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ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород», Дмитро ЮРЧЕНКО, спеціально для «Вишгорода»

Цілюща сила дніпровського Йордану
Звичаї, традиції
За народними прикметами, якщо на Водохреща стоїть сніжна,
похмура і морозна погода, то літом слід чекати рясного урожаю. А 19
січня саме подібна погода і спостерігалася. То ж треба сподіватися,
що у цьому році в Україні буде на столі і до столу.
А вишгородці цього дня традиційно відзначили це одне з найвеличніших християнських свят. По всіх церквах відбулися святкові літургії. Напередодні, згідно з водохресним обрядом, готували святкову кутю з рису
або пшениці з додаванням родзинок, меду, кураги, чорносливу і після
появи першої зірки на небосхилі розговлялися після суворого посту.
Але головне дійство звісно відбувалося вдень на прилеглих водоймах,
адже існує велика віра, що на Водохреща вода стає чудодійною і святою,

На ударних пускових об ’єктах
Володимир ТКАЧ
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород»

На початку грудня на будівельному
майданчику нового дитячого садка по вул.
Шкільній підготовчі роботи ще не вражали масштабністю й інтенсивністю. За два
місяці будова невпізнанно змінилася. Насамперед, з території будівництва вивезено десятки тонн сміття, хмизу, кущів,
встановлено паркан, звезено побутові вагончики, проведено воду, об’єкт підключено до енергомереж, тобто, були виконані всі необхідні підготовчі роботи.
— У грудні підрядник — ТОВ «Кремінь-1»
отримало всі необхідні дозвільні документи

як і вода Йордану, в яку входив Ісус. То ж любителів зануритися у цю цілющу воду, очиститися від гріха, зцілитися нею — вистачало. І молодих,
і літніх людей.
Слід зазначити, що святкові дійства відбувалися у храмах, на правому
і лівому березі Київського водосховища.
До Йордану ретельно готувалися й служби з надзвичайних ситуацій.
Напередодні свята відбулися широкомасштабні навчання, в яких взяли
участь рятувальники, медики, працівники силових структур. То ж забігаючи наперед, можна сказати, що завдяки злагодженим діям цих людей
вдалося провести свято без будь-яких неприємних пригод.
Далі — на стор. 2

а-Фішка
31 січня о 13:00 в залі районної бібліотеки відбудеться зустріч
«Пам’ять поколінь» з українським
письменником, громадським діячем
Олександром Дробахою і презентація видання про його творчість.
Запрошуємо всіх небайдужих.
Оргкомітет

Залито бетонну подушку під новий дитсадок

на початок будівництва, — розповів замовник
цього об’єкту, директор «Координаційного центру з будівництва Вишгородської міської ради»
Олексій Карлов. — Ми затвердили графік фінансування робіт. Нагадаю, що на поточний рік
виділено 20 млн гривень, тобто, з боку міської
ради зроблено все, щоб будівельники працювали ритмічно і без ускладнень. Для міста цей
об’єкт — архіважливий. Він на особливому
контролі у міського голови Олексія Момота.
Таким чином будівельники вже викопали
котлован під майбутній корпус, зробили піщано-щебеневу основу під фундамент з пошаровим ущільненням за допомогою віброкатка
та залили бетонну основу.
— Зараз наші робітники готують опа-

лубку під фундаментну плиту, — поділився
планами головний інженер ТОВ «Кремінь-1»
Валентин Лисенко. — Як тільки зробимо, негайно приступимо до укладки 1 000 кубометрів бетону. Це буде міцна армована бетонна
подушка під майбутній цокольний і наступні
три поверхи під дитячі групи. Відверто кажучи, хочеться швидше вийти з «нуля» і розпочати монтажні роботи.
Нагадаємо, що дитячий садок споруджується на місці довгобуду на так званому свайному полі. Свого часу тут було забито десь
160 свай під багатоповерхівку. Тепер ці сваї
послужать додатковою опорою для фундаменту. А якщо додати ще 50-сантиметрову
суцільну бетонну плиту, то тут сміливо можна

будувати не те що дитсадок, а еміратівський
Бурдж-Халіль заввишки 828 метрів.
Цей дошкільний навчальний заклад має
бути зданим у постійну експлуатацію до кінця 2019 року. У поточному році будівельники планують звести всі три поверхи і звісно
зробити покрівлю. Плани цілком реальні,
досвіду ТОВ «Кремінь-1» — не позичати. За
сприятливих економічних умов будівельники
матимуть змогу навіть прискорити дату завершення будівництва. Виробничі можливості для цього є. Тим більше, що ці люди добре
знають нашу проблему з місцями у дитсадках
і готові якомога більше посприяти тому, щоб
150 малюків щонайменше через рік отримали подарунок.
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Про погодження тарифів на послуги з утримання
будинків та прибудинкових територій

Офіційно

Рішення від 23 січня 2018 року № 23
Розглянувши звернення комунального підприємства «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради, інші подані документи,
керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Законом України «Про житлово-комунальні послуги»,
постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 року №529
«Про затвердження Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», Постановою
Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», виконавчий комітет Вишгородської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Погодити комунальному підприємству «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради тарифи на послуги з утримання
будинків, споруд та прибудинкових територій щодо будинку № 6-г

по вул. Набережній у м. Вишгороді.
2. Встановити комунальному підприємству «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради тариф на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій по будинку № 6-г по
вул. Набережній у м. Вишгороді згідно розрахунку (Додаток № 1).
3. Комунальному підприємству «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради ввести у дію тарифи на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій з урахуванням статті
32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
4. Комунальному підприємству «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради офіційно оприлюднити це рішення у газеті
«Вишгород».
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію
депутатів міської ради з питань комунального господарства, благоустрою міста.
Міський голова О. МОМОТ

Визначати перевізника
має громада і місцева влада
Трохим ІВАНОВ,
заступник Вишгородського
міського голови

Хто має владу, мусить дбати
про добро тих, кому служить

Транспорт

У черговий раз мешканці Вишгорода зіштовхнулися з проблемою пасажирських перевезень.
Перевізники не в змозі впоратись із величезною
кількістю пасажирів, які від’їздять до столиці.
Особливо ця проблема загострилась у зв’язку з
несприятливими погодними умовами.
На жаль, місцева влада законодавчого важелю
на перевезення не має.
Специфіка нашого міста полягає в тому, що майже всі маршрути, які в нас
є, — обласного значення. Якщо маршрут пролягає за межі міста, то він автоматично вважається внутрішньообласним, організатором якого є Київська
обласна держадміністрація. Вона проводить конкурси, обирає перевізників,
укладає з ними договори, має право на них впливати.
Питання перевезень є болючим для вишгородців, тому позиція міської
влади чітка: якщо перевізник не в змозі виконувати свої зобов’язання, то ми
будемо звертатися до КОДА з проханням скасувати дозвіл на перевезення
пасажирів та проведення нового тендеру з більш чіткими вимогами, враховуючи демографічну ситуацію в місті і проблематику, яка склалася на даний час.
Хочу звернути вашу увагу на те, що ваші звернення повинні надаватися у
письмовому вигляді. Це додаткові аргументи і факти оцінки роботи перевізника.
І насамкінець: зараз ми крокуємо до децентралізації влади. Об’єднання
територіальних громад — це крок до того, щоб усі нагальні питання ми вирішували на місцях, разом із громадою. І в першу чергу — це питання перевезення
пасажирів, яке на даний момент є серйозним та одним із першочергових для
широкого загалу мешканців Вишгорода.

100 років бою під Крутами
Влас. інф.
29 січня українці вшановують події кінця січня 1918 року,
коли юні захисники Української Народної Республіки власною
кров’ю вписали нову героїчну сторінку в історію українського
визвольного руху, — бій під Крутами.
Саме тоді на Чернігівщині недалеко від залізничної станції
Крути, що розташована за 130 кілометрів на північний схід від
Києва, добровольчий Студентський Курінь, що складався із 300
юнаків: студентів Університету імені Святого Володимира, новоствореного Українського Народного Університету та гімназисти
Київських гімназій, відстоюючи право українського народу жити
у власній державі, вступили у нерівний бій із більшовицькими військами, чисельність яких налічувала близько 5 тисяч.
Бій тривав лише п’ять годин. У полон було захоплено і потім
розстріляно 28 юнаків. Ціною свого життя юні герої зупинили наступ ворога на два дні.
Уже в березні 1918 року, після підписання більшовиками Брестської мирної угоди і з поверненням уряду УНР до Києва, за рішенням Центральної Ради було вирішено урочисто перепоховати полеглих студентів на Аскольдовій могилі у Києві. Туди було перевезено
тіла 28 вояків-студентів.

Відкритий лист

Голові Вишгородської районної ради
Ростиславу Миколайовичу Кириченку

Шановний Ростиславе Миколайовичу!
Від часу утворення Вишгородського району, з причини особливого географічного розташування, він поділявся на Лівобережну та Правобережну територію, розподілену Київським водосховищем та сполучену по греблі ГЕС.
Слід зауважити, що за часів незалежності України мав місце нерівномірний розвиток інфраструктури, соціально значимих
об’єктів, об’єктів комунальної та державної власності. На жаль, з
невідомих нам причин, у Лівобережну територію майже не вкладались кошти, а якщо і вкладались, то за залишковим принципом і лише для підтримки життєдіяльності.
Ситуація кардинально змінилася з моменту обрання та початку роботи районної ради VII скликання, яку Ви очолюєте. За
останні два роки на лівому березі зроблено більше, ніж за увесь
час від початку відновленої незалежності України. Проведено
ремонти шкіл, будинків культури, медамбулаторій. Збудовано
нові дороги, стадіони та інші об’єкти.
Досягнення таких результатів стало можливим не тільки завдяки якісному складу депутатського корпусу та Вашим особистим зусиллям, а й завдяки активній позиції та представництву в

Справи депутатські
Тетяна БРАЖНІКОВА,
депутат Вишгородської
міської ради
Робота депутата на мажоритарному окрузі — це насамперед спілкування із людьми.
Люди завжди підкажуть, що і як
найкраще зробити, як визначити
пріоритети. Тож, інформую про
наступні чергові звітно-планові зустрічі, які відбудуться:
у неділю, 28 січня, о 12:00 біля будинку № 2 по В. Симоненка,
у неділю, 11 лютого, о 12:00 біля будинку № 3 по вул.
Луговій,
у неділю, 18 лютого, о 12:00 біля будинку № 1-а по вул.
Гриненка.
На виїзних депутатських приймальнях обговоримо
зроблене на окрузі у минулому році та розставимо пріоритети сьогодення і разом заплануємо, що зробити насамперед, з чого почати, що найважливіше.
Принагідно повідомляю, що приймальня депутатів
нашої фракції і моя, зокрема, працює за адресою: м.
Вишгород, вул. Н. Шолуденка, 11 офіс 16.
Тел. для попередньої домовленості про зустріч:
067-423-74-58.
Будь ласка, звертайтесь!

За кілька тижнів після бою під Крутами М. Грушевський писав: “Недаремно пролилася кров тисяч українських інтелігентів та
молоді, коли вона принесла духовне визволення від найтяжчого і
найшкідливішого московського ярма: добровільно прийнятого духовного закріпачення!”
І хоч подвиг Героїв Крут згодом забули більш ніж на 70 років, а
їхні могили за радянських часів було зруйновано, подвиг під Крутами увіковічнений у пам’яті українців.

Пам’ятна дата

керівному складі ради депутатів від Лівобережжя.
Однак, на останній сесії Вишгородської районної ради, у
зв’язку з переходом на інше місце роботи, було прийнято рішення про звільнення заступника голови ради, який є представником Лівобережжя.
З метою збереження балансу представництва та для подальшого рівномірного розвитку району, просимо Вас внести на
розгляд сесії, адже це виключно Ваше право, кандидатуру на
посаду заступника голови ради депутата від Лівобережжя.
На нашу думку, такою кандидатурою є депутат районної
ради Олександр Миколайович Дзюба, який закріплений за Сувидською та Жукинською сільськими радами. Аналіз його депутатської діяльності дає нам можливість зробити висновок про те,
що Олександр Дзюба, у разі його обрання заступником голови
Вишгородської районної ради, зможе відстоювати інтереси не
тільки населених пунктів, які розташовані на лівому березі, а й
громади усього Вишгородського району.
Сподіваємось на Вашу підтримку у вирішенні даного питання.
З повагою
голови Вищедубечанської, Воропаївської, Жукинської,
Лебедівської, Нижчедубечанської, Новосілківської,
Пірнівської, Сувидської, Хотянівської сільських рад

Вишгород
Право

Несплачений внесок —
втрачена пенсія
Вишгородське об’єднане управління ПФУ
Київської області
Коли настає час пенсійного віку і треба
оформлювати пенсію, багато хто дізнається,
що її розмір набагато менший, ніж розраховували, а для декого взагалі втрачено право на
призначення пенсії. Чому так? Що треба робити, аби не потрапити у таке становище?
Сьогодні це актуально, як ніколи. Адже, якщо
людина отримує велику зарплату, це ще не є гарантією високої пенсії: заробітки, з яких не були
сплачені пенсійні внески, не беруться до уваги під
час розрахунку розміру пенсії. До того ж, для багатьох наших громадян є «нормою» отримання зарплатні у «конвертах». Такий нелегальний заробіток
не хвилює пересічного громадянина на початку
трудового шляху. Лише з наближенням пенсійного
віку виникають думки про легальний розмір зарплати, а час уже втрачено безповоротно.
От і виходить, що начебто працювали, а пенсія
маленька.
Формула розрахунку пенсії встановлює пряму
залежність її розміру від страхового стажу та заробітку, з якого сплачувались внески. Для зарахування до страхового стажу одного робочого місяця
в повному розмірі сума сплачених щомісяця внесків має бути не меншою за мінімальний страховий
внесок.
Мінімальний страховий внесок — це сума коштів, що визначається розрахунково як добуток
розміру мінімальної заробітної плати і розміру
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, встановлених законом, на
місяць, за який нараховується заробітна плата.
З 1 січня 2018 року розмір мінімальної заробітної плати становить 3723 грн. Мінімальний страховий внесок становить 22 % від цієї суми, а саме —
819,06 грн. на місяць.
Періоди трудової діяльності до 01 січня 2004
року зараховуються до стажу на підставі записів
трудової книжки та додаткових документів. Увесь
трудовий стаж, який був у людини до 2004 року,
автоматично перетворився у страховий стаж. Фактично за цей період трудовий стаж перейменували
у страховий. Після 2004 року людина повинна заробляти саме страховий стаж і робити це в єдиний
спосіб — сплачувати страхові внески.
З 2004 року трудова книжка не є підтвердженням страхового стажу. Якщо навіть у трудовій
книжці є записи про роботу після 01 січня 2004
року, а внески до Пенсійного фонду не сплачувалися, цей період до страхового стажу зарахуватися
не може.
Отже, якщо заробітна плата отримується у
«конверті», не сплачуються страхові внески, то ні
цей стаж, ні зарплата не будуть враховані для обчислення пенсії.
Відомості про заробітну плату та сплачені внески зберігаються в реєстрі застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Кожному працюючому необхідно хоча б раз
на рік перевіряти розмір своєї заробітної плати та
відрахування єдиного соціального внеску, які декларує роботодавець, щоб виключити можливість
наявності помилок, неточностей і недостовірності
даних та мати впевненість на одержання справедливо заробленої пенсії.
Автоматизована система персоніфікованого
обліку надає можливість кожному працюючому
особисто в управлінні Пенсійного фонду України
за місцем проживання одержати інформацію щодо
його нарахованої заробітної плати, щомісячного
розміру сплачених внесків до Пенсійного фонду
України та страхового стажу.
Сьогодні сучасні інформаційні технології дозволяють спростити таку процедуру. Зареєструвавшись користувачем веб-порталу Пенсійного фонду
України (адреса в Інтернеті portal.pfu.gov.ua), можна переглядати виписки (стосовно себе) із системи
персоніфікованого обліку та постійно контролювати свого роботодавця, перевіряти розмір офіційної
заробітної плати, наявність позначки про пільговий
стаж, період загального страхового стажу. Щоб долучитися до користувачів веб-порталу електронних
послуг, необхідно лише звернутися до Вишгородського об’єднаного управління Пенсійного фонду
України Київської області та отримати відповідний
код доступу.
А ще слід пам’ятати, що права найманих працівників захищено статтею 16 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», згідно з якою застраховані особи мають
право вимагати від страхувальника (тобто від підприємства — роботодавця) сплати страхових внесків у повному обсязі, у тому числі в судовому порядку.

Гайд-парк

Вишгород
Ваше здоров’я

Тримаємо руку на пульсі

Щодня теле- та радіоновини повідомляють про ситуацію із захворюванням на кір, який упав, як сніг на голову, і
переважно прогресує поруч, у столиці. Так, у Києві станом
на ранок понеділка, 22 січня, зареєстровано 121 випадок
захворювання на кір, з них 86 — у дітей (за повідомленням
директора ДУ «Київський міський лабораторний центр»
Сергія Чумака). В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун переконує, що в Україні немає епідемії кору, проте
батьки повинні вакцинувати своїх дітей, адже вакцини вистачає. У результаті — лише у Києві за останні тижні щеплення проти цієї хвороби зробили 23 тисячі людей. Про це
в ефірі NewsOne ще 19 січня повідомив перший заступник
голови КМДА Микола Поворозник.
Яка ж ситуація у нашому місті? Чи є загроза для вишгородців? Про це редакція поцікавилась у Тамари МАКАРЕНКО, заступника головного лікаря по дитинству та пологовій допомозі
КЗ «Вишгородська ЦРЛ».
— У нашому місті і в районі ситуація спокійна. Ніякого
ажіотажу стосовно кору немає. В минулому році і протягом
нинішнього січня жодного випадку захворювання не зафіксовано. Адже у нас досить високий відсоток вакцинованих. Це
той випадок, коли діти захищають дорослих. Якщо усі діти буОлександр ДРОБАХА
Сімдесят років у моїй свідомості, як і в
багатьох земляків, лунає словосполучення Новий Світ. Так стається — розмінявши восьмий десяток свого віку — замість
того, щоб лежати на печі — дід ризиковано
зривається на край світу, щоб вхопити, хоч
пір’їну із жар-птиці-мрії далеких літ…

Подорожуємо світом
У кінці червня 2017 року йду містечком
Олейсе, штат Канзас… До Тихого океану
2 500-3 000 км і до Атлантичного так само…
Ступаю розлогим віялом вулиць-стрітів і
констатую: архітектура будинків, дизайн вулиць на тлі зеленої, ретельно підстриженої
дівочої трави (схожа на наш пирій) виважені
до кожного сантиметра. Куточок поселення
називається «Дерево». Природньо назвати
б його англійською з американським присмаком… Та остерігаюсь: вимовлю і напишу
неправильно. Проблеми з тутешньою мовою
даються взнаки. Знаю кілька десятків слів і
вигуків: «бой» (хлопець), стронг бой (кріпкий
хлопець), окей/ол райт та ін. Хоч побіжно за
допомогою жестів спілкуюся з малолітніми
внуками. Добре, що Данько володіє нашою
мовою, підучує мене:
— Файн (файно!), кост (коштує), мей бі
(може бути), траінз (транзит) і т. д. Засвоюю
англійсько-американську по гарячих слідах…
— Хай! (привіт) — вітає мене сусід.
— Хеллоу! — відповідаю йому за першого
бігу підтюпцем (джогін)…
Отож, прив’язане це слово до побаченого
якось по ТБ… Як Президент З’єднаних Штатів
Америки Білл Клінтон біжить свій джогін перед натовпом перехожих і туристів біля Білого
Дому…
Клінтон Білл — джогін – у звуковому плані
чується певне співзвуччя… Це один із способів оволодіння мовою. Ще один елемент асоціативного успішного засвоєння цього слова…
Епізод. У другій половині дев’яностих під
час відвідин України, в Києві на Софійській
площі Президент Білл Клінтон у промові перед десятками тисяч наших громадян нашою
мовою нагадує і повторює разів п’ять чи шість
слова Тараса Шевченка: — Борітеся — поборете!
Про себе констатую тоді: а наш Президент (тоді Леонід Кучма) за десять років свого правління хоч раз промовив ці чи подібні
слова нашого Поета?! Ні! Він «прославився»
сумнозвісною і вибухонебезпечною тезою:
«Українська ідея не спрацювала!».
Ніхто не підказує колишньому парторгові,
що Українська Національна Ідея — це Українська Національна Культура, бо культура —
це якість, якість життя! Це поняття має не 4-5
граней, як, либонь, думають досі у Міністерстві культури і туризму, а сотню-другу рис,
граней. Тільки рівнем культури оновлюється,
удосконалюється світ. Ступенем розвитку національної культури і обсягом засвоєння культури світової.
***
Паперова біганина (віза і т. п.). Летовище.
Переліт. Перша, друга доба… Почуваю себе
досить підтоптано та, як не дивно, від стресів
вольовим зусиллям виходжу тут на важливу
лінію свого життя Великого Бігу Підтюпцем і
за день-два відчуваю м’язову радість від цього вольового переборення втоми; тихне біль у
правому плечі, появляється міць у ногах.
До речі, джогін науково обгрунтований

27 січня

дуть щеплені, то і дорослі не хворітимуть. Не щеплені поки що
залишаються лише ті дітки, у яких були тимчасові чи постійні
медичні протипокази до проведення щеплень, та діти, батьки
яких відмовлялись від щеплень.
Сьогодні в районі вакцини проти кору немає. Найближчим
часом для планових щеплень до Вишгородської амбулаторії ЗПСМ надійде вакцина бельгійського виробництва (проти
кору, краснухи, епідемічного паротиту) – так обіцяє МОЗ України. Її вартість біля 300 гривень, але у лікувально-профілактичних закладах міста і району діти щеплюються безкоштовно.
Загроза виникнення захворювання на кір у місті існує.
Адже Київ — поруч. Там навчається і працює багато вишгородців. І хоча хвороба характерна для дітей, нею можуть захворіти і дорослі.
Кір небезпечний своїми ускладненнями (вражає дихальну систему, головний мозок, зір), особливо у дорослих. Іноді
бувають летальні випадки. У тих, хто щеплений, хвороба протікає без ускладнень.
Нещепленим дітям і дорослим слід уникати контакту з хворими на кір. Не відвідувати місця великого скупчення людей, адже
інфекція поширюється повітряно-крапельним шляхом. Після
проведення щеплення імунітет до кору з’являється через 30 днів.

вперше ще в 60-х роках ХХ віку у Новій Зеландії А. Лідьярдом і Г. Гілмором. Американські лікарі доказують: тому, хто бігає, доля
дарує додатково 10-12 років життя. Цей біг
у світі є показником рівня культури здоров’я
нації…
Піднімає настрій мій по дорозі петрів батіг-голубій, деінде проглядає цвітом кульбаба,
не така розкішна, як на Київщині. Приємний
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Кір — інфекційна хвороба, збудником якої є вірус. Найчастіше хворіють діти без щеплень. Але дорослі та підлітки,
яким не робили вакцинацію, також можуть захворіти. Вірус
потрапляє в організм через слизові оболонки верхніх дихальних шляхів і очі від хворої людини при диханні, розмові,
чханні і кашлі.
Хвороба починається гостро: сильний головний біль,
слабкість, температура — до 40о C, апетит відсутній. Незабаром з’являються нежить, кашель. Горло — червоне, набрякле, шийні лімфовузли збільшені. Характерне запалення
слизової оболонки очей. На другий-третій день хвороби на
піднебінні з’являються рожеві крапкові висипання, а на слизовій оболонці щік, ясен і губ — малесенькі цятки. На 4-5
день — висип на шкірі голови, за вухами, на обличчі. Наступного дня — по всьому тілу. Стан хворого різко погіршується.
Якщо немає ускладнень, то із четвертого дня від початку
висипань наступає поліпшення стану. Перебіг хвороби може
ускладнюватися ураженням дихальної системи: ларингітом,
трахеїтом, бронхітом, пневмонією; очей — кон’юнктивітом,
блефаритом; травної системи — диспепсії; запаленням
середнього вуха. У маленьких дітей часто буває стоматит.
Найважчі ускладнення кіру торкаються головного мозку —
менінгіт і енцефаліт.
При виявленні подібних симптомів слід негайно звертатись до лікаря.

виміри не тільки довжини, ваги, а, головне,
якості: управління чи особливість реєстрації
винаходів (наше законодавство у цьому плані
шкутильгає на обидві ноги). Музеїв з такою
насиченістю прикладного в Україні не бачив.
Є своєрідності в освітньо-культурних установах. Книгозбірня в Олейсе нашпигована
технікою. Доступ вільний. Величезна зала із
чверть гектара: відділення для малят, стар-

Джогін… Клінтон Білл та інші
зелений килим підстриженої трави між садибами і жодного паркану. Простір як намальований! Зрідка прошмигне авто-тихохід, і знов
тихо. Ні блукаючих тварин, ні недокурків, ні
скупчень авт на майданчиках біля будинків, ні
бродячих галасливих політпартій і партійок…
Трохи ще про архітектуру хат одно- двоповерхової Америки. Є, звісно, у містечку і
триповерхові котеджі, та вони вдалині стоять
окремо. Будинки дещо стандартні на перший
погляд, та придивишся — в кожному є своя
родзинка… То гарно вмонтовані з якогось
античного ордеру чотири колони, то розетка вишуканої мозаїки над вікном, то ангел
із крильцями під кущем китайської троянди.
Видно, господарі намагаються наймальовничіше обладнати фасад будівлі чи двору. Дерева: клен, ялини різних видів, кущі. Система
поливання, стрижки – відпрацьована, не забирає багато часу. Спостерігаю за найбільш
в’їдливим і турботливим у всьому світі: домашнім побутом у садибах службовця, фермера, військового пенсіонера.
Насиченість техніки у хаті для мене вражаюча. Технізація домашнього життя починається ще в ХІХ віці — видно за музеєм-садибою
фермера ХІХ віку у Канзасі, садибі-меморіалі
у Вірджинії. Найбільш характерне для всіх типів садиб і жител — розлогість. На 30-40 сотих хату будує фірма на виплату. 12-15 кімнат,
підвали (сутерени), кондиціонери, комори,
кухні, майстерні — дух захоплює їх технологічна оснащеність.
Про інформацію дещо нижче. Скажу тільки про те, що вона має навчально-розважальний характер. Комп’ютери всіх систем на кожному кроці: дитячі іграшки, книгозбірні, музеї.
Господині на кухнях без прислуги встигають
поратися зі всіма роботами.
Американці часто працюють за багато
миль (1 миля — 1 км 609 м). При розгалужених шляхах — це не проблема. В кожній садибі 1-2-3 авто та ще десяток-другий машинізованої техніки. Можна сказати вся Америка
– на колесах і коліщатах.
Так само характерним відмінним од Старого Світу є багатоформатність, багатофункціональність бачених мною закладів, їх риси
прикладні, практичні.
У музеї-садибі фермера багато чого збережено натурального — як було. Десять працівників в одязі ХІХ віку виконують роботу
членів сім’ї фермера минулої доби. Аналогічна (середня цифра) кількості тодішньої родини. Батько, мати, восьмеро дітей — 4 хлопці, 4
дівчини. Садиба зведена на початку ХІХ віку.
Музейники мають 100 акрів землі, запрягають коней у плуги, вози. Ми проїхались
екіпажем, запряженим дебелими огирями. Сіють пшеницю без остюків. Дарують нам один
колос на згадку… Під старезним деревом
різнотрав’я — виглядає де-не-де білоцвітом
деревій (козацька трава), під вікном привезена зі Старого Світу калина привітно киває
нам.
В’яже Старий Світ із Новим, у якого свої
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ших дітей, літніх відвідувачів. З інтересом
гортаю кільканадцять книжок, добре виданих,
третього Президента держави Томаса Джефферсона і про нього. Знаходжу видання про
Президента Дуайта Айзенгауера (жив у Канзасі). Правда, публікацій Лютера Бербанка,
великого помолога і удосконалювача природи, не знаходжу. Книжку його «Жниво життя»
колись у 60-і роки штудіюю у Національній бібліотеці імені Володимира Вернадського. На
жаль, донині мало знаний в Україні… Гортаю
(вже дома) давні нотатки цієї книжки чарівника царства Флори… «Кактус обіцяє всі пустелі
перетворити в оази…». Виведена ним троянда цвіте цілий рік… Здивувала всіх його слива
без кісточок… І наостанок пам’ятатиметься із
«Жнива життя» — «краще мати дюжину ворогів, як одного дурного друга».
***
Наступного дня їдемо з дітьми на ожинову
(блекбері) плантацію з оригінальною технологією тандему продажу-купівлі. Люди ідуть
між рядів кущів, збирають ягоди. На виході з
посадки їм важать назбиране і – розрахунок.
Весело, вигідно всім.
Відвідуємо кілька містечок округу. Розлогі
крамниці, парк + зоопарк, луна-парк теж максимально прикладні.
У неділю 02.07. вибираємося до церкви.
Релігійний краєвид Штатів дуже строкатий.
Більшість — християни. США – найбільша
християнська держава планети.
В Олейсе громада методистів. Гілка протестантизму (їх у Штатах кілька мільйонів). У
них діють кілька відгалужень, які не ворогують
між собою. В епіцентрі недільного спілкування вірян – проповідь. Методисти, як і квакери,
бабтисти та інші відгалуження християнства,
вертають Бога на обожнення людини у свідомості, у серці. Повага до інших — це повага
до себе! Вважають: пасторські функції дещо
відсторонюють людину від істинного розуміння Бога. Роби добро — Бог у твоїх справах.
Проповідник шість днів десь працює, як усі
миряни. Філософи, релігіознавці, деякі політики вважають — в Америці виникає нова ідея
Бога.
***
4.07.2017 — 231 роковини Незалежності З’єднаних Держав Америки (пишу ЗДА
– абревіатуру, яку вживає вся тамтешня
україномовна преса і науковий (не тільки заокеанський світ), так правильніше українською
ніж США (калька з російської)… Сонячного
ранку мій джогін із хлопцями. Біля будинків
майорять державні прапори. Після святкового
сніданку весь день пильную за ТБ та Інтернетом перебіг святкувань у штаті Канзас та й у
всіх Штатах. Спостерігаю, вгадую відомі і недовідомі мені сторінки життя Батьків Американської Нації, фільм про Президента Рональда Рейгана. Вперше чую бадьору мелодію
– відому мені словесно знамениту пісню «Янкі
Дудль», створену у найкритичніші моменти
Американської революції і війни за свободу,
– 1777-1778 роки… Веллі-Фордж (за 30 км від

Філадельфії).
…Люта зима. Кілька тисяч інсургентів (повстанців) на чолі з Джорджем Вашінгтоном
блоковані набагато чисельнішими британцями. Голі, босі, напівголодні воїни будують
1 100 хатинок і виживають.
Бойова відзнака за мужність і хоробрість
того часу — клаптик пурпурового кольору у
вигляді серця. Цей клин-образ стає орденом
країни «Пурпурове серце» з 1933 року. Тоді
ж відзначився і стає генералом американської
армії (наймолодшим у світі, 21 рік) французький маркіз Жозеф-Жільбер Лафаєт, національний герой З’єднаних Штатів і Французької Республіки.
Увечері їдемо за місто. Тут тисячі людей,
сотні авт. Темніє. Торжество сягає апогею.
Веселкові спалахи — кольори фокусуються
у фейєрверки; святкові вогні перекликаються
з ярким відчуттям-причастям тисяч громадян
спільних історичних переживань очищення
всіх присутніх і мільйонів громадян Юнайтед
Стейт оф Америка в роковини пам’яті 17761783 років. Тоді кращі з кращих цієї землі вмирали в ім’я нації і державної Незалежності.
Мені це свято великої країни було зі сльозою, бо в червні 1775 року був знищений московським імперіалізмом основний бастіон нашої свободи – республіка Військо Запорозьке
Низове. Таким чином були притлумлені великі
вікові мрії і надії мільйонів українців, закладені послідовниками гетьмана Івана Мазепи
– гетьманом Пилипом Орликом, кошовим Запорозької Січі Костянтином Гордієнком, небожем Івана Мазепи Андрієм Войнаровським та
ще кількома старшинами України-Гетьманщини, України-Запорозької Січі ще в Конституції
1710 року, яка деякими мотивами перекликається з Американською Конституцією 1787
року.
***
Вище згадувалась багатофункціональність освітньо-культурних закладів. Часто
ці установи універсально-комерційні. Такий
«Kaballos». Тут багато чого є: від яскравих
модерних моторних човнів для мисливців і
мандрівників до найрізноманітніших музичних інструментів. Ген цілком музейний стенд
із рекомендаціями – давніми і сучасними способами риболовлі. Далі залою дуже прикладні муляжі диких тварин: олень, вовк, лисиця,
ведмідь. Ось індіанець, як живий, із минулих
віків… Відділ зброї мисливської і бойової —
дух захоплює. На стендах – історія і сьогодення: рушниці і плуг.
Крамниця-музей концентрує, відбиває дух
епох. Тут відбувався, і хоча дещо іншого характеру як у нас, зудар цивілізацій. У наших
південних степах: вікові зіткнення кочових
народів із вкоріненими хліборобами, нашими
пращурами, в одній руці в них віками плуг, а
в другій — зброя. І тут, і в нас. Різниця в тім,
що в Америці фронтир (від слова фронт) закінчився та на 319 мільйонів мешканців більше 360 мільйонів найрізноманітнішої вогнепальної зброї у руках… Згадуються при цьому
слова винахідника, вченого, підприємця, полковника Кольта: «Добрий закон — все’дно —
півзакон, — а от із «кольтом» — це закон».
Наш двотисячолітній фронтир ніяк не завершиться. Орда, технічно добре оснащена,
хапає і сьогодні ясир як у ХV-XVIII віках, і
вимагає за ясирного чоловіка багато тисяч
«зелених»… Відповідь цій нарузі над людиною — мілітаризація українського життя —
у відповідному розумінні цього слова, як у
Штатах, у Швейцарії, в Україні за козацької
доби. То більше — прогресивний світ підтримує нас.
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Живемо ЗДОРОВО
Знай наших!

Вишгород

Ювілей – у стилі драйву та спорту
Іван КАРПИНА,
заст. директора
Вишгородської районної КДЮСШ
20 січня ц. р. Олександр Волкотруб відсвяткував 65-й рік народження. І зробив це в притаманному йому стилі, блискуче, яскраво та спортивно.
Адже саме в цей час він перебував у м. Мінську на
відкритому чемпіонаті Білорусії з легкої атлетики
серед ветеранів.
У турнірі взяли участь близько 250 спортсменів —
ветеранів із різних країн світу (Естонія, Литва, Білорусія, Фінляндія та ін.).
Наш земляк неперевершено виступив, виборовши золото в стрибках у довжину та завоювавши дві
бронзові медалі (у бігу на 60 та 200 м).
Своїми досягненнями наш ювіляр показує приклад молоді, як можна і треба жити у 65 років.
Щиро вітаємо нашого ветерана та бажаємо йому
чергових успіхів у подальших виступах на різних змаганнях!

«Дельфін Свім» — найкращі

Собор лижварів до Дня соборності
«3доров’я-2018»
Анатолій МИСЬКО,
адмірал-командор козацтва,
голова ВРР ФСТ «Україна»
ФОТО – архів ФСТ «Україна»

Анна ГОЛОВАЧЕНКО,
Андрій ШИПІЛОВ, тренери
ФОТО — Володимир ГОЛОВАЧЕНКО

12-13 січня ц. р. команда із 38 спортсменів м. Вишгорода взяла участь у різдвяних зустрічах відкритого чемпіонату м.
Славутича із плавання.
Всього було 210 учасників, 8 команд з
Києва, Чернігова та Славутича!
Два дні стартів, хвилювань та результатів!
У нас 43 медалі! 19 із них — золото! 10 —
срібло! 8 — бронза!
В естафетах нашим спортсменам не було
рівних!
Виконано вісім розрядних нормативів:
Лера Козярук, Маша Король — 2 юн., 50 м,

брас; Маша Король, Вадим Карпенко — 2
юн., 50 м. кроль; Аскольд Гирич, Микита Маруня, Діана Саксєєва — 2 юн., 50 м, на спині;
Поліна Сагайдак — 3 дор., 50 м, брас.
Непереможні в естафетному плаванні:
Ірина Кожемяка, Ярослав Фурлет, Валерія
Михальченко, Роман Прозоров, Поліна Сагайдак, Ілля Дудар, Ліза Щербакова, Андрій
Басалай, Дмитро Зленко, Валерія Козерук,
Максим Саврей, Марія Король, Софія Гуминська, Ілля Донченко, Надія Білас, Владислав
Базаленко, Ілля Соколенко, Олег Оксюта,
Валентин Бабич, Єгор Непокритов, Степан
Лисий, Святослав Валерьянов, Аліса Бойкова, Даша Шевченко, Діана Саксєєва, Маша
Романичева, Аскольд Гирич, Гліб Бондар.
Вітаємо! Спасибі за працю та наполегливість!

Спортсмени і фізкультурники ФСТ
«Україна» та спортивні активісти м. Вишгорода розпочали 15-ту спартакіаду
«3доров’я-2018» лижварськими перегонами, присвятивши їх Дню соборності України.
На лижню, що пролягла по набережній
від стели Героям Дніпра до території ГАЕС,
вийшли шість команд: Товариство самодіяльних спортсменів /ТСС/ (голова О. Хомицька),
ансамбль «Вівтар Вітчизни» (адміністратор
Л. Мельникова), НВП «Технопроект» (директор В. Федосенко), ФК «Вишгород» (Т. Попович), РБК «Енергетик» (представник М.
Кратт), ФСТ «Україна» (А. Мисько). Вік учасників змагань – від 7 до 86 років. Кваліфіковане суддівство – Олег Новіков та Людмила
Новікова.
20 січня – чудовий сонячний день, штиль,
температура повітря мінус 3 0 С, сніговий покрив 15 см.
Перегони відкрили жінки. На фініш трикілометрової дистанції першою прийшла Окса-

на Хомицька, другою – Людмила Тростянська
(обидві з команди ТСС). Трійку замкнула Марія Остапчук («Вівтар Вітчизни»).
Серед чоловіків першим фінішував Геннадій Вербовий (НВП «Технопроект»). На
другому щаблі призерів Микола Кратт (РБК).
Третє місце вперше здобув Андрій Хилько
(ТСС).
На лижні змагалося 18 осіб.
У командному заліку перемогла команда ТСС (капітан О. Хомицька). Другий призер – ансамбль «Вівтар Вітчизни» (капітан Л.
Мельникова). Бронза у команди НВП «Технопроект» (капітан Г. Вербовий).
Переможці та призери нагороджені медалями і дипломами.
Організатори цього чудового заходу – районна рада ФСТ «Україна» та КП «УФКС»
Вишгородської міської ради.
Спонсори – НВП «Технопроект», Каскад
Київських ГЕС та ГАЕС, Марія Остапчук, Ольга Могильна, Тарас Попович, Алла Мурга.
Учасники змагань віддали почесті борцям
усіх часів за Соборну Україну і сьогоднішнім
героям, які захищають нашу суверенну державу від сучасної московської орди.
Наступним нашим заходом будуть стрілецькі змагання «Меморіал Героїв Крут»,
які відбудуться на стадіоні «Енергетик» 27
січня. 3апрошуємо!

Йога для всіх
Маша МАЛОШТАН,
школа журналістики ЦТ «Дивосвіт»
ФОТО — автор

Йога вважає похилий вік ідеальним
для занять нею. Кажуть, що старість починається разом із втратою рухливості
суглобів. Йога допомагає запобігти цій
віковій патології і позитивно впливає на
здоров’я в цілому.
Ті люди, які є прихильниками занять
із йоги, не застосовують до себе поняття
«старість». Адже йога дарує молодість,
добре самопочуття на довгі роки.
Виконуючи легкі рухи і вправи, тіло стає
гнучким, зміцнюються кістки, підтягуються
м’язи. Дана практика сприяє щоденній бадьорості, духовній рівновазі. Всі вправи і фізичні
навантаження спрямовані на розтяжку, бо від
гнучкості тіла і хребта залежить молодість
усього організму.
У Вишгородському районному територіальному центрі соціальної допомоги, що по
вул. Грушевського 1, відкрилися безкоштовні курси оздоровчої йоги. Кундаліні-йога не
складна у своїм виконанні. Вона підходить як
для молоді, так і для людей літнього віку. Протипоказань не має, єдине правило — робити
все поступово.
Найпоширенішими є дихальні вправи, які
покращують фізичний та психологічний стан

людини, ефективно лікують від душевних
ран. Одна з відомих — «дихання вогню». Ця
вправа цілком може замінити вам ранкову
каву, покращити самопочуття, дуже ефективна при застудних захворюваннях.
Кундаліні-йога має багато різних складових. Серед них — Крійя-йога, медитація та
мантри. Загалом це вид йоги, спрямований на
розкриття внутрішнього світу, свого вищого Я.
Що важливо, людям похилого віку можна
робити багато вправ, сидячи на стільці або
стоячи, опираючись на стіну. Але найкраще — сидячи на індивідуальних килимках, у
просторому приміщенні. Було би добре, аби
хтось із меценатів звернув увагу на потреби
літніх людей, які хочуть займатися йогою,
щоб повернути собі гарний настрій, зміцнити
здоров’я завдяки такій чудовій практиці.
Вже на першому занятті, під керівництвом інструктора з Кундаліні-йоги Ольги
Думанської, підопічні Вишгородського терцентру відчули вплив цієї практики на своє
самопочуття, були в гарному фізичному та
психологічному стані, йшли додому радісні та
усміхнені.

Цілюща сила дніпровського Йордану
(Початок на стор. 1)
Водохресне купання тривало до пізнього вечора. Вже у сутінках до хрестоподібних ополонок приїздили люди, які
щойно повернулися з роботи з Києва,
приїздили цілими сім’ями, випробували
себе на рішучість і, звісно, сміливість, бо
не кожен з ходу наважиться зануритися у крижану воду. Але після цієї купелі
яким смачним видається гарячий, настояний на літніх травах чай!
Тисячолітня традиція відзначення
Водохреща в наші дні, після довгих років
гоніння і войовничого атеїзму, відродилася сповна і до того ж увібрала все краще, що є на сьогодні. Як приклад, біля
води було багато молоді. А це найкраща
ознака того, що духовність не лише притаманна нашій нації, а вона й поглиблюється. Нехай вода — «велика агіаса»
(«велика святиня») допомогає усім добрим людям протягом усього року.

Живемо ЗДОРОВО

Вишгород
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Наша мова калинова

Фестиваль

Джерелята
– талановиті
друзі
Пізнайка
Оксана МИНЕНКО,
заступник директора
ЦТ «Джерело»
ФОТО – архів закладу

20 січня в м. Києві відбувся перший Всеукраїнський
інклюзивний
фестиваль
«Пізнайко збирає друзів»,
присвячений 20-річчю дитячого журналу «Пізнайко».
Колективи Вишгородського міського центру творчості
«Джерело» з успіхом виступили на фестивалі, виборовши
призові місця: студія українського народного танцю «Вишеград» (керівники Анастасія
Побідаш, Оксана Черкас) – 1
місце; колектив сучасного танцю «FLASH» (Вероніка Манзюк) – 1 місце; колектив народного танцю «Джерельце»
(Світлана Стащук) – 3 місце.
Вітаємо! Бажаємо подальших успіхів!

Роздуми на тему

Не встигли оглянутися, а вже останні
листочки січня на календарі віддаляють новорічні поздоровлення-віншування, теплою
хвилею огортають-відлунюють колядкищедрівки. А богоявленська вода на Водохреща змила суєтні дні минулого, щоб наснажити на творення світлого майбуття.
Бо у кожній краплині – надія, сподівання
і віра у рік Собаки мати спокій на душі, достаток і злагоду в сім’ях, здоров’я і благополуччя, мир на знедоленій землі України.
Щоб «нова радість стала, яка не бувала!»
А перед очима святкове дійство різдвяних щедрівок у Вишгородському районному
будинку культури «Енергетик». Який мудрий,
співочий і високий духом наш народ!
Із глибини віків, зігріті серцем і виколисані душевною щедрістю українців, повертали
зачарованих глядачів до живлющих джерел
інсценівки відзначення новорічних релігійних
свят у селі, мелодійні щедрівки об’єднували
для творення добра і омріяного миру в рідній
Україні.
І болем озвалися повідомлення, що навіть
у такі святі дні окупанти посилали на нашу
землю вогняні гостинці. А осиротіла мати загиблого синочка не почастує різдвяною кутею і не пригорне до серця. Якими треба бути
нелюдами, щоб холоднокровно і безжально
розстрілювати безневинних захисників рідної
землі! Озвірілий оскал «братів» – у зруйнованих оселях, осиротілих дітях, тисячах знедолених через «визвольну місію» «добрих»
сусідів.
Уроки «доброти» українці засвоюють віками. Аж надто переймаються нашими турботами «старші брати».

Надія ЧЕРНУЦЬКА,
Ірина ТЯМОЛОВА,
члени батьківського комітету
Українська мова – наш скарб, без якого не може існувати ні народ, ні Україна як
держава. З любов’ю до рідної мови учні
3-Б класу Вишгородської спеціалізованої
школи «Сузір’я» разом із класним керівником Наталією Анатоліївною Давидок 23
січня запросили всіх бажаючих на свято
мови, на хліб та сіль, на слово щире, на
бесіду мудру.
Діти відкривали красу та багатство укра-

Цікава городина

Що рік Cобаки нам готує?
Ольга ДЯЧЕНКО

З любов’ю до рідного слова

Із сфальшованої історії українці чомусь
завжди у затінку «великої і могутньої». Хоча
на мапі «доленосні» зорі засяяли набагато
пізніше, ніж славилася у світах Київська Русь.
Правнуки Чингісхана успадкували його загарбницьку суть і вивищення над іншими національностями. Шовіністична бацила і далі
отруює душі і мізки деяких «добротворців».
Привласнили не тільки чужу назву своєї
«нерушимої» і чужі літописи становлення, а
й продовжують безсоромно перелаштовувати під загарбницький копил історичні постаті
українців.
Пробачимо нашому недалекоглядному
керманичу, що плигав по козачих кістках і називав Анну Ахметовою, а Чехова – поетом.
Бог не дав – люди не одберуть. Бачили очі…
А «велетню» «русского мира» хтось підло
підсунув версію, що Анна Ярославна також
із їхнього «куреня». Чули дзвін, та не знали,
де він. Шукайте у мордовських болотах доморослих «посланців миру», які мріють помити
свої брудні чоботи у чужих морях.
Не тягніть наше рядно на себе, бо його сукали добрі і талановиті господарі сплюндрованої землі не для прикриття дволиких янусів, а ниточками любові у вербових колисках
ростили сонячних діток для колоска багатостраждальної долі.
Плекаємо у зневірених душах пагони любові та милосердя, озиваємося срібнострунним словом і материнською піснею, щоб
духмяніли короваї на столі і хлібом-сіллю зустрічати добрих гостей.
А наші собаки також уміють гавкати і кусатися, ревно оберігають від чужинців оселю
дбайливого господаря. Тож лаштуємо повну
миску терпіння і ласки на кожен день і на весь
рік. Щоб собаче життя було тільки у прислів’ї.

їнської мови. Вона звучала у віршах, гуморесках, піснях, прислів’ях та приказках. А національний дух і життєстверджуючий настрій
передали мовою танцю!
За допомогою слова і рухів діти показали
безмежність мови – від Карпат до південних
степів. Бо вона, мов джерельна вода, яку
черпаєш, а їй немає ні кінця, ні краю.
Ми, батьки, отримали велике задоволення від дійства. І раді за наших дітей, які мають
гарних вчителів, зростають в атмосфері добра і щирої любові до рідного слова, до своєї
Вітчизни.
Більше фото – див. на сайті газети
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Тропічний гарбуз на вашій ділянці
Почалося з того, що на Волині, займаючись вирощуванням риби в ставу, підгодовував її вареними кабачками, динями,
гарбузами. Потрібно було підібрати вид,
який би мав найкращу рентабельність,
тому, що частина овочів ішла на підсобне
господарство: підгодівлю птиці, свиней і
худоби. Також хотілося собі підсмажити
кабачка, зварити диньку, полузати гарбузове насіння, і щоб плід був холодостійкий
— зберігався якнайдовше.
Так я натрапив на фіцефалію — фіголистий гарбуз. Виявилось, що вона повністю задовольняє дані потреби. Тропіканка з
Південної Америки, а саме — Перу, оселилася і прекрасно почувається на волинських
землях.
Кожну насінину потрібно висаджувати
через три метри, бо стебла довжиною 2535 метрів укривають ділянку 3-6 метрів по
окружності. Якщо по дорозі зустрінуть дерево, обплітають його доверху і плоди вагою
2-5 кг виглядають із-за гілок. На одній рослині їх зав’язується біля 30-70 шт. Вистрибнувши із землі на початку травня, ще навіть у
вересні-жовтні рослина продовжує плестися
і зав’язувати нові ягоди, які достигають з початку жовтня і до кінця листопада.
Розвиток закінчується тільки після перших приморозків на ґрунті.
І тоді смугасті, в білу краплинку, округлі,
завбільшки з футбольний м’яч, плоди можна
перенести в приміщення зі сталою температурою. Навіть при мінусових температурах
вони можуть лежати всю зиму і до весни.
Це й зробило їх незамінними в домашньому
господарстві для підгодівлі худоби, свиней,
птиці.
Заповнений білою м’якоттю, плід допома-

гає зекономити дуже багато картоплі і буряків. Маючи фіцефалію, можна подвоїти, а то і
потроїти поголів’я.
Фіцефалія, крім того — скарбниця корисних мінералів! Має лікувальні властивості, є
профілактичною при багатьох захворюваннях. Молоді плоди можна смажити як кабачок, додавати до салатів, закривати в банках, як кабачкову ікру. Свіже насіння нагадує
на смак лісові горіхи.
Переконався, що корисно вирощувати
фіцефалію як у власному господарстві, так і
на маленькій дачній ділянці. Три роки пішло
на те, щоб зрозуміти всі секрети догляду, і
тепер можу ними поділитися з бажаючими
придбати насіння. Тоді вирощування цих
симпатичних плодів теж стане для вас цікавим, захоплюючим і прибутковим заняттям.
Телефонуйте: 380661156075, 380684832703.
З повагою, Віктор Буденко.
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Високошвидкісний Інтернет МТМ. Тел.: (093) 366-16-66; (095) 545-15-33; (098) 201-22-66
ПО Н Е ДІ ЛО К , 2 9 С І Ч НЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30, 00:15 ТСН
09:30, 10:50 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:40, 14:50
«Мiняю жiнку»
16:00 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Школа»
22:00 «Грошi»
23:15 «Голос країни 8»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Бушидо
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:45 «ДжеДАI»
11:05 «ДжеДАI. Дайджест
2017»
12:05 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
12:20 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ»
16:10 Х/ф «Чужий 3»
19:20 Т/с «Зустрiчна
смуга»

21:15, 23:05 Т/с «Кiстки 6»
UA:ПЕРШИЙ
6:30 Д/ф «Вони боролись
до загину»
07:30, 16:50 Д/ф «Герої
України. Крути. Перша
Незалежнiсть»
08:45 Д/ф «Августин
Волошин. Метеорит
незалежностi - над
Срiбною землею»
09:40, 16:25 Д/ф «Крути»
10:00, 19:30 Спецпроект
«Бiй пiд Крутами. 100
рокiв»
12:00 ХВИЛИНА
МОВЧАННЯ ПАМ’ЯТI
ГЕРОЇВ КРУТ
12:01 Д/ф «Аеропорт
01.10.2014 р. Той день»
13:00, 15:00, 18:05, 21:00
Новини
15:15, 22:15
Розсекречена iсторiя
17:50 Новини. Свiт
18:35 Новини. Культура
21:50 Новини. Спорт
23:10 Iнтермарiум
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:40 Реальна мiстика
13:50, 15:30 Т/с «Пiвкроку
до сiм’ї»
18:00 Т/с «Кiльце з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «На лiнiї життя»
23:30 Х/ф «Робiн Гуд»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15
Ранок.»Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»

ТЕТ
6:45 ТЕТ Мультиранок
09:50 М/ф «Мавпи
в космосi - 2: Удар у
вiдповiдь»
11:00 Панянка-селянка
13:00, 17:00 Казки У Кiно
14:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:00 Рятiвники
18:00 Одного разу в Одесi
19:00, 20:00, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30 Танька i
Володька
22:00 Країна У. Новий рiк
23:00 Країна У
00:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
СТБ
8:55 «Все буде смачно!»
09:50 «Хата на тата»
11:40 Х/ф «Молода
дружина»
13:40 Х/ф «Мрiяти не
шкiдливо»
15:25 «Мiстичнi iсторiї-7 з
Павлом Костiциним»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»

18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:40 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
00:40 «Один за всiх»
НТН
7:20 Х/ф «Декiлька
любовних iсторiй»
09:00 Х/ф «Женя,
Женечка та «катюша»
10:35 «Кримiнальнi
справи»
12:25 «Легенди карного
розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 19:30 Т/с
«Морський патруль»
17:10 Т/с «Швидка»
21:20 Т/с «Кримiналiст
- 6»
23:45 Т/с «Дуель пiд
сонцем»
НОВИЙ КАНАЛ
6:39, 07:39 Kids Time
06:40 М/с «Дракони:
Перегони безстрашних»
07:40 Х/ф «Земля
майбутнього: Свiт за
межами»
10:00 Вiд пацанки до

панянки
15:50 Таємний агент
17:20 Таємний агент.
Пост-шоу
19:00 Ревiзор
00:30 Х/ф «Знаряддя
смертi: Мiсто кiсток»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:20 Правда життя
08:20 Територiя гепарда
09:20 Дика Шрi-Ланка
12:20 Жертви краси
13:20 Україна: забута
iсторiя
14:10 Мiстична Україна
15:10, 21:40 Мистецтво
виживання
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00 Левиний рик
17:50, 22:40 Погляд з
середини
18:50 Таємницi
кримiнального свiту
19:50, 23:40 Великi
танковi битви
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20

«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10
«Найекстремальнiшi»
14:00 «Поради лiкаря»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10, 21:25 «Найбiльшi
танковi битви»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
18:10 «Як працюють
мiста»
19:00, 22:15 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Служба порятунку»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:20 «Файна Юкрайна»
09:15, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
12:10, 18:00 «Орел i
Решка»
13:10, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
14:10 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня

подорож»
20:00 «Орел i Решка.
Ювiлейний 2»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
23:00 Х/ф «2199:
Космiчна Одiссея»
ІНТЕР
6:10, 22:30 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 Х/ф «Вертикаль»
11:40, 12:25 Т/с «Червона
королева»
16:10 «Жди мене»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
20:40 Т/с «Мереживо
долi»
00:25 Т/с «Генеральська
невiстка»
ICTV
6:30 Факти тижня. 100
хвилин
08:45 Факти. Ранок
09:15 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
10:10 Х/ф «Доктор Ноу»

12:30, 13:15 Х/ф
«Шпигун, який кохав
мене»
12:45, 15:45 Факти. День
15:35, 16:15 Х/ф «Помри,
але не зараз»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини
20:20 Бiльше нiж правда
21:30 «На трьох»
22:35 Свобода
слова
5 КАНАЛ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
07:35 Фiнансовий
тиждень
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час можливостей
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

ВI В ТО Р О К , 3 0 С І Ч НЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30, 10:50 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:40, 14:50
«Мiняю жiнку»
16:00 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Школа»
22:00 «Iнспектор. Мiста»
23:35 Т/с «Як уникнути
покарання за убивство-2»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 13:05 «Облом.UA.»
09:00 Бушидо
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:45 «ДжеДАI»
11:05, 17:10 «Загублений
свiт»
12:05 «ДжеДАI. Дайджест
2017»
15:20 Х/ф «Великий
солдат»

19:20 Т/с «Зустрiчна
смуга»
21:20, 23:10 Т/с «Кiстки 6»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40, 19:25 Д/с «1000
днiв для планети»
10:50 Т/с «Бодо»
11:55 Смаки Культур
13:10, 14:30 Радiо. День
13:55, 22:15 Складна
розмова
15:15 Фольк-music
16:30 Лайфхак
українською
17:50 Новини. Свiт
18:35 Новини. Культура
21:50 Новини. Спорт
22:45 Розважальна
програма
23:25 Д/с «Зустрiч Лувру
та Забороненого мiста»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Свекруха або
невiстка
11:20 Реальна мiстика

13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
15:50, 21:00 Т/с «На лiнiї
життя»
18:00 Т/с «Кiльце з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»

ТЕТ
6:45 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Три горiшки
для Попелюшки»
11:00 Панянка-селянка
13:00 Казки У
14:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:00 Рятiвники
17:00 Казки У Кiно
18:00 Одного разу в Одесi
19:00, 20:00, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30 Танька i
Володька
22:00 Країна У. Новий рiк
23:00 Країна У
00:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
СТБ
7:50 «Все буде смачно!»
08:45 «Хата на тата»
12:15 «МастерШеф - 5»
15:25 «Мiстичнi iсторiї-7 з
Павлом Костiциним»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00 «Наречена для

тата»
22:40 «Давай поговоримо
про секс 4»
00:35 «Один за всiх»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:05 Х/ф «У небi «Нiчнi
вiдьми»
10:35 «Кримiнальнi
справи»
12:25 «Легенди карного
розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 19:30 Т/с
«Морський патруль»
17:10 Т/с «Швидка»
21:20 Т/с «Кримiналiст
- 6»
23:45 Т/с «Дуель пiд
сонцем»
НОВИЙ КАНАЛ
6:49, 08:39 Kids Time
06:50 М/с «Дракони:
Перегони безстрашних»
08:40 Серця трьох
10:30 Ревiзор
13:30 Страстi за
Ревiзором
16:30 Таємний агент

17:40 Таємний агент.
Пост-шоу
19:20 Суперiнтуїцiя
21:00 Аферисти
22:00 Х/ф «Пункт
призначення»
23:50 Х/ф «Будинок
воскових фiгур»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Правда життя
08:20 Приборкати змiя
09:20 Дика Шрi-Ланка
12:20 Органи на експорт
13:20 Україна: забута
iсторiя
14:10 Мiстична Україна
15:10, 21:40 Мистецтво
виживання
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00 Левиний рик
17:50, 22:40 Погляд з
середини
18:20 Пiд iншим кутом
18:50 Таємницi
кримiнального свiту
19:50, 23:40 Великi
танковi битви
00:30 Брама часу

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Як
працюють мiста»
14:00 «Поради лiкаря»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10, 21:25 «Найбiльшi
танковi битви»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20, 00:20 «На часi»
19:00, 22:15 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Київськi iсторiї»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Файна Юкрайна»
09:15, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
12:10, 18:00 «Орел i
Решка»

13:10, 19:00 «Орел i
Решка. На краю свiту»
14:10, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:20, 12:25, 20:40 Т/с
«Мереживо долi»
12:50 Х/ф «Гусарська
балада»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:25 Т/с «Генеральська
невiстка»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Бiльше нiж правда
10:55 Антизомбi

11:55, 13:15 Х/ф
«Корабель «Мiсячний
гонщик»
12:45, 15:45 Факти. День
15:00, 16:15 Т/с
«Володимирська, 15»
17:35, 21:25 «На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
23:40 Х/ф «Тiльки для
твоїх очей»
5 КАНАЛ
6:00, 21:40 Час-Time
06:45, 18:40 Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Агрокраїна
22:30 Кордон держави
23:10 «За Чай.com»

С Е Р Е ДА , 3 1 С І Ч НЯ 2018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30, 10:50 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:40, 14:50
«Мiняю жiнку»
16:00 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Школа»
22:00 «Одруження
наослiп 4»
23:35 Т/с «Як уникнути
покарання за убивство-2»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 13:05 «Нове
Шалене вiдео поукраїнськи»
09:00 Бушидо
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:45 «ДжеДАI»
11:05, 17:10 «Загублений
свiт»
12:05 «ДжеДАI. Дайджест

2017»
15:10 Х/ф «Неймовiрне
життя Волтера Мiттi»
19:20 Т/с «Зустрiчна
смуга»
21:20, 23:10 Т/с «Кiстки 6»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40, 19:25 Д/с «1000
днiв для планети»
10:50 Т/с «Бодо»
11:55 Смаки Культур
13:10 Радiо. День
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
19:00 Документальний
цикл «Плiч-о-плiч»
21:50 Новини. Спорт
22:15 Свiтло
23:15 Вiйна i мир
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Свекруха або
невiстка

11:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
15:50, 21:00 Т/с «На лiнiї
життя»
18:00 Т/с «Кiльце з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
23:30 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»

ТЕТ
6:45 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Бруднi танцi 2:
Гаванськi ночi»
11:00 Панянка-селянка
13:00 Казки У
14:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
17:00 Казки У Кiно
18:00 Одного разу в Одесi
19:00, 20:00, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30 Танька i
Володька
22:00 Країна У. Новий рiк
23:00 Країна У
00:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
СТБ
7:15 «Все буде смачно!»
08:10 «Хата на тата»
11:55 «МастерШеф - 5»
15:25 «Мiстичнi iсторiї-7 з
Павлом Костiциним»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми

вдома. Нова iсторiя»
19:55, 22:40
«МастерШеф. Пiдлiтки»
НТН
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:00 Х/ф «Вершник без
голови»
10:50 «Кримiнальнi
справи»
12:40 «Легенди карного
розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 19:30 Т/с
«Морський патруль»
17:10 Т/с «Швидка»
21:20 Т/с «Кримiналiст
- 6»
23:45 Т/с «Дуель пiд
сонцем»
НОВИЙ КАНАЛ
6:49, 08:59 Kids Time
06:50 М/с «Дракони:
Перегони безстрашних»
09:00 Серця трьох
11:00 Ревiзор
14:00 Страстi за
Ревiзором

16:30 Таємний агент
17:50 Таємний агент.
Пост-шоу
19:30 Суперiнтуїцiя
21:00 Аферисти
22:00 Х/ф «Пункт
призначення 2»
23:45 Х/ф «Пункт
призначення»
МЕГА
08:20, 17:00 Левиний рик
09:20 Дика Шрi-Ланка
10:20 Мiсця сили
12:20 Шосте вiдчуття.
Дар чи прокляття?
13:20 Україна: забута
iсторiя
14:10 Мiстична Україна
15:10, 21:40 Мистецтво
виживання
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
18:50 Таємницi
кримiнального свiту
19:50, 23:40 Великi
танковi битви
22:40 Погляд з середини
00:30 Бандитський Київ

ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Як
працюють мiста»
14:00 «Школа права»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10, 21:25 «Найбiльшi
танковi битви»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
19:00, 22:15 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Якiсне життя»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
8:20 «Файна Юкрайна»
09:15, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
12:10, 18:00 «Орел i
Решка»
13:10 «Орел i Решка. На
краю свiту»

14:10, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
19:00 «Орел i Решка.
Незвiдана Європа»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
00:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:15, 12:25, 20:40 Т/с
«Мереживо долi»
12:45 Х/ф «Смiшнi люди»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:25 Х/ф «Варенька»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

10:05 Громадянська
оборона
12:00, 13:15 Х/ф «Тiльки
для твоїх очей»
12:45, 15:45 Факти. День
15:05, 16:15 Т/с
«Володимирська, 15»
17:35, 21:30 «На трьох»
18:45, 21:10 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:40 Х/ф «Восьминiжка»
5 КАНАЛ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10,
12:25, 13:15, 14:15,
15:25, 16:15, 17:15, 18:15
Iнформацiйний день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Особливий
погляд
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

Ч Е ТВ Е Р , 1 Л Ю Т ОГО 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30, 10:50 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:40, 14:50
«Мiняю жiнку»
16:00 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:30 «Секретнi
матерiали»
21:00 Т/с «Школа»
22:00 «Мiняю жiнку - 13»
23:00 «Право на владу
2018»
2+2
08:00 «Облом.UA.»
09:00 Бушидо
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:45 «ДжеДАI»
11:05, 17:15 «Загублений
свiт»
12:05 «ДжеДАI. Дайджест
2017»
13:05 «Помста природи»
15:20 Х/ф «Транс»
19:20 Т/с «Зустрiчна

смуга»
21:10, 23:00 Т/с «Кiстки 6»
UA:ПЕРШИЙ
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40, 19:25 Д/с «1000
днiв для планети»
10:50 Т/с «Бодо»
11:55 Смачнi iсторiї
15:15 Надвечiр’я. Долi
17:50 Новини. Свiт
18:35 Новини. Культура
20:25 «Схеми»
21:50 Новини. Спорт
22:15 Д/с «Спiльноти
тварин»
23:15 Д/с «Музична
одiсея Арiрант. Шоу»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Свекруха або
невiстка
11:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти
справедливостi
15:50, 21:00 Т/с «На лiнiї

життя»
18:00 Т/с «Кiльце з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
23:20 Контролер
00:00 Т/с «CSI. Мiсце
злочину»
ПРЯМИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»
ТЕТ
6:45 ТЕТ Мультиранок

09:50 Х/ф «Злодiй та його
учитель»
11:00 Панянка-селянка
13:00 Казки У
14:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:00 Рятiвники
17:00 Казки У Кiно
18:00 Одного разу в Одесi
19:00, 20:00, 21:00
Одного разу пiд
Полтавою
19:30, 20:30 Танька i
Володька
22:00 Країна У. Новий рiк
23:00 Країна У
00:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
СТБ
6:05 Т/с «Коли ми вдома»
08:00 «Все буде смачно!»
08:55 «Хата на тата»
10:50 «МастерШеф - 5»
15:25 «Мiстичнi iсторiї-7 з
Павлом Костiциним»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»

20:00, 22:40 «Я
соромлюсь свого тiла 5»
00:00 «Один за всiх»
НТН
6:45 Х/ф «Чорна долина»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:05 Х/ф «Торпедоносцi»
10:50 «Кримiнальнi
справи»
12:35 «Легенди карного
розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 19:30 Т/с
«Морський патруль»
17:10 Т/с «Швидка»
21:20 Т/с «Кримiналiст
- 7»
23:45 Т/с «Дуель пiд
сонцем»
НОВИЙ КАНАЛ
06:09, 07:39 Kids Time
07:40 Серця трьох
10:50 Ревiзор
13:30 Страстi за
Ревiзором
16:20 Таємний агент
17:30 Таємний агент.

Пост-шоу
21:00 Аферисти
22:00 Х/ф «Пункт
призначення 3»
23:45 Х/ф «Пункт
призначення 2»
МЕГА
6:00 Бандитський Київ
07:20 Правда життя
08:20 Левиний рик
12:20 Зворотнiй бiк
Мiсяця
13:20 Україна: забута
iсторiя
14:10 Мiстична Україна
15:10, 21:40 Мистецтво
виживання
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00 Територiя гепарда
17:50, 22:40 Погляд з
середини
18:50 Таємницi
кримiнального свiту
19:50, 23:40 Великi
танковi битви
23:10 Пiд iншим кутом
ТРК «КИїВ»

7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»
13:10, 18:10 «Як
працюють мiста»
14:00 «Поради лiкаря»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10, 21:25 «Найбiльшi
танковi битви»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
19:00, 22:15 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Прогулянки
мiстом»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
7:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:20 «Файна Юкрайна»
09:15, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
12:10, 18:00 «Орел i
Решка»
13:10, 19:00 «Орел

i Решка. Незвiдана
Європа»
14:10, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:10, 21:00 «Орел i
Решка. Навколосвiтня
подорож»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
00:00 Т/с «Секс у
великому мiстi»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:25, 12:25, 20:40 Т/с
«Мереживо долi»
13:00 Х/ф «Нежданонегадано»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00, 19:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi»
00:25 Х/ф «Заграва»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi

новини
10:00 Секретний фронт
12:00, 13:15 Х/ф
«Восьминiжка»
12:45, 15:45 Факти. День
15:05, 16:15 Т/с
«Володимирська, 15»
17:35, 21:25 «На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Iнсайдер
23:40 Х/ф «Вид на
вбивство»
5 КАНАЛ
06:45, 18:40, 02:15
Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10, 12:25,
13:15, 14:15, 15:25, 16:15,
17:15 Iнформацiйний
день
18:15 ПроУкраїнське
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Акцент
23:10 «За Чай.com»
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П ’Я Т Н ИЦ Я, 2 Л Ю Т О ГО 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Снiданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:30, 10:50 «Чотири
весiлля»
12:20, 13:40, 14:50
«Мiняю жiнку»
16:00 Т/с «Я знову тебе
кохаю»
17:10 Т/с «Нескiнченне
кохання»
20:15 «Лiга смiху»
00:30 Драма «Маргарет»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00, 13:05 «Вiдеобiмба»
10:00, 18:15 «Спецкор»
10:35, 18:45 «ДжеДАI»
11:05, 17:15 «Загублений
свiт»
12:05 «ДжеДАI. Дайджест
2017»
15:10 Х/ф «Чужий 3»
19:20 Т/с «Перевiзник»
23:00 «Змiшанi
єдиноборства. UFC»
UA:ПЕРШИЙ

6:00, 16:45 М/с «Чорний
Джек»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:05,
21:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
09:40, 19:25 Д/с «1000
днiв для планети»
10:50 Т/с «Бодо»
11:55 Смачнi iсторiї
13:10, 14:30 Радiо. День
13:55 «Схеми»
17:50 Новини. Свiт
18:20, 21:30 Тема дня
18:35 Новини. Культура
20:25 Перша шпальта
22:15 Х/ф «Дефiцит»
23:40 Д/с «Музична
одiсея Арiрант. Шоу»
ТРК «УКРАїНА»
6:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Свекруха або
невiстка
11:20 Реальна мiстика
13:30, 15:30 Агенти

справедливостi
15:50 Т/с «На лiнiї життя»
18:00 Т/с «Кiльце з
рубiном»
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 00:00 Т/с «Я
чекатиму на тебе завжди»
23:20 Слiдами
ПРЯМИЙ
6:00, 07:15, 08:15 Ранок.
«Новий день»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
«Репортер». Новини
09:15, 10:15, 11:15, 12:15
Ранок. «Ми всi...»
13:15, 14:15, 15:15
«Деталi»
16:15, 23:00 «Кримiнал»
17:15 «Ситуацiя»
18:00, 19:00, 21:00
«Разом»
18:40, 20:20 «Ехо
України»
19:20 «Нейтральна
територiя»
21:20 «Подiї» вересня
22:00 «Пiдсумки»

ТЕТ
6:45 ТЕТ Мультиранок
09:30 Х/ф «Один на
Рiздво»
11:00 Панянка-селянка
14:00 Т/с «Домашнiй
арешт»
16:00 Рятiвники
18:00 Одного разу в
Одесi
19:00 Танька i Володька
21:00 М/ф «Iндики: назад
у майбутнє»
22:30 Х/ф «Роман iз
каменем»
00:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»
СТБ
7:10 Х/ф «Мiй лагiдний та
нiжний звiр»
09:35 Х/ф «Парфумерша»
17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
18:00 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
20:00, 22:40 Х/ф «Список
бажань»
00:40 «Один за всiх»
НТН

6:40 Х/ф «Кур’єр на схiд»
08:30 Ранковий «Свiдок»
09:05 Х/ф «Велике золото
мiстера Грiнвуда»
10:35 «Кримiнальнi
справи»
12:25 «Легенди карного
розшуку»
14:45, 19:00, 23:15
«Свiдок»
15:05, 19:30 Т/с
«Морський патруль»
17:10 Т/с «Швидка»
21:20 Т/с «Кримiналiст
- 7»
23:45 Х/ф «Розплата»
НОВИЙ КАНАЛ
6:15 М/с «Дракони:
Перегони безстрашних»
07:45 Серця трьох
10:30 Ревiзор
13:50 Страстi за
Ревiзором
16:30 Таємний агент
18:00 Таємний агент.
Пост-шоу
19:20 Суперiнтуїцiя
21:00 Аферисти
22:00 Х/ф «Пункт
призначення 4»

23:40 Х/ф «Пункт
призначення 3»

13:10, 18:10 «Як
працюють мiста»
14:00 «Школа права»
15:10 «Депутатська
приймальня»
16:10, 21:25 «Найбiльшi
танковi битви»
17:10, 20:20 «Ситуацiя»
17:20 «На часi»
19:00, 22:15 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Мiсто добра»
22:55 «Українська
Нацiональна Лотерея»

МЕГА
7:20 Правда життя
08:20 Левиний рик
10:20 Незвичайнi
культури
12:20 Полювання на НЛО
13:20 Україна: забута
iсторiя
14:10 Мiстична Україна
15:10, 21:40 Мистецтво
виживання
16:00, 20:50 Скарби зi
звалища
17:00 Приборкати змiя
17:50 Погляд з середини
18:50 Таємницi
кримiнального свiту
19:50, 23:40 Великi
танковi битви
22:40 Пiд iншим кутом
ТРК «КИїВ»
7:00 «Ранок по-київськи»
09:30 «Київ музика»
10:00, 23:20
«Телемаркет»
13:00, 15:00, 17:00, 21:00,
23:00 «СТН»

K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Файна Юкрайна»
09:15, 16:10 Т/с «БеверлiХiлс, 90210»
11:10 «Орел i Решка.
Шопiнг 2016»
12:10, 18:00 «Орел i
Решка»
13:10, 19:00 «Орел
i Решка. Незвiдана
Європа»
14:10, 20:00 «Орел i
Решка. Ювiлейний 2»
15:10, 21:00 «Орел i

Решка. Навколосвiтня
подорож»
22:00 «Вiрю не Вiрю»
00:00 «КВН»
ІНТЕР
6:10, 22:00 «Слiдство
вели... з Л. Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20
«Ранок з Iнтером»
10:15, 12:25 Т/с
«Мереживо долi»
12:45 Х/ф
«Приборкувачка тигрiв»
14:50, 15:45, 16:45
«Речдок»
18:00 «Стосується
кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
23:50 Х/ф «Ганнiбал.
Сходження»
ICTV
6:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:55, 20:20 Антизомбi

11:55, 13:15 Х/ф «Вид на
вбивство»
12:45, 15:45 Факти. День
15:05, 16:15 Т/с
«Володимирська, 15»
17:35 «На трьох»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Дизель-шоу
00:05 Х/ф «Живi вогнi»
5 КАНАЛ
6:45, 18:40, 02:15
Мiсцевий час
07:00, 07:30, 08:00, 08:30,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
22:00, 23:00 Час новин
07:10, 08:10, 21:25 Час
бiзнесу
08:50 Клуб LIFE
09:20, 17:50 Час громади
09:25, 10:10, 11:10, 12:25,
13:15, 14:15, 15:25, 16:15,
17:15 Iнформацiйний
день
19:30 Час. Пiдсумки дня
22:15 Стоп корупцiї!
23:10 «За Чай.com»
00:00 Час: Важливо

СУБОТ А , 3 Л Ю Т ОГО 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:00, 19:30 ТСН
06:45 «Грошi»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:45, 23:15 «Свiтське
життя»
10:45 «Iнспектор. Мiста»
12:20 Мелодрама «Тато
напрокат»
14:15 «Голос країни 8»
16:35, 21:15 «Вечiрнiй
квартал»
18:30 «Розсмiши комiка»
20:15 «Українськi
сенсацiї»
00:15 «Вечiрнiй Київ»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Бушидо
09:00 «Ситуацiя
«Небезпека»
09:25 «Угон по-нашому»
12:00 Т/с «Перевiзник»
13:50 Т/с «Ментiвськi
вiйни. Київ»
17:45 Х/ф «Експедицiя
«Ноїв ковчег»

20:10 Х/ф «Чужий 4:
Воскресiння»
22:10 Т/с «Зустрiчна
смуга»
00:05 «Нове Шалене
вiдео по-українськи»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
10:20 Хто в домi хазяїн?
11:20 Д/с «Щоденники
комах»
12:00 Х/ф «Естер
прекрасна»
14:00 Х/ф «Єлизавета.
Незаймана королева»
18:00 Х/ф «Милий друг»
20:00 «Гордiсть свiту»
21:35 Розсекречена
iсторiя
22:35 Вiйна i мир
23:20 Д/с «Музична
одiсея Арiрант. Шоу»
ТРК «УКРАїНА»
7:00, 15:00, 19:00

Сьогоднi
07:15 Зiрковий шлях
09:20 Т/с «Я чекатиму на
тебе завжди»
13:00, 15:20 Т/с «Тест на
любов»
17:00, 19:40 Т/с «Пробач»
22:10 Т/с «I падає снiг...»
ПРЯМИЙ
9:00, 11:00, 12:00, 16:00,
17:00, 19:00 «Репортер».
Новини
09:15, 12:15 «Золотий
гусак.» NEW
10:00, 15:00 Концерт
11:15, 16:15, 19:15
«Територiя позитиву»
13:00 Прямий ефiр з
Наталкою Фiцич
14:00 Споживач
17:15 «Ехо України»
18:00, 22:00 «Закрита
зона»
20:15 «Свiтськi хронiки»
21:00 THE WEEK
Мiжнародний огляд
тижня
23:00 «Кримiнал»

ТЕТ
6:45 ТЕТ Мультиранок
10:40 М/ф «Барбi. Магiя
дельфiнiв»
12:00 М/ф «Пустотливе
вороня»
15:00 Країна У. Новий рiк
17:00, 20:00, 21:30, 23:00
Танька i Володька
18:00 М/ф «Iндики: назад
у майбутнє»
19:30, 21:00, 22:30
Одного разу пiд
Полтавою
20:30, 22:00, 23:30
Одного разу в Одесi
00:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»

19:00 Х/ф «Було у батька
два сини»
22:50 «Давай поговоримо
про секс 4»
НТН
6:50 Х/ф «Крах iнженера
Гарiна»
12:00 «Легенди шансону»
13:00 «Свiдок. Агенти»
13:40 «Речовий доказ»
16:00 «Бокс. Найкращi бої
Олександра Усика»
17:15 «Переломнi 80-тi»
19:00 «Свiдок»
19:30 Х/ф «Королева
бензоколонки»
21:00 Х/ф «В iм’я короля»
23:30 Х/ф «Втрата надiї»

СТБ
6:10 «Хата на тата»
08:00 «Караоке на
Майданi»
09:00 «Все буде смачно!»
10:25 Х/ф «Список
бажань»
14:35 «МастерШеф.
Пiдлiтки»

НОВИЙ КАНАЛ
6:59, 07:59 Kids Time
07:00 М/с «Лунтик i його
друзi»
08:00 Ревiзор
10:50 Страстi за
Ревiзором
13:30 Х/ф «Коти проти
собак»

тижня
ТЕТ
6:45 ТЕТ Мультиранок
09:50 М/ф «Пустотливе
вороня»
11:15 Х/ф «Один на
Рiздво»
13:00 Вiталька. Один НЕ
вдома
14:00 Вiталька. Новий рiк
14:30 Країна У. Новий рiк
17:00, 20:00, 21:30, 23:00
Танька i Володька
18:00 Х/ф «Роман iз
каменем»
19:30, 21:00, 22:30
Одного разу пiд
Полтавою
20:30, 22:00, 23:30
Одного разу в Одесi
00:00 Т/с «Усi жiнки вiдьми»

два сини»
17:00, 23:10 «Я
соромлюсь свого тiла 5»
19:00, 22:10 «Слiдство
ведуть екстрасенси»
20:55 «Один за всiх»

15:10 Х/ф «Коти проти
собак: Помста Кiттi
Галор»
16:50 Х/ф «Елвiн та
бурундуки»
18:40 Х/ф «Час розплати»
21:00 Х/ф «Зоряний
десант»
23:20 Х/ф «Пункт
призначення 5»
МЕГА
07:30 Мiстична Україна
09:40 Великi танковi
битви
11:30, 21:00 Першi
винахiдники
14:20 Дика Арктика
16:10 Вiдчайдушнi
рибалки
18:10 Прокляття Че
Гевари
20:10 1377 спалених
заживо
00:00 Таємницi
автокатастроф

14:25 «Останнiй шанс
побачити»
15:30 «Euroshow М.
Поплавського»
16:20 «Київськi iсторiї»
16:50 «Паспортний стiл»
17:00, 21:00, 23:15 «СТН»
17:10 «Служба порятунку»
18:05 «Вирiшальнi битви
Другої свiтової вiйни»
19:00 «КИЇВ LIVE»
20:30 «Життєвi iсторiї»
21:25 Х/ф «Мiсця у
партерi»
23:10 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Три сестри»
10:00 «Ух ти show»
11:10 Т/с «H2O: Просто
додай води»
12:10 М/ф «Астерiкс:
Земля Богiв»
13:50 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
16:50 «Орел i Решка. Рай

ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»

та пекло»
22:00 «Їже, я люблю
тебе!»
00:00 Х/ф «Герцогиня»
ІНТЕР
08:45 «Подорожi в часi»
09:15 Х/ф «12 стiльцiв»
12:30 Х/ф «Не може
бути!»
14:30 Х/ф «Кавказька
полонянка, або Новi
пригоди Шурика»
16:10 «Iрина Бiлик та гурт
«ТIК» Кращi українськi
хiти»
18:00, 20:30 Т/с
«Повернешся поговоримо»
20:00 «Подробицi»
22:15 Т/с «Варенька.
Випробування любовi»
ICTV
7:25 Я зняв!
09:20 Дизель-шоу
10:50 Особливостi
нацiональної роботи
12:45 Факти. День

13:00 «На трьох»
16:20 Х/ф «Завтра не
помре нiколи»
18:45 Факти. Вечiр
19:20 Надзвичайнi
новини. Пiдсумки
20:05 Х/ф «Казино
«Рояль»
23:00 Х/ф «Золоте око»
5 КАНАЛ
7:00, 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, 22:00, 00:00
Час новин
12:35 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
13:10 Кiно з Я. Соколовою
13:30 Феєрiя мандрiв
14:35 Навчайся з нами
16:30 В кабiнетах
17:10 «За Чай.com»
18:10 Про вiйсько
18:25 Фактор безпеки
21:00 Велика полiтика
21:30 Вiкно в Америку
22:30 Док. проект
23:25 Нацiональний актив

НЕДIЛЯ , 4 Л Ю Т О ГО 2 018 Р ОК У
КАНАЛ 1+1
6:10 ТСН
07:05 «Українськi
сенсацiї»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 Лотерея «Лотозабава»
09:40 Марiччин кiнозал.
М/ф «Маша i ведмiдь»
09:50 «Громада на
мiльйон»
11:00, 11:55, 13:00,
13:55, 15:00, 16:25 «Свiт
навиворiт - 5: Iндонезiя»
17:30, 23:10 «Лiга смiху»
19:30 «ТСН-тиждень»
21:00 «Голос країни 8»
2+2
6:00 Мультфiльми
08:00 Бушидо
09:00 «Угон по-нашому»
10:00 «Загублений свiт»
14:00 Т/с «Зустрiчна
смуга»
15:55 Т/с «Перевiзник»
17:45 Х/ф «Вуличний
гонщик»

19:10 Х/ф «Клин клином»
21:00 Х/ф «Пiдстава»
22:40 «Змiшанi
єдиноборства. UFC»
UA:ПЕРШИЙ
6:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:30 Х/ф «Естер
прекрасна»
11:25, 13:35, 17:20 Д/с
«Щоденники комах»
12:10 Перший на селi
14:30 Фольк-music
16:00 Д/с «Дива Китаю»
16:30 «Плiч-о-плiч»
17:40 Т/с «Iмперiя»
20:00 «Гордiсть свiту»
22:15 Д/с «Зустрiч Лувру
та Забороненого мiста»
23:00 Д/с «Жива
природа»
23:20 Д/с «Музична
одiсея Арiрант. Шоу»
ТРК «УКРАїНА»
6:30 Сьогоднi

07:10 Зiрковий шлях
09:15 Т/с «Тест на любов»
12:50 Т/с «Пробач»
17:00, 21:00 Т/с
«Виноград»
19:00 Подiї тижня з О.
Панютою
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «I падає снiг...»
ПРЯМИЙ
9:00, 10:00, 11:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00 «Репортер».
Новини
09:15, 14:15, 15:15, 16:15,
17:15, 18:15, 22:00 «Ехо
України»
10:25 «Золотий гусак.»
NEW
11:15, 19:15 «Територiя
позитиву»
12:00 Споживач
13:00 Прямий ефiр з
Наталкою Фiцич
20:10 «Кисельов.
Авторське»
21:00 THE WEEK
Мiжнародний огляд

СТБ
7:10, 15:00 «Хата на тата»
09:00 «Все буде смачно!»
10:05 «Караоке на
Майданi»
11:05 Х/ф «Було у батька

НТН
6:40 Т/с «Життя, якого
не було»
10:05 «Україна вражає»
11:05 Х/ф «Королева
бензоколонки»
12:30 Х/ф «Здрастуй i
прощавай»
14:20 «Легенди карного
розшуку»
16:05 Х/ф «В iм’я короля»
18:30 «Свiдок. Агенти»
19:05 Х/ф «Весiлля в
Малинiвцi»
20:55 «Добрий вечiр»
22:50 Х/ф «Дачниця»
00:45 Х/ф «Втрата надiї»
НОВИЙ КАНАЛ
6:29, 08:09 Kids Time
06:30 Х/ф «Елвiн та
бурундуки»

08:10 Х/ф «Загублене
майбутнє»
10:00 Х/ф «Район 9»
12:10 Х/ф «Час розплати»
14:40 Х/ф «Еон Флакс»
16:20 Х/ф «Зоряний
десант»
18:50 Х/ф «Руйнiвник»
21:00 Х/ф «Суддя Дредд»
23:00 Х/ф «Прибрати
Картера»
МЕГА
6:00 Бандитська Одеса
07:30 Мiстична Україна
09:40 Великi танковi
битви
11:30, 21:00 Першi
винахiдники
16:10 Вiдчайдушнi
рибалки
17:10 Незвичайнi
культури
18:10 Майор «Вихор»
19:10 Чорна пiхота
20:10 Мiсто, яке зрадили
00:00 Таємницi
автокатастроф

28 січня з 09:00 до 16:00 КУПУЄМО ВОЛОССЯ – від 1 500 до 55 000 грн за кг. Стрижка безкоштовна.
Ордени, медалі, фотоапарати, годинники у жовтому корпусі, бурштинове намисто.
м. Вишгород, вул. Грушевського, 1, «Перукарня». Тел: (067) 622-01-61, (095) 431-63-06

3 лютого 2018 року о 10:00
відбудуться звітно-виборчі
збори кооперативу «Екран».
На повістці денній –
перевибори голови,
розмір членських внесків

Підприємству потрібні на постійну роботу ЗБІРНИК (ЗП —
12 000 грн) та РІЗНОРОБОЧИЙ (ЗП — 7 000 грн.) Місце
роботи: с. Новосілки, Вишгородський р-н. Звертатися в робочий час: (097) 683-92-79
Терміново потрібні двірники!
Потрібен хазяйновитий чоловік з професійним підходом до своєї
справи. Прибирання та обслуговування території житлового будинку.
Тел: (067) 993-33-78, Олег Петрович

«ПОСТЕЛЬКА». РЕСТАВРАЦІЯ подушок, ковдр.
ПРОДАЖ нових подушок, ковдр.
ХІМЧИСТКА та ФАРБУВАННЯ шкіри та хутра.
пров. Квітковий, 1 (район ринку)
Тел: (050) 823-34-58, (097) 614-56-47

Запрошуємо на постійну роботу в м. Вишгороді
РОЗКЛЕЙНИКА ОГОЛОШЕНЬ.
Бажано — жінка. З\П договірна. Тел. (073) 505-80-80

ТОВ «МКМ СЕРВІС ЛТД» запрошує на роботу
монтажників-висотників для монтажу обладнання HuaWei (3G) на базових станціях. Робота
пов’язана з відрядженнями по Україні. Зарплата –
за домовленістю при співбесіді.
Наша адреса: м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19.
Тел: (044) 354-31-96, 050-3539389

Пропоную послуги доглядальниці.
Тел: (098) 499-17-10, Ірина

ТРК «КИїВ»
8:00 «Ранок по-київськи»
10:30 «Шеф-кухар
країни»
14:00 «Паспортний стiл»
14:40 «Мультляндiя»
15:35 «Рецепт успiху М.
Поплавського»
16:05 «Прогулянки
мiстом»
16:35 Х/ф «Гордiсть i
пристрасть»
19:00 Х/ф «У долинi Ела»
21:00 «СТН-тижневик»
21:30 «СТН-спорттижневик»
21:50 Х/ф «Громадянин
Кон»
23:35 «Українська
Нацiональна Лотерея»
K1
6:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви,
що...»
08:20 «Три сестри»
10:00 «Ух ти show»
11:10 Т/с «H2O: Просто
додай води»

12:10 Х/ф «Випадковий
чоловiк»
14:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження»
18:50 «Орел i Решка. Рай
та пекло»
00:00 «КВН»
ІНТЕР
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i Решка. Рай
i пекло»
11:00 «Орел i Решка.
Перезавантаження 2»
12:00 Х/ф «Буркотун»
14:10 Х/ф «Все можливо»
16:10, 20:30 Т/с «Доярка
з Хацапетiвки-2»
20:00 «Подробицi»
22:10 Т/с «Варенька.
Наперекiр долi»
ICTV
6:45 Т/с «Вiддiл 44»
07:45 Х/ф «На секретнiй
службi Її Величностi»
10:35, 13:00 Х/ф «Живi
вогнi»

12:45 Факти. День
13:15 Х/ф «Золоте око»
15:55 Х/ф «Казино
«Рояль»
18:45 Факти тижня. 100
хвилин
20:35 Х/ф «Квант
милосердя»
22:45 Х/ф «Завтра не
помре нiколи»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 00:00
Час новин
12:15 Сiмейнi
зустрiчi
12:40 Прес-конференцiя
щодо ситуацiї у зонi АТО
15:15 П’ятий поверх
15:30 Нацiональний актив
18:00 Час. Пiдсумки
тижня
19:25 Невигаданi iсторiї
21:40 Час-Time
23:30 Фiнансовий
тиждень

Вишгородське МКП «Водоканал»
запрошує на роботу чоловіків
за спеціальностями:
— слюсар аварійно-відновлювальних робіт;
— електромонтер;
— машиніст екскаватора;
— інженер з охорони праці;
— начальник водопровідно-каналізаційної
дільниці.
Довідки за тел: (04596) 23-354

ТУТ
МОЖЕ БУТИ
ВАША РЕКЛАМА
Довідки за тел: (04596) 5-27-25
www.vyshgorod.in.ua

8
Щиро
дякуємо!

27 січня

Мозаїка

2018 року

Нехай дарують радість Вам літа

Шановна Галино Петрівно!
Дружний колектив дитячого садка «Ластівка» щиро вдячний Вам
за багаторічний творчий неспокій, дружні стосунки, доброзичливе
ставлення, материнську турботу та любов до колег та вихованців!
За 40-річчя яскравої педагогічної діяльності у стінах «Ластівки»!
За майже 25-річчя плідної праці керівника дитячого садка!
Нас поєднують довгі роки співпраці. Ваша мудрість, креативність,
толерантність завжди згуртовували і трудовий колектив, і однодумців
за його межами. Ваша активність, бадьорість, оптимізм завжди слугували всім за приклад. Дякуємо за повсякчасну підтримку, пораду, небайдужість до професійних та особистих проблем!
Нехай дарують радість Вам літа,
Душа сто літ хай буде молодою,
Хай Вам рясні колосяться жита,
Джерела б’ють цілющою водою.
Хай друзі щиро в Ваш заходять дім,
І буде хліб й до хліба на столі!
Здоров’я й щастя зичим від душі!
Вдячні «ластівки»

День соборності України
22 січня майже сто років тому в Україні відбулася знаменна подія – об’єднання двох суверенних
українських держав: Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в одну самостійну соборну державу.
День Соборності України – це свято, яке символізує
цілісність України та національне єднання українського народу. Кожного року я разом з моїм колективом,
приєднуємося до Всеукраїнського флеш-мобу з нагоди

26 січня відзначає день народження
Олена Анатоліївна МЕЛЬНИК.
Щиро вітаємо прекрасну доньку, чудову дружину, маму, гарну жінку!
Бажаємо здоров’я і натхнення, любові і уваги, тепла і сонячного настрою,
успіхів у всьому, яскравих вражень і веселки емоцій! Нехай у твоєму житті завжди будуть квіти і сюрпризи, посмішки
і хороші події, щастя і радість, удача і
везіння!
Мов хризантеми, зорі золоті
Зберем тобі на щастя й світлу долю,
Щоб мала стільки радості в житті,
Як струн вітрів у ранній пісні поля.
Бажаєм долі щедрої, тепла,
Кохання, добрих вірних друзів,
Щоб врода не зів’яла, а цвіла,
Немов калина у широкім лузі!
Рідні, друзі

З ЮВІЛЕЄМ!
Колектив служби ліфтів КП «УК» ВМР
щиро вітає з 55-річним ювілеєм шановного
колегу, офіцера Військово-повітряних сил
Валерія Івановича СОКОЛОВА!
Поважаємо тебе – трудолюбиву, миролюбну людину, закохану в небо, яка й нині
з любов’ю ділиться своїм захопленням із
молоддю, передає їй майстерність авіамоделювання, пілотування та управління
літаючими апаратами.
Бажаємо тобі міцного здоров’я та успіхів у всіх починаннях.
Колего, одружись!
Колеги

Працюємо з 9:00 до 20:00 з понеділка до суботи включно.
Тел.: (063) 198-47-71. Сайт магазину: royalbeauty.kiev.ua

У приватний садочок
м. Вишгорода
запрошуємо
помічника вихователя.
Висока заробітна плата.
Тел: 067-527-22-07
Робота в Польщі, Чехії.
Все оформлення — за наш рахунок.
Дуже великий вибір вакансій.
З/п – від 18 000 грн.
Безкоштовне проживання.
Тел: (098) 182 29 29,
(066) 324 45 22

Кредит до 100 000 грн без застави,
без довідки – до 50 000 грн.
Також перекредитуємо
ваші кредити до 200 000 грн.
Заявка по телефону – і заберіть кредит.
Тел: (098) 445-66-67, (050) 480-77-07,
(093) 096-43-44

ліцензія серія АВ №580561 видана 11.01.2012 р. державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України

ліцензія серія АЕ №460927 видана 25.11.2014 р.
державним центром зайнятості

Тел. (04596) 5-27-25
e-mail: ngvyshgorod@ukr.net

ПРОФЕСІЙНІ МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ
ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ МАЙСТРІВ
САЛОНІВ КРАСИ ТА ПЕРУКАРЕНЬ
Ми знаходимося за адресою:
м. Вишгород, пл. Шевченка, 3 (буд. «свічка»)
В наявності продукція відомих вітчизняних та світових брендів:
Kodi, My Nail, Fox, PNB, Trendy Nails, Olton, Staleks, Bio Plant, Nouvelle, Profi Style, Salon, Royal Beauty
(лаки, гель-лаки, стартові набори, декор, засоби по догляду, декоративна косметика, шампуні, фарби для
волосся, манікюрний інструмент, засоби для дезінфекції та одноразова продукція).
Професійна заточка інструментів.

Хай зорями радість тебе осипає,
Природа здоров’ям наділить міцним.
Тебе з днем народження ми привітаєм
Хай щира любов завітає в твій дім!
Мама, дружина Ірина

Директор КП
«Редакція газети «Вишгород»,
в. о. головного редактора —
Володимир Ткач

святкування Дня соборності України, який називається
«Україна ЄДИНА». Метою цієї ідеї є нагадати українському народу та усім країнам світу про те, що Україна
– єдина, про те, що ми – незламний народ. Не дивлячись на всі випробування, які надсилає нам доля, ми
тримаємось разом, і це головне!
Від щирого серця вітаю українців із цим святом.
Бажаю віри та надії в омріяне майбутнє, впевненості
в своїх починаннях для досягнення поставленої мети!
Здоров’я вам та вашим родинам! Зі святом!
З повагою
Трохим ІВАНОВ

Пропонуємо широкий асортимент продукції для майстрів манікюру, педикюру,
штучного нарощування нігтів, перукарів, косметологів, масажистів.

ВІТАЄМО з ЮВІЛЕЄМ Віталія Михайловича ПИЛИПЕНКА!
Бажаєм тобі фантастичного щастя,
Безкрайнього моря чудових подій.
Хай все, що бажаєш, швидесенько вдасться,
А також – цікавого втілення мрій.

Âèøãîðîä

Вишгород

Купуй органічне

Натуральна косметика за помірними цінами

Завітайте в наш фірмовий магазин «Каприз» за адресою: м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2 (сьомий магазин, приміщення колишньої аптеки).
У магазині представлена продукція виробників косметики
Вишгородського р-ну: фабрики «Комбі» та Фармацевтичного науково-дослідницького центру «Альянс краси»;
Професійна косметика для волосся на основі аргани,
гіалуронової кислоти, кератину та колагену
Шампуні та бальзами на основі витяжки з 15 трав та 5
цінних масел
Біологічна продукція на основі відвару трав:
шампуні, бальзами, лікувальні мазі, креми,
дитяча косметика

Заступник головного редактора — Вікторія Шмигора
Літредактор, кореспондент — Валентина Яковенко
Фотокореспондент, набірник — Андрій Максімов
Художній редактор — Максим Крадожон
Бухгалтер — Ірина Поліщук

Органічні засоби для прання та миття посуду
Екологічна продукція для миття посуду
Безаміачна фарба для волосся та брів.
Зубні пасти на натуральній основі
Міцелярні муси та вода
Також у нас є продукція виробництва Білорусії: косметика та пральні засоби
Наші ціни вас приємно здивують
Працюємо з 10:00 до 19:00
(обідня перерва з 14:00 до 15:00)
У суботу – з 10:00 до 15:00.
Неділя – вихідний.
Тел: (066) 522-30-87

ТОВ «Житлопобут-2007» повідомляє про намір збільшення тарифу з утримання будинків,
споруд та прибудинкової території з 2018 року у
багатоквартирному будинку, що знаходиться за
адресою: м. Вишгород, пр-т Шевченка, буд. 6-а.
Питання та пропозиції приймаються у письмовій
формі протягом 14 діб за вищевказаною адресою.
ТОВ «Житлопобут-2007»

P.S.
Робити те, що любиш, – свобода.
Любити те, що робиш, – щастя.
Погляди редакції не завжди збігаються з думкою авторів
публікацій. Редакція залишає за собою право скорочувати надані
матеріали, які не рецензують і не повертають.
Відповідальніс ть за дос товірніс ть даних несу ть автори публікацій
(рекламодавці).
Матеріали, опубліковані під знаком Р,
друк уються на платній основі.
Останній термін надання матеріалів — середа, 13-00

Засновник — Вишгородська міська рада
Передплатний індекс газети у Каталозі місцевих періодичних видань
40007. Газета виходить щосуботи. Ціна договірна.
Свідоцтво про реєстрацію КВ № 957 від 20.09.1994 року
Адреса редакції: 07300, м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2;
Тел/факс: (04596) 5-27-25. Надруковано у «МЕГА-ПОЛІГРАФ»
Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14. Наклад 13 000 примірників

