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с

«Акушерка»
22:55 Т/с «Анна Герман»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:10 Kids Time
06:05 М/с «Шоу Лунi
Тьюнз»
07:15 Т/с «Друзi»
09:20 Дiти проти зiрок
11:10 Х/ф «Ми - монстри»
13:00 Х/ф «Крабат. Учень
чаклуна»
15:00 Х/ф «Асистент
вампiра»
17:00 Х/ф «Принц Персiї:
Пiски часу»
19:00 Вiд пацанки до
панянки
21:00 Х/ф «П’ята хвиля»
23:00 Х/ф «На глибинi 6
футiв»

ІНТЕР
06:45 «Україна вражає»
08:00, 18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
09:50 Х/ф «Буркун»
11:50 Х/ф «Бiнго Бонго»
13:50 Х/ф
«Приборкування
перекiрливого»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
17:40 Новини
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Добровольцi»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:00 «Великий бокс.
Олександр Усик - Марко
Хук»
ICTV
06:20 Громадянська

оборона
09:10 Х/ф «Ной»
11:30, 13:00 Х/ф «Горець»
12:45 Факти. День
13:55 Х/ф «Олександр»
16:55 Х/ф «Останнiй
рубiж»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Теорiя змови
20:05 Х/ф «Паркер»
22:05 Х/ф «Саботаж»
00:00 Т/с «Нюхач»
5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
06:20, 20:35 Гончаренко
рулить
07:00, 08:00, 09:00, 09:55,
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/с
«Всесвiтня Природна
Спадщина»
09:30, 15:30 Д/с «Планета
iнновацiй»
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7 класу
12:10 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
13:15, 14:15 Д/с
«Найнебезпечнiшi
польоти»
16:10 Машина часу
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
22:00, 23:00
Документальний
фiльм

ВIВТОРОК, 21 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»
13:10 «Одруження
наослiп 5»
15:25 «Свiт навиворiт - 9:
Японiя»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «Кухня»
21:45 Т/с «Матусi»
22:45 «Одруження
наослiп»
2+2
07:40 Т/с «Команда А-2»

13:20 Х/ф «Близнюкидракони»
15:20 Х/ф «Шанхайський
полудень»
18:15 «Спецкор»
18:45 «Джедаi»
19:15 Т/с «Опер за
викликом»
20:10 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
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. Геграфiя
13:10, 15:10 «На
Карантинi»: марафон
16:50 Д/ц «Дикi тварини»
17:25 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Супер-Чуття»
19:55 Д/ц «Особливий
загiн»
21:45, 00:00 #ВУКРАЇНI
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, 16:00, 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
12:00, 18:30 СуперЖiнка
13:00 Панянка-селянка
14:00 М/ф «Лiно»
15:30 Країна У
22:00 Сiмейка У
00:00 Казки У Кiно
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
09:05 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:50, 14:50
«МастерШеф»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:50 «Хата на тата»
18:00 Т/с «Супермама»
18:55 «Один за всiх»

20:15, 22:45 Т/с
«Акушерка»
22:55 Т/с «Анна Герман»
НОВИЙ КАНАЛ
07:15 Т/с «Друзi»
09:30 Т/с «Завзятi
домогосподарки»
12:00 Х/ф «Воскресiння»
13:40 Шалена зiрка
15:40, 19:00 Хто проти
блондинок?
21:00 Х/ф «Аксель»
22:40 Х/ф «Первобутнiй»
00:30 Т/с «Київ вдень i
вночi»
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»
13:50 «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 Т/с «Добровольцi»
22:15 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:00 «Великий бокс.
Олександр Усик - Майрiс
Брiедiс»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок

09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Теорiя змови
11:20, 13:15 Х/ф «Завзятi
шахраї»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Х/ф «Робокоп»
15:40, 16:20 Т/с «Пес»
17:50 Т/с «Рiшає
Онiстрат»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
21:20 Т/с «Заклятi друзi»
20:15 Громадянська
оборона
23:30 Х/ф «Шибайголови»
5 КАНАЛ
06:20 Гончаренко рулить
07:00, 08:00, 09:00, 09:55,
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/с
«Всесвiтня Природна
Спадщина»
09:30, 15:30 Д/с «Планета
iнновацiй»
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7 класу
12:30 Є сенс
13:15, 14:15 Д/с
«Найнебезпечнiшi
польоти»
16:10 Машина часу
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
20:35 Особливий погляд
22:00, 23:00
Документальний
фiльм

СЕРЕДА, 22 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, 13:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:35 «Одруження
наослiп 5»
15:35 «Свiт навиворiт - 9:
Японiя»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «Кухня»
21:45 Т/с «Матусi»
22:45, 23:35 «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»
14:05 Х/ф «Детектив Ейс
Вентура»
15:45 Х/ф «Детектив Ейс
Вентура-2: Коли природа
кличе»
19:15 Т/с «Опер за
викликом»
20:10 Т/с «Звонар»
22:05, 23:50 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. 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
17:30 #ВУКРАЇНI
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Супер-Чуття»
19:55 Д/ц «Особливий
загiн»
21:45 Бюджетники
22:15 Т/с «Епоха честi»

00:00 Спiльно
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30, 03:30 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 «Я буду жити»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
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
12:00, 18:30 СуперЖiнка
13:00 Панянка-селянка
14:00 М/ф «Леонардо:
Мiсiя Мона Лiза»
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»
09:40 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»

12:15, 14:50
«МастерШеф»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:50 «Хата на тата»
18:00 «Супермама»
18:55 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с
«Акушерка»
22:55 Т/с «Анна Герман»
НОВИЙ КАНАЛ
07:15 Т/с «Друзi»
09:30 Т/с «Завзятi
домогосподарки»
11:50 Х/ф «Первобутнiй»
13:40 Шалена зiрка
15:30, 19:00 Суперiнтуїцiя
20:50 Х/ф «Страшилки»
22:40 Х/ф «Страшилки 2:
Привиди Хелловiна»
00:10 Т/с «Київ вдень i

вночi»
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»
13:50 «Україна вражає»
14:45, 15:40 «Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Добровольцi»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 «Великий бокс.

Олександр Усик - Мурат
Гасiєв»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Громадянська
оборона
10:55 Х/ф «Шибайголови»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Х/ф «Горець»
15:20, 16:20 Т/с «Пес»
17:50 Т/с «Рiшає
Онiстрат»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Секретний фронт
21:20 Т/с «Заклятi друзi»
23:25 Х/ф «Робокоп»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25

Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Д/с
«Всесвiтня Природна
Спадщина»
09:30, 15:30 Д/с «Планета
iнновацiй»
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7 класу
12:30 Про вiйсько
13:15, 14:15 Д/с
«Найнебезпечнiшi
польоти»
16:10 Машина часу
17:10 Таємницi вiйни
18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
20:35 На власнi очi
22:00, 23:00
Документальний
фiльм

ЧЕТВЕР, 23 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, 13:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:40 «Одруження
наослiп 5»
15:30 «Свiт навиворiт - 9:
Японiя»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 Т/с «Кухня»
21:45 Т/с «Матусi»
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»
14:00 Х/ф «Перстень
Нiбелунгiв»
19:15 Т/с «Опер за
викликом»
20:10 Т/с «Звонар»
22:00, 23:45 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-9»
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, 23:15
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
12:20, 16:50 Д/ц «Дикi
тварини»
13:10, 15:10 «На
Карантинi»: марафон
17:30, 00:00 Перша
шпальта
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»

19:55 Д/ц «Особливий
загiн»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
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»
23:20 Слiдами
00:00 Х/ф «Олександра»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
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
12:00, 18:30 СуперЖiнка
13:00 Панянка-селянка
14:00 М/ф «Маленький
принц»
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»
12:15, 14:50
«МастерШеф»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:50 «Хата на тата»
18:00 «Супермама»
18:55 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с
«Акушерка»
22:55 Т/с «Анна Герман»
НОВИЙ КАНАЛ
07:15 Т/с «Друзi»
09:30 Т/с «Завзятi
домогосподарки»
11:50 Х/ф «Машина часу»
13:40 Шалена зiрка
15:20, 19:00 Хто зверху?

17:10 Ревiзор. Карантин
21:00 Х/ф «Життя»
22:40 Х/ф «Тихе мiсце»
00:10 Т/с «Київ вдень i
вночi»
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»
13:50 «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 Т/с «Добровольцi»
22:10 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 «Великий бокс.
Олександр Усик - Тонi
Белью»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Секретний фронт
11:30, 13:20 Х/ф «Мерлiн»
12:45, 15:45 Факти. День
15:20, 16:20 Т/с «Пес»
17:50 Т/с «Рiшає
Онiстрат»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Антизомбi
21:20 Т/с «Заклятi друзi»
23:20 Х/ф «Iнферно»

5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Д/с
«Всесвiтня Природна
Спадщина»
09:30, 15:30 Д/с «Планета
iнновацiй»
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7 класу
13:15, 14:15 Д/с
«Найнебезпечнiшi
польоти»
16:10 Машина часу
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
20:35 Гончаренко рулить
22:00, 23:00
Документальний
фiльм

П’Я Т Н ИЦ Я, 2 4 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, 13:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:45 «Одруження
наослiп 5»
15:30 «Свiт навиворiт - 9:
Японiя»
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 «Червоний

горобець»
2+2
07:45 Т/с «Команда А-2»
09:25, 18:15 «Спецкор»
10:05, 18:45 «Джедаi»
10:40 «Помста природи»
13:50 Х/ф «Шангрi-ла: на
межi зникнення»
15:20 Х/ф «Зоряна брама:
Початок»
19:15 Х/ф «Потрiйний
форсаж: Токiйський
дрiфт»
21:10 Х/ф «Втiкачi»
23:00 Х/ф «Iмперiя акул»
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
16:50 Д/ц «Дикi тварини»

17:30, 00:00 Схеми.
Корупцiя в деталях
18:20 Тема дня
19:55 Д/ц «Свiт дикої
природи»
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
11:20 Мiсiя: краса
12:20, 15:30 Реальна
мiстика
16:00 Iсторiя одного
злочину
18:00 Т/с «Вiдважнi»
20:10 Гучна справа
21:00 Свобода слова

Савiка Шустера
ТЕТ
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
12:00, 18:30 СуперЖiнка
13:00 Панянка-селянка
14:00 Країна У
16:00 М/ф
«Льодовиковий перiод 3:
Ера динозаврiв»
21:00 М/ф «Шрек»
22:40 Х/ф «Весiльний
погром»

22:40 Х/ф «Екстрасенси»
СТБ
08:10 Х/ф «Легенда
Зорро»
10:50 «Супермама»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
14:50, 18:00, 19:00
«Холостяк»
22:45 Т/с «Анна Герман»
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Т/с «Друзi»
10:00 Дiти проти зiрок
11:50 Х/ф «Страшилки»
13:40 Х/ф «Страшилки 2:
Привиди Хелловiна»
15:10 Х/ф «П’ята хвиля»
17:10, 19:00 Хто зверху?
20:50 Х/ф «Пророк»

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»
13:50 «Україна вражає»
14:45, 15:40 «Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

23:50 «Великий бокс.
Олександр Усик - Чаз
Уiзерспун»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Антизомбi.
Дайджест
11:05 Х/ф «Колонiя»
12:45, 15:45 Факти. День
13:15 Х/ф «Останнiй
рубiж»
15:00, 16:20 Х/ф
«Паркер»
17:35, 20:05 Дизель шоу
18:45 Факти. Вечiр
22:40 Скетч-Шоу «На
трьох»

5 КАНАЛ
07:15, 08:15 Д/с
«Всесвiтня Природна
Спадщина»
09:30, 15:30 Д/с «Планета
iнновацiй»
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7 класу
13:15, 14:15 Д/с
«Найнебезпечнiшi
польоти»
16:10 Машина часу
18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
20:35 Особливий погляд
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
22:00, 23:00
Документальний фiльм

С УБОТ А , 25 КВІТНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 Х/ф «Джунiор»
12:05 Х/ф «Кара небесна»
14:05 Т/с «Кухня»
18:30 «Розсмiши комiка
2020»
19:30 ТСН
20:15 «Чистоnews 2020»
20:25 «Українськi сенсацiї
2020»
21:30 «Вечiрнiй квартал»
23:05 «Свiтське життя.
2020»
00:00 «Судний день»
2+2
06:00, 08:55 «Загублений

свiт»
07:40 «Джедаi 2019»
12:45 Х/ф «Солдатики»
14:45 Х/ф «Гра Ендера»
16:45 Х/ф «Парк
Юрського перiоду-2»
19:00 Х/ф «Парк
Юрського перiоду-3»
20:45 Х/ф «Ямакасi»
22:20 Х/ф «Смертельний
ринг»
00:00 Х/ф «Життя
обману»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
00:00 Новини

09:30 Енеїда
10:35 М/с «Книга
джунглiв»
12:40 Д/ц «Це цiкаво»
13:15 Х/ф «Йосип
Прекрасний. Намiсник
фараона»
15:00 Країна пiсень
16:00 #ВУКРАЇНI
17:00 Д/ц «Погляд з
середини»
17:35 Т/с «Епоха честi»
19:20 Д/ц «Чiлi: Дика
подорож»
20:25 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21:20 Д/ц «Дикi тварини»
22:00 Х/ф «Стрiмголов»

ТРК «УКРАїНА»
07:30 Т/с «Консультант»
15:35, 23:50 Х/ф «Фото на
недобру пам’ять»
17:40, 21:00 Концерт.
З Днем народження,
Україно
19:00 Головна тема
22:00 Концерт Олi
Полякової
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
12:00, 00:50 Панянкаселянка
15:00 Сiмейка У
17:20 М/ф «Шрек»
19:00 М/ф
«Льодовиковий перiод 4:

Континентальний дрейф»
20:30 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Iгри Приколiв
23:00 Х/ф «Схiд темряви»
СТБ
08:30 Т/с «Коли ми
вдома»
09:30 «Неймовiрна
правда про зiрок»
10:25 Х/ф «Вiлла
розбрату, або Танець
сонячного затемнення»
11:45 Т/с «Акушерка»
19:00 «МастерШеф.
Професiонали 2»
21:30 «Хата на тата»
22:40 Х/ф «Легенда

Зорро»
НОВИЙ КАНАЛ
07:10, 08:00 Варьяти
12:10 Хто зверху?
15:50 Х/ф «Аксель»
17:40 М/ф «Нiкчемний я»
19:20 М/ф «Нiкчемний
я 2»
21:00 Х/ф «Гаррi Поттер
та фiлософський камiнь»
23:50 Х/ф «Коматозники»
ІНТЕР
06:50 Х/ф «Екiпаж
машини бойової»
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»

10:00 «Корисна
програма»
11:00, 00:15 Д/п «Iрина
Бiлик. 5.0»
12:00 Х/ф «А зорi тут
тихi...»
15:30 Т/с «Добровольцi»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Крутiше всiх.
Краще»
22:20 «Концерт Iринi
Бiлик. Без гриму. Краще.
Про любов»

11:30, 13:00 Т/с «Нюхач»
12:45 Факти. День
17:00 Х/ф «Фантастична
четвiрка» (2015)
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Фантастична
четвiрка» (2005)
21:00 Х/ф «Фантастична
четвiрка-2»
22:40 Х/ф
«Сингулярність»
00:20 Х/ф «Хлопчикинальотчики»

ICTV
07:15, 08:05 Перше,
друге i компот!
09:00 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ»

5 КАНАЛ
07:20, 08:20 Д/с
«Всесвiтня Природна
Спадщина»
07:50, 08:50, 21:25

Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:40 Натхнення
09:15 Копiйка до копiйки
09:50 Драйв
10:10, 11:10 Д/с «Планета
iнновацiй»
12:15 Медекспертиза
12:35 Феєрiя мандрiв
13:10, 14:10 Д/с
«Найнебезпечнiшi
польоти»
15:15 Крутий замiс
15:35 Vоїн - це я!
18:40 Про вiйсько
19:15 Особливий погляд
20:10 Рандеву
21:20 Вечiрнiй преЗЕдент
21:35 Вiкно в Америку

РІЗНЕ

Вишгород
Субота, 18 квітня 2020 року
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ДПІ ІНФОРМУЄ

ДО СВЯТКОВОГО СТОЛУ

У першому кварталі 2020 року

Фарбуємо пасхальні яйця без «хімії»

Платниками Вишгородщини сплачено до бюджетів усіх рівнів майже 495
190.5 млн грн податків та зборів.
Так, до загального фонду Державного
бюджету за I квартал 2020 року мобілізовано 245 328,3 тис. грн. Переважну частину
надходжень забезпечено за рахунок сплати
податку на додану вартість із вироблених в
Україні товарів (робіт, послуг) – 124 509,0
тис. грн, податку на доходи з фізичних осіб
(усього) – 51 897,0 тис. грн, військового збору – 16 002,6 тис. грн, податку на прибуток

підприємств – 39 973,0 тис. грн.
До місцевих бюджетів за I квартал
2020 року надійшло 249 862,2 тис. грн,
що на 14 648,7 тис. грн більше ніж за відповідний період минулого року. Забезпечено надходжень по податку з доходів
фізичних осіб – 155 691,1 тис. грн, рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів – 5 729,3 тис. грн, платі
за землю – 36825,0 тис. грн, єдиному
податку – 37 799,8 тис. грн, єдиному соціальному внеску – 166 931,2 тис. грн.

Надання адміністративних послуг
У зазначеному періоді видано близько 670 довідок про реєстраційний номер
облікової картки платника податків із
Державного реєстру фізичних осіб-платників податків.
Довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що
контролюються органами Державної
податкової служби України, отримали
193 платники.
Реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій, книг обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок
в електронній формі здійснило 247
суб’єктів підприємницької діяльності.
Стати платником єдиного податку

виявили бажання 290 суб’єктів підприємницької діяльності, 229 платників
отримали витяг із реєстру платників
єдиного податку, також було здійснено
реєстрацію 202 книг обліку доходів та
книг обліку доходів і витрат платників
єдиного податку.
З Державного реєстру фізичних осібплатників податків надано 715 довідок
про суми/джерела виплачених доходів
та утриманих податків.
Крім того, співробітники ЦОПу Вишгородської ДПІ Вишгородського управління ГУ ДПС у Київській області надають усні консультації та роз’яснення з
питань податкового законодавства.

МКП «ВОДОКАНАЛ» ІНФОРМУЄ

Об’єкти критичної інфраструктури забезпечують
санітарно-гігієнічне благополуччя населення
Вишгородське МКП «Водоканал»
є підприємством критичної важливої
інфраструктури, бо відіграє ключову
роль для захисту здоров’я населення.
Постійний доступ до водопровідної
води та своєчасне відведення стоків — важлива умова для підтримки
особистої гігієни, що надзвичайно
важливо для боротьби з COVID-19.
Незважаючи на карантин, працівники
підприємства працюють у режимі 24
години на добу 7 днів на тиждень.
Введення карантину дуже ускладнило роботу Вишгородського МКП «Водоканал»: підвищуються ціни на основні
складові тарифу, з’являються додаткові
витрати, які не мають джерела відшкодування: дезінфекція приміщень та закупівля засобів індивідуального захисту
для працівників, які обслуговують системи водопостачання та водовідведення.
У зв’язку з тим, що більшість підприємств не працює, прогнозується й уже
спостерігається суттєве зменшення використання послуг, що неминуче призводить до зниження реалізації наданих
послуг з водопостачання та водовідведення і, відповідно, зниження оплати.
У березні з 14 294 абонентів, які скористалися послугами Вишгородського
МКП «Водоканал», 3 120 не заплатило
жодної копійки. Підприємство недоотримало від населення 582,2 тис. грн оплат

за спожиті послуги. Ці кошти могли би
покрити місячний платіж оплати електричної енергії. Заборгованість населення на 1 квітня 2020 року складає 7
млн 405,3 тис. грн. Розвитку зазначеної
ситуації сприяє і поширення засобами
масової інформації недостовірної інформації про те, що можна не сплачувати
комунальні послуги у період карантину.
За таких умов несвоєчасний розрахунок споживачів ставить під загрозу
безперебійність роботи підприємства,
адже відсутність обігових коштів загрожує припиненням постачання електричної енергії, необхідної для надання
послуг.
Вишгородське МКП «Водоканал»
звертається до споживачів міста з проханням підтримати підприємство своєчасною оплатою рахунків за спожиті
послуги. Адже лише від рівня відповідальності кожного з нас тепер залежить
комфортне перебування в своїх оселях
під час карантину. При цьому дуже важливо, аби кожен, хто має можливість
оплатити послуги, робив це, не виходячи з дому.
Дякуємо всім, хто своєчасно сплачує
рахунки за послуги водопостачання та
водовідведення!
Працюємо для вас!
Адміністрація Вишгородського
МКП «Водоканал»

Щоб зберегти шкаралупу цілою
до кінця варіння, яйця треба близько години потримати при кімнатній
температурі. У воду бажано додати
столову ложку солі. Також можна на
одному кінці яйця проколоти маленький отвір. Щоб фарба лягала рівніше,
перш ніж фарбувати яйця, їх необхідно знежирити – протерти мильним
розчином або спиртом.
Тепер про самі способи фарбування
яєць.
1. Лушпиння цибулі – найвідоміший і
доступний усім спосіб. Ним яйця можна
пофарбувати в кольори від жовтого до
червоно-коричневого. Це залежить від
концентрації відвару. Потрібно приготувати його і дати настоятися. Якщо хочете, щоб колір був більш насиченим, лушпиння візьміть більше і варіть його біля
півгодини. Потім яйця опустіть у настій,
доведіть до кипіння і варіть протягом 10
хв. Вийміть, остудіть.
2. Щоб яйця вийшли жовтого або
золотистого кольору, їх фарбують за
допомогою березового листя. Відвар
готується з листя (можна сухого) молодої берези і настоюється біля півгодини.
Яйця вимити, опустити в теплий настій,
варити 10 хв. після кипіння, вийняти й
остудити.
3. Вже варені яйця натерти соком
(буряковим, морквяним).
4. Покладіть яйця в каструлю, залийте водою. Додайте чайну ложку оцту.
Кип'ятіть яйця 15 хвилин з натуральними фарбувальними добавками.
Світло-червоний – буряк або чорниця.
Оранжевий – цибуля.
Ясно-жовтий – апельсини або лимони, морква.
Ясно-зелений – листя шпинату, кропиви.
Зелений – зелені яблука.
Синій – листя червоної капусти.

ВІдповіді
на кросворд,
надрукований
у №15’2020

Бежевий або коричневий – кава.
Якщо після фарбування поставити
яйця в цьому ж відварі на всю ніч в холодильник, то забарвлення буде яскравішим.
5. Мокрі яйця обкачують у сухому
рисі, завертають в марлю (кінці марлі треба щільно зав'язати ниткою, щоб
рис прилип до яйця) і варять у цибулинні
звичайним способом. Виходять яйця в
цятку.
6. Для отримання мармурового
ефекту потрібно обернути яйця в цибулиння і зверху зав'язати яким-небудь
бавовняним матеріалом.
7. При фарбуванні можна обмотати
яйця різноколірними нитками, тоді на
них вийдуть цікаві орнаменти.
8. Зварити яйця у воді з содою. Обгорнути їх в різноколірні шовкові шматки матерії, перев'язати ниткою. Знову
прокип'ятити в цій воді, дати охолонути,
відкрити шматочки матерії.
9. Зірвіть молоді листки різної форми
(наприклад, листки петрушки). Прикладіть до яєць, обмотайте панчохою і туго
зав'яжіть. Опустіть в міцно заварене цибульне лушпиння. Варіть довго.
10. Забарвлені будь-якою харчовою
фарбою яйця ще гарячими промокнути
серветкою, поставити в чарку або підставку для яєць і тонким акварельним
пензликом розмалювати їх, поки вони
не охололи. У цьому способі все залежить тільки від вашої фантазії.
11. Так само можна пофарбувати
яйця не тільки зовні, але і зсередини.
Потрібно відварити їх 3 хвилини, потім
дістати і в деяких місцях проштрикнути
шкаралупу голкою. Потім кип'ятити ще
якийсь час до готовності в міцній заварці з додаванням гвоздики, кориці і коріандру.
Після фарбування пасхальних яєць
для додання блиску потрібно протерти
їх олією.

НЕДIЛЯ , 26 КВІТНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:25 «Свiт навиворiт»
09:50, 10:45 «Великi
випуски з А. Птушкiним»
11:45 «Великi випуски з А.
Птушкiним. Чорнобиль»
12:20 Т/с «Чорнобиль»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 10.
Фiнал»
2+2
07:55 «Джедаi 2019»
14:05 Х/ф «Саботаж»
16:00 Х/ф «Остаточний
вирок»
17:50 Х/ф «Бойовi свинi»
19:20 Х/ф «Хороший,

поганий, мертвий»
21:00 Х/ф «Азартнi iгри»
23:00 Х/ф «Унiверсальний
агент»
00:35 Т/с «Опер за
викликом»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
00:00 Новини
09:30 Недiльна Свята
Меса РимськоКатолицької Церкви в
Українi
10:00 Божественна
Лiтургiя у СвятоМихайлiвському
кафедральному соборi
Православної Церкви

України та всеукраїнська
молитва
11:30 Недiльна Лiтургiя
Української ГрекоКатолицької Церкви
12:00 Хвилина мовчання:
День чорнобильської
трагедiї
13:15 Х/ф «Йосип
Прекрасний. Намiсник
фараона»
15:00 Розсекречена
iсторiя
15:55 Фiльм-постсимфонiя «Арка»
16:00 Пекельне
вiдрядження
17:45 Т/с «Епоха честi»
20:25 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21:20 Д/ц «Дикi тварини»

22:00 Х/ф «Не хвилюйся,
вiн далеко не пiде»
ТРК «УКРАїНА»
07:00 Зiрковий шлях
09:00 Т/с «Рiк собаки»
13:00 Т/с «Чорна квiтка»
17:00, 21:00 Т/с
«Сашкова справа»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Т/с «Моє нове
життя»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:00 Х/ф «Холодне
серце»
11:30, 22:45 Панянкаселянка
15:30 М/ф

«Льодовиковий перiод 4:
Континентальний дрейф»
17:15 Х/ф «Подалi вiд
шаленої юрми»
19:15 Х/ф «Земля в
облозi»
21:00 Х/ф «Схiд темряви»
00:45 Щоденники
Темного
СТБ
06:45, 09:30 «Неймовiрна
правда про зiрок»
07:40 «Все буде смачно!»
10:25 «МастерШеф.
Професiонали 2»
12:50 Т/с «Гордiсть та
упередження»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:55, 20:55 «Один за

всiх»
22:05 «Детектор брехнi»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Таємний агент
07:50 Ревiзор. Карантин
08:50 Вiд пацанки до
панянки
10:50 Х/ф «Коматозники»
13:00 Х/ф «Життя»
14:50 Х/ф «Пророк»
16:40 Х/ф «Гаррi Поттер
та фiлософський камiнь»
19:20 Х/ф «Темна вежа»
21:00 Х/ф «Гаррi Поттер i
таємна кiмната»
00:10 Х/ф «Щоденники
Чорнобиля»
ІНТЕР
08:00 «Удачний проект»

09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Дива свiту 2»
10:55 «Орел i решка.
Божевiльнi вихiднi»
12:00 «Орел i решка.
Карантин»
13:00 «Крутiше всiх.
Краще»
14:50 Х/ф «Кохання без
кордонiв»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Без втечi»
22:25 Х/ф «Грошi на двох»
ICTV
06:40, 08:45
Громадянська оборона
07:35 Секретний фронт.
Дайджест
09:40, 13:00 Т/с «Нюхач»

12:45 Факти. День
13:40 Х/ф «Фантастична
четвiрка» (2015)
15:15 Х/ф «Фантастична
четвiрка» (2005)
17:05 Х/ф «Фантастична
четвiрка-2»
18:45 Факти тижня
20:30 Х/ф «Хеллбой-2:
Золота армiя»
22:40 Х/ф «Хеллбой-3:
Вiдродження Кривавої
королеви»
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/с
«Всесвiтня Природна
Спадщина»
07:50, 08:50, 21:30
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
09:10 Невигаданi iсторiї
12:15 Медекспертиза
12:40 Феєрiя мандрiв
13:10, 14:10 Д/с
«Найнебезпечнiшi
польоти»
15:15 Крутий замiс
15:35 Vоїн - це я!
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
19:15 Спостерiгач
19:35 Особливий погляд
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
21:40 Час-Time
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Щановна громадо!
Щиро вітаю
зі світлим і радісним святом
– Воскресінням Христовим!
Нехай теплий промінь надії і спасіння, свято великого очищення, яке символізує чистоту помислів і
духовне відродження, додасть кожному з нас добра і
милосердя один до одного. Нехай християнська любов, щастя, добробут та злагода панують у ваших
родинах, а віра в Бога і любов до України єднають
усіх нас!
Христос Воскрес!
Андрій ПЕЩЕРІН,
депутат Київської обласної ради

Дорогі мешканці
Вишгородського району!
Прийміть сердечні вітання зі святом
Христового Воскресіння!
Воскресіння Христове дарувало нам віру, сильнішу за земні страждання. Це свято завжди надихає
на добрі та праведні діла, наповнює радістю серця, а
переможний дух надії додає сил, енергії для добрих
і корисних справ, спрямованих на процвітання рідної
Вишгородщини.
Цьогоріч ми святкуємо Великдень вдома – це
справжній прояв любові до ближнього. Це можливість приділити більше уваги тим, хто поруч з нами,
зателефонувати тим, хто далеко. Вірю, що одвічні християнські цінності об’єднають
нас у прагненні жити в здоров’ї, мирі, творити добро і щасливе майбутнє.
Бажаю, щоб світло пасхальної свічки зігріло ваші серця, а тепло родинного
вогнища і непохитна віра додали сил і наснаги на нові звершення.
Нехай у ваших домівках живуть віра, надія і любов, а в нашій країні запанують
мир і злагода.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Ростислав КИРИЧЕНКО, голова Вишгородської районної ради

Про безперешкодний доступ
до водних об'єктів м. Вишгорода
МІСЬКА РАДА ІНФОРМУЄ
Вишгородська міська рада інформує, що
згідно із Законом України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування» № 233-IX, у прибережних захисних смугах забороняється
влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян
до берегів річок, водойм та островів, крім
випадків, передбачених законом.
Огорожі або інші конструкції, що встановлені до набрання чинності цим Законом та
перешкоджають доступу громадян до берегів
річок, водойм та островів (крім випадків, встановлених законом), підлягають демонтажу.
Виходячи з викладеного, користувачі та
власники земельних ділянок зобов'язані
демонтувати огорожі або інші конструкції,
які відповідно до вимог даного Закону перешкоджають доступу громадян до берегів
річок та водойм.
Доводимо до відома про визначену Законом відповідальність за обмеження у будьякий спосіб безперешкодного або безоплатно-

го доступу громадян до берегів річок, водойм
та островів для загального водокористування
(крім випадків, передбачених законом):
- накладення штрафу на громадян від
двохсот до чотирьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 3 400 грн до 6800
грн) і на посадових осіб – від чотирьохсот до
семисот неоподаткованих мінімумів доходів
громадян (від 6800 грн до 11900 грн).
При повторному вчиненні зазначених
вище дій, протягом року:
- накладення штрафу на громадян від чотирьохсот до семисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 6800 грн до 11900
грн) і на посадових осіб – від семисот до тисячі
неоподаткованих мінімумів доходів громадян
(від 11900 грн до 17000 грн).
Попереджаємо, що обмеження доступу громадян у будь-який спосіб (у тому числі
шляхом влаштування огорож або інших конструкцій) до узбережжя водних об’єктів на
земельних ділянках прибережних захисних
смуг, що перебувають у користуванні юридичних або фізичних осіб, а також справляння за
нього плати тягне за собою припинення права
користування земельними ділянками прибережних захисних смуг.

ТОВ «МТМ» повідомляє про збільшення з 01.05.2020 р. абонентської
плати за послуги доступу до Інтернет. Збільшення вартості обумовлене зростанням вартості електроенергії, матеріалів, комплектуючих,
розміру оплати за використання міжнародної смуги, за використання
електричних опор, слаботочних каналів, зростання рівня інфляції та ін.
Детальну інформацію можна отримати на офіційному сайті
mtm.kiev.ua.
Висловлюємо абонентам свою подяку за багаторічну співпрацю з
ТОВ «МТМ» та користування нашими послугами.
Адміністрація ТОВ «МТМ»

Продається! Ділянка 6 соток, свердловина, будиночок,
с. Вища Дубечня.Тел: (098) 259-82-72, (099) 433-62-48

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

Дорогі вишгородці!
Сердечно вітаю вас зі світлими
Великодніми святами!
Зустрічайте їх з чистою душею і добрим сумлінням. Бажаю вам і вашим рідним у ці весняні дні відчути повноту життя, щедроти української землі та
родинне тепло. Миру, процвітання, земних благ, духовного розвитку і душевного спокою.
Даруйте один одному увагу і турботу, любов і вірність.
Христос Воскрес!
Андрій АНІСІМОВ

ОПІКУНСЬКА РАДА

Дітям потрібна підтримка завжди
Опікунська рада Вишгородської міської ради, незважаючи на введені в Україні карантинні заходи, продовжує свою роботу, адже в цей непростий для всіх період
діти потребують особливої цілодобової підтримки.
У разі виникнення питань, для отримання кваліфікованої консультації, яка стосується роботи служби у справах дітей Вишгородського району, Органу опіки та піклування Вишгородської міської ради та особливо, якщо
Вам стала відома інформація про порушення прав дітей,
просимо невідкладно телефонувати за номерами:
ССДС ВРДА: 54-640, 26-227, 22-885.
Графік роботи: пн-чт: 8:00 – 17:15, пт: 8:00 –16:00.
Обідня перерва: 13:00 – 14:00.
Електронна пошта: ssd@vysh.gov.ua.
Опікунська рада Вишгородської міської ради: 26-566; 26-568,
067 423 74 58, Т. Бражнікова, голова опікунської ради ВМР.
Графік роботи: пн-чт: 8:00 –17:15, пт: 8:00 – 16:00.
Обідня перерва: 13:00 – 14:00.
Електронна пошта: vyshgorod946@gmail.com
Перелік документів для подання відповідних заяв до органів опіки та піклування розміщено за посиланням http://www.vyshgorod-mrada.gov.ua/vyshgorodtsyu/opika-i-pikluvannya/
Дякуємо за співпрацю Службі у справах дітей та сім’ї Вишгородської районної державної адміністрації, суб’єктам соціальної роботи: відділу ювенальної превенції сектору
превенції Вишгородського відділу поліції ГУ НП у Київській області, КНП «ЦПМСД» Вишгородської районної ради, управлінню соціального захисту населення.
Будьмо здорові! Залишайтесь вдома!
З повагою,
голова опікунської ради Тетяна БРАЖНІКОВА

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ!

Не створюйте перешкод для техніки
Найближчим часом проводитиметься реконструкція прибудинкової території за адресою: вулиця Дніпровська, 1. Замовником робіт є Вишгородська міська рада.
Прохання до жителів з розумінням поставитися
до цього та в період реконструкції паркувати автомобілі таким чином, щоб не створювати перешкод
для техніки.
За додатковою інформацією можна звертатися
до Вишгородської міської ради.
Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського
міського голови
Вважати недійсним посвідчення учасника бойових дій, серія МВ № 002702, видане
Головним управлінням Національної гвардії України 31.12.2014 року на ім'я Бублика
Олександра Сергійовича.

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.

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

