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Медики на комунальники
отримають матеріальну
допомогу з міського бюджету

27 квітня в режимі відеоконференції
пройшло засідання позачергової сесії
Вишгородської міської ради, на якому
розглянули два питання стосовно внесення змін до Програми соціального
захисту малозабезпечених верств населення м. Вишгорода у 2020 році та
до рішення Вишгородської міської ради
№ 59/3 від 24.12.2019 р. «Про міський
бюджет Вишгородської міської ради на
2020 рік».
Про вимушений у зв’язку з карантином новий формат сесійного засідання та прийняті рішення розповідає
Вишгородський міський голова Олексій Момот:
— Так, дійсно, у нас вперше в такому експериментальному форматі пройшла сесія Вишгородської міської ради.
Закон «Про місцеве самоврядування»
дозволяє в період карантинних заходів
проводити сесії саме в режимі онлайн, і

Згідно з розпорядженням Кабінету
міністрів, в Україні 1 і 9 травня – офіційні
державні вихідні.
1 травня – Міжнародний день солідарності трудящих випадає на п’ятницю.
Тому відпочивати українці будуть з 1 до
3 травня.
9 травня – День перемоги випадає на
суботу, тому понеділок, 11 травня, також
буде вихідним днем.
Крім того, передсвятковий день 8

травня буде скороченим на 1 годину.
Напередодні травневих вихідних закликаємо: ЗАЛИШАЙТЕСЯ_ВДОМА! Такі
щоденні звернення не просто прохання, а
вимушена дія, щоб зберегти життя та допомогти зупинити коронавірус.
Сьогодні пікніки, шашлики, гуляння
компаніями чи походи у гості можуть коштувати комусь життя.
Пам’ятайте: карантин тимчасовий,
але надважливий!

зважаючи на те, що, згідно з висновками фахівців, саме зараз має початися
пік пандемії, ми вирішили не збирати депутатів у залі й за допомогою програми
Скайп провели сесію в онлайн режимі.
Кожен персонально проголосував.
Розглядали два бюджетні питання.
На минулій сесії, що проходила традиційно, виділили кошти на преміювання
медиків, які працюють у Вишгороді, і
працівників міських комунальних підприємств, які прибирають вулиці, дезінфікують будинки тощо.
На жаль, районна влада не прийняла ці кошти. Тому ми вирішили екстрено провести позачергову сесію, забрати
назад субвенцію і виділити її людям, які
задіяні в боротьбі з COVID, через міську
програму.
Допомога видаватиметься на карткові рахунки.
Влас. інф.

Турбота про «зелені легені» Вишгорода
Працівники ВМ КП «Благоустрій-Вишгород» озеленюють місто. На вулицях Шолуденка, Дніпровській, Мазепи та Шкільній висаджено 82 дерева.
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Коронавірус в Україні: що відомо на 29 квітня
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 29 квітня в Україні
9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з
них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 456 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 412 випадків;
Волинська область — 271 випадок;
Дніпропетровська область — 323 випадки;
Донецька область — 52 випадки;
Житомирська область — 357 випадків;
Закарпатська область — 403 випадки;
Запорізька область — 228 випадків;
Івано-Франківська область — 821 випадок;

Кіровоградська область — 377 випадків;
м. Київ — 1341 випадок;
Київська область — 643 випадки;
Львівська область — 405 випадків;
Луганська область — 33 випадки;
Миколаївська область — 116 випадків;
Одеська область — 261 випадок;
Полтавська область — 188 випадків;
Рівненська область — 588 випадків;
Сумська область — 98 випадків;
Тернопільська область — 708 випадків;
Харківська область — 237 випадків;
Херсонська область — 111 випадків;

Хмельницька область — 81 випадок;
Чернівецька область — 1489 випадків;
Черкаська область — 282 випадки;
Чернігівська область — 41 випадок.
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 29 квітня 2020 року до Центру надійшло 1230 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку
2020 року надійшло 27846 повідомлень про підозру на
COVID-19.

МОЗ ПОВІДОМЛЯЄ

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
29.04.2020 року епідемічна ситуація у Вишгородському районі та місті Вишгороді:
кількість осіб, що захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19, — 15
(п’ятнадцять), зареєстровані у м. Вишгороді — 8 (вісім), с. Старі Петрівці — 1 (один),
с. Нові Петрівці — 2 (два), с. Козаровичі — 1 (один), с. Тарасівщина — 1 (один), с.
Вища Дубечня — 1 (один), с. Новосілки — 1 (один); госпіталізований — 1 (один).
— Кількість осіб, що одужали, — 4 (Вишгород — 3, Нові Петрівці — 1);
— кількість осіб з підозрою на COVID-19 — 6 (шість);
— кількість контактних осіб — 44 (сорок чотири);
— кількість осіб, що повинні знаходитися на самоізоляції, — 58 (п’ятдесят вісім);
— проведено досліджень за допомогою полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР)
на COVID-19 — 83 (вісімдесят три).

Весняні овочі чинуші
згноїли
в угоду агромафії
Повернувшись з Вишгорода, сусід гукнув мене на хвилинку:
— Ось купив пакет редиски у гіпермаркеті, — розпочав він. —
На вигляд — нормальна, думаю, смачна і соковита. Увечері салат
жінка зробить.
— Ну то й що з того? Смачної вечері вам, — відповів я.
— Ти вгадай, хто виробник? — продовжив сусід.
— Мабуть, херсонські чи запорізькі фермери.
— Фіг ти вгадав! Редиска — з Ізраїля!..
Відверто кажучи, я був шокований. Імпорт редиски у той час, коли
свою фермери викидають на смітник, бо ринки закриті — це, щонайменше, кощунство. Тисячі тонн огірків, зелені, цибулі, капусти, броколі,
редиски селяни змушені викидати на гнійники, згодовувати худобі, бо
немає збуту. Вся важка праця у теплицях і парниках взимку і на початку
весни виявилася марною для тисяч сімей. Люди викинули на вітер свої
кровні, затрачені на насіння, дрова на опалення теплиць, електроенергію, бо держава їх кинула підло і жорстоко.
«Наїлися» вітамінної продукції і ми — пересічні покупці. Де це було
бачено, щоб в Україні у супермаркеті перед травнем молоду цибулю
продавали по 120 гривень?! Під приводом коронавірусу сільськогосподарські ринки було зачинено. Ідіть до супермаркетів! Хочеться запитати
урядовців: а що, у супермаркеті безпечніше знаходитися, ніж на свіжому
повітрі на ринку? Чому кордони закриті, а імпортні овочі не вибувають з
великих торгівельних мереж?
Дехто виправдовується, мовляв, хотіли, як краще, а вийшло, як завжди. Але не треба бути експертом, щоб переконатися, що подібне — не
помилки посадовців, а чистої води змова корупціонерів «нагорі» і великих торгівельних мереж. Зараз у них «жнива» на фоні карантину. Це мільярди прибутків. І люди змушені підкорятися діям мафії, бо дитині, яка
просить огірочка чи яблучко, не поясниш про захмарні ціни. За два місяці карантину у більшості людей гроші вже на нулі. Вони осіли у кишенях
крупних перекупників, які жируватимуть на них у Майямі, на Сейшелах,
об’їдаючись на яхтах «Фламбе марискада» з лангустами у ромі, вині і
маракуйї. А ви, сіромахи, гризіть імпортну редиску.
Відрадно лише те, що терпець ще недодушених українських фермерів урвався. Акції протесту змусили високопосадовців надати дозвіл на
відкриття ринків. Але чи не запізно? Велика частка сезонної продукції
вже на смітниках. Чи знайде Уряд управу на перекупників, на монополію великих торгівельних мереж — теж невідомо. А це — продовження
вакханалії цін на зелень, таку необхідну людям у період авітамінозу. Чи
діждемося ми на відкритих ринках традиційних на цей час цін — покаже
час, хоч і віриться з великими зусиллями.
Володимир ТКАЧ
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Поліцейські привітали
Підтримувати
малозабезпечених ветеранів-ліквідаторів
аварії на ЧАЕС
треба вчасно
ТОЧКА ЗОРУ
27 квітня 2020
року відбулась
позачергова
63-я сесія Вишгородської міської ради, на якій
було
прийнято
рішення
Про
внесення
змін
до Програми соціального захисту малозабезпечених
верств населення м. Вишгорода у
2020 році та виділено 2 013 000,00 грн
на виплату одноразової матеріальної
допомоги працівникам бюджетних та
комунальних підприємств, установ
і організацій, які беруть участь у заходах, спрямованих на запобігання
поширення коронавірусу COVID-19
у м. Вишгороді, та розташовані на
території міста, згідно зі списками,
поданими керівниками цих підприємств, установ і організацій, у розмірі
3 000,00 грн.
Мною було запропоновано встановити термін виплати протягом місяця, і хоч
правка не знайшла підтримки більшості,
я дякую тим депутатам, які підтримали

мою пропозицію.
Сьогодні сформувались такі соціально-економічні умови, через які все більше мешканців Вишгорода перебувають
у складних життєвих обставинах. Тому,
безумовно, дуже важливо, щоб прийняті
депутатами Програми з метою підтримки людей, що потребують допомоги,
реалізовувались вчасно. Тож, питання
своєчасних виплат та погашення заборгованості по матеріальній допомозі
малозабезпеченим верствам населення
я продовжу порушувати як нагальне та
пріоритетне.
У зв'язку з введеним карантином
вперше сесія Вишгородської міської
ради проходила в режимі відеоконференції. Це був цікавий досвід, і погоджуюсь, що це альтернативний варіант
вирішення питань місцевими радами в
період карантину.
Проте, я за живе спілкування та обговорення, тому чекаю з нетерпінням як
закінчення карантину, так і призначення
відкритого пленарного засідання чергової сесії у звичному режимі.
Тетяна БРАЖНІКОВА,
секретар ради

З нагоди Міжнародного дня пам’яті
про Чорнобильську катастрофу правоохоронці столичного регіону завітали до ветеранів, які 34 роки тому
стали на захисті людства від найбільшого техногенного лиха в історії.
Колишні працівники правоохоронних
органів Київщини тоді першими роз-

почали локалізацію наслідків руйнівної
ядерної реакції та евакуацію населення.
Вишгородські поліцейські також подякували ліквідаторам за їх, без перебільшення, героїчний подвиг, а також
передали продукти харчування і підтримали теплими словами та побажаннями
у такий непростий час.

Реалізується національний проєкт «Велике Будівництво»
В умовах карантину на Київщині активно реалізується проєкт «Велике Будівництво», ініційований Президентом
України Володимиром Зеленським.
Про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської
облдержадміністрації Василь Володін
під час онлайн брифінгу.
«У складних карантинних умовах ми
реалізовуємо пріоритетні об’єкти соціальної інфраструктури. Це 6 шкіл, 7 садочків
та 5 стадіонів», – зазначив очільник області.
За словами Василя Володіна, за два
останні місяці на Київщині вже добудовано школу № 1 у м. Українка, капітально
відремонтовано спортмайданчик на території СШ «Сузір’я» у м. Вишгороді та побудовано футбольне поле у с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського
району.
На завершальній стадії: будівництво
гімназії у м. Бучі; реконструкція під дитячий садок приміщення у м. Ірпені; реконструкція ДНЗ «Яблунька» у м. Вишневе.

З високим відсотком будівельної готовності: будівництво дитячого садка у
місті Вишгороді та селі Нові Петрівці Виш-

городського району, а також реконструкція ще двох дитячих садків у місті Вишгороді.

НА КИЇВЩИНІ

Серед ключових об’єктів дорожньої
інфраструктури на сьогодні:
– під’їзд до м. Обухова (влаштовано
нижній шар покриття, встановлення бортового каменю);
– у напрямку Обухів — Українка —
Трипілля виконано влаштування примикань, тротуарів, встановлення бортового
каменю, поребриків;
– у напрямку Бузова — Неграші встановлено поребрик, бортовий камінь, облаштовано примикання, зупинки, тротуари.
З початку року Київською облдержадміністрацією було укладено 179 договорів
із підрядниками та оголошено 110 процедур публічних закупівель через систему
Prozorro.
«Усі проекти, які реалізуються за програмою Президента України, за умови
належного фінансування, планується реалізувати до кінця 2020 року. Для цього
ми працюємо, подекуди, в цілодобовому
режимі. Незважаючи на карантинні обмеження, робота активно триває», – підкреслив т. в. о. голови Київської ОДА.

НАМ ПИШУТЬ

Яка важлива їхня підтримка!

Шануємо й вітаємо зі святами!

У людей похилого віку часто виникають життєво необхідні специфічні потреби. А задовольнити їх на мізерну
пенсію неможливо. І як добре, що на прохання по допомогу
відгукуються молоді.
За підтримку я щиро вдячна нашому мерові Олексію Момоту. Щирий і чуйний, у непростій для мене ситуації він допоміг і
підбадьорливим словом, і дією.
Приємно, що й серед міських депутатів є небайдужі люди.
Ось хоча б наш Дмитро Корнійчук. Уважний, чемний, завжди
вислухає. Не відмовить у матеріальній допомозі. Теж підтримує
малозабезпечених пенсіонерів. І нещодавно до Великодня про такі гарні подарунки подбав для нас! Спасибі Дмитрові. Нехай Бог благословляє кожен його день, аби не міліла
криниця душі й серце завжди було добрим і відкритим до людей.
Катерина ЗАГОРУЙКО, мешканка буд. Симоненка, 7

Хочемо привітати з травневими святами, Днем
праці та Днем перемоги приватного підприємця,
депутата Вишгородської міської ради Валерія Павловича Виговського!
Валерій Павлович – чуйна і доброзичлива людина.
Хоча він і колишній наш депутат, але ми часто звертаємось до нього по питаннях вирішення різних побутових
проблем, і завжди його відповідь позитивна. Ось і в
переддень пасхальних свят він в черговий раз привітав сім’ї одиноких та малозабезпечених пенсіонерів зі
святом і вручив пасхальні набори, за що йому велика подяка.
Бажаємо Валерію Павловичу міцного здоров’я, благополуччя та стабільного
розвитку його підприємства.
Пенсіонери ІІІ та IV під’їздів будинку 18 по вул. Київській
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Префект та урядник

Поки держава перебуває на карантині, в експертному середовищі
виникла геніальна (або ні) ідея —
об'єднати функції префекта та урядника, створивши фактично дві посади. Про це розповів Голова партії
«Слуга народу» Олександр Корнієнко в інтерв'ю Zn.ua
Нагадуємо, що інститут префектів
прийде на заміну ліквідованих районних держадміністрацій після набрання
чинності змін до Конституції щодо децентралізації.
Для розуміння, хто ж такий префект
та урядник, відповідно до останньої
інформації Корнієнка, експерти PLC
group підготували інфографіку. Вона
100 % знадобиться органам місцевого
самоврядування в найближчому майбутньому. Тому радимо зберегти та поширювати серед колег.
Враховуючи подану інформацію в
ілюстрації, виникає логічне запитання
— чи не породжуватиме таке «реформування» корупцію? І яка на практиці
різниця між «старою» та «новою» системою, якщо в їх основі однаково 3 рівні?
Відтепер матимемо голів ОТГ,
урядників
та
префектів.
Голо-

вне запитання — кому в результаті будуть підпорядковуватись голови ОТГ? Префектам? Урядникам?
Чи логічніше все ж — напряму Кабінету
міністрів, якщо ми говоримо про ДЕцентралізацію влади.
Цілком очевидно, що ця формула
була б простіша за умови прямої комунікації голів ОТГ з Урядом. Сьогодні
ж — між ними матимемо і префектів, і
урядників, остаточні повноваження яких
досі не зрозумілі, як, власне, і функціонал, що досі визначають експерти-теоретики.
Олександр Корнієнко також зазначив, що один із пріоритетів на найближчі 5 років — проведення навчань для
чиновників місцевого самоврядування.
«Нам конче потрібно навчити громади
ефективно управляти», — поділився
Корнієнко.
Такий собі стан дежавю. Ми вже
мали навчання із кодовою назвою
«Трускавець». Судячи з останніх
інтерв'ю Миколи Тищенка та відповідей
юних «слуг» щодо пенсіонерів, комунальних платежів та собак, тренінги не
дуже допомогли.
Марина МЕЛЬНИЧЕНКО, засновник
Political and legal consulting group
З 23 квітня по 5 червня 2020 року Координаційний центр з надання правової допомоги проводить онлайн-конкурс дитячих малюнків «Країна
моїх прав». Учасники – діти віком до 18 років. Взяти участь у конкурсі, подивитися дитячі роботи та
проголосувати за малюнок, що найбільше сподобався, можна на офіційному сайті конкурсу http://
art-konkurs.legalaid.gov.ua.
«Тема малюнків – права дитини. Щоб подати
роботу, дитина за допомогою батьків має зареєструватися на сайті конкурсу та завантажити фотографію або скановану копію малюнка. Коли конкурсна робота пройде модерацію, вона з’явиться
на сайті для голосування», – розповів заступник
директора Координаційного центру з надання правової допомоги Сергій Ющишин.
Конкурсні роботи приймаються з 23 квітня по 20
травня. Малювати можна олівцями, фломастерами,
фарбами, виконувати роботи в авторській техніці, створити малюнок за допомогою комп’ютерної
графіки тощо. Малюнки мають бути у форматі А3
або А4. Кожен учасник може подати лише одну кон-

ОНЛАЙН-КОНКУРС

СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ ІНФОРМУЄ
Постановою
правління
Фонду
загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на
випадок безробіття від 08.04.2020
року № 217 підвищено розмір виплат
для осіб, які отримують мінімальну
допомогу по безробіттю без урахування заробітної плати та страхового
стажу, на період карантину – з 650 грн
до 1000 грн. Постанова застосовується з початку оголошення карантину,
тобто з 12 березня, та діятиме протягом 30 календарних днів після закінчення карантину.
Нагадаємо, що мінімальний розмір
допомоги по безробіттю виплачують наступним категоріям безробітних:
- тим, хто протягом 12 місяців, що передували реєстрації в службі зайнятості,
мають страховий стаж менше 6 місяців
або звільнені з останнього місця роботи
з негативних причин (наприклад, за прогул);
- молоді, яка закінчила або припинила навчання в середньому та вищому навчальному закладі, звільнилася
зі строкової військової служби і яка потребує сприяння в працевлаштуванні на
перше робоче місце;
- внутрішньо переміщеним особам,
які документально не можуть підтвердити періоди своєї зайнятості.
Усім безробітним, які стали на облік у
період карантину і отримують допомогу
в мінімальному розмірі (650 грн), допо-

курсну роботу.
Проголосувати за дитячий малюнок, що найбільше сподобався, може кожна людина – для
цього потрібно авторизуватися на сайті конкурсу.
Оцінювання конкурсних робіт відбудеться на сайті
конкурсу в онлайн-режимі усіма учасниками голосування.
З 21 травня до 24 травня визначатимуться переможці. Автори найкращих робіт будуть визначені за кількістю вподобань учасників голосування у
трьох вікових категоріях: віком до 8 років, від 9 до
13 років та від 14 до 17 років.
Нагородження переможців конкурсу триватиме
з 25 травня по 5 червня. Автори робіт, які набрали
найбільшу кількість «лайків», отримають грамоти
та призи за перше, друге та третє місця у кожній
віковій групі.
Детально дізнатися про умови онлайн-конкурсу дитячих малюнків «Країна моїх прав»,
долучитися до нього та проголосувати можна,
зайшовши на офіційний сайт http://art-konkurs.
legalaid.gov.ua.

Виплати в період карантину

мога буде автоматично перерахована з
першого дня реєстрації у службі зайнятості.
В період карантину реєстрація безробітних здійснюється з першого дня
подання відповідної заяви до центрів
зайнятості. Виплата допомоги по безробіттю призначається з першого дня
реєстрації.
18 квітня 2020 року набув чинності
Закон України про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2020 рік» від 13.04.2020 №
553-IX.
Цим законом внесено зміни до
«Прикінцевих положень» Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття». Змінами визначено, що на
період карантину для осіб, які звільнилися з роботи за власним бажанням, не
будуть застосовуватися вимоги щодо
відкладення виплати допомоги по безробіттю строком до 90 днів. При цьому
загальна тривалість виплат допомоги по
безробіттю для таких осіб не може перевищувати 270 календарних днів.
Якщо людина звільнилася з попереднього місця роботи за власним бажанням саме в період карантину і вже
зареєструвалася в службі зайнятості, не
потрібно подавати жодних додаткових
документів. Нарахування допомоги відбудеться автоматично.
Служба зайнятості спростила проце-

дуру подання документів до центрів зайнятості. Відтепер необхідно заповнити
лише дві заяви – про надання статусу
безробітного та про призначення допомоги по безробіттю.
Бланки заяв знаходяться за адресами: https://is.gd/6wW4ph та https://is.gd/
o8O5Cg.
Як і раніше, заяви можна подавати в
два способи: на електронну пошту того
центру зайнятості, де вам зручно обслуговуватися, або через скриньку для
кореспонденції безпосередньо в центрі
зайнятості.
Якщо ви вирішили надіслати заяви
електронною поштою:
1) Заповніть заяви власноруч за
зразком і сфотографуйте або відскануйте їх. Далі – надішліть на електронну
адресу центру зайнятості, де ви плануєте перебувати на обліку.
2) Якщо ж у вас є технічна можливість, завантажте заяви, роздрукуйте та
заповніть їх. Підпишіть власноруч, відскануйте (чи сфотографуйте) і надішліть
на електронну адресу центру зайнятості.
Так само вкажіть у темі листа ваше прізвище, ім’я, по батькові.
Чекайте повідомлення від центру зайнятості щодо ухваленого рішення.
У Вишгородському районі ситуація із
зайнятістю населення з початку карантину виглядає наступним чином.
На сьогодні у Вишгородській районній філії Київського обласного центру

зайнятості збільшено чисельність осіб,
які отримують допомогу по безробіттю,
на 175,4 % у порівнянні з аналогічним
періодом 2019 року.
Так, з 12.03.2020 року по 28.04.2020
року за послугами до Вишгородської районної філії КОЦЗ звернулось 325 осіб,
з них 38 осіб отримали статус безробітного.
Контактні дані Вишгородської районної філії КОЦЗ:
адреса:
м. Вишгород, вул. Шолуденка, 6-а;
телефон: (04596)2-53-02.
Електронна адреса:
vishgorod@koblcz.gov.ua
Оксана ЧУЙКО,
директор Вишгородської
районної філії КОЦЗ
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Вимагаю від влади
Цього тижня ми знов
згадували страшну подію, що сталася 26 квітня
1986 року. На жаль, вона
зовсім не втратила своєї
актуальності, а страшні
наслідки та ризики від
Чорнобильської
аварії
насправді не тільки не
послаблюються, а ще й
посилюються. І особливо
яскраво ми побачили це
саме цього року.
Чорнобиль знову нагадав про себе великими
пожежами.
І, на жаль, знову ми здивовані реакцією влади, насамперед — президента, який відреагував на пожежі
лише на 11-й день після їх початку — доволі слабка та
запізніла реакція, яка, чомусь, нагадує кволі дії радянської влади у 1986-му.
Тим часом хочу звернути увагу на дві основні групи
чорнобильських питань: екологічний фактор та фактор людяності держави — поваги державної влади
до ліквідаторів та осіб, що постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС.
Екологічний фактор. Чорнобильські ліси і досі палають. Київщина потрапляє в лідери світових рейтингів
по забрудненню повітря. Деякі експерти навіть стверджують, що ми вже знову посилено дихаємо радіацією, мікрочастини якої потрапляють в організм разом
із продуктами горіння — продуктом горіння. Дим від
пожеж містить чорний вуглець, вкрай небезпечний для
шляхів дихання, який, згідно з дослідженнями, підвищує ризик онкозахворювань.
Горять дерева, що накопичили радіонукліди за 30
років. Причин пожеж дві — природна (суха, аномально
тепла зима) та людський фактор (тут і недбайливе безконтрольне ставлення населення до випалу минулорічної трави і, безсумнівно, навмисні підпали).
Виникає питання: а що робить влада для покращення екології та зменшення ризиків шкідливого впливу на
людський організм?! Що робить для запобігання поже-

жам?! І взагалі — що робить для подальшої ліквідації
наслідків?!
Звертаю увагу, що новий саркофаг, НБК, англ. New
Safe Confinement — «Новая защитная оболочка»), що
був урочисто відкритий минулого року, — це зовсім не
вирішення проблеми, а лише тимчасовий захист від
пилу. Другий етап ліквідації — це розчищення всього,
що під ним. Ніхто наразі навіть достеменно не знає,
скільки палива залишилось у самому реакторі, не говорячи вже про те, що весь «викид» має ще бути залитий бетоном, порізаний, вивезений з-під саркофагу
та захоронений.
Це мало бути другим етапом ліквідації. Але, на
жаль, нове керівництво держави не тільки не виділяє
кошти навіть на розробку проекту подальших робіт,
але й не звертається до світового суспільства стосовно цієї проблеми.
Другий фактор — людяність і повага до ліквідаторів та всіх інших осіб, що постраждали внаслідок
аварії. Насамперед — повага до ліквідаторів, які боролись за наше життя у 1986 році, під час будування
саркофагів та розчищення території, під час роботи,
що наразі не скінчилася і триває аж до нашого часу,
та повага до хлопців із ДСНС (як ми бачили також під
час візиту Екологічної комісії облради до зони ЧАЕС),
які сьогодні працюють методами 30-річної давнини —
старими машинами та «хлопушками» — палками з
тканиною...
Дихаючи радіаційним пилом, вони боряться за нас
і досі. Повністю виснажені, вони отримують мізерні кошти. Підрозділи ДСНС не мають навіть тих невеличких
додаткових премій, як буває в інших підрозділах, від
надходжень платних послуг населенню/аграріям.
А яка ж реакція держави на цю героїчну працю?!
Наразі керівництво держави звужує або повністю
відміняє пільги чорнобильцям, що порушує навіть базові конституційні права українців!
Нагадаю: одним із основних прав українця згідно з
Конституцією, є право на соціальний захист. А ст. 22
Конституції не дозволяє звужувати права людини. Тобто, держава не має права відміняти пільги ліквідаторам
та населенню, що постраждало під час аварії.
Звертаю увагу, що попередніми урядами, навіть
незалежно від того, хто був президентом, завжди приділялась увага проблемам навколо ЧАЕС, підтримувались пільги, а за останній «попередній» уряд Гройсмана пільги були навіть дещо збільшені... І що ми маємо
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зараз?! Повне нехтування цим питанням.
Громадські організації, що піклуються про ліквідацію наслідків аварії та соціальний захист населення,
звертаються в суди (Конституційний, європейський по
правах людини) та виграють їх, але влада не це не реагує, лише поздоровляє нас зі «святом» Чорнобиля.
Але ніхто не має права нехтувати базовими правами громадян!
Мова не йде про надвеликі витрати держави. Насамперед йдеться про пільгу в сплаті комунальних послуг у розмірі 50 відсотків. Але ж — ні, навіть цього не
хоче наша влада.
Тобто олігархи-енергетики можуть збільшувати
вартість комуналки, як схочеться, а громадяни, що
втратили майно і здоров’я внаслідок аварії, мають
сплачувати їх і так завищені тарифи по повній?!
Тобто, що ми маємо сьогодні?!
Маємо пожежі, маємо нехтування екологічною безпекою.
Є гроші на безглузді реформи, на «діджиталізацію»,
але немає коштів на розроблення проекту подальшої
ліквідації наслідків, немає коштів навіть на закінчення
спорудження вишок спостереження в чорнобильських
лісах, немає коштів на оснащення ДСНС сучасними засобами пожежогасіння та захисними костюмами.
Є мрія президента «про посилення туризму в
ЧАЕС», але немає мрії про захист здоров’я та безпеку людей, які працюють у зоні та мешкають навколо, в
тому числі і в нашому районі.
Звертаюсь в межах представницьких повноважень
обов’язків депутата до влади з вимогою приділити увагу дооснащенню ДСНС сучасними протипожежними
засобами (включаючи засоби спостереження для своєчасного реагування). Вважаю необхідним надання пожежних машин не тільки ДСНС, а й також державним
лісгоспам. Офіційний запит стосовно цього, який, сподіваюсь, буде підтриманий на сесії Київської обласної
ради, спрямую до відповідних органів державної влади.
Вимагаю від влади і надалі підтримувати систему
пільг та медико-профілактичних заходів для ліквідаторів, а також осіб, що постраждали від аварії, та
працювати над її вдосконаленням, а не скорочувати!
І щиро дякую Героям-ліквідаторам наслідків
аварії на ЧАЕС, які завжди будуть символом громадського подвигу та самопожертви.
Андрій ПЕЩЕРІН,
депутат Київської обласної ради

У ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ

Службу несуть гвардійці
Військовослужбовці Першої Президентської
бригади
оперативного
призначення імені гетьмана Петра Дорошенка Північного ОТО Національної
гвардії України у посиленому режимі
несуть службу у зоні відчуження. Військовослужбовці чергують на контрольно-пропускних пунктах та патрулюють у
лісовій місцевості.
Кінологи зі службовими собаками беруть участь у антидиверсійній операції, яку
проводить Національна гвардія України у
Чорнобильській зоні. Основне завдання —
виявлення та припинення злочинних дій паліїв тамтешньої місцевості.

Вогнеборці бригади допомагають рятувальникам гасити пожежу у чорнобильських
лісах. Так, наприклад, 27 квітня пожежний
розрахунок Першої Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка разом із пожежною
командою військової частини 3018 загасили
пожежу в с. Корогод, що розташоваване в
зоні відчуження Чорнобильської АЕС.
Крім цього, перед військовослужбовцями стоїть ще одне завдання – не допустити ймовірність проникнення у заборонену
зону сторонніх осіб – так званих «сталкерів», які люблять подорожувати покинутими містами.
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ПОНЕДІЛОК, 4 ТРАВНЯ 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»
15:25 «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»
22:45 «Грошi 2020»
23:55 «Дубiнiзми 2020»
2+2
06:00 «Шаленi перегони»

08:05 «ДжеДАI 2019»
12:10 «Загублений свiт»
14:00 Х/ф «Раптова
смерть»
16:05 Х/ф «Світ Юрського
перiоду»
18:15 «Спецкор»
18:45 «ДжеДАI»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-2» 2
20:10 Т/с «Брати по
кровi» 5-6
22:00 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-10» 211-212
23:40 Х/ф «Буря
смiливих»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 08:55, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:30
Новини
09:00 Т/с «Полдарк» 16 с.

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 Про що спiває
Європа
21:35 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»

00:00 Бюджетники
ТРК «УКРАїНА»
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Мiсiя краса
12:20, 15:30 Реальна
мiстика
16:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с
«Доглядальниця»
23:30 Т/с «Вище тiльки
любов»
ТЕТ
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 «Творець iгор»
16:30, 20:00, 21:00 Танька
i Володька
17:30 Богиня шопiнгу
22:00 Сiмейка У
23:00 Т/с «Нове життя
Василини Павлiвни»
00:00 Казки У
СТБ
08:00 Все буде добре!
09:50 Неймовiрна правда
про зiрок
11:35 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:20, 14:50 МастерШеф
14:30, 17:30, 22:00 ВiкнаНовини
15:50 Хата на тата

18:00 СуперМама
18:55 Один за всiх
20:15, 22:40 Т/с
«Упереджене ставлення»
22:50 Т/с «Майор i магiя»
00:40 Мiстичнi iсторiї з
Павлом Костiциним
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
08:20 Дiти проти зiрок
10:10 М/ф «Лоракс»
11:40 Х/ф «Заборонене
царство»
13:40 Х/ф «Гаррi Поттер i
Келих вогню»
16:30 Х/ф «Гаррi Поттер i
орден Фенiкса»
19:00 Вiд пацанки до
панянки
21:00 Х/ф «Дивергент»
23:45 Х/ф «Мисливцi за

розумом»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
09:30, 18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
11:20, 12:25 Х/ф «Мачо на
колесах»
14:00 Х/ф «Любов вiд усiх
хвороб»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Добровольцi»
22:25 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:10 Т/с «Нi кроку
назад!»

08:45 Факти. Ранок
09:10, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:40 Х/ф «Втеча задля
порятунку»
11:10, 13:15 Х/ф
«Двiйник»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30 Х/ф
«Максимальний ризик»
15:20, 16:15 Х/ф
«Трансформери-3:
Темний бiк Мiсяця»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:10 Теорiя змови
21:20 Т/с «Пес»
22:35 Свобода
слова
23:55 Х/ф «Хранителi»

ICTV
06:45 Факти тижня

5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25

блондинок?
20:45 Х/ф «Iнсургент»
22:50 Х/ф «Здохни»

Леонiдом Каневським»

Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Д/с «Дика
Африка»
09:30 Онлайн-брифiнг
МОЗ щодо ситуацiї з
коронавiрусом в Українi
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7 класу
12:10 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
13:15, 14:15 Д/с «Терор
у небi»
15:30 Машина часу
16:10 Д/с «Бойовий
вiдлiк»
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
22:00, 23:00 Д/с
«Мисливцi на нацистiв»

ВIВТОРОК, 5 ТРАВНЯ 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»
14:45, 15:45 «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»
22:30 Х/ф «Планета
Мавп»
2+2

06:50 Х/ф «Капiтан Грiм»
08:50, 18:15 «Спецкор»
09:25, 18:45 «ДжеДАI»
10:00, 17:20 «Загублений
свiт»
12:35 Х/ф «Kingsman:
Таємна служба»
14:50 Х/ф «Kingsman:
Золоте кiльце»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-2» 3
20:10 Т/с «Брати по кровi»
22:00 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-10»
23:40 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-9»
UA:ПЕРШИЙ
09:00 Т/с «Полдарк»
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн. Українська

лiтература
10:35 Всеукраїнська
школа онлайн. Фiзика
11:05, 12:15
Всеукраїнська школа
онлайн. Руханка
11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Iсторiя
України
11:45 Всеукраїнська
школа онлайн. Бiологiя
12:20 Всеукраїнська
школа онлайн. Географiя
13:10, 15:10 «На
Карантинi»: марафон
16:50 Схеми. Корупцiя в
деталях
17:30 Про що спiває
Європа
21:45 #ВУКРАЇНI
22:15 Святi та грiшнi

00:00 Перша шпальта
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Мiсiя краса
12:20, 15:30 Реальна
мiстика
16:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с
«Доглядальниця»
23:20 Контролер
00:00 Т/с «Свiй чужий
син»
ТЕТ
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 «Нове
життя Василини
Павлiвни»
11:00, 13:00 4 весiлля
12:00, 18:30 СуперЖiнка
14:00 Х/ф «Бiлоснiжка»
15:10 Країна У
17:30 Богиня шопiнгу
22:00 Сiмейка У
00:00 Казки У
СТБ
07:00 Все буде добре!
08:45 Т/с «Коли ми
вдома»

10:30 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:15, 14:50 МастерШеф
14:30, 17:30, 22:00 ВiкнаНовини
15:55 Хата на тата
18:00 СуперМама
18:55 Один за всiх
20:15, 22:40 Т/с
«Упереджене ставлення»
22:50 Т/с «Майор i магiя»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
11:00 Х/ф «3000 миль до
Грейсленда»
13:30 Х/ф «Все або
нiчого»
15:30 Хто зверху?
17:10, 19:00 Хто проти

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»
18:05 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Добровольцi»
22:20 «Слiдство вели... з

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00, 13:15 Х/ф
«Одисея»
12:45, 15:45 Факти. День
13:55, 21:20 Т/с «Пес»
14:55, 16:20, 22:35 Т/с
«Заклятi друзi»
16:30 Х/ф «Острiв
горлорiзiв»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська
оборона
23:40 Х/ф «Самоволка»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25

Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Д/с «Пiвденнi
моря»
09:30 Онлайн-брифiнг
МОЗ щодо ситуацiї з
коронавiрусом в Українi
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7 класу
12:30 Є сенс
13:15, 14:15 Д/с «Терор
у небi»
15:30 Машина часу
16:10 Д/с «Бойовий
вiдлiк»
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
22:00, 23:00 Д/с
«Мисливцi на
нацистiв»

СЕРЕДА, 6 ТРАВНЯ 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»
13:45 «Одруження
наослiп 5»
15:30 «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»
22:30 Х/ф «Повстання
планети Мавп»
00:25 Х/ф «Планета

Мавп»
2+2
09:05, 18:15 «Спецкор»
09:45, 18:45 «ДжеДАI»
10:25, 17:25 «Загублений
свiт»
13:00 Х/ф «12 раундiв»
15:00 Х/ф «Володар
морiв: На краю свiту»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-2»
20:15 Т/с «Брати по кровi»
22:05 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-10»
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. 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, 19:55 Д/ц «Дикi
тварини»
13:10, 15:10 «На
Карантинi»: марафон
16:50 #ВУКРАЇНI
18:20 Тема дня
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, 03:35 Зiрковий
шлях
11:20 Мiсiя краса
12:20, 15:30 Реальна
мiстика
16:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с
«Доглядальниця»
23:30 Т/с «Експресвiдрядження»

ТЕТ
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 «Нове
життя Василини
Павлiвни»
11:00, 13:00 4 весiлля
12:00, 18:30 СуперЖiнка
14:00 Х/ф «Король
Дроздобород»
15:10 Країна У
17:30 Богиня шопiнгу
22:00 Сiмейка У
00:00 Казки У
СТБ
07:00 Все буде добре!

08:50 Т/с «Коли ми
вдома»
10:45 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
12:35, 14:50 МастерШеф
14:30, 17:30, 22:00 ВiкнаНовини
15:55 Хата на тата
18:00 СуперМама
18:55 Один за всiх
20:15, 22:40 Т/с
«Упереджене ставлення»
22:50 Т/с «Майор i магiя»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
10:50 Х/ф «Дивергент»
13:20 Х/ф «Iнсургент»
15:30 Хто зверху?

17:10, 19:00 Суперiнтуїцiя
20:50 Х/ф «Будинок
дивних дiтей мiс Сапсан»
23:10 Х/ф «Вiнчестер.
Будинок, збудований
привидами»
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, 02:10 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»

21:00 Т/с «Добровольцi»
22:25 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона
11:35, 13:15 Х/ф «47
ронiнiв»
12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 21:20 Т/с «Пес»
15:20, 16:20, 22:30 Т/с
«Заклятi друзi»
16:55 Х/ф «Великий
переполох у малому
Китаї»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Секретний
фронт

23:35 Х/ф «Двiйник»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Д/с «Пiвденнi
моря»
09:30 Онлайн-брифiнг
МОЗ щодо ситуацiї з
коронавiрусом в Українi
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7 класу
13:15, 14:15 Д/с «Терор
у небi»
15:30 Машина часу
16:10 Д/с «Бойовий
вiдлiк»
17:10 Таємницi вiйни
22:00, 23:00 Д/с
«Мисливцi на нацистiв»

ЧЕТВЕР, 7 ТРАВНЯ 2020 РОКУ
1+1
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 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 Х/ф «Планета Мавп:
Революцiя»
2+2
08:30, 12:35, 17:20

«Загублений свiт»
09:15, 18:15 «Спецкор»
09:55, 18:45 «Дж
13:30 «Помста природи»
14:00 Х/ф «12 раундiв 2:
Перезавантаження»
15:45 Х/ф «Мегарозлом»
19:15 Т/с «Опер за
викликом-2»
20:15 Т/с «Брати по кровi»
22:05 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-10»
23:45 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, 19:55 Д/ц «Дикi
тварини»
13:10, 15:10 «На
Карантинi»: марафон
16:50 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
17:30 Про що спiває
Європа
18:20 Тема дня

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, 02:20 Зiрковий
шлях
11:20 Мiсiя краса
12:20, 15:30 Реальна
мiстика
16:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с
«Доглядальниця»
23:20 Слiдами
розкрадання
Приватбанку.
Мiжнародна панорама.

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 16:00, 17:00, 20:30,
21:30 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 Т/с «Нове
життя Василини
Павлiвни»
11:00, 13:00 4 весiлля
12:00, 18:30 СуперЖiнка
14:00 Х/ф «Назад у
майбутнє»
17:30 Богиня шопiнгу
22:00 Сiмейка У
СТБ
07:00 Все буде добре!

09:55 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
11:45, 14:50 МастерШеф
14:30, 17:30, 22:00 ВiкнаНовини
15:50 Хата на тата
18:00 СуперМама
18:55 Один за всiх
20:15, 22:40 Т/с
«Упереджене
ставлення»
22:50 Т/с «Майор i магiя»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Варьяти
09:20 Т/с «Грiмм»
11:50 Х/ф «Деннiс бешкетник 2»
13:00 Х/ф «Черговий
тато»
14:50 Х/ф «Черговий
тато: Лiтнiй табiр»

16:20, 19:00 Хто зверху?
18:00 Ревiзор. Карантин
20:50 Х/ф «Перл Харбор»
00:15 Х/ф «Цiна
безсмертя»
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 Х/ф «Дванадцятий»

23:25 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Секретний фронт
11:55, 13:15 Х/ф
«Великий переполох у
малому Китаї»
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 21:20 Т/с «Пес»
15:20, 16:20, 22:35 Т/с
«Заклятi друзi»
16:50 Х/ф «Самоволка»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Антизомбi
00:30 Х/ф «Убий їх всiх»
5 КАНАЛ
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 «Iндiя»
09:30 Онлайн-брифiнг
МОЗ щодо ситуацiї з
коронавiрусом в Українi
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7 класу
13:15, 14:15 Д/с «Терор
у небi»
15:30 Машина часу
16:10 Д/с «Бойовий
вiдлiк»
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
22:00, 23:00 Д/с
«Мисливцi на нацистiв»

П’ЯТ Н ИЦ Я, 8 ТРАВНЯ 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 6»
15:40 «Свiт навиворiт 11:
Китай»
17:10 Т/с «Вiтер кохання»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:20 Х/ф «Термiнатор:
Генезис»
22:30 Х/ф «Вiйна за
планету Мавп»

2+2
07:30 Х/ф «Захисник»
09:00, 18:15 «Спецкор»
09:40, 18:45 «ДжеДАI»
10:20 «Помста природи»
13:15 Х/ф «День патрiота»
15:45 Х/ф «Прибулець»
17:20 «Загублений свiт»
19:15 Х/ф «Форсаж-5»
21:30 Х/ф «Морський
пiхотинець-2»
23:15 Х/ф «Вiдкрите
море»
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
Новини

09:00 Т/с «Полдарк»
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн. Українська
лiтература
10:35 Всеукраїнська
школа онлайн. Алгебра
11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Англiйська
мова
11:45, 12:01
Всеукраїнська школа
онлайн. Хiмiя
12:00 ХВИЛИНА
МОВЧАННЯ:
ДЕНЬ ПАМ’ЯТI ТА
ПРИМИРЕННЯ
12:20 Всеукраїнська
школа онлайн. Бiологiя
13:10, 15:10 Марафон
до Дня пам’ятi та

примирення
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/ц «Дикi тварини»
21:45 Х/ф «Сила волi»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
12:25, 15:30 Т/с «Смак
щастя»
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Гучна справа
21:00 Свобода слова

Савiка Шустера
00:00 Т/с «Соломонове
рiшення»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 23:00 Панянкаселянка
12:00 Х/ф «Творець iгор»
14:00 Х/ф «Iграшки з
майбутнього»
15:30 М/ф «Дев’ять»
17:00 М/ф «Епiк»
19:00 Х/ф «Мерi Шеллi та
монстр Франкенштейна»
21:00 Х/ф «Великий
дружнiй велетень
Роальда Дала»
СТБ

05:40, 23:20 Х/ф Виннi
зiрки
08:05, 14:50 Т/с «Майор
i магiя»
14:30, 17:30, 22:00 ВiкнаНовини
15:40, 18:00, 19:00, 22:40
Холостяк
НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Таємний агент.
Пост-шоу
07:00 Х/ф «Повiнь»
11:00 Т/с «Першi
ластiвки»
19:00 Х/ф «Бiлоснiжка i
мисливець»
21:20 Х/ф «Мисливець i
Снiгова королева»
23:20 Х/ф «Бiлоснiжка.

Страшна казка»
ІНТЕР
07:25 Х/ф «Дванадцятий»
10:00 «Корисна
програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек»
12:00, 17:40 Новини
12:25 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:50, 23:50 «Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок. По
ту лiнiю фронту»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
09:50, 13:15 Х/ф
«Врятування рядового
Райяна»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30 Х/ф «Ворог бiля
ворiт»
16:25 Х/ф «Лють»
18:45 Факти. Вечiр
20:05 Т/с «Танк»
00:50 Т/с «Останнiй
бронепоїзд»
5 КАНАЛ
21:00, 00:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:30

Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 08:15 Д/с «Iндiя»
09:30 Онлайн-брифiнг
МОЗ щодо ситуацiї з
коронавiрусом в Українi
10:00 Всеукраїнська
школа онлайн для учнiв
7 класу
13:15, 14:15 Д/с «Терор
у небi»
15:30 Машина часу
16:10 Д/с «Бойовий
вiдлiк»
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
21:25 Вечiрнiй
преЗЕдент
22:00, 23:00 Д/с
«Мисливцi на нацистiв»

СУБОТ А , 9 ТРАВНЯ 2020 Р ОК У
1+1
06:15, 07:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiт навиворiт»
12:30 Х/ф «Незламний»
15:20 Т/с «Кухня»
19:30 ТСН
20:20 «ЧистоNEWS 2020»
20:30 «Вечiрнiй квартал
2019»
23:15 «Свiтське життя:
2020 дайджест»
2+2
06:00, 08:05 «Загублений
свiт»
07:40 «ДжеДАI 2019»

13:00 Х/ф «Тiньовi вовки»
14:45 Х/ф «Морський
пiхотинець»
16:15 Х/ф «Морський
пiхотинець-2»
18:00 Х/ф «Морський
пiхотинець-3: Тил»
19:30 Х/ф «Морський
пiхотинець-4»
21:10 Х/ф «Мисливцi за
скарбами»
23:15 Х/ф «Королi
вулиць-2»
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 М/с «Чорний пiрат»
10:00 Розсекречена
iсторiя. Чому вибухнула
Друга свiтова?
11:00 Д/ф «Вiйна на
нульовому кiлометрi»
12:10 Х/ф «Сила волi»
15:00 UA:Фольк
16:30 #ВУКРАЇНI
17:35 Т/с «Епоха честi»
19:20 Д/ц «Чiлi: Дика
подорож»
20:25 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:20 «Хронiка
Української повстанської
Армiї. 1942-1954»
23:30 Схеми. Корупцiя в
деталях

ТРК «УКРАїНА»
06:40, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:40 Зiрковий шлях
08:50, 15:20 Т/с «За
законами воєнного
часу- 2»
17:00, 20:00 Т/с
«Останнiй день вiйни»
23:00 Т/с «Незламна»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:45 М/ф «Лiсовий
патруль»
12:05 Х/ф «Блакитна
свiчка»
13:15 4 весiлля

17:15 Х/ф «Агент пiд
прикриттям»
19:00 Х/ф «Назад у
майбутнє 2»
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Iгри Приколiв
23:00 Країна У
СТБ
06:00 Х/ф «Весiлля у
Малинiвцi»
07:50 Х/ф «Ати-бати,
йшли солдати»
09:30 Неймовiрна правда
про зiрок
10:40 Туристи
11:40 Т/с «Упереджене
ставлення»

19:00 МастерШеф
Професiонали 2
21:30 СуперМама
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20 Варьяти
09:40 Хто зверху?
11:30 М/ф «Кунг - фу
панда»
13:20 М/ф «Кунг - фу
панда 2»
15:00 Х/ф «Перл Харбор»
18:20 Х/ф «Гаррi Поттер i
Дари смертi 1»
21:00 Х/ф «Гаррi Поттер i
Дари смертi 2»
23:20 Х/ф «Здохни»

ІНТЕР
07:00 «Марафон «Наша
Перемога»
12:15 Х/ф «Iшов
четвертий рiк вiйни»
13:30, 23:30 Х/ф «У бiй
iдуть однi «старi»
15:00 Т/с «Нi кроку назад
2. На лiнiї фронту»
20:00 «Подробицi»
20:30 Концерт
«Перемога. Одна на всiх»
ICTV
06:50, 07:40 Перше,
друге i компот!
08:30 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ»

12:45 Факти. День
13:00 Т/с «Пес»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Вiйна свiтiв»
21:10 Х/ф «Всесвiтня
вiйна Z»
23:20 Х/ф «Бiла iмла»
5 КАНАЛ
06:20, 16:10 Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 00:00
Час новин
07:20, 08:20 Д/с «Пiвденнi
моря»
07:50, 08:50, 21:25
Актуально: Економiка.

Полiтика. Соцiум
08:40 Натхнення
09:15 Копiйка до копiйки
10:10, 11:10 Д/с «Свiт
майбутнього»
13:10, 14:10 Д/с «Терор
у небi»
15:15 Гончаренко рулить
15:35 На власнi очi
17:10 Д/с «Бойовий
вiдлiк»
18:10 Є сенс
18:40 Про вiйсько
19:15 Особливий погляд
21:20 Вечiрнiй преЗЕдент
21:35 Вiкно в Америку
22:00, 23:00 Д/ф
«Вирiшальнi битви Другої
свiтової вiйни»

Вишгород
Четвер, 30 квітня 2020 року

РІЗНЕ

7

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!
Набрав чинності закон про фінмоніторинг. В
українців уже виникло чимало запитань. Зокрема,
як закон позначиться на популярній фінансовій
операції — переказі грошей?
Закон суттєво не змінить життя 95 % клієнтів
банків, адже вони вже ідентифіковані.
Закон не змінює звичайні операції громадян. Ухвалювався він для того, щоб зіпсувати життя схемщикам,
а не ускладнити простим людям — зміни, прописані у
законі, всі учасники фінансового ринку можуть впровадити до кінця року. Для цього є перехідний період. У
випадку порушень, Національний банк гарантує адекватне ставлення та розуміння.
Почнемо з простенького. Що тепер з оплатою
комуналки?
Нічого нового. Ідентифікація платника комунальних
послуг не потрібна, як і інших простих платежів.
Хочу перевести родичу 10 тис. грн з карти на
карту. Чи є якісь обмеження?
Ні. Жодних змін для переказів з карти на карту.
Вільно переказуйте як 10 тис. грн, так і 25 тис. грн (у
межах сум, дозволених банком). У банку вже є вся інформація про власника карти. Це ідентифікований клієнт.
А якщо у мене 10 тис. грн готівкою? Як краще
переказати, і чи потрібна додаткова перевірка?
Зробити цю операцію можна у відділенні банку. Для
цього потрібен паспорт.
Інший спосіб — переказ через термінали самообслуговування, банкомати з функцією прийому готівки.
Якщо такий пристрій має зчитувач даних з картки, то
операцію можна зробити і на 10 тис. грн і на 20 тис. грн.
Якщо ж такого зчитувача немає, і верифікацію провести не можна, то все в межах ліміту до 5 тис. грн. Ті
фінансові компанії, що не обладнали термінали зчитувачами, матимуть час це зробити до кінця року.
А як щодо поповнення кредитки через термінал?
Аналогічно. До 5 тис. грн без ідентифікації. Від 5
тисяч — у відділенні або через ПТКС, що технологічно
може забезпечити перевірку платника.
Я орендую квартиру за 10 тис. грн на місяць. Раніше я переказував ці гроші власнику квартири на
карту. Тепер мені потрібно дробити платіж?
Дробити платежі на частини не потрібно. Для переказів з карти на карту закон нічого не змінює.
Якщо ви будете поповнювати картку через термінал, то все залежить від того, чи є у такого терміналу
ліміт. Якщо він встановлений на рівні 5 тис. грн, то більше ви переказати не зможете.
Добре. Тоді я двічі переведу по 5 тис. грн на карту. Її не заблокують?
Ні. Це низькоризикова операція. Поодинокі перекази на 10 чи 20 тис. грн не цікавлять тих, хто їх перевіряє. І потреби у підтвердженні походження коштів тут
немає.
Закон про фінмоніторинг – про інше. Банки мають
фокусуватись на найвищих зонах ризику — операціях
понад 400 тис. гривень, а також на незвичайних операціях клієнтів. Наприклад, клієнт займається 10 років
торгівлею овочів, а потім переказує гроші за оплату

металолому на сотні тисяч гривень. Це дивна, непритаманна операція. Варто звернути увагу на цей екзотичний випадок.
Купую телевізор в інтернет-магазині за 40 тис.
грн. Які тут «підводні камені»?
Якщо платите картою — нічого нового. Якщо доставка телевізора буде через поштового оператора, а
оплата накладеним платежем — то згадуємо про правила роботи з готівкою. Поштовик попросить у вас особисті документи.
Як бути із переказом з-за кордону на валютний
рахунок? Чи є ліміти?
Ви вже ідентифікований клієнт, якщо у вас є валютний рахунок в банку. Жодних лімітів та обмежень законом про фінансовий моніторинг не встановлено.
Хочу переказати 10 тисяч гривень міжнародною
системою переказів. Чи потрібна ідентифікація?
Так, при здійсненні цієї операції необхідно ідентифікувати та верифікувати платника. Тобто клієнту треба
мати з собою паспорт та пояснити, що це за платіж,
наприклад, зазначити у реквізитах, що це допомога
родичам.
Йду у відділення банку зробити переказ на 100
тис. грн або відкривати депозит на 150 тис. грн.
Взяв паспорт. Довідка про доходи потрібна?
Ні, не потрібна. Ми завжди казали банкам, що клієнти не повинні надавати інформацію про джерела походження коштів за простими операціями на «допорогові» суми.
Підтверджувати походження коштів треба лише під
час великих операцій — понад 400 тис. гривень. Підхід
до вивчення джерел походження не змінився.
А якщо переказ на 500 тис. грн? А джерел походження немає. Чи заблокують рахунок, а кошти на

ньому — «заморозять»?
Банк не блокує безпідставно рахунки клієнтів, якщо
має про них всю необхідну інформацію. Ви ж коли відкривали рахунок, то й заповнювали анкету, вказували
інформацію про себе та доходи. Банк знає історію операцій клієнта і знає, які операції є звичними для нього.
Погодьтеся, дивно, якщо студент, який щомісяця
отримує стипендію одну тисячу гривень, купуватиме
квартиру за мільйон гривень?! Водночас абсолютно
нормальною це буде операція для клієнта із середнім
або вищим за середній рівнем доходів.
Як користуватися електронним гаманцем? Чув,
що відтепер потрібна ідентифікація. А для поповнення мобільного рахунку теж потрібна?
Так, ідентифікація та верифікація власників електронних гаманців потрібна. Але не таких гаманців, що
використовуються для оплати мобільних послуг. Для
них зроблено виняток у законі.
Перевіряти потрібно власників гаманців, які купують через них товари чи платять за послуги. Для цього
також є час до кінця року. Потрібні документи: паспорт
та ідентифікаційний код. Операції через е-гаманці будуть лімітованими, і якщо клієнт дотримуватиметься
цих лімітів, він зможе пройти спрощену ідентифікацію.
Бонусне питання. Якщо ви ріелтор або бухгалтер, якщо ви граєте в азартні ігри або купуєте смарагди за десятки тисяч гривень і чули, що новий закон про фінмоніторинг вас зачепить, але не знаєте,
як і не маєте пояснення, пояснюємо.
Ці питання — компетенція інших фінансових регуляторів, зокрема Міністерства фінансів. Але ми впевнені,
що незабаром ви отримаєте відповідні роз’яснення. До
кінця року вам дадуть час на приведення своєї роботи
у відповідність до вимог закону.

Інформація про оголошення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності для передачі їх в оренду.
№ п/п

Об’єкт

Площа, кв.м

Балансоутримувач

Адреса

1.
2.

Нежитлове приміщення
Нежитлове приміщення

35,5
125,2

Вишгородська міська рада
Вишгородська міська рада

Проспект Івана Мазепи, буд. 7, прим. 10
вул. Б. Хмельницького, 9, прим. 71

Конкурс відбудеться о 10:00 15 травня 2020 року за адресою: м. Вишгород, пл. Шевченка,1, к. 62.
Телефон для довідок: (04596) 26-589.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, термін виконання робіт (не більше 15 календарних днів), копію статуту та документів, що підтверджують кваліфікацію. Конкурсна документація подається до 12 травня 2020 року включно.
Провідний спец. відділу містобудування та архітектури ВМР Т. Доброхотова

Робота
в стабільній компанії.
Запрошуємо персонал
ДЛЯ ПРИБИРАННЯ,
від 7300 грн/міс,
денні, нічні,
добові зміни.
Виплати без затримок.
+38 (063) 523-04-00

НЕДIЛЯ , 10 ТРАВНЯ 2020 Р ОК У
1+1
06:15, 07:05 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:25 «Свiт навиворiт»
15:45, 00:20 Х/ф «Гордiїв
вузол»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «Фокстер i
Макс»
22:40 «Концерт Наталiї
Моилевської «Весна»
2+2
06:00, 09:30 «Загублений
свiт»
07:40 «ДжеДАI 2019»
13:10 Х/ф «Робокоп»

15:00 Х/ф «Робокоп-2»
17:05 Х/ф «Робокоп-3»
19:00 Х/ф «Нiч у музеї 2»
20:55 Х/ф «Нiч у музеї 3»
22:45 Х/ф «Смертельне
падiння»
00:15 Т/с «Опер за
викликом»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 08:55, 21:00,
00:05 Новини
09:00 Божественна
Лiтургiя у СвятоМихайлiвському
кафедральному соборi
Православної Церкви
України та всеукраїнська
молитва

11:00 Недiльна Лiтургiя
Української ГрекоКатолицької Церкви
12:30 Недiльна Свята
Меса РимськоКатолицької Церкви в
Українi
13:30 Х/ф «Павел iз
Тарсуса» 1с.
15:00 Країна пiсень
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 «Холодна
вiйна»
23:50 Плiч-о-плiч

ТРК «УКРАїНА»
06:00 Сьогоднi
07:00 Зiрковий шлях
07:45 Т/с «Соломонове
рiшення»
11:30 Т/с «Мої дiвчатка»
15:10 Т/с «Чужа»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
21:00 Концерт. З днем
народження, Україно!
23:40 Т/с «Поранене
серце»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:30 М/ф «Дев’ять»
13:00 4 весiлля
17:00 Х/ф «Великий
дружнiй велетень

Роальда Дала»
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
07:40 Х/ф «Весiлля у
Малинiвцi»
09:30 Неймовiрна правда
про зiрок
10:50 МастерШеф.
Професiонали 2
13:15 Т/с «Папаньки»
19:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:55 Один за всiх
22:10 Детектор брехнi

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:30 Ревiзор. Карантин
08:30 Вiд пацанки до
панянки
10:30 Х/ф «Все або
нiчого»
12:30 Х/ф «Черговий
тато»
14:20 Х/ф «Черговий
тато: Лiтнiй табiр»
16:00 Х/ф «Гаррi Поттер i
Дари смертi 1»
18:45 Х/ф «Гаррi Поттер i
Дари смертi 2»
21:00 Х/ф «Темна вежа»
22:40 Х/ф «Керрi»
ІНТЕР
06:10 Х/ф «Кровнi брат»

08:00 «Удалий проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Дива свiту 2»
11:00 «Орел i решка.
Божевiльнi вихiднi»
12:00 Концерт
«Перемога. Одна на всiх»
15:20 Х/ф «Слiди
апостолiв»
17:30 Х/ф «Ескадрiлья
«Лафайєт»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «Перебiжчик»
00:05 Д/п «Люди
Перемоги. Нi кроку
назад!»
ICTV
06:10 Секретний фронт
07:05 Громадянська

оборона
08:00 Т/с «Танк»
12:05, 13:00 Х/ф «Лють»
12:45 Факти. День
14:45 Х/ф «Всесвiтня
вiйна Z»
16:40 Х/ф «Вiйна свiтiв»
18:45 Факти тижня
20:30 Х/ф
«Трансформери-5:
Останнiй лицар»
23:25 Х/ф «Стартрек: За
межами Всесвiту»
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

07:50, 08:50, 21:30
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
09:10, 15:15 Невигаданi
iсторiї
10:10, 11:10 Д/с «Свiт
майбутнього»
13:10, 14:10 Д/с «Терор
у небi»
15:35 Vоїн - це я!
17:10 Д/с «Бойовий
вiдлiк»
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
19:35 Особливий погляд
21:25 Вечiрнiй
преЗЕдент
21:40 Час-Time
22:00, 23:00 Д/ф «Шлях
Адольфа Гiтлера»
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ПАНОРАМА
ЩИРО ВІТАЄМО!

5 травня святкує свій ювілей чарівна
жінка, кохана дружина, любляча матуся і
теща, найкраща у світі бабуся
Світлана Сергіївна РУБАНОВСЬКА.
Кохана, матусю, бабусю, єдина,
Щоб ти не хилилась ніколи в журбі.
І сонце, і зорі, і даль журавлину
Ми, рідні, сердечно даруєм тобі!
Гордимось тобою, шануєм і любим,
Низький уклін від усіх нас прийми.
Здоров'я міцного тобі ми бажаєм
І просим одне лиш – ще довго живи !
З вдячністю та любов'ю, твоя родина.

Допоможіть врятувати матір!
Друзі, ми змушені просити вашої
допомоги.
У 2017 році у мами виявили рак і
ми побороли його! Але в 2019 в обох
легенях медики виявили метастази.
Зробили операції – півшляху пройдено!
Завершальним етапом стане хіміотерапія – від 4-х до 8-ми блоків.
Вартість кожного – 26 000 грн.
Це великі гроші для нас, вже багато витрачено, і самі ми не впораємося!
Я ніколи не просила допомоги,
але ситуація безвихідна!
Будемо дуже вдячні за будь-яку
допомогу! Зараз для нас важлива будь-яка сума!
Молю Бога, щоб мама була здорова! Вона дуже хоче жити!
Грищенко Світлана Борисівна
Номер карти дочки 5168757355452741
Булавінцева Тетяна Леонідівна

SOS

СПОРТ

Гандбол набуває популярності

На базі Вишгородської ЗОШ № 1 оголошується набір юнаків та дівчат 2010 року народження до спортивного п`ятого
класу з гандболу. Основні вимоги: задовільна фізична підготовка та велике бажання в майбутньому стати класними
майстрами!
Діти, окрім занять у школі, мають можливість удосконалювати
свою майстерність у чудовій спортивній залі РК ДЮСШ. У школі
вже працює один спортивний клас для учнів старшого віку, які вже
мають певні досягнення. Вони – неодноразові чемпіони України та
переможці міжнародних змагань у Болгарії, Австрії, Італії, Словенії. Щороку юнаки та дівчата виїжджають на спортивно-оздоровчі
збори до Чорного моря. Сподіваюся, що юні гандболісти 2010 року
в майбутньому досягнуть ще кращих результатів.
Заняття гандболом – це міцне здоров`я, розвиток фізичних
якостей (швидкості, сили, спритності), придбання нових друзів,
можливість вступу до престижного вищого учбового закладу.
Тож, шановні батьки, поміркуйте і якнайшвидше прийміть розумне
рішення. Кількість місць обмежена. До класу планується набрати
22-24 учні.
Детальніше – за тел: 050 957 65 56, 098 261 56 21.
Євген ЗЕМЛЯНИЙ, заслужений тренер України

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

Вишгород
Четвер, 30 квітня 2020 року

ПРОЄКТ

ТАЛАНОВИТІ ТА ОБДАРОВАНІ

Нагадаємо: на початку року відбулось урочисте
оголошення результатів конкурсу/Проєкту «Стипендія (премія) міського голови для обдарованих та
талановитих дітей, успішної молоді міста», за який
минулого року проголосували та по якому передбачили фінансування депутати Вишгородської міської ради.
Дякую Молодіжній раді при ВРДА 2019-2021, її голові Микиті Геращенку за співпрацю та спільну розробку
Положення про стипендію (премію) для талановитих та
обдарованих дітей та успішної молоді. Особлива подяка Ірині Карепіній, яка працювала в рамках Проєкту на
волонтерських засадах, проте по зусиллях, як штатний
працівник міської ради.
Вкотре дякую всім сумлінним платникам податків,
завдяки яким наповнюється міський бюджет та втілюються в життя всі Програми Вишгородської міської
ради і, зокрема, вказаний Проєкт.
Продовжуємо рубрику, в якій будемо розповідати
громаді про кожного стипендіата та його досягнення.
Номінація «Культурно-мистецька діяльність».
Білоус Олена Валеріївна (стипендіат /премія в
розмірі 2 тис. грн).
Олена Білоус фотографує вже сім років. Багато хто
знає її як фотографа на хрестини. Велику частину її
життя займає документальна фотографія. Двічі Олені
довелося працювати з National Geographic, а минулого
року вона їздила до США на виставку, де була представлена її робота. Фотографію, яку Олена зробила
ще в 2015 році для проекту NatGeo, включили у 100
найкращих, що були представлені у Кеннеді Центрі у
Вашингтоні.
У Вишгороді Олена більш відома як фотограф, що
знімала пологи, які супроводжувала поліція, у липні
минулого року. Виставка Олениних робіт про роботу
Червоного Хреста, його діяльність щодо підтримки безкоштовними обідами вишгородських малозабезпечених пенсіонерів демонструвалася нещодавно в адмінбудинку.
Виставки Олени були як в Україні, так і за її межами, вона має багато сертифікатів про навчання та нагород за волонтерську діяльність. Олена хотіла отримати стипендію, щоб зробити ще декілька проектів у місті.
«Є багато соціальних тем, на які можна було б поговорити через фотографію. Але для більшості проєктів потрібне дофінансування – для оренди приміщень, друку
та організації виставки», – говорить Олена.
Мосьондз Влада Сергіївна (стипендіат /премія в
розмірі 3 тис. грн).
Влада займається вокалом із чотирьох років. За цей
час взяла участь у багатьох конкурсах та була гостею
на численних концертах. Має призові місця та Гран-прі
за виступи на Всеукраїнських та міжнародних конкурсах. За останній рік здобула Гран-прі на Міжнародному
фестивалі-конкурсі учнівської та студентської молоді
«Сяйво різдвяних зірок», Всеукраїнському чемпіона-

ті «Живий звук», Міжнародному фестивалі мистецтв
«Джерело надій», фестивалі-академії кінотеатральної
творчості «Золотий ключик». Була номінована на Гранпрі та здобула спеціальну премію за складність і техніку виконання на Міжнародному фестивалі «World folk
2019». Активно бере участь у соціальних та благодійних заходах. У 2019 році Влада виступала на підтримку
онкохворих дітей у рамках фестивалю «Без кордонів»,
підтримку матерів загиблих воїнів АТО «Серце матері
героя-захисника», брала учать у концерті, присвяченому Дню хрещення Русі-України, виступала на дні
міста Сміла в рамках Міжнародного фольклорного
фестивалю «Зорі над Тясмином» і на дні міста Миргорода у фестивалі національних культур «Миргород
– місто миру єднає друзів». Мала досвід участі у Всеукраїнському відборі на Дитяче Євробачення. У 2018
році представляла Вишгородщину на обласному етапі
Всеукраїнського конкурсу «Яскраві діти України». Цьогоріч планує приділяти більше часу створенню власних
пісень.
Гонтаренко Вікторія Олександрівна (стипендіат/
премія в розмірі 2 тис. грн).
Вікторія – переможець численних конкурсів та фестивалів у номінації «Бандура інструментальна», основні
з яких – Всеукраїнські фестивалі «Провесінь», «Віртуози Сумщини», «Разом граємо, співаємо, танцюємо»,
«Франкове підгір’я». Разом із танцювальним колективом Liberty («Дивосвіт») брала участь у міжнародному
фестивалі Art Summer Fest (Болгарія). У 2019 році відзначена грамотою Вишгородської районної державної
адміністрації, Вишгородської районної ради за відмінні
успіхи у навчанні, високі творчі досягнення, активну
участь у концертній діяльності, зміцнення іміджу Вишгородського району та творчі здобутки. Вікторія бере
активну участь у концертних програмах до святкових
днів у місті Вишгороді. Має відзнаки за участь в олімпіадах із образотворчого мистецтва (1-ше місце).
Дякую небайдужим підприємцям та громадським
організаціям, нашим благодійникам за підтримку юних
талантів Вишгорода – Всеукраїнській громадській організації та спортклубу «Молода Країна», депутату
Київської обласної ради Андрію Пещеріну, Благодійному фонду «ГІППОКРАТ», Ользі Решетняк та Максиму
Кацубі, ГО «Вишгород – наш дім» та Любові Палатній,
БО «Благодійний ФОНД Романа Буковського», керівництву компанії «Кен-Пак» (Україна) за подарунки та
премії поза конкурсом.
Дякую батькам та вчителям за виховання і навчання таких чудових дітей, які зміцнюють віру в світле майбутнє України! Вишгород – безумовно, місто талантів!
Ми пишаємось кожним учасником і бажаємо міцного
здоров’я, натхнення, віри в себе та у свої сили, нових
здобутків та перемог!
Тетяна БРАЖНІКОВА,
координатор проекту, секретар ради

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

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

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

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.

Вважати недійсними втрачені документи про право власності на квартиру за адресою
м. Вишгород, вул. Набережна, 2,
кв. 101, видані на ім’я Галєєвої
Людмили Миколаївни і Галєєва
Андрія Олександровича.
Свідоцтво про реєстрацію КІ № 1746
від 23.01.2019 року Адреса: 07301,
м. Вишгород, просп. І. Мазепи, 8, офіс 308
Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
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