www.vyshgorod.in.ua
Офіційний сайт міськради: vyshgorod-mrada.gov.ua

e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

Четвер, 23 квітня 2020 року, № 17 (61)

Карантин в Україні продовжено до 11 травня
Кабінет Міністрів подовжив карантин з огляду на
моделювання аналітиків НАН України та дані МОЗ,
які свідчать, що пік захворюваності може настати
на початку травня. Так на засіданні рішення пояснив
прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Після чого запропонував проголосувати за зміни до постанови № 211,
яка стосується карантину.
Рішення було ухвалене, і це означає, що до 11 травня
зберігаються практично всі обмеження, які діяли до цього. Зокрема, залишилися під забороною прогулянки парками і скверами, заняття на спортивних майданчиках та
інші послаблення, які розглядали раніше.
До закінчення карантину раніше запроваджені за-

Ситуацію щодо продовження карантину та
його наслідків, зокрема у нашому місті, коментує Вишгородський міський голова Олексій
Момот:
— Так, Уряд продовжив карантин до 11 травня. Попри анонсовані раніше певні пом’якшувальні
заходи, цього не відбулося. Як повідомив прем’єрміністр, пом’якшення буде після 11 травня. Сподіваюся, що в Кабміні працюють фахівці, які мають
розрахунки, прогнози щодо піку пандемії, того, як
медичні заклади можуть впоратися з навантаженням, тому й було прийняте таке рішення. Життя людей – найважливіше, тож вочевидь має бути продовжено карантин і обмежувальні заходи.
В той же час ситуація в суспільстві складна. Багато людей опинилися в ізоляції, понад два мільйони українців – безробітні.
Як ви знаєте, нещодавно на сесії Верховної Ради
було прийнято зміни до бюджету, централізовано

борони зберігаються.
Однак, Уряд все ж запровадив деякі послаблення, які
вже починають діяти. Відтепер дозволено перевезення в
міському транспорті осіб, які виявили бажання бути донорами крові, а також залучати до роботи окремі категорії
працівників без проходження обов’язкового профілактичного огляду, термін якого припав на період карантину.
Також замість обсервації, за прикладом європейських
держав, в Україні запроваджуватимуть «розумну ізоляцію». На практиці це означає, що для низки громадян
буде запроваджено самоізоляцію з інструментом посиленого контролю за допомогою застосунку «Дія». Схожа
модель є в сусідній Польщі.

Шановні вишгородці!
Повідомляємо про перенесення поминальних днів після Пасхи на Троїцьку поминальну
суботу, а саме на 6 червня.
Згідно з рішенням Київської обласної комісії
з надзвичайних ситуацій, для відвідування закриті всі кладовища на території Київщини, в
тому числі й у Вишгороді.
Враховуючи карантинні обмеження, кожен із
нас повинен зрозуміти, що дотримання норм, які
можуть врятувати життя нам і нашим близьким,
— є пріоритетними в нинішніх умовах. Сьогодні
вкотре закликаємо вас залишатися свідомими
та відповідальними, дотримуватися всіх вимог
карантину задля попередження поширення
коронавірусу у нашому місті.

створено фонд по боротьбі з коронавірусом і дуже
багато грошей для його наповнення взято саме з
місцевих бюджетів. Тільки через це, за однією програмою ДФРР, наш міський бюджет втратив 27
мільйонів гривень.
Загалом ще близько 11 мільйонів ми втратили
за квітень і березень. Це податок на землю, на нерухоме майно. В той же час дуже знизився акциз,
надходження від акцизного податку і т. ін. Це реальні втрати.
На жаль, від багатьох програм, які планували реалізувати в 2020 році, змушені будемо відмовитися,
тому що для їх реалізації не буде фінансування.
… Дивлячись на те, що гіпермаркети або такі як
Епіцентр, де є велике скупчення людей, працюють,
я б все ж таки зробив пом’якшення для малих підприємців, щоби вони вийшли на роботу. Такі, наприклад, що займаються ремонтом одягу, взуття, майстерні по ремонту побутової техніки, телефонів. З
дотриманням карантинних, санітарних заходів, режиму носіння маски і т. д. У них би з’явилися кошти,
щоб годувати родини, і для місцевих бюджетів це
було б полегшення.
Нині до міської ради і до мене особисто дуже
багато звернень щодо забезпечення людей продуктами харчування. Ми над цим працюємо. Днями волонтери доставили незахищеним категоріям вишгородців більше трьох тисяч продуктових наборів. Але
потік звернень не зменшується.
Вкотре хочу подякувати тим, хто доєднався до
моєї ідеї із закупівлею продуктових наборів для пенсіонерів, інвалідів. Приєднуйтеся! Людей, які потребують найнеобхідніших продуктів, дуже багато. Давайте об’єднуватись , аби ніхто не лишився наодинці
в складних умовах, аби гідно вийти з цієї ситуації.
Тримаймося! Будьмо здорові!
Влас. інф.

Самосели:
життя після Чорнобиля
«І ЦЕ ТАК СТРАШНО,
КОЛИ КОРІННІ ЛЮДИ, ЯКІ ТУТ СПРАВІКУ ЖИЛИ,
— ПОЛІЩУКИ, ТЕПЕР НАЗИВАЮТЬСЯ «САМОСЕЛИ».
Ліна Костенко
Тридцять четверта річниця аварії на Чорнобильській АЕС, уже тридцять четверта… Тоді, у теплу квітневу ніч, тихі поліські краї струсонув вибух, що навіки залишив
у цих місцях незагоєні рани наслідків катастрофи. Тисячі людей покинули свої домівки з надією на повернення. Досі обійстя чекають господарів, але марно. Лише
групи туристів час від часу додають життєвих фарб примарним вулицям колись
жвавих населених пунктів. Протягом 2019 року Зону відчуження відвідали більше
70 тисяч туристів, з яких більша половина – іноземці із 112 країн світу. Такий вид
туризму набрав популярності буквально кілька років тому, і хоча екскурсії до Зони
є задоволенням недешевим, бажаючих побачити Чорнобиль, Прип’ять, АЕС та саркофаг над зруйнованим реактором більшає щоразу. Для туристів розроблено 11
маршрутів, один з яких передбачає відвідини й селища Поліське…
Далі — на стор. 4
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Коронавірус в Україні: що відомо на 23 квітня
МОЗ ПОВІДОМЛЯЄ
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 23 квітня
в Україні 7170 лабораторно підтверджених
випадків COVID-19, з них 187 летальних,
504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 353 випадки;
Волинська область — 188 випадків;
Дніпропетровська область — 186 випадків;
Донецька область — 21 випадок;
Житомирська область — 304 випадки;
Закарпатська область — 230 випадків;
Запорізька область — 146 випадків;
Івано-Франківська область — 644 випадки;
Кіровоградська область — 258 випадків;
м. Київ — 1059 випадків;
Київська область — 451 випадок;
Львівська область — 282 випадки;
Луганська область — 27 випадків;
Миколаївська область — 99 випадків;
Одеська область — 161 випадок;

Полтавська область — 161 випадок;
Рівненська область — 396 випадків;
Сумська область — 89 випадків;
Тернопільська область — 499 випадків;
Харківська область — 101 випадок;
Херсонська область — 77 випадків;
Хмельницька область — 61 випадок;
Чернівецька область — 1140 випадків;
Черкаська область — 220 випадків;
Чернігівська область — 17 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 23 квітня 2020 року
до Центру надійшло 1409 повідомлень про
підозру на COVID-19. Всього з початку 2020
року надійшло 21058 повідомлень про підозру
на COVID-19.

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
23.04.2020 року епідемічна ситуація у Вишгородському районі та місті Вишгороді:
— кількість осіб, що захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19, — 11
(одинадцять), зареєстровані у м. Вишгороді — 6 (шість), с. Старі Петрівці — 1
(один), с. Нові Петрівці — 1 (один), с. Козаровичі — 1 (один); с. Тарасівщина — 1
(один), с. Вища Дубечня — 1 (один);

— кількість осіб, що одужали, — 4
(Вишгород — 3, Нові Петрівці — 1);
— кількість осіб з підозрою на
COVID-19 — 7 (сім), проби направлені
на лабораторне дослідження;
— кількість контактних осіб — 36
(тридцять шість);
— кількість осіб, що повинні знаходитися на самоізоляції, — 47 (сорок сім);
— проведено досліджень за допомогою полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) на COVID-19 — 65 (шістдесят
п’ять).

Шановні мешканці Вишгородщини!
26 квітня ми згадуємо наймасштабнішу екологічну і техногенну катастрофу в новітній
історії – аварію на Чорнобильській атомній електростанції.
34 роки тому весь світ сколихнула страшна новина, яка
вплинула на життя не лише
України та українців, а й усього людства. Тисячі
наших співвітчизників назавжди залишили свої домівки, природа зазнала тяжких екологічних наслідків, люди – негативного впливу на здоров‘я.
Цей день – це водночас день пам'яті про страшні наслідки техногенної катастрофи і день подяки,
який красномовно нагадує, що ми не маємо права
забувати людей, котрі ліквідовували наслідки аварії на ЧАЕС ціною власного життя.
Бажаю міцного здоров‘я, благополуччя та довгих років життя тим, хто серед нас! Вічна пам’ять

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
26 квітня –
роковини
Чорнобильської
катастрофи. Міжнародний
день
пам’яті жертв радіаційних аварій і
катастроф.
34 роки минуло з трагічного 26
квітня 1986 року,
коли на Чорнобильській атомній електростанції стався вибух. Він не тільки
спричинив соціально-екологічну катастрофу глобальних масштабів, забруднивши сотні кілометрів земель, лісів та
водойм, а й спопелив чимало життів, у
багатьох забрав здоров’я і продовжує
це робити нині.
У нашому Вишгородському районі також і втрат, і хвороб від наслідків аварії

загиблим героям-ліквідаторам…
За останні декілька тижнів чорнобильська тема
знову увійшла до головних світових видань, які
присвячували пожежам у Чорнобилі новини, а деякі
писали матеріали з короткою історією Чорнобильської трагедії. Через пожежу, яка розгорнулася на
початку квітня цього року, вигоріли тисячі гектарів
лісу, покинуті села, постраждала екосистема, а
дим і продукти горіння простягнулися на сотні кілометрів.
Виклик на себе знову взяли герої-рятувальники
– заради захисту нашого життя і здоров'я. Цінуймо
їхню працю! СтавІмось бережно до нашого довкілля, адже один необдуманий вчинок може спричинити непоправну надзвичайну ситуацію з тяжкими
наслідками!
Хай залишиться в минулому й ніколи не повториться жах Чорнобильської катастрофи, а пам’ять
про ті події навчить нас цінувати життя!
Олексій ДАНЧИН,
в. о. голови Вишгородської РДА

Шановні учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
атомній електростанції!
Тридцять чотири роки відділяє нас
від Чорнобильської катастрофи – найбільшої та найжахливішої за всю історію людства техногенної аварії. Але
в серцях людей Вишгородщини і досі
звучить відлуння про події, що сталися
у квітні 1986 року на берегах Прип’яті.
Ми не маємо права забувати про самопожертву героїв,
які пройшли через ядерне пекло, задля збереження життя і
здоров’я прийдешніх поколінь. Усім і кожному, хто рятував
світ від смертельної загрози, хто у цей час виконує складні
завдання із подолання наслідків аварії, низький уклін.
Шановні ліквідатори, бажаємо міцного здоров’я вам та
вашим сім’ям. Нехай поруч завжди будуть людська шана і
повага, а у ваших родинах панує взаєморозуміння та злагода.
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради

Об’єднались, щоб підтримувати одне одного
на ЧАЕС – чимало. Більшість ліквідаторів та постраждалих об’єднані у так звані
«чорнобильські» організації. Наша – громадська благодійна організація ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, осіб з інвалідністю з числа
ветеранів війни, АТО, ООС «СОКІЛ» у м.
Вишгороді та Вишгородському районі
– одна з таких, де об’єднались ліквідатори
аварії на ЧАЕС, вдови ліквідаторів, люди
з онкологічними захворюваннями та інші.
Чого люди прийшли в організацію?
Щоб спілкуватись, щоб підтримувати
одне одного, мати можливість відстоювати інтереси «чорнобильців» не тільки на
міському, районному, а й на обласному та
всеукраїнському рівні, долучатись до благодійних акцій на підтримку «чорнобильців» та соціально незахищених категорій.
Наша організація працює вже більше
двадцяти років і, підсумовуючи роботу,

члени ГО «СОКІЛ» зазначають, що знайшли тут дружню підтримку, однодумців,
з якими можна розділити проблеми і радість, які завжди готові допомогти і розрадити.
Завдяки підтримці меценатів, районної та міської влади протягом року мали
можливість допомагати членам нашої
організації – це і надання матеріальної
допомоги, і продуктові набори, і сприяння в організації відповідного лікування та
реабілітації. Це також і цікаві зустрічі та
«круглі столи», де можна було отримати
корисну інформацію та поділитися наболілим.
У переддень чорнобильських роковин
хочу щиро подякувати голові Вишгородської районної ради Ростиславу Миколайовичу Кириченку, Вишгородському
міському голові Олексію Вікторовичу Момоту, депутату Київської обласної ради

Андрію Євгеновичу Пещеріну, депутату
Вишгородської районної ради Олександру Олексійовичу Приходьку, депутатам
Вишгородської міської ради Олександру
Ігоревичу Семенову, Валерію Павловичу
Костюченку, Олексію Григоровичу Поліщуку, Анатолію Миколайовичу Шоці та
іншим небайдужим людям, котрі завжди
йдуть нам назустріч, допомагають вирішувати проблеми «чорнобильців».
…Представники нашої організації у
переддень Чорнобильських роковин покладуть квіти до пам’ятника ліквідаторам.
Оскільки масові заходи в дні карантину проводитись не будуть, то закликаю
всю Вишгородську громаду хоч згадкою
вшанувати наших героїв, що у тому пекельному радіаційному вогнищі боролися
за наше з вами сьогодення.
Віктор ЛУК’ЯНЕНКО,
голова ГО «СОКІЛ»

Вишгород
Четвер, 23 квітня 2020 року

МІСТО

ПРОГРАМА В ДІЇ

БЛАГОДІЙНІСТЬ

Вірус долаємо разом

Місто об’єднується в біді

У Вишгороді продовжують реалізацію міської Програми заходів із запобігання поширення коронавірусу.
Нагадаємо, що мета Програми полягає
у проведенні системи заходів, спрямованих на запобігання поширення коронавірусу COVID-19 у місті Вишгороді, забезпечення міських комунальних підприємств
протиепідемічними засобами, забезпечення перевезення працівників спеціальних
служб до місць роботи в умовах поширення коронавірусної інфекції тощо.
У рамках впровадження відповідних
заходів міська рада підставила плече
допомоги й місцевим лікарям, які потребують індивідуального захисту в умовах

роботи із подоланням поширення вірусу на території Вишгорода та району.
На сьогодні вже закуплено і передано
лікарям районного Центру первинної
медико-санітарної допомоги та Вишгородської ЦРЛ 4000 масок, 100 захисних
костюмів та 45 літрів дезінфекційного
розчину. Вишгородська станція екстреної допомоги отримала 2000 масок, 50
захисних костюмів, 6 кварцових ламп та
20 літрів дезрозчину.
Чергова партія спецзасобів захисту
для наших медиків – 1000 захисних костюмів та кілька тисяч масок – прибуде
до Вишгорода найближчим часом.
Влас. інф.

Добрі справи єднають!
Щиро
дякую
всім, хто без зайвих
запитань та при
першій
необхідності відгукується і
допомагає тим, хто
потребує!
Напередодні
Вишгородською міською радою було прийнято Програму щодо
COVID та виділено кошти для Червоного
Хреста на придбання продуктових наборів для родин, які перебувають у складних
життєвих обставинах, багатодiтних сімей,
одиноких пенсіонерів тощо. Дякую за людяність та небайдужість всім волонтерам, які
допомагали формувати продуктові набори
та оперативно доставляти їх до адресатів!
Дякую Світлані Рулевській за організацію роботи та співпрацю, Вишгородській районній організації товариства
Червоного Хреста України за надані
соки для формування продуктових наборів для родин з дітьми, які перебувають
в складних життєвих обставинах. Дякую
місцевому підприємцю Павлу Кондратю-

ку за безвідмовність, допомогу, зокрема,
з транспортом. Дякую всім без винятку,
хто допомагав! Від усієї душі бажаю вам
і вашим рідним міцного здоров’я, сил, наснаги та Божого захисту!
Під час останньої зустрічі з головою
Благодійного фонду «Святої Ольги» Володимиром Малишевим та керівником
місцевої організації Червоного Хреста
Світланою Рулевською говорили про необхідність збільшення фінансування на
придбання додаткових продуктових наборів для тих, хто потребує.
З огляду на прийняте 22 квітня рішення Уряду щодо продовження обмежувальних карантинних заходів, вважаю рішення
щодо збільшення фінансування по Програмі проведення заходів із запобігання поширення коронавірусу COVID-19
у м. Вишгороді нагальним та одним із
першочергових питань сьогодення.
Будьмо здорові!
Залишайтеся вдома!
З повагою
секретар ради
Тетяна БРАЖНІКОВА

«Твори милість даяння кожному, не
відкладай подавати нужденному…».
Сьогодні особливо актуальні ці
слова із Біблії.
На жаль, пандемія не обминула нашої країни, нашого міста. В цей час у
скрутній фінансовій ситуації опинилося
багато родин, пенсіонерів, багатодітних
і малозабезпечених сімей. Але з кожної
складної ситуації треба шукати вихід. І
він є там, де люди не забувають про тих,
хто потребує допомоги, бо в їхніх серцях
є доброта і бажання прийти на допомогу
ближньому.
До працівників підприємств та небайдужих жителів нашого міста і району
звернувся Вишгородський міський голова Олексій Момот з проханням у період
карантину підтримати незахищені категорії громадян. Як приклад, від себе
передав тисячу продовольчих наборів,
що були придбані за його особисті кошти (премію та надбавки до посадового
окладу).
На кошти з міського бюджету закупили 1 340 продовольчих наборів, які
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рознесли по домівках волонтери Вишгородської районної організації Червоного
Хреста. Значна допомога для незахищених категорій містян надійшла від компанії Pepsiko в Україні, КМБФ «Фудбенк»
– 20 тонн соків та напоїв, ТОВ «Еллада»,
Факторія-Агро – продовольчі набори.
Тож загалом їх отримали більше трьох
тисяч сімей та одиноких людей.
Щиро дякуємо всім, хто взяв участь
у цих акціях, – керівникам підприємств,
Миколі Ковалю, Віталію Аверкіну та іншим. Щирі слова вдячності міському
голові Олексію Момоту, який спрямував
матеріальні та гуманітарні ресурси на
допомогу жителям міста.
Але добрі справи не закінчуються.
Кожен повинен пам’ятати: «Люби свого
ближнього, як самого себе. Допомагаючи йому, ти багатієш серцем і душею».
Володимир МАЛИШЕВ,
заступник голови Вишгородської
районної організації ветеранів війни,
праці та Збройних сил, член ради
ветеранів міста, президент-голова
правління БФ «Святої Ольги»

ЄДНАЙМОСЯ!

Допомога вкрай необхідна
Сьогодні країна
знаходиться у дуже
складній ситуації:
на Сході тривають
військові дії, майже всі сфери соціального
життя
паралізовані через
епідемію та ще й додалися нові випробування з лісовими
пожежами.
Допомоги потребують медики, пожежники, військовослужбовці та особливо люди, які залишилися без можливості заробляти гроші. На жаль, таких
дуже багато. Без допомоги небайдужих,

волонтерів, підприємців впоратися з ситуацією, що склалася, вкрай важко.
Хочеться подякувати підприємцям,
які хоч і опинилися в не найкращих умовах, але все ж таки мобілізувалися та
надають вкрай потрібну фінансову допомогу тим, хто цього потребує.
Зараз, як і в 2014 рокі, перед нами
стоять серйозні виклики на міцність, що
вимагають згуртованості, злагодженості, небайдужості. Закликаю всіх долучатися, аби разом вистояти у ці непрості
часи.
Трохим ІВАНОВ,
заступник міського голови

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»

Забезпечуємо санітарно-гігієнічне благополуччя населення
ОБ’ЄКТИ КРИТИЧНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
Вишгородське МКП «Водоканал»
— підприємство 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 в режимі 24
години на добу 7 днів на тиждень.
Введення карантину дуже ускладнило роботу Вишгородського МКП «Водо-

канал»: 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 14294 абонентів, які скористалися послугами Вишгородського
МКП «Водоканал», 3120 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: підтримайте 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, щоб
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»
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Самосели: життя після Чорнобиля
«Пам’ятаю цей день, коли сталася катастрофа. Я тоді працював у поліській аптеці. Ми
щодоби готували ліки та возили в Прип’ять
препарати. Жахливо було». Віктор Петрович
любить читати газети, по які їздить до найближчого поштового пункту у село Мар’янівка
(Поліського району) на власному автомобілі. І
ще раз або два на тиждень — за продуктами.
Городу обробляє зовсім трішки. Тримає маленьку пасіку.
Рік тому померла дружина Людмила. Важко переносить втрату рідної людини. Та має
підтримку від двох доньок і чотирьох онуків.
Це додає йому наснаги. Самосели, всупереч
моїм очікуванням, на життя не скаржаться,
відірваними від цивілізації себе не вважають.
Кажуть, що мають все, що потрібно для життя: вода з криниці, світло, супутникове телебачення, мобільні телефони. Віктор Петрович
підтверджує нам слова супроводжуючого
поліцейського про радіаційний фон: — У цих
місцях нема ніякої радіації — ми гриби щороку
збираємо та їмо — усе з нами добре, — каже
він. — Та й мед гарний виходить, чистий за показниками. Всі кажуть: радіація, забруднення!
А я живий, здоровий і вдома.
Наші сусіди переселилися. У них був будинок, як і у нас, — над річкою. Мали свій сад,
город, рибу ловили, а потрапили у степ. Недовго вони там прожили і померли на чужині.
А я — краще тут... Рідний край є рідний край.
За словами самосела, Поліське — улюблене місце закордонних туристів. Приїздять і з
Польщі, і з Канади.
Завершивши недовге спілкування, Віктор
Лук’яненко долучається до нашої маленької
делегації і зголошується показати місцеву
церкву. На «проводи» по Великодню приїжджає багато земляків на могили рідних чи на
храмове свято Покрову. В такі дні та на інші
великі церковні свята обов’язково в церкві
священнослужителі правлять службу. Поліська церква напрочуд жива і гарна, в ній пахне
ладаном і воском. Складається таке враження, ніби щойно з молитви розійшлися по домівках жителі селища — парами, родинами,
дворами….
Біля пам’ятника воїнам, які загинули під
час Другої світової війни, вражає несподіваний порядок: чорні надмогильні камені з підфарбованими літерами свідчать, що за ними
доглядають. Віктор Петрович підказує: то все
лісники. Доглядають не лише за цим монументом, а й за могилами, де поховані жертви
нацистського режиму, — в 1941-у фашисти
розстріляли 252 жителі району.
Було селище – і ось воно зникає, майже зникло… Ще існують вулиці, але вже без
назв… Автобусні зупинки позначають місця, де колись чекали на рейсовий транспорт
люди, які їхали у своїх справах. Навколо —
каркаси колишнього життя: «Дитячий світ»,
ресторан, пошта, кінотеатр, райрада. А за
ними — руїни Будинку культури, навпроти
якого, на роздоріжжі, вже проріс символ і орієнтир нового часу — береза у каналізаційному люці. Самосели так і кажуть: «Дійдете до

берези у люці…».
З числа тих, хто не злякався ризику захворіти чи померти і залишився жити тут,
у місці, яке свого часу налякало весь світ, –
наша наступна героїня. Їхали ми до неї, згідно
з геолокацією на моєму гаджеті, вулицею 1
Травня. Але то швидше не вулиця, а занедбана дорога, яку по обидва боки тісно охопив захаращений ліс.
Діставшись до хатинки, в якій проживає
91-річна бабуся Алла Іванівна Потейчук, ми
звернули увагу на впорядкований сад та невеличкий город. На воротах господи – саморобний дзвін із чавунного котла.
До нас вийшла сухенька, симпатична і
дуже приємна пані Алла. Вона ділилася своїми життєвими спогадами довго. І Голодомор,
і війна, і тяжка праця та трагічна смерть чоловіка, а потім і Чорнобильська катастрофа —
занадто багато випало на долю цієї тендітної
жінки. Але сильна духом, маючи в житті єдину
розраду — сина Юрка, Алла Іванівна не опускала рук. Тому, коли її намагалися відселити з
Поліського, вона прийняла непохитне рішення
залишитися в рідній хаті. Її вибір підтримав і
син. «Після катастрофи сюди приходили по
п’ять разів на день з анкетами і запитували,
куди ми хочемо переїхати? Я говорила, що
нікуди. Було страшно. Приїжджали священики і пророкували, що тут люди будуть падати.
Але я сказала, що радіації вистачає всюди,
вона повітрям розлетиться не лише по Україні. Тому нікуди я не поїду. Краще помирати
в своєму домі, ніж серед чужих людей. Так і
залишилася. Пізніше знову приходили і силою
заставляли хоча б у Київ. Але ні, ніякого Києва.
Я посадила сад — дуже смачні яблука,
сливи, полуниця, смородина, картоплю саджу. Взяла город шість соток, вклала туди
море сил — сокирою його по клаптику розробляла. У нас тут добре. Тут так багато різних
грибів — білих, лисичок, сироїжок, зеленок
і море чорниці в лісі. Це дуже багате місце і
родюча земля — м’яка, пухка», — ділилася з
нами Алла Іванівна. Бідкалася старенька, що

ФОТО — Дмитро РЯБОКЛЯЧ

(Початок на стор. 1)
Саме до Поліського, а вірніше в гості до
тих, хто не захотів покидати рідних домівок
та проживає нині на території селища, журналісти нашої газети їздили за спілкуванням
і враженнями. Після аварії на ЧАЕС Поліське
мало стати «зразковим містом поблизу периметру забруднення». Селище динамічно
розбудовували і розвивали. Але була на той
час одна чорна таємниця — колосальне забруднення ґрунтів радіоактивним цезієм-137.
А людей звідси відселили лише на початку
дев’яностих… Тобто, вони сім років жили у
забрудненій зоні. Нині ця територія охороняється, але, якщо отримати дозвіл від адміністрації Зони відчуження, то потрапити на
територію Поліського доволі просто (переконалися на власному досвіді). Далі – перевірка документів вартовими поліцейськими,
шлагбаум, інструктаж. Нам делегують супроводжуючого — старшого лейтенанта поліції
Олександра Миколайовича Костюка. Старлей
ще раз нагадує правила поведінки: діє заборона будь-що вивозити, їсти чи палити на відкритому повітрі, не можна заходити всередину будівель, бо більшість із них давно почали
руйнуватися. Щоб подолати наше хвилювання, бо дехто з нашої творчої компанії вперше
їхав у Чорнобильську зону, «гід» Олександр
Костюк пояснює, що боятися радіації не треба, адже за день перебування в зоні людина
отримує опромінення не більше ніж на центральній вулиці Києва — Хрещатику, або від
години польоту в літаку.
Лише після профілактичної бесіди рухаємося за маршрутом, який нам одразу запропонував Олександр Миколайович. Повинна
сказати, що селище без людей сприймається так само моторошно, як у дитинстві назва
книги «Вершник без голови». Дивитися на це
важко, але побачити подібне — треба. Після такої «екскурсії» виникає відчуття, схоже
на виписку із лікарні через затяжну хворобу: починаєш більше цінувати життя, думати
про рідних, дихати з насолодою. Офіційно в
Поліському ніхто не живе з 1999 року. Саме
тоді завершилося відселення. Кажуть, людям
пропонували дуже вигідні умови: нові будинки, квартири в столиці, гроші. Бували випадки, що людина спочатку погоджувалася,
але через деякий час батьківський будинок,
нехай навіть і з фоном, здавався милішим.
Серед них — Дмитро Герасименко. Чоловіка
із сім’єю евакуювали до Харківської області.
Дев’ять років він не бачив рідного містечка. А
коли відвідав, був вражений побаченим і вирішив оселитися в батьківському домі.
А хтось не захотів нікуди їхати і залишився. Не покидав дому й сусід поета — корінний житель Поліського Віктор Петрович
Лук’яненко. Він народився 26 листопада 1940
року. Закінчив Київське військове училище,
Харківський фармацевтичний інститут. Сорок
років працював провізором. Нагороджений
Грамотою Верховної Ради УРСР за участь у
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Про саму
аварію Віктор Петрович говорить неохоче:

здоров’я трохи підводить її та що важко 22
роки жити без світла. Також просила передати слова вдячності вчительці із села Луговики
(Поліського району) за смаколики, які та передає чи привозить бабусі. «Я вас попрошу,
тільки не дайте Поліському загинути, щоб
його закопали повністю. Добийтеся, будь ласка, розвитку. Це дуже хороше місце. Тут немає радіації. Скільки разів приїжджали люди,
військові, поліція з дозиметрами. Перевіряли
пісок і воду. Все в нормі...», – такими словами
проводжала нас Алла Іванівна.
Ми поверталися назад із купою вражень і
неоднозначних емоцій. Як це не парадоксально, Чорнобильська катастрофа подарувала
нам унiкальне мiсце, вiдрiзане вiд решти свiту,
аналогiв якому немає. I воно й далi живе – хоч
i життям, таким вiдмiнним вiд звичного.
В усьому світі межі ділять простір. І лише
навколо Зони відчуження інша межа — вона
відділила час від реальності… Тепер там навічно — весна 1986 року... Після Чорнобильської аварії було відселено 31 населений
пункт багатостраждального Поліського району, близько 28-ми тисяч мешканців покинули
свої оселі й обрали безпечніші з радіаційного
погляду місця, а найбільш постраждалий район від мирного атому сьогодні чомусь виявився забутим…
Дивлюся у вікно автівки — навколо краса фантастична, мальовничі пейзажі. Це мав
бути маленький рай на землі, який, на жаль,
перетворився на великий цвинтар людських
доль.
P.S. На жаль, світлини і життя ТАМ — вже
історія... Цьогорічні нищівні пожежі витіснили
самоселів поза межі Зони відчуження... Атом
«86» цього не зміг зробити, вогонь – спромігся. Нині селище Поліське вигоріло вщент.
Титанічними зусиллями пожежників вдалося
врятувати три будинки самоселів, церкву та
пожежну частину. Всі герої нашої статті живі і
здорові. Самоселів евакуювали і повернутися
до рідних обійсть вже не дозволять....
Лілія ЯНЧУК-ОЛЕКСІЙ

Вишгород
Четвер, 23 квітня 2020 року

ЦІКАВЕ ПОРУЧ

технології на монорейковий транспорт
таким недолугим господарям, як ми.
Але повернімося у 1970-ті роки. Монорейкові магістралі, розроблені київськими вченими, неабияк зацікавили
Раду Міністрів СРСР, і вже готувався
проект будівництва монорейкових ліній
у 19 містах Радянського Союзу: Ленінграді, Горькому, Новосибірську, Волгограді, Харкові, Тбілісі, Алма-Аті та інших
регіонах. Втім, цей грандіозний проект
так і залишився на папері. Виняток становить Москва, де існує подібна дорога
довжиною близько п’яти кілометрів. Але
вона була побудована за зламі 1990-х і
нульових років і без участі та напрацювань українських вчених. Там тупо закупили швейцарський поїзд, а на його
основі вже будували свої. Москвичі
хвалькувато заявляють, що у них єдині
у світі монорейки з лінійним двигуном.

придумані аргументи, мовляв, монорейковий транспорт має багато вад, як
низька здатність перевезень, занадто
висока його швидкість по місту, недоліки в роботі лінійних електродвигунів,
не ті кліматичні і погодні умови та інші
сміхотворні відмазки.
А як би сьогодні Києву знадобився
монорейковий транспорт. Поїзди на естакадах не мають перешкод у русі. Це не
закорковані вулиці, не смикання маршруток у тягучках, а вільний рух з одного
кінця Києва в інший.
Ідея монорейкового транспорту час
від часу спливає на поверхню і навіть
має реальні обриси. Сьогодні під Гостомелем стоїть експериментальний монорейковий вагончик на гумових безшумних колесах. Його салон може вмістити
до сотні пасажирів. Від нього простягається і траса довжиною 300 метрів. Досить сучасний вагончик вже потихеньку
іржавіє, злодії розібрали рейки, поцупили контактний дріт. На початку 2000-х
років київська влада начебто і зацікави-

Так і хочеться крикнути через паркан копірувальникам із Рашен Федерейшен: а
лінійні двигуни на нашому полігоні — це
так собі?
Наш поїзд фактично складався з одного метрополітенівського вагону місткістю 264 пасажири. Саме цей типовий
вагон і знаходився на полігоні, оснащався різними електродвигунами, які постійно удосконалювалися.
Але подальша монорейкова історія
нашого краю досить сумна. На початку
1980-х років роботи по перспективних
монорейкових магістралях припинилися. Колосальні напрацювання українських інженерів були поховані у архівах.
Важко сказати, що послужило причиною цьому. Більше всього — відсутність
у держави коштів. Пригадаймо ті часи:
бойкот московської Олімпіади країнами
Заходу за вторгнення СРСР в Афганістан та економічні санкції на кшталт заборони постачання зерна, кредитування, обладнання для нафтогазової галузі,
а головне — обвал цін на нафту. Економіка СРСР почала тріщати. Вочевидь,
було вже не до монорейкових магістралей. А щоб якимось чином завуалювати
провал у цій науковій галузі, з’явилися

лася цією пропозицією фірми-розробника, але потім відмовилася. Офіційно це
було мотивоване тим, що фірма не провела випробувань свого вагона у різних
умовах, а це — загроза безпеці пасажирів. Насправді, вплинула боротьба за
фінансові ресурси з бюджету Києва. А
шкода.
Монорейковий транспорт з успіхом
функціонує у багатьох країнах світу. На
жаль, я особисто проігнорував поїздки
на монорейці по естакадах у китайському Чунціні, у німецькому Дортмунді, про
що шкодую. На висоті воєдино зливаються естетична насолода, комфорт і
відчуття польоту.
Потяг з нашого полігону поїхав… у
нікуди. Наші вчені зробили все можливе, щоб він служив людям, однак реалії життя перекреслили всі сподівання і
мрії. Хоча ще жевріє маленька надія, що
буде в нас, в Україні не лише монорейковий транспорт, але і потяги на магнітній левітації в середині вакуумних труб із
розрідженим повітрям. І мчатимуть вони
зі швидкістю 6 000-8 000 км/год, тобто в
5-6 разів швидше звуку. Як свідчить історія, ми можемо все — було б бажання.
Володимир ТКАЧ

Монорейковий поїзд в… нікуди
Залізнична історія Вишгородського району, як не дивно, не обмежується побудовою у 1930-х роках секретної
військової вузькоколійки до об’єктів
будівництва Київського укріпленого
району. Про цю дорогу ми писали у
минулому номері. У статті «Таємнича
вузькоколійка» йшлося про будівництво і експлуатацію вузькоколійки від
коростенського напрямку залізниці
до с. Лютіж.
Чотири роки тишу лісів тоді ще Димерського району порушували свистки в’юнких паровозиків, доки споруджувалися залізобетонні доти. Її
— демонтували. Але знову таки доля
нашого краю розпорядилася таким
чином, що через 30 років Вишгородщина знову обзавелася залізничними рейками, точніше, однією рейкою.
Мова піде про випробувальний полігон монорейкового потягу.
На лівому березі Вишгородського
району на півдорозі між Хотянівкою і
Лебедівкою є місцина, де ще видніються руїни монорейкового полігону. Все,
що погано лежало, місцеві аборигени,
зальотні шукачі металу давно вже поцупили. Дерева, яким вже по півстоліття,
густі чагарники практично повернули цю
територію до первозданного вигляду.
Вдивляючись у промислово-природній і моторошний пейзаж, навіть не
віриться, що тут п’ятдесят років тому панувала наука з найсучаснішими на той
час розробками.
Залізничний транспорт завжди був
на вістрі прогресу. Якщо перший поїзд
в Англії у 1825 році розвивав «шалену»
швидкість — 38 км на годину, то зараз
японський експериментальний поїзд
розганяється до 600 км/год. Я їхав із
Шанхая в аеропорт за 30 км від міста на
експресі зі швидкістю 430 км/год. На летовищі був через 7 хвилин і 20 секунд.
Тобто поїзди пройшли еволюцію від паровозної тяги, електротяги і нарешті до
магнітної подушки. Саме монорейковим
транспортом на магнітній подушці і зайнялися київські вчені у нашому районі.
Вже у 1966 році інженери науково-дослідного інституту «Промтранспроект»
розробили для Києва проект монорейкової дороги на естакаді. Вона мала пролягати від станції метро «Гідропарк» до
моста Патона. Траса передбачала наявність двох станцій, а її довжина становила майже два кілометри. До речі,
дорога мала бути на висоті 6-10 метрів
над землею. Було задумано так, що
нею курсуватиме вагон вагою 20 тонн,
який вміщатиме 120 пасажирів. Ми не
будемо заглиблюватися у технічні деталі проекту, але інженери передбачили
нечувану швидкість потягу — 120 км/
год, а особливу увагу приділили безпеці
руху: безперебійному електропостачанню, зв’язку, сигналізації, централізації і

блокуванню контактної мережі — все це
забезпечувало автоматичне обмеження
швидкості на криволінійних відрізках дороги, стрілках і на під’їзді до станцій. На
зупинках вагон мав зупинятися незалежно від помилок машиніста. Без пафосу
і перебільшення скажу, що на той час
японці «відпочивали» зі своїми першими
кроками у цьому напрямку. І застрільниками нашого проекту були науковці Київського політехнічного інституту.
Монорейковий транспорт так захопив вчені голови та державні структури,
що у 1970 році з’явився новий проект
лінії Гідропарк-Березняки довжиною
3,5 км. Передбачалося, що потяг перевозитиме відпочиваючих на Дніпрі киян
і гостей міста. Щоб продемонструвати
цей екзотичний вид транспорту, урядом УРСР були виділені кошти, і на них
у 1967 році на території ВДНГ була побудована кільцева монорейкова дорога
довжиною 525 метрів. По цьому дивному для відвідувачів кільцю ходив по естакаді маленький вагончик на чотирьох
пасажирів.
Були виділені кошти і на будівництво
серйозного дослідного полігону, який
побудували на початку 1970-х років між
Хотянівкою і Лебедівкою. Чому саме обрали для полігону цей призабутий Богом
край, на той час, невідомо. У всякому
разі протоколів урядових нарад у медійному просторі немає. Можливо, свою
роль зіграли малоцінні для сільського
господарства піщані грунти регіону чи лісові хащі, які надійно поховали від небайдужих очей політ наукової думки. Побудувати серйозний полігон у дикому місці,
без під’їзних залізничних колій, наявних
потужних ліній електропередач, інших інженерних мереж, погодьтеся, треба мати
вагомі аргументи і достатні кошти.
Новостворений полігон працював на
повну потужність. У лісі під Лебедівкою
випробовували все нові і нові моделі,
впроваджували у практику сміливі винаходи. Фактично столиця України стала і піонером нових видів транспорту, і
центром СРСР по проектуванню монорейкових магістралей. Наведу лише
один приклад: у 1980 році на цьому полігоні проводили ходові випробування
лінійного електродвигуна ЛАД-800, який
призначався для перспективних високошвидкісних транспортних систем на
електромагнітній підвісці.
Так от цей двигун міг забезпечити
швидкість до 450 км за годину! На той
час — це просто фантастика. Попри усіх
зусиль, Японія тоді і близько не була
спроможна конкурувати з київськими
напрацюваннями. Зараз важко довести
той факт, що вчені з країни Сходячого
сонця просто поцупили наші технології і з успіхом впровадили у життя вдома. Прикро, болісно і кривдно за свою
державу. А Японія сьогодні продає свої

5

ДИВОВИЖНЕ ПОРУЧ

ФОТО — Олександр Мальон, фотограф, краєзнавець

В селі Лютіж на Київщині є, здавалось, звичайний автомобільний місток. Однак, якщо заглянути під нього, можна побачити...ще
один міст, але вже залізничний. Колоритна табличка вказує на рік
будівництва — 1929, емблема з сокирою та якорем — належність
до залізничників. Можна припустити, був зведений для будівництва
Київського укріпрайону.

6

Програма ТБ

Вишгород
Четвер, 23 квітня 2020 року

ПОНЕДІЛОК, 27 КВІТНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35, 13:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:40 «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 «Грошi 2020»
00:00 «Дубiнiзми 2020»

2+2
06:00 «Шаленi перегони»
08:05, 10:45 «ДжеДАI
2019»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:45 «ДжеДАI»
14:40 Х/ф «Гра Ендера»
16:40 Х/ф «Ямакасi»
19:15 Т/с «Опер за
викликом»
20:10 Т/с «Звонар»
22:05 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-9»
23:50 Х/ф «Точка вiдриву»
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 Д/ц «Дикi тварини»
13:10, 15:10 «На
Карантинi»: марафон
16:50 Д/ц «Супер-Чуття»
17:30 Перша шпальта
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/ц «Свiт дикої

природи»
21:35 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
00:00 Бюджетники
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
«Доглядальниця»
23:30 Т/с «Квиток на
двох»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 16:00,
17:00, 19:30, 20:30,
21:30 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30 Одного разу
в Одесi
10:00, 13:00 4 весiлля
12:00, 18:30 СуперЖiнка
14:00 Х/ф «Холодне
серце»
15:30, 00:00 Країна У
16:30, 20:00, 21:00 Танька
i Володька
17:30 Богиня шопiнгу
22:00 Сiмейка У
23:00 Т/с «Королi палат»
СТБ
07:10 Х/ф «Маска Зорро»
09:55 «Неймовiрна

правда про зiрки»
11:50 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
12:45, 14:50
«МастерШеф»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
16:00 «Хата на тата»
18:00 «Супермама»
18:55 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с
«Акушерка»
22:55 Т/с «Аркуш
очiкування»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:10 Шалена зірка
11:00 Х/ф «Нiккi, диявол молодший»
12:40 М/ф «Нiкчемний я»
14:10 Х/ф «Темна вежа»

16:00 Х/ф «Гаррі Поттер i
таємна кiмната»
19:00 Вiд пацанки до
панянки
21:20 Х/ф «Таксi»
23:10 Х/ф «Дiвчина моїх
кошмарiв»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з
Iнтером»
09:20, 18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
11:10, 12:25 Х/ф
«Полiцейська iсторiя»
13:50 Х/ф «Хто є хто?»
15:55 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Добровольцi»

22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Х/ф «Кохання без
кордонiв»
ICTV
06:45 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:10, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10, 13:20 Х/ф «Мерлiн»
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:20 Х/ф
«Еволюцiя»
16:40 Х/ф «Хеллбой-2:
Золота армiя»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Теорiя змови
21:20 Т/с «Заклятi друзi»
22:20 Свобода слова
23:50 Х/ф
«Сингулярнiсть»

5 КАНАЛ
07:15, 08:15 Д/с «Дика
Африка»
09:30 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
«Бойовий вiдлiк»
15:30 Машина часу
16:10 Д/с «Вiдсутнiсть
доказiв»
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
22:00, 23:00 Д/ф
«Мисливцi на нацистiв»
00:30 Спостерiгач

ВIВТОРОК, 28 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»
15:05 «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, 00:25 «Одруження
наослiп»
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»
13:30 «Помста природи»
13:50 Х/ф «Саботаж»
15:45 Х/ф «Остаточний
вирок»
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. Географiя
13:10, 15:10 «На
Карантинi»: марафон
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:20, 03:00 Тема дня
19:20 Д/ц «Боротьба за

виживання»
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
«Доглядальниця»
23:20 Контролер
00:00 Х/ф «Коханець для
Люсi»

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 16:00, 17:00, 19:30,
20:30, 21:30 Одного разу
пiд Полтавою
08:30, 09:30 Одного разу
в Одесi
09:00, 16:30, 20:00, 21:00
Танька i Володька
10:00, 23:00 Т/с «Королi
палат»
11:00, 13:00 4 весiлля
12:00, 18:30 СуперЖiнка
14:00 Х/ф «Подалi вiд
шаленої юрми»
17:30 Богиня шопiнгу
22:00 Сiмейка У
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:50 Т/с «Коли ми

вдома»
09:10 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:00, 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
«Акушерка»
22:55 Т/с «Аркуш
очiкування»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
10:10 Т/с «Грiмм»
12:10 Х/ф «Тихе мiсце»
13:50 Х/ф «Вiйна
драконiв»

15:20 Хто зверху?
17:10, 19:00 Хто проти
блондинок
20:50 Х/ф «Таксi 2»
22:20 Х/ф «Конвоїри»
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, 15:40 «Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»

21:00 Т/с «Добровольцi»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Теорiя змови
11:20, 13:15 Х/ф
«Снайпер-4:
Перезавантаження»
12:45, 15:45 Факти. День
13:45 Х/ф «Снайпер-6:
Iдеальне вбивство»
15:20, 16:20, 21:20 Т/с
«Заклятi друзi»
17:50 Т/с «Рiшає
Онiстрат»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська

оборона
23:30 Х/ф «Снайпер»
5 КАНАЛ
07:15, 08:15 Д/с «Дика
Африка»
09:30 Д/с «Планета
iнновацiй»
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7 класу
12:30 Є сенс
13:15, 14:15 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
15:30 Машина часу
16:10 Д/с «Вiдсутнiсть
доказiв»
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
22:00, 23:00 Д/ф
«Мисливцi на нацистiв»

СЕРЕДА, 29 КВІТНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 10:20 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35, 13:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:40 «Одруження
наослiп 5»
15:20, 22:45, 23:35 «Свiт
навиворiт 11: Китай»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «Кухня»
21:45 Т/с «Матусi»
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»
13:15 «Помста природи»
13:30 Х/ф «Солдатики»
15:30 Х/ф «Утiкачi»
19:15 Т/с «Опер за
викликом»
20:10 Т/с «Брати по кровi»
22:05, 23:50 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» 16 с.
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 Д/ц «Дикi тварини»
13:10, 15:10 «На
Карантинi»: марафон
16:50 Д/ц «Супер-Чуття»
19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21:45 Розважальна
програма з Майклом
Щуром

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 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
«Доглядальниця»
23:30 Т/с «Моє нове
життя»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок

08:00, 16:05, 17:00, 19:30,
20:30, 21:30 Одного разу
пiд Полтавою
08:30, 09:30 Одного разу
в Одесi
09:00, 16:35, 20:00, 21:00
Танька i Володька
10:00 Т/с «Королi палат»
11:00, 13:00 4 весiлля
12:00, 18:30 СуперЖiнка
14:00 Х/ф «Земля в
облозi»
15:40, 00:00 Країна У
17:30 Богиня шопiнгу
22:00 Сiмейка У
23:00 Казки У
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:50 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:45, 14:50

«МастерШеф»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:55 «Хата на тата»
18:00 «Супермама»
18:55 «Один за всiх»
20:10, 22:45 Т/с «Життя
прекрасне»
23:05 Т/с «Аркуш
очiкування»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20 Варьяти
10:10 Т/с «Грiмм»
11:50 Х/ф «Шахраї»
13:30 Х/ф «Конвоїри»
15:30 Хто зверху?
17:10, 19:00 Суперiнтуїцiя
20:50 Х/ф «Таксi 3»

22:20 Х/ф «Все або
нiчого»
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, 15:40 «Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Добровольцi»
22:05 «Слiдство вели... з

Леонiдом Каневським»
23:50 Х/ф «Кохання без
кордонiв»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона
11:15, 13:20 Х/ф
«Снайпер»
12:45, 15:45 Факти. День
13:50 Х/ф «Снайпер-2»
15:20, 16:20, 21:20 Т/с
«Заклятi друзi»
17:50 Т/с «Рiшає
Онiстрат»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Секретний фронт
23:25 Х/ф «Снайпер-3»

5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Д/с «Дика
Африка»
09:30 Д/с «Планета
iнновацiй»
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7 класу
12:30 Про вiйсько
13:15, 14:15 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
15:30 Машина часу
16:10 Д/с «Вiдсутнiсть
доказiв»
17:10 Таємницi вiйни
18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
22:00, 23:00 Д/ф
«Мисливцi на нацистiв»

ЧЕТВЕР, 30 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»
13:45 «Одруження
наослiп 5»
15:40 «Свiт навиворiт 11:
Китай»
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

06:00, 07:40 Т/с «Команда
А-2»
08:35, 12:40, 17:20
«Загублений свiт»
09:25, 18:15 «Спецкор»
10:05, 18:45 «ДжеДАI»
10:40 «Рiшайло»
13:35 «Помста природи»
13:50 Х/ф «Робiнзон
Крузо»
15:25 Х/ф «Азартнi iгри»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-2»
20:10 Т/с «Брати по кровi»
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. 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 Д/ц «Дикi тварини»
13:10, 15:10 «На
Карантинi»: марафон
16:50 Д/ц «Супер-Чуття»
17:30 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
19:20 Д/ц «Боротьба за

виживання»
19:55 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21:455 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 Дволикий Герус
21:00 Т/с
«Доглядальниця»
23:30 Х/ф «Любов для
бiдних»

ТЕТ
08:00, 16:05, 17:00, 19:30,
20:30, 21:30 Одного разу
пiд Полтавою
08:30, 09:30 Одного разу
в Одесi
09:00, 16:35, 20:00, 21:00
Танька i Володька
10:00, 23:00 Казки У
11:00, 13:00 4 весiлля
12:00, 18:30 СуперЖiнка
14:00 Х/ф «Схiд темряви»
15:40, 00:00 Країна У
17:30 Богиня шопiнгу
22:00 Сiмейка У
СТБ
07:00 «Все буде добре!»
09:15 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:10, 14:50
«МастерШеф»

14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:50 «Хата на тата»
18:00 «Супермама»
18:55 «Один за всiх»
20:10, 22:45 Т/с «Життя
прекрасне»
23:00 Т/с «Аркуш
очiкування»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
10:10 Т/с «Грiмм»
11:50 Х/ф «Та, що
пробуджує совiсть»
13:20 Х/ф «Заборонне
царство»
15:20, 19:00 Хто зверху?
17:10, 18:00 Ревiзор.
Карантин
20:50 Х/ф «Таксi 4»
22:20 Х/ф «Нiккi, диявол -

Примарний стрiлець»

молодший»
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, 15:40 «Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Добровольцi»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:50 Х/ф «У ліжку з
Вiкторiєю»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Секретний фронт
11:15, 13:20 Х/ф
«Снайпер-3»
12:45, 15:45 Факти. День
13:40 Х/ф «Снайпер-4:
Перезавантаження»
15:20, 16:20, 21:20 Т/с
«Заклятi друзi»
17:50 Т/с «Рiшає
Онiстрат»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Антизомбi
22:30 Х/ф «Снайпер-6:
Iдеальне вбивство»
00:15 Х/ф «Снайпер:

5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Д/с «Дика
Африка»
09:30 Д/с «Планета
iнновацiй»
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7 класу
13:15, 14:15 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
15:30 Машина часу
16:10 Д/с «Вiдсутнiсть
доказiв»
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
22:00, 23:00 Д/ф
«Мисливцi на нацистiв»

П’ЯТН ИЦЯ, 1 ТРАВНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 19:30
ТСН
09:25 Т/с «Родичi»
17:55 Х/ф «За двома
зайцями»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 «Лiга смiху.
Дайджест 2020»
22:15 «Вечiрнiй квартал»
00:00 Х/ф «Вовк з Уоллстрiт»
2+2
06:00, 10:45 «Загублений
свiт»
09:30 «Спецкор»
10:10 «ДжеДАI»
11:40 «Помста природи»
11:50 Х/ф «12 раундiв»

13:50 Х/ф «12 раундiв 2:
Перезавантаження»
15:35 Х/ф «12 раундiв 3:
Блокада»
17:05 Х/ф «Потрiйний
форсаж: Токiйський
дрiфт»
19:00 Х/ф «Форсаж-4»
20:55 Х/ф «Захисник»
22:30 Х/ф «Раптова
смерть»
00:35 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-9»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:30 Енеїда
10:35 М/с «Книга
джунглiв»

11:25 М/с «Чорний пiрат»
12:15, 00:30 Телепродаж
12:45 Д/ц «Це цiкаво»
13:20 Х/ф «Святий Пилип.
Я вибираю рай»
17:35 Т/с «Епоха честi»
19:20 Д/ц «Чiлi: Дика
подорож»
20:25 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21:20 Х/ф «Древо життя»
ТРК «УКРАїНА»
08:10 Х/ф «Пiрати
Карибського моря:
Скриня мерця»
11:10 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: На
краю свiту»
14:30, 15:20 Х/ф «Пiрати

Карибського моря: На
дивних берегах»
15:00, 19:00 Сьогоднi
17:40, 19:50 Х/ф «Пiрати
карибського моря:
Помста Салазара»
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Х/ф «Пiрати
Карибського моря:
Прокляття Чорної
перлини»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 19:30, 20:30
Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30 Одного разу
в Одесi

09:00, 20:00 Танька i
Володька
10:00 Казки У
11:00, 13:00 4 весiлля
12:00, 18:30 СуперЖiнка
16:00 М/ф
«Льодовиковий перiод 4:
Континентальний дрейф»
17:30 Богиня шопiнгу
21:00 М/ф «Епiк»
22:45 Х/ф «Чоботар»
СТБ
06:35 Х/ф «Мачуха»
08:55 Х/ф «Родина за
хвилину»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
14:50 «Супермама»
15:25, 18:00, 19:00

«Холостяк»
22:45 Т/с «Аркуш
очiкування»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
12:10 Дiти проти зiрок
14:00 Х/ф «Таксi»
15:50 Х/ф «Таксi 2»
17:20 Х/ф «Таксi 3»
19:00 Х/ф «Таксi 4»
20:50 Х/ф «Таксi 5»
22:40 Х/ф «3000 миль до
Грейсленда»
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, 15:40, 23:50
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

«Великий переполох у
малому Китаї»
12:45 Факти. День
14:20 Х/ф «Острiв
горлорiзiв»
16:35, 20:05 Дизель шоу
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
22:40 Х/ф «Хеллбой-3:
Вiдродження Кривавої
королеви»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:00 Х/ф «Подарунок на
Рiздво»
10:25 Х/ф «Близнюки»
12:20, 13:00 Х/ф

5 КАНАЛ
06:00, 21:40 Час-Time
06:20, 12:30 На власнi очi
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

09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»
11:00 Х/ф «У небi «Нiчнi
вiдьми»
12:30 Х/ф «Чекання
полковника Шалигiна»
14:00 Т/с «Нi кроку
назад!»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Крутiше всiх.
Найкраще»
22:20 Х/ф «Якби я тебе
любив...»
00:20 Х/ф «Це я»

трьох»
07:25, 08:15 Перше,
друге i компот!
09:00 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ»
12:20, 13:00 Т/с «Нюхач»
12:45 Факти. День
17:05 Х/ф «Подорож до
центру Землi»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф
«Трансформери-2:
Помста полеглих»
21:45 Х/ф «Хранителi»
00:40 Х/ф «Снайпер:
Примарний стрiлець»

ICTV
06:00 Скетч-шоу «На

5 КАНАЛ
06:20, 16:10 Машина часу

07:10, 08:10, 21:30
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Д/с «Дика
Африка»
09:30 Д/с «Планета
iнновацiй»
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7 класу
13:15, 14:15 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
15:30 Машина часу
16:10 Д/с «Вiдсутнiсть
доказiв»
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
22:00, 23:00 Д/ф
«Мисливцi на нацистiв»

СУБОТА, 2 ТРАВНЯ 2020 РОКУ
1+1
06:15, 07:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 Х/ф «Як украсти
мiльйон»
12:30 Х/ф «За двома
зайцями»
14:05 Т/с «Кухня»
19:30 ТСН
20:15 «Чистоnews 2020»
20:25 «Українськi сенсацiї
2020»
21:30 «Вечiрнiй квартал»
23:15 «Свiтське життя.
2020»
2+2

07:35 «ДжеДАI 2019»
13:40 Х/ф «Мiсiя на Марс»
15:40 Х/ф «Прибулець»
17:15 Х/ф «Парк
Юрського перiоду-3»
19:00 Х/ф «Свiт Юрського
перiоду»
21:10 Х/ф «Придорожний
заклад»
23:15 Х/ф «Геймер»
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 «Чорний пiрат»
12:15, 00:30 Телепродаж

12:45 Д/ц «Це цiкаво»
13:20 Х/ф «Донька Робiн
Гуда: Принцеса злодiїв»
15:00 UA:Фольк
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 «Спекотнi лiтнi
ночi»
ТРК «УКРАїНА»
06:40, 15:00, 19:00
Сьогоднi

07:30 Зiрковий шлях
08:40 Т/с «Сашина
справа»
12:30, 15:20 Т/с «Вище
тiльки любов»
16:45, 21:00 Т/с «Чужi
дiти»
23:10 Т/с «Свiй чужий
син»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:50 Х/ф «Бiлоснiжка»
13:00 4 весiлля
17:15 Х/ф «Чоботар»
19:00 Х/ф «Назад у
майбутнє»
21:00 Одного разу пiд
Полтавою

22:00 Iгри Приколiв
23:00 Країна У
СТБ
06:35 «Все буде смачно!»
08:30 Т/с «Коли ми
вдома»
09:30 «Неймовiрна
правда про зiрки»
10:50 Т/с «Життя
прекрасне»
15:05 Т/с «Акушерка»
19:00 «МастерШеф
Професiонали 2»
21:35 «Хата на тата»
22:40 Х/ф «Родина за
хвилину»
НОВИЙ КАНАЛ

06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20 Варьяти
10:40 Хто зверху?
14:00 Х/ф «Таксi 5»
16:00 М/ф «Нiкчемний
я 2»
17:50 М/ф «Нiкчемний
я 3»
19:20 М/ф «Посiпаки»
21:00 Х/ф «Гаррi Поттер i
В’язень Азкабану»
23:40 Х/ф «Та, що
пробуджує совiсть»
ІНТЕР
06:35 Х/ф «Северино»
08:00 «Шiсть соток»

07:20, 08:20 Д/с «Дика
Африка»
07:50, 08:50, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:40 Натхнення
09:15 Копiйка до копiйки
10:10, 11:10 Д/с «Планета
iнновацiй»
13:10, 14:10 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
15:15 Гончаренко рулить
15:35 На власнi очi
18:40 Про вiйсько
19:15 Особливий погляд
19:35 Спостерiгач
20:10 Рандеву
21:20 Вечiрнiй преЗЕдент
21:35 Вiкно в Америку

РІЗНЕ
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Все про маски: види та ступінь захисту
Українців із 6 квітня зобов'язали носити захисні маски в громадських місцях. Є різні теорії щодо того, які з них захищають від
коронавірусу, а які — ні. Або міфи про те, як посилити захист саморобної маски, з якої тканини її варто робити, де і коли носити.
«Громадське» зібрало рекомендації Міністерства охорони
здоров'я та Всесвітньої організації охорони здоров'я, а також результати авторитетних досліджень та пояснило, які захисні маски
існують і чи є в них насправді сенс.
Які є види масок та чим вони відрізняються?
Спеціалізована (хірургічна) — складається з чотирьох шарів: два
зовнішні, фільтрувальний і шар, що не пропускає рідину. Таку маску
можна використовувати щонайбільше дві години.
Маска спеціальна.
Вона захищає: від великих крапель, бризок, аерозолів, біологічних
рідин пацієнта (при проведенні різноманітних процедур — від клінічного
огляду до хірургічних маніпуляцій чи просто при контакті з пацієнтом
у коридорі). Також вона може попередити виділення збудників інфекційних хвороб із дихальних шляхів (збудниками є віруси, різноманітні
бактерії і так далі). Наприклад, якщо лікар, який нею користується, сам
хворий на якусь інфекційну хворобу. Користуючись такою маскою, він
зменшує шанси заразити інших людей.
Вона не захищає: від вірусів, бактерій та інших збудників, які переносяться повітрям та викликають інфекційні хвороби, самого носія цієї
маски.
Доктор Девід Керрінгтон із Лондонського університету пояснив: це
відбувається тому, що такі маски надто вільно фіксують на обличчі,
вони не мають повітряного фільтра і залишають очі відкритими.
Уляна Супрун додає: «Такі маски необхідно одягати пацієнтам з
метою меншого поширення інфекцій у закритих приміщеннях або тим,
хто здійснює оперативні втручання. Натомість хірургічні маски НЕ призначені для захисту від потрапляння збудників у дихальні шляхи, тобто
вони не захищаь від хвороб тих, хто власне їх одягає».
Звичайна (процедурна) — одноразова маска, яку слід носити щонайбільше дві години. Вона складається з трьох шарів: два зовнішні та
один фільтрувальний.
Вона захищає: від дрібних повітряних частинок, пилу та знижує
можливість передачі збудників інфекційних хвороб (у тому числі коронавірусної інфекції), чим частково захищає оточуючих.
Але, як і хірургічна маска, не захищає людину, яка її носить, від вірусних інфекцій.
ВООЗ не радить носити медичні маски просто так. Вони потрібні
людям із симптомами респіраторних захворювань, тобто з кашлем чи
важким диханням. На вулиці вони, як і хірургічні, — неефективні.
Респіраторна маска № 95 — багаторазова маска з клапаном видихання для виведення рідини. Значно міцніша за попередні.
Респіраторні маски захищають: від дрібних повітряних частинок і
передачі збудників захворювання повітряно-крапельним шляхом. Може
затримати до 86 % крапель.

Т Е Р М І Н О В О НА ВИРОБНИЧУ БАЗУ
ПОТРІБНІ
м. Вишгород, вул. Новопромислова, 3
(промзона)
ПРАЦІВНИКИ (ОПЕРАТОРИ)
З ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛІМЕРНОЇ ТАРИ
Тел: 067-405-01-50, Валерій Григорович
Можна без досвіду роботи, навчаємо
Прибиральниця
(повний робочий день)
Тел: 585-05-76, 067-468-04-48, Тетяна

«Дизайн респіраторів передбачає щільне прилягання до обличчя. Ступінь функціональної здатності
респіратора фільтрувати повітря можна визначити за
спеціальним маркуванням на ньому (чого немає на
звичайних масках)», — пише Уляна Супрун.
«Сьогодні переглянуті рекомендації Всесвітньої
організації охорони здоров’я, і респіратори медикам
рекомендують використовувати тільки при контакті з
хворим на коронавірусну хворобу, особливо коли він
перебуває в реанімаційному відділені, і відбуваються
процедури, які передбачають виділення великої кількості біологічної рідини, бо саме з краплями цієї рідини
поширюється коронавірус», — резюмує головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Проте використання респіраторів не в медичних цілях не заборонене.
Зазвичай епідеміологи радять змінювати маску після взаємодії з кожним новим пацієнтом. Користуватися респіраторами кілька разів можна лише за умови
правильної дезінфекції (але не більш ніж дві години за
один раз).
Саморобна (з марлі та вати) — у класичному вигляді має три захисні шари: два зовнішніх (не менше чотирьох шарів марлі кожен) і один фільтрувальний із вати.
Таку маску можна носити не більш ніж дві години.
Вона захищає: від дрібних повітряних частинок і несприятливих погодних умов.
Не захищає: від передачі вірусів та інших збудників
інфекційних хвороб. У тому числі від коронавірусу.
Саморобна тканинна маска. Шиють її зі щільної
тканини у кілька шарів. Прасувати такі маски після
кожного використання не варто. Їх необхідно прати, а
потім вже прасувати, але зважати, що їхня дієвість все
одно дуже умовна.
Вона захищає: від дрібних повітряних частинок і несприятливих погодних умов.
Не захищає: від передачі вірусів та інших збудників
інфекційних хвороб. У тому числі від коронавірусу.
Дійсно, ефективність тканинних масок не схвалена
Національним інститутом охорони праці США. До того
ж, їхнє використання може нести певні ризики.
На своїй сторінці у фейсбуку Уляна Супрун проаналізувала кілька десятків досліджень з різних країн
та наводить такі аргументи: «У деяких дослідженнях
вказано, що тканинні маски слід застосовувати лише
у крайньому випадку, коли недоступні респіратори чи
хірургічні маски. Їх не рекомендують використовувати
медичним працівникам, особливо у ситуаціях із високим ризиком інфікування. У кількох дослідженнях наголошується, що затримання вологи, повторне використання і погана фільтрація тканинних масок можуть
призвести навіть до збільшення ризику зараження».
Для порівняння: хірургічна маска захищає від 33 %
крапель аерозолю, пов’язана на обличчя бандана —
від 11 %, а маска з тканини — лише від 6 %.
Маска Pitta — в ідеалі повинна мати три захисні
шари: два зовнішні (з бавовни) і один фільтрувальний

(з поліуретану). Носити її варто не довше
двох годин. Якщо правильно дезінфікувати, то можна використовувати повторно.
Маска зменшує можливість передачі
збудників інфекційних хвороб, що передаються повітрям, але наскільки вона
дієва саме із коронавірусом — поки невідомо.
Перш ніж придбати таку маску в інтернеті, варто зважати не на її зовнішній
вигляд, а на те, з чого вона зроблена.

Комунальне підприємство «Координаційний центр з будівництва
та земельних питань Вишгородської міської ради»
5.05.2020 року о 10-00 буде проводити
встановлення та погодження меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка інвентаризується за адресою: Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород,
в районі с/т «Енергетик» та вул. Кургузова,
що знаходиться в комунальній власності територіальної громади м. Вишгорода. Просимо представників власників/користувачів

суміжних земельних ділянок: ДП «Київська
лісова науково-дослідна станція», Вишгородська міська рада, ПАТ «Київська пересувна механізована колона-2» та всіх, кого
це стосується, бути присутніми для погодження меж земельної ділянки. У разі неявки — межі земельної ділянки вважаються
погодженими.
Тел.: (068) 355-71-31

Продам бджоло-сім’ї. Тел: (067) 890-33-44

НЕДIЛЯ , 3 ТРАВНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
06:15, 07:05 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:25 «Свiт навиворiт»
09:50, 10:45 «Великi
випуски з А. Птушкiним»
11:45 «Свiт навиворiт 11:
Китай»
15:45 Х/ф «Любов з
випробним термiном»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Музичний
марафон «Ти не один»
22:20 Х/ф «Гуцулка
Ксеня»
00:10 Х/ф «Припутнi»
2+2
06:00, 09:00 «Загублений

свiт»
07:45 «ДжеДАI 2019»
12:40 Х/ф «Капiтан Грiм»
14:40 Х/ф «Володар
морiв: На краю свiту»
17:05 Х/ф «Форсаж-4»
19:00 Х/ф «Kingsman:
Таємна служба»
21:15 Х/ф «Kingsman:
Золоте кiльце»
23:55 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,
00:05 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
13:15 Х/ф «Поряд з
Iсусом: Юда»
15:00 Країна пiсень
16:00 #ВУКРАЇНI
17:00 Перша шпальта
17:35 Т/с «Епоха честi»
19:20 Д/ц «Чiлi: Дика
подорож»
20:25 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:20 Розважальна
програма з Майклом

Щуром
22:00 Х/ф «Янгол»
ТРК «УКРАїНА»
06:40 Зiрковий шлях
08:50 Т/с «Чужi дiти»
13:10 Т/с «Слiди в
минуле»
17:00, 21:00 Т/с «Смак
щастя»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Т/с «Експресвiдрядження»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:50 Х/ф «Король
Дроздобород»
13:00 4 весiлля
17:15 М/ф «Епiк»
19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Танька i Володька
19:30, 20:30, 21:30,
22:30 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Країна У
СТБ
06:35 «Все буде смачно!»
08:30 Т/с «Коли ми
вдома»
09:30 «Неймовiрна
правда про зiрки»
10:45 «МастерШеф.
Професiонали 2»
13:10 «Хата на тата»
19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
19:55 «Один за всiх»
22:25 «Детектор брехнi»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time

06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20 Варьяти
08:50 Ревiзор. Карантин
09:50 Вiд пацанки до
панянки
12:10 М/ф «Нiкчемний
я 3»
14:00 М/ф «Посiпаки»
15:40 Х/ф «Гаррi Поттер i
В’язень Азкабану»
18:10 Х/ф «Гаррi Поттер i
Келих вогню»
21:00 Х/ф «Гаррi Поттер
та Орден Фенiкса»
23:40 Х/ф «Дiвчина моїх
кошмарiв»
ІНТЕР
06:15 Х/ф «Сини Великої
Ведмедицi»
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 «Крутiше всiх.
Найкраще»
14:00 Х/ф «Три
мушкетери: Пiдвiски
королеви»
16:00 Х/ф «Три
мушкетери: Помста
мiледi»
18:00 Х/ф «Мачо на
колесах»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Темнi води»
23:00 Х/ф «Дот»
ICTV
06:25 Теорiя змови
07:15 Громадянська

оборона
08:05 Т/с «Нюхач»
11:55, 13:00 Х/ф «Острiв
горлорiзiв»
12:45 Факти. День
14:35 Х/ф «Подорож до
центру Землi»
16:05 Х/ф
«Трансформери-2:
Помста полеглих»
18:45 Факти тижня
20:30 Х/ф
«Трансформери-3:
Темний бiк Мiсяця»
23:20 Х/ф «47 ронiнiв»
5 КАНАЛ
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 «Дика

Африка»
07:50, 08:50, 21:30
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:40 Натхнення
09:10, 15:15 Невигаданi
iсторiї
10:10, 11:10 Д/с «Планета
iнновацiй»
12:15 Медекспертиза
12:40 Феєрiя мандрiв
13:10, 14:10 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
15:35 Vоїн - це я!
15:45 Паспортний сервiс
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
19:35 Особливий
погляд
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
21:40 Час-Time
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ПАНОРАМА
ЩИРО ВІТАЄМО!

28 квітня святкує день народження заступник голови Вишгородської міської організації ветеранів війни, праці, Збройних сил
та пенсіонерів Маргарита Олександрівна ОЛАБІНА.
Із днем народження вітаємо!
Добра і радощів бажаємо!
Здоров’я на усі літа,
Хай в серці квітне доброта.
Хай в небі сонце ніжно сяє,
Веселка барвами хай грає,
Щебечуть солов’ї грайливо
На життя довге і щасливе!
29 квітня ЮВІЛЕЙ святкує член ради
Людмила Вадимівна НОРЕЦЬ.
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим!
Вишгородська міська організація ветеранів війни, праці,
Збройних сил та пенсіонерів

БУДЬТЕ ПИЛЬНИМИ

Вишгород
Четвер, 23 квітня 2020 року

Квітуча весна із гірким присмаком
26 квітня ми вшановуємо героїзм пожежників, експлуатаційного персоналу ЧАЕС, військовослужбовців, будівельників, учених, медиків, працівників правоохоронних органів, які брали участь у ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС. Чорнобильська катастрофа назавжди змінила історію
України та світу. Разом з тим, як змінилися й плани і думки сотень і тисяч сімей та людей, які в той непростий момент — момент невідомості,
пішли першими, і взяли на себе найстрашніший удар. Героїчна сторінка
цієї події назавжди буде в історії всіх і кожного з вас — тих, які віддали
найдорожче — або життя, або здоров’я, або частину свого життя.
Від усього серця хочу висловити вдячність усім ліквідаторам, які,
ризикуючи своїм життям та здоров’ям, захистили усіх нас від радіаційного лиха, відстояли для нас майбутнє. Серед них, на жаль, сьогодні
немає багатьох наших земляків. Згадаймо усіх, кого забрав Чорнобиль. Вічна їм пам’ять…
А живим свідкам трагедії – міцного здоров’я, сил, оптимізму.
Олексій МОМОТ

Увага: шахраї!

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що
продовжуються випадки шахрайства з боку невстановлених осіб,
які від імені керівництва ДПС Київської області вимагають у представників бізнесу перерахувати кошти на банківські картки.
Такі дзвінки шахраїв зафіксовано з телефонних номерів
(095) 444-67-66, +38(050)63292-91. Ці дії є злочинними і
кваліфікуються як шахрайство
та умисна дискредитація посадових осіб податкових органів.
Шановні платники! Будьте
пильними та обачними, уважно перевіряйте інформацію, не піддавайтесь на провокації та ні за
яких обставин не перераховуйте кошти.
У разі випадків шахрайства звертайтесь до підрозділів Національної поліції за телефоном 102 та до ГУ ДПС у Київській області:
(044)-200-37-93, (044)-200-37-50.
Вишгородське управління ГУ ДПС у Київській області

ОФІЦІЙНО

Громадські слухання перенесено
Розпорядженням Вишгородського міського голови Олексія Момота № 49 від 22 квітня 2020 року «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 КиївОвруч 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 зазначеному проекті до 19.05.2020 року.
Дату проведення громадських слухань перенесено з 09.04.2020
року на 12.05.2020 року. Вони відбудуться 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 запитання, з 10:30
до 11:00 – прийом пропозицій (зауважень) у письмовій та/або усній
формі.

ПОЛІЦІЯ ІНФОРМУЄ

Вихідними християни східного обряду
святкували Великдень. До храмів по всій
Україні завітали майже 130 тисяч вірян. І все
ж, освячення пасок пройшло спокійно. Про це
прозвітували у Нацполіції. Зафіксували в країні лише 19 порушень карантинного режиму.
Вишгород до цього списку не потрапив.
За словами вишгородських поліцейських,
скупчень не було. Усі Великодні Богослужіння у
місті та районі пройшли спокійно. Паски святили
на вулиці біля храмів. Почали з ночі. Біля кожної

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+»

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

Великдень без ексцесів
церкви за правопорядком наглядали правоохоронці. Вони стежили за дотриманням дистанції
між прихожанами та контролювали наявність
масок. Додатково в посиленому режимі курсували патрульні. Поліцейські були налаштовані
на швидке реагування. Однак все пройшло, на
диво, спокійно. Люди дотримувалися рекомендацій і були в масках. Церковні служителі допомагали правоохоронцям організувати вишгородців.
Великодньої неділі та понеділка на Вишгородщині також було спокійно.

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

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