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19 квітня на другому пленарному засідання чергової LXI сесії
Вишгородської міської ради депутати виділили 100 000 гривень
комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Вишгородської районної ради для профілактики і діагностики захворювань в епідеміологічний сезон та період поширення вірусу СОУЮ-19 в Україні, а також 200 000 гривень
КП «Управляюча компанія» на дезинфікуючі засоби.
Влас. інф.

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

e-mail: ngvyshgorod@gmail.com
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Планета заганяє нас по домівках, щоб ми навели в них порядок:
починаючи зі своєї кімнати, продовжуючи своїми думками
Перший тиждень карантину вишгородці
пережили без панічного жаху і ексцесів, що
безумовно робить їм честь. У місті не було
зафіксовано фактів дикунства на кшталт
аборигенів з Нових Санжар, цькування підозрілих на вірус людей, як це було в одному
селі на Житомирщині.
Там жінка повернулася з Італії із заробітків. Перед вильотом проходила перевірку у
Мілані, далі — в аеропорту, по прильоту — у
Борисполі, потім у Житомирі. Численні обстеження засвідчили абсолютно здоровий стан.
Але дрімучі сільські мракобіси не повірили
медицині і почали справжнє цькування жінки.
Зайшла вона у сільмаг — бабульки, божі

кульбаби, — хто куди, заговорила із сусідами
— ті у хату під ключ, а то ще зайде, завітала
на пошту — зв’язківці впали у ступор і т. д.
Дикість цих бісогонів — на рівні феодалізму.
Ось чому радує той факт, що вишгородці виявилися українцями ХХІ століття.
Карантин зламав звичний спосіб життя,
обмежив нас дуже багато в чому, але попри
все у людей з’явилася можливість переглянути деякі свої дії і вчинки, звернути увагу на те,
до чого не доходили руки. Непосидючим містянам є нагода проявити себе на дачах, підготуватися до весняної посівної городницької
кампанії. Вірус з лопатою не дружить! Недарма бацька Лукашенко у зверненні до білору-

сів зауважив, що «поле всіх вилікує». У разі
потепління можна висаджувати цибульку,
часничок, висівати редиску під плівку тощо,
дбати про майбутні вітаміни проти вірусів.
Так чи інакше, але у батьків з’явилося
більше часу побути зі своїми дітьми, зайнятися з ними пізнавальними справами, разом
почитати, помайструвати тощо.
Вимушену відпустку можна спланувати
таким чином, що з’явиться можливість відвідати своїх батьків не лише на день народження чи Пасху. Так зробіть приємний сюрприз
рідним.
Карантин — це не ізоляція від зовнішнього світу. Інтернет надає такі можливості, що

практично увесь світ перед вами. Коли ми можемо ось так спокійно, без поспіху переглянути оскароносні фільми, побувати на врученні
премії Греммі, послухати божественний спів
з віденської опери, потусуватися на концерті
Біллі Айліш, або закінчити онлайн курси, які,
до речі, стали доступнішими?
Давайте проведемо ці тривожні складні
тижні спокійно, без паніки і психозу, наповнимо їх глибоким змістом, конкретними добрими справами, в першу чергу для своїх сімей,
близьких і рідних. Щоб потім не було соромно
за свій примітивізм, нікчемність і моральну
убогість. Все у наших руках.
Влас. інф.

До уваги читачів, дописувачів, рекламодавців газети «Вишгород»
Дорогі друзі! Ми завжди раді вас бачити в офісі нашої редакції, наші двері відчинені для кожного.
Проте у зв’язку з ситуацією щодо коронавірусу, карантинних заходів і обмежень, задля нашої спільної безпеки просимо вас тимчасово обмежити
при можливості відвідування редакції і подавати вашу рекламу, оголошення, вітання, статті та інше на електронну адресу ngvyshgorod@gmail.com
Оплатити платні матеріали Ви зможете через Приват24.
У разі запитань телефонуйте за номером: (063) 262-32-55. Дякуємо Вам за розуміння. Бажаємо усім бути здоровими!
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Про тимчасове зупинення роботи об'єктів загального користування,
розташованих на території Вишгородського району,
з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру
респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19
Розпорядження Вишгородської
районної державної адміністрації
Київської області № 154 від 16.03.2020
Відповідно до Указу Президента
України від 13 березня 2020 року №
87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13
березня 2020 року «Про невідкладні
заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,
постанови Кабінету Міністрів України від
11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України
коронавірусу COVID-19», враховуючи
рішення засідання комісії з питань техногенної, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо зниження ризику
інфікування та попередження розповсюдження гострої респіраторної інфекції,
спричиненої коронавірусом СОУГО-19,
від 13 березня 2020 року, рішення засідання оперативного штабу щодо недопущення занесення і поширення на
території Вишгородського району випадків захворювань, спричинених новим
коронавірусом, виявленим в м. Ухань
(провінція Хубей, Китай) від 16 березня
2020 року № 3 та з метою попередження
розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену
коронавірусом COVID-19:
1. 18 березня 2020 року з 00:00 тим-

часово зупинити роботу таких об'єктів
загального користування незалежно від
форми власності та підпорядкування з
присутністю більше 10 осіб, розташованих на території Вишгородського району, до 3 квітня — до особливого розпорядження виконуючого обов'язки голови
райдержадміністрації та скасування обмежувальних заходів:
— музеїв, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;
— дитячих розважальних центрів та
клубів, майданчиків, у тому числі спортивних;
— фітнес-клубів, тренажерних залів,
басейнів, спортивних майданчиків та
стадіонів;
— усіх магазинів, крім продуктових
та аптек;
— ринків, виїзної торгівлі, ярмарків;
— ресторанів, закладів громадського
харчування, серед іншого у готелях, барів, клубів, кафе, дискотек, пабів;
— інших закладів та установ (на розсуд та під особисту відповідальність керівника).
2. Вишгородській міській, Димерській селищній, Катюжанській, Синяківській, Новопетрівській та Демидівській
сільським радам, ОСББ, ЖБК організувати щоденну обробку дезінфікуючими
засобами дверних ручок, сходових клітин та перил, ліфтових кабін та місць загального користування багатоквартир-

На Київщині діє цілодобова «гаряча
лінія»:
+38 (045) 63-100-46 - для інформування
населення щодо отримання консультації
та медичної допомоги у разі появи симптомів, схожих на коронавірус COVID-19.
«Гарячу лінію» створено на базі центральної оперативної диспетчерської
КНП КОР «Київський обласний центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».
Дзвінки приймає лікар-консультант.

Адміністрація КНП
«Вишгородська ЦРЛ» інформує:
Кожні два дні проходять засідання комісії з надзвичайних ситуацій
при Вишгородській райдержадміністрації.
В лікарні сформовано оперативний штаб КНП «Вишгородська
ЦРЛ» для координації дій щодо недопущення занесення і поширення
випадків захворювань, спричинених новим коронавірусом, виявленим
у місті Ухань (провінція Хубей, Китай) (далі — 2019-nCoV).
Видано внутрішньолікарняний наказ про введення протиепідеміологічного режиму в закладі.
Станом на 18.03.2020 закуплено: 10 бактерицидних ламп із захисним екраном; 100 бактерицидних ламп; 26 опромінювачів; 10 пульсоксиметрів; рукавички, спецодяг, респіратори.
Придбано дезінфікуючі засоби для проведення протиепідеміологічних обробок.
За розподілом з області отримано 12 000 масок.
У наявності тест-системи на визначення грипу А+В.
Усі засоби розподілені між відділеннями, в тому числі в інфекційне
відділення, що розташоване в смт Димері.
Для забезпечення невідкладних дій при захворюванні на COVID-2019
виділено ліжковий резерв (перепрофільовані ліжка у відділеннях) — 40
ліжок. Організовано реанімаційний блок інтенсивної терапії для хворих з гострою дихальною недостатністю. Блок інтенсивної терапії на 6
ліжок укомплектовано шістьма апаратами штучної вентиляції легень.
НАГОЛОШУЄМО! СТАНОМ на 18.03.2020 підтверджених випадків
захворювання на COVID-2019 у Вишгородському районі НЕ ЗАФІКСОВАНО!
Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил особистої гігієни.
Джерело: Офіційна сторінка МОЗ України

них житлових будинків на відповідних
територіях.
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування утриматися від
проведення колегіальних зборів та засідань (тимчасових комісій, виконавчих
комітетів, колегій, сесій), окрім тих, що
мають нагальну потребу у проведенні та
безпосередньо пов'язані з надзвичайними ситуаціями, або реалізацією заходів
щодо попередження поширення гострої
респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19.
4. Керівникам автотранспортних підприємств, які здійснюють транспортне
обслуговування населення району, постійно забезпечувати обробку громадського транспорту дезінфікуючими засобами.
5. Попередити керівників закладів, установ, організацій незалежно від
форми власності та підпорядкування, а
також інших суб'єктів підприємницької
діяльності про персональну відповідальність за невиконання цього розпорядження згідно з чинним законодавством
України.
6. Рекомендувати КНП «Вишгородська центральна районна лікарня» Вишгородської районної ради за можливості
перенести планові медичні заходи, обмежити відвідування території лікарні
особам, які не потребують лікування.
7. Закладам охорони здоров'я запрова-

дити масочний режим для працівників.
8. Мешканцям населених пунктів
району дотримуватись інструкцій та рекомендацій ВООЗ в епідемічний період
для населення, уникати масового скупчення в громадських місцях, вулицях та
транспорті, без нагальної потреби не
здійснювати виходи на вулицю, окрім
відвідування аптек, медичних закладів, з
метою придбання продуктів харчування,
догляду за рідними та поїздок на роботу.
9. Рекомендувати особам, які повертаються з країн, де зафіксовані випадки
зараження на коронавірус, дотримуватись інструкцій та рекомендацій ВООЗ
щодо самоізоляції.
10. Доручити відділу комунікацій та
зв'язків з громадськістю адміністрації
забезпечити широке анонсування та висвітлення інформації про тимчасове зупинення роботи об'єктів загального користування, розташованих на території
Вишгородського району, з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію,
спричинену коронавірусом COVID-19, із
залученням електронних та друкованих
засобів масової інформації.
11. Виконання цього розпорядження
покласти на органи місцевого самоврядування, на території яких знаходяться
вказані заклади, організації, установи.
Виконуючий обов’язки
голови адміністрації О. ДАНЧИН

Про додаткові заходи із попередження у
зв’язку із загрозою епідемії коронавірусної
інфекції COVID-19 у м. Вишгороді
Розпорядження міського голови
№ 35 від 16 березня 2020 року
На виконання законів України, ст. 42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист населення від інфекційних
хвороб», «Про забезпечення санітарного та
епідеміологічного благополуччя населення»,
рішення засідання Кабінету Міністрів України
від 11.03.2020, розпорядження виконуючого
обов’язки голови Вишгородської районної державної адміністрації від 13 березня 2020 року
№ 147 «Про додаткові заходи із попередження
виникнення гострої респіраторної хвороби»:
рекомендувати керівникам підприємств,
установ та організацій усіх форм власності у
м. Вишгороді до 03 квітня 2020 року вжити відповідних заходів, а саме:
— запровадити режим профілактичного
спостереження за особами із числа персоналу, негайно відправляти додому на самоізоляцію усіх працівників, які мають ознаки гострих
респіраторних захворювань, визначити чергову особу щодо перевірки персоналу;
— передбачити щоденне вологе прибирання з додаванням дезінфікуючих речовин службових приміщень;
— комунальним підприємствам м. Вишгорода забезпечити вологе прибирання у
під’їздах, громадських вбиральнях, а саме:
вхідних дверей, поручнів, кабін ліфтів та кнопок виклику ліфту в під’їздах;
— обмежити доступ громадян до адміністративних приміщень, будівель, споруд;
скасувати до особливого розпорядження
проведення особистих прийомів;
— прийом заяв від фізичних та юридичних
осіб здійснювати в телефонному режимі та за
допомогою електронних засобів комунікацій;

— комунальному підприємству «Вишгородпастранс» здійснювати двічі на день заходи дезінфекції громадського транспорту на
маршрутах загального користування з його
обов’язковим провітрюванням та протиранням
поручнів і віконного скла на кінцевих зупинках;
довести до відома перевізників на маршрутах загального користування сполученням
«м. Вишгород – Київ АС «Героїв Дніпра» ТОВ
АТН та «м. Вишгород – Київ АС «Полісся» ТОВ
«Димерське АТП» про необхідність здійснення
заходів дезінфекції громадського транспорту.
— Тимчасово, до 03 квітня 2020 року, обмежено відвідування адміністративної будівлі Вишгородської міської ради, скасовано до
особливого розпорядження проведення особистих прийомів громадян, прийом заяв від
фізичних та юридичних осіб здійснюється в
телефонному режимі за номером (04596) 54203 та за допомогою електронних засобів комунікацій (електронна адреса vyshgorod946@
gmail.com).
— Попередити керівників закладів, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, а також інших суб’єктів
підприємницької діяльності про персональну
відповідальність за невиконання цього розпорядження згідно з чинним законодавством
України.
— Начальнику фінансово-бухгалтерського
відділу Мирієвському І.В. забезпечити здійснення закупівлі дезінфікуючих засобів для обробки приміщень Вишгородської міської ради
та місць загального користування на території
м. Вишгорода.
Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
Міський голова О. МОМОТ

Вишгород
Субота, 21 березня 2020 року

АКТУАЛЬНО

Оперативна інформація про поширення
коронавірусної інфекції COVID-19
18 березня 2020
Станом на 18 березня (22:00) 2020 в
Україні було лабораторно підтверджено
16 випадків COVID-19, з них 2 летальних.
Протягом дня 17 березня до Центру
громадського здоров’я надійшла 41 підозра на COVID-19 (Вінницька область —
3, Дніпропетровська — 5, Донецька — 3,
Закарпатська — 3, Івано- Франківська
— 3, Київ — 14, Миколаївська — 1, Рівненська — 2, Сумська — 2, Тернопільська — 2, Херсонська — 1, Черкаська
— 1, Чернівецька — 1). Всього з початку
2020 року надійшло 181 повідомлення
про підозру на COVID-19, 14 випадків
підтверджено лабораторно, Чернівецька область — 10 (1 летальний), Київська
область — 3, Житомирська — 1 (1 летальний).
До вірусологічної референс-лабораторії 17 березня було доставлено 25
зразків, протестовано 34 зразки, отримано 7 позитивних (Чернівецька область — 6, Київська область — 1) на
COVID-19, решта мазків у роботі.
У світі було зареєстровано 198 155
випадків захворювання COVID-19, з них
81 960 осіб одужали; за межами Китаю
зафіксовано 117 069 випадків.
На території Європейського регіону
зареєстровано 74 142 випадки захворювання COVID-19 (Італія — 31 506,
Іспанія — 11 178, Франція — 7 730, Німеччина — 7 156, Швейцарія — 2 643,
Великобританія — 1 954, Голландія — 1
705, Австрія — 1 332, Бельгія — 1 243,
Норвегія — 1 169, Швеція — 1 167, Данія — 977, Португалія — 448, Чехія —
434, Греція — 387, Фінляндія — 319, Ізраїль — 304, Ірландія — 292, Словенія
— 275, Ісландія — 225, Естонія [PU1]
— 225, Румунія — 184, Польща — 156,
Сан-Марино — 104, Словаччина — 97,
Російська Федерація — 93, Болгарія —
81, Сербія — 72, Хорватія — 65, Латвія — 60, Албанія — 55, Угорщина — 50,
Білорусь — 36, Грузія — 34, Казахстан
— 33, Кіпр — 33, Північна Македонія —
31, Вірменія — 30, Республіка Молдова
— 30, Азербайджан — 28, Литва — 25,
Боснія і Герцеговина — 21, Мальта —
21, Люксембург — 19, Узбекистан —16,
Андорра —14, Україна — 14, Ліхтенштейн — 7, Туреччина — 5, Монако — 2,
Святий Престол — 1) та 3347 летальних
випадків (загалом у світі 7954).
17 березня Верховна Рада України
ухвалила законопроект про внесення
змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).
Передбачається, що медпрацівникам, які задіяні на роботах з ліквідації
з коронавірусу в Україні, доплачуватимуть до 200 % зарплати. Також будуть
здійснені доплати окремим категоріям
працівників, які забезпечують основні
сфери життєдіяльності.
Законом також встановлюється відповідальність за порушення санітарних
норм під час поширення коронавірусної
інфекції. Зокрема, для осіб, які можуть
бути інфіковані COVID-19, за самовільне
залишення місця обсервації (карантину)
передбачена адміністративна відповідальність. А за порушення санітарних
правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням буде підвищено
кримінальну відповідальність.
Крім того, буде спрощено процедуру
державних закупівель товарів для боротьби із коронавірусом. Зокрема буде
звільнено від сплати ввізного мита та
ПДВ лікарські засоби, медичні вироби

та медичне обладнання, призначені для
запобігання виникнення і поширення
COVID-19. Ціни на товари медичного
призначення та соціально значущі товари контролюватиме Кабінет Міністрів
України.
Буде також запроваджено комплекс
правових норм, спрямованих на захист
прав фізичних та юридичних осіб під час
карантину та обмежувальних заходів,
пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), а саме:
можливість роботи вдома для працівників, державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування та надання за їх згодою відпустки;
надання права власникам змінювати режими роботи органів, закладів,
підприємств, установ, організацій, зокрема, щодо прийому та обслуговування фізичних та юридичних осіб з
обов’язковим інформуванням населення про це через веб-сайти та інші комунікаційні засоби;
заборона на скасування дії довідки
про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (на період карантину та на
30 днів після його відміни);
заборона на притягнення до адміністративної відповідальності іноземців
та осіб без громадянства, які не змогли
виїхати за межі України або не змогли
звернутися до територіальних органів/
підрозділів Державної міграційної служби України із заявою про продовження
строку перебування на території України, у зв’язку із введенням карантинних
заходів;
віднесення юридичного факту введення карантину до форс-мажорних обставин;
продовження строків отримання та
надання адміністративних та інших послуг;
низка заходів, спрямована на захист прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, недопущення припинення
надання житлових субсидій, реєстрації
безробітних тощо;
заборона на проведення органами
державного нагляду планових заходів із
здійснення державного контролю у сфері господарської діяльності.
ВООЗ опублікувала оновлене керівництво «Клінічне ведення тяжкої гострої
респіраторної інфекції (SARI) при підозрі
на захворювання COVID-19». Цей документ надає клініцистам оновлене тимчасове керівництво своєчасного, ефективного ведення пацієнтів з підозрою і
підтвердженням COVID-19/
13 березня Генеральний директор
ВООЗ на брифінгу для ЗМІ по COVID-19
оголосив, що в даний час Європа стала
епіцентром пандемії, де реєструється
більше випадків і смертей, ніж в решті
світу, за винятком Китаю. В даний час
щоденно реєструється більше випадків,
ніж у Китаї в розпал епідемії.
ВООЗ продовжує підтримувати країни в готовності та реагуванні. Відправлено поставки засобів індивідуального
захисту в 56 країн, готується до відправлення у ще 28 країн і відправлено майже
1,5 мільйона діагностичних тестів у 120
країн.
Досвід Китаю, Республіки Корея,
Сінгапуру та інших країн ясно показує,
що активне тестування і відстеження
контактів у поєднанні із заходами соціального дистанціювання і мобілізацією
громади можуть запобігти зараженню і
врятувати життя людей.
Спільно з Фондом Організації
Об’єднаних Націй та Швейцарським
фондом благодійності ВООЗ запус-

кає Фонд солідарного реагування на
COVID-19, щоб дати можливість окремим особам і організаціям зробити свій
внесок.
Зібрані кошти будуть використані
для координації дій у відповідь, для закупівлі масок, рукавичок, халатів і захисних окулярів для працівників охорони здоров’я, для закупівлі діагностичних
тестів, для поліпшення епіднагляду і для
інвестицій у дослідження і розробки.
З самого початку спалаху COVID-19
IPC відіграє важливу роль у профілактичних і пом’якшуючих заходах. Щоб
забезпечити засноване на фактичних
даних керівництво за якістю і оперативне реагування на глобальний попит,
ВООЗ скликала Спеціальну консультативну групу експертів з профілактики
та інфекційного контролю у рамках Програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій
в галузі охорони здоров’я (WHE), в якій
беруть участь члени Глобальної мережі
з профілактики та інфекційного контролю (GIPCN), члени відповідних установ
і держави-члени, уражені COVID-19. Ця
консультативна група підтримує компонент WHE IPC, надаючи своєчасні рекомендації по готовності та реагуванню
на COVID-19 на основі наявних даних.
Вони проводять щотижневі обговорення
технічних аспектів заходів IPC і обмінюються досвідом у постраждалих країнах.
Генеральний директор ВООЗ на
прес брифінгу 12 березня:
Перше — cлід готуватися та бути готовими.
У 77 країнах і територіях не зареєстровано жодного випадку захворювання, а в 55 країнах і територіях зареєстровано 10 випадків або менш. У країн
є можливість підготувати своїх людей і
свої медичні установи.
Друге — виявляти, запобігати і лікувати.
Країни не можуть боротися з вірусом, якщо не знають, де він знаходиться. Це означає необхідність надійного
спостереження, щоб знайти, ізолювати,
перевірити і опрацювати кожен випадок,
щоб розірвати ланцюг передачі.
Третє — зменшити і придушити.
Навіть, якщо ви не можете зупинити
передачу вірусу, ви можете уповільнити
її і захистити медичні установи, будинки для людей похилого віку та інші, але
тільки, якщо ви перевіряєте всі підозрілі
випадки.
Четверте, інновації та покращення.
Це новий вірус і нова ситуація. Усі навчаються і мають шукати нові способи
запобігання інфекцій, порятунку життів і
мінімізації впливу. У всіх країн є уроки,
якими можна поділитися.
ВООЗ працює вдень і вночі, щоб
підтримати всі країни. Станом на 12 березня було надіслано засоби індивідуального захисту в 57 країн, готується до
відправки ще в 28 і доставлено лабораторних матеріали у 120 країн.
Генеральний директор ВООЗ у своєму брифінгу 11 березня для засобів масової інформації заявив, що за оцінкою
ВООЗ спалах COVID-19 у світі охарактеризовано як пандемію.
У зв’язку із поширенням COVID-19
у світі, громадянам України рекомендується тимчасово утриматися від поїздок
до країн або окремих територій держав,
найбільш уражених вірусом. Зокрема,
до Іспанії, північних регіонів Італії, Франції, В’єтнаму, Республіки Корея, Японії,
Ірану.
ВООЗ закликає всі країни підготуватися до можливого поширення COVID-19
шляхом підготовки систем екстреного
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реагування; підвищення здатності виявлення пацієнтів і їх лікування; забезпечення лікарень приміщеннями,
витратними матеріалами і необхідним
персоналом; розробка екстреної медичної допомоги.
Оскільки спалах COVID-19 продовжує розвиватися, ВООЗ проводить
його порівняння з грипом. Обидва викликають респіраторні захворювання,
але між цими двома вірусами і тим, як
вони поширюються, є важливі відмінності. Це має важливе значення для
прийняття заходів охорони здоров’я громадськості для реагування на кожен вірус.
Чим схожі COVID-19 і віруси грипу?
По-перше, COVID-19 і віруси грипу
мають подібну клінічну картину захворювання. Тобто вони обидва викликають респіраторне захворювання, яке
являє собою широкий спектр захворювань від безсимптомного або легкого до
важкого захворювання і смерті.
По-друге, обидва віруси передаються при контакті, краплях і фомітах. У результаті ті ж заходи громадської охорони
здоров’я, як гігієна рук і дотримання дихального етикету (кашель в лікоть або
в одноразову серветку), є важливими
діями, які можуть попередити інфекцію.
Чим відрізняються COVID-19 і віруси
грипу?
Швидкість передачі є важливою відмінністю між двома вірусами. Грип має
більш короткий середній інкубаційний
період (час від зараження до появи
симптомів) і більш короткий послідовний інтервал (час між послідовними
випадками), ніж у вірусу COVID-19. Послідовний інтервал для вірусу COVID-19
оцінюється в 5-6 днів, в той час як для
вірусу грипу послідовний інтервал становить 3 дні. Це означає, що грип може
поширюватися швидше, ніж COVID19.
Крім того, передача в перші 3-5 днів
хвороби або потенційно передсимптомна передача — передача вірусу до появи симптомів — є основною причиною
передачі грипу. Хоча ми маємо дані про
поширення вірусу SARS-CoV-2 за 24-48
годин до появи симптомів, у даний час
це не є основною причиною передачі.
Передбачається, що репродуктивне
число Ro — число осіб, яких може інфікувати одна захворіла людина, — для вірусу SARS-CoV-2 становить від 2 до 2,5,
що вище, ніж для грипу. Проте, оцінки
як SARS-CoV-2, так і вірусів грипу —
дуже контекстні і специфічні для часу,
що ускладнює прямі порівняння.
Діти є важливими факторами передачі вірусу грипу в суспільстві. Для вірусу SARS-CoV-2 початкові дані показують, що діти страждають менше, ніж
дорослі, і що частота випадків у віковій
групі 0-19 років низька.
Додаткові попередні дані, отримані в
домашніх господарствах у Китаї, показують, що діти заражаються від дорослих, а не навпаки.
У той час як спектр симптомів для
цих двох вірусів однаковий, частина з
важким захворюванням, схоже, відрізняється.
Для COVID-19 дані на сьогоднішній
день припускають, що 80 % інфекцій
є легкими або безсимптомними, 15 %
є тяжкими інфекціями, які вимагають
кисневої терапії, і 5 % є критичними випадками, які вимагають штучної вентиляції легень. Ці важкі і критичні випадки
інфекції більш серйозніші, ніж спостерігається при грипі.
Найбільш схильні до ризику важкої
грипозної інфекції діти, вагітні жінки,
люди похилого віку, люди з хронічними
захворюваннями і люди з імунодефіцитом. Для COVID-19 поточні дослідження
показують, що старший вік і наявні супутні захворювання підвищують ризик
розвитку важкої інфекції.
Далі — на стор. 5
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АКТУАЛЬНО

Вишгород
Субота, 21 березня 2020 року

КП ВМР «Вишгородпастранс» піклується про життя та здоров’я своїх пасажирів,
проводить санітарну обробку транспортних засобів двічі на день

УВАГА!

Використовуйте лише офіційні повідомлення органів влади

Змушені констатувати, що наразі інформаційноаналітичні підрозділи Департаменту кіберполіції фіксують різке збільшення випадків розповсюдження різноманітних чуток та неправдивої інформації у зв’язку із
введенням у державі режиму карантину для боротьби з
особливо небезпечною коронавірусною інфекцією.
Ті, хто розповсюджує фейки в таких умовах, мають на
меті поширити паніку та дестабілізувати ситуацію.
Фейки, чутки та відверта неправда мають різноманітний характер: починаючи від фейку про розпилення вночі
дезінфікуючих засобів із гелікоптерів над спальними районами великих міст і завершуючи забороною прогулянок із
дітьми вулицями Києва під загрозою адміністративної та
кримінальної відповідальності.

Шановні громадяни! Просимо вас критично ставитися
до таких чуток та повідомляти Департамент кіберполіції
про їх поширення за електронною адресою: callcenter@
cyberpolice.gov.ua та телефоном - (044) 290 -01-10
для встановлення джерел їх поширення та притягнення до відповідальності осіб, котрі поширюють завідомо неправдиву інформацію.
З питань, що стосуються порядку організації карантинних заходів та відповідальності за їх порушення, офіційна
інформація буде розповсюджуватися виключно офіційними
каналами через Інтернет-портали Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я та
Міністерства внутрішніх справ.
Поліція Київської області

Вишгород
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АКТУАЛЬНО

Оперативна інформація про поширення
коронавірусної інфекції COVID-19
(Початок на стор. 3)
Смертність від SARS-CoV-2 вище,
ніж від грипу, особливо від сезонного.
Хоча для повного розуміння справжньої
смертності від COVID-19 буде потрібно
якийсь час, наявні у нас дані показують, що коефіцієнт летальності (число
зареєстрованих смертей, поділене на
зареєстровані випадки) становить 3-4
%, частота смертей від інфекції (число
зареєстрованих смертей, поділене на
кількість інфекцій) буде нижче. Для сезонного грипу летальність зазвичай значно нижча 0,1 %. Однак летальність у
значній мірі визначається від доступності та рівня надання медичної допомоги.
Які методи лікування доступні для
COVID-19 і вірусів грипу?
Незважаючи на те, що в даний час в
Китаї проводяться клінічні випробування
ряду лікарських засобів і розробляється
більше 20 вакцин для COVID-19, в даний час немає ліцензованих вакцин або
терапевтичних засобів для COVID-19.
Навпаки, противірусні препарати та вакцини доступні для грипу. Хоча вакцина
проти грипу не ефективна проти вірусу

COVID-19, рекомендовано проходити
вакцинацію щороку, щоб запобігти зараженню грипом.
По всій Україні у визначених медичних закладах продовжуються навчання
(симуляційні вправи) на випадок фіксації
коронавірусу.
Україна готова приймати та лікувати
пацієнтів із COVID-19. В нас є інфекційні
бокси, близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тисячі лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч інших медичних
працівників, які працюють в інфекційних
лікарнях та інфекційних боксах.
CDC оприлюднило тимчасові рекомендації для підприємств та роботодавців щодо реагування на COVID-19:
Працівники із симптомами гострих
респіраторних захворювань мають повідомити свого керівника та залишатися
вдома.
Якщо на роботу вийшла людина з
гострим респіраторним захворюванням,
її слід відокремити від інших працівників
та негайно направити додому.
Варто регулярно проводити прибирання на робочому місці: очищати по-

верхні, стільниці та дверні ручки відповідними засобами для чищення.
Працівники мають обробляти руки
дезінфекційними спиртовмісними засобами або мити руки з милом не менше
20 секунд.
На сайті Кабінету Міністрів України публіковано розпорядження від
03.02.2020 №93-р «Про заходи щодо
запобігання занесенню і поширенню на
території України гострої респіраторної
хвороби, спричиненої короновірусом
2019-nCoV».
Для профілактики захворювання
слід дотримуватись стандартних рекомендацій: часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;
під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою; уникайте тісного контакту з усіма, хто має
гарячку та кашель;
якщо маєте підвищену температуру
тіла, кашель і утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря;
не споживайте сирих чи недостатньо
термічно оброблених продуктів тваринного походження.
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ТОП-5 фейків
про коронавірус:
гвинтокрили,
в’язниця і «полювання»
на школярів
З початку карантину в Україні в
мережі масово стали запускати всілякі чутки і жахливі подробиці про новий вірус Covid-19.
Спочатку паніку нагнітали в групах
у Вайбері, розсилаючи в батьківські
чати. Перелякані батьки стали відразу пересилати тексти всім своїм знайомим, таким чином створюючи піраміду недостовірної інформації.
Також в мережі «гуляє» голосове
повідомлення від невідомого чоловіка,
мовляв «в Україні вже сотні тисяч заражених і сотні загиблих».
Ми вирішили провести невелику
«чистку» від фейків і детальніше розповісти про кожен з них.
ГВИНТОКРИЛИ З ХІМІКАТАМИ
Це, мабуть, найбільш поширений і
масовий фейк про коронавіруси в Україні.
Найбільше в нього повірили пенсіонери і молоді мами з дітьми.
Звичайно ж, у цьому повідомленні
немає ні грама правди.
У Міноборони України повідомили,
що ніяких подібних операцій не планується, і вся інформація є провокацією.
ПАТРУЛІ, ЩОБ ВІДЛОВЛЮВАТИ
ШКОЛЯРІВ
«З сьогоднішнього дня по місту починається патрулювання вулиць для виявлення дітей і підлітків шкільного віку
через карантин». Таке повідомлення
отримали безліч батьків по всій Україні.
І ця інформація також є роздуванням
паніки.
«Інформаційно-аналітичні підрозділи департаменту кіберполіції фіксують
різке збільшення випадків поширення
різних чуток і неправдивої інформації
у зв'язку з введенням в країні режиму
карантину для боротьби з особливо небезпечною коронавірусною інфекцією»,
— розповіли в поліції.
Школярі можуть бути спокійні, але
наша редакція рекомендує утриматися
від прогулянок у людних місцях.
ШТРАФИ ЗА ВИХІД НА ВУЛИЦЮ
«Вийшов на вулицю і оштрафували
на 5 тисяч гривень».
Страшно? Дарма. Ніхто не буде вас
штрафувати. Адміністративна відповідальність може наступити якраз для тих,
хто такі чутки поширює.
ДІТЯМ НЕ МОЖНА БУТИ НА ВУЛИЦІ
Черговий фейк про дітей. Пишуть,
мовляв, «випустіть дитину — отримаєте
штраф або термін у в'язниці».
«Із завтрашнього дня дітей на вулицях не має бути. В умовах карантину
діти сидять вдома. Патрульна служба
перевірятиме виконання наказу», — поширюють в Інтернеті.
Ювенальна превенція заявляє, що
таких заходів немає ні в одному місті
України.
У ВИШГОРОДІ ЗАФІКСОВАНО
40 ВИПАДКІВ ЗАХВОРЮВАННЯ
Такі чутки «із перевірених джерел»
почали ширитись містом. Проте міська
влада та медики запевняють, що у місті
станом на 19 березня жодного випадку
коронавірусу не зафіксовано та просять
людей користуватись лише офіційними
джерелами інформації та не нагнітати
паніку.
Влас. інф.
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ПОНЕДІЛОК, 23 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 18:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
10:20 «Життя вiдомих
людей»
11:20, 12:20,
12:55 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:15 «Мiняю жiнку»
14:30 «Свiт навиворiт - 2:
Iндiя»
15:25, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Доктор
Вiра»
22:45 «Грошi 2020»

2+2
08:00 «ДжеДАI 2019»
09:55, 18:15 «Спецкор»
10:30, 18:50 «ДжеДАI»
11:05 «Загублений свiт»
14:05 «Помста природи»
14:15 Х/ф «Битва
драконiв»
16:00 Х/ф «Мiцний
горiшок-2»
19:25 Т/с «Карпатський
рейнджер»
20:20 Т/с ПРЕМ’ЄРА!
«Карпатський рейнджер»
21:20, 22:55 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-7»
00:35 Х/ф «Експедицiя
Юрського перiоду»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,

15:00, 18:00, 21:00, 23:30
Новини
09:30 Т/с «Жiночий рай»
11:50 Телепродаж
12:25 Д/ц «Аромати
Колумбiї»
13:10 #ВУКРАЇНI
13:45, 00:00 Бюджетники
14:20 Д/ц «Аромати
Пiвденної Африки»
15:10 UA:Фольк
16:15 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
17:30 Перша шпальта
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/ц «Супер-Чуття»
20:30 Д/ц «Дикi тварини»
21:35 Суспiльнополiтичне ток-шоу

«Зворотний вiдлiк»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Мiсiя: краса
12:20 Реальна мiстика
14:20, 15:30 Агенти
справедливостi
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/c «Зречення»
23:30 Х/ф «Доля Марiї»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 16:00, 17:00,
19:30 Одного разу пiд

Полтавою
08:30, 09:30, 23:00
Одного разу в Одесi
10:00, 18:30 СуперЖiнка 2
11:00, 17:30 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
14:00 Х/ф «Мавп’ячi
витiвки»
15:30, 16:30 Країна У
21:00 Танька и Володька
22:00 Т/с «Кухня»
00:00 Готель Галiцiя
СТБ
07:00 Все буде добре!
09:20 Слiдство ведуть
екстрасенси
10:15, 18:55 Один за всiх
11:10 Таємницi ДНК
12:05 МастерШеф
15:30 Хата на тата

17:25, 21:55 Вiдлiк часу
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Слiпа»
20:05, 22:45 Т/с «Нiщо не
трапляється двiчi»
23:00 Т/с «Подвiйне
життя»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:05 Варьяти
09:20 Дiти проти зiрок
11:20 Х/ф «Людина зi
сталi»
14:20 Х/ф «Людина мураха»
16:30 Х/ф «Залiзна
людина 3»
19:00 Вiд пацанки до
панянки

21:00 Х/ф «Сутiнки»
23:20 Х/ф «Полювання на
янголiв»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
09:50, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
11:40, 12:25 Х/ф
«Жандарм iз Сен-Тропе»
14:00 Х/ф «Жандарм у
Нью-Йорку»
15:50 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Луна
вiйни»
22:00 «Слiдство вели... з

Леонiдом Каневським»
23:45 Х/ф «Пригоди
Шерлока Холмса i
доктора Ватсона:
Знайомство»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:10, 19:10 Надзвичайнi
новини
10:15 Х/ф «Нацiя
прибульцiв»
11:55, 13:20 Х/ф
«Одинак»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35, 16:20 Х/ф «Битва
титанiв»
16:55 Х/ф «Сьомий син»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Теорiя змови
21:20 Т/с «Нюхач-4»

22:30 Свобода слова
23:55 Х/ф «Народження
нацiї»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10 Планета
iнновацiй
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
09:25 Час громади
09:30, 15:30 Топ
10:Таємницi й загадки
10:10, 11:10, 13:15, 14:15,
22:00, 23:00 Док. фiльм
12:30 Є сенс
16:10 Машина часу
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний
вечiр

ВIВТОРОК, 24 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 18:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
10:20 «Життя вiдомих
людей»
11:20, 12:20,
12:55 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:15 «Мiняю жiнку»
14:30 «Свiт навиворiт - 2:
Iндiя»
15:30, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Доктор
Вiра»
22:45, 00:40 «Одруження
наослiп»

2+2
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50, 17:15 «Загублений
свiт»
12:50 «Помста природи»
13:20 Х/ф «Герой»
15:15 Х/ф «Кредо вбивцi»
19:25 Т/с «Карпатський
рейнджер»
20:20 Т/с ПРЕМ’ЄРА!
«Карпатський рейнджер»
21:20, 22:55 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-7»
22:00 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-8»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15

Новини
09:30 Т/с «Жiночий рай»
11:50 Телепродаж
12:25 Д/ц «Аромати
Колумбiї»
13:10, 22:15 Святi та
грiшнi
14:20 Д/ц «Аромати
Пiвденної Африки»
15:10, 00:00 #ВУКРАЇНI
15:45 Бюджетники
16:15 Д/ц «Особливий
загiн»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/ц «Супер-Чуття»
20:30 Д/ц «Дикi тварини»
21:40 Нашi грошi

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 Реальна мiстика
14:20, 15:30 Агенти
справедливостi
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/c «Зречення»
23:20 Контролер
00:00 Х/ф «Нiчна фiалка»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 16:00, 17:00,
19:30 Одного разу пiд

Полтавою
08:30, 09:30, 23:00
Одного разу в Одесi
09:00, 15:30, 21:00 Танька
і Володька
10:00, 18:30 СуперЖiнка 2
11:00, 17:30 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
14:00 Х/ф «Елвiн i
бурундуки»
16:30 Країна У
22:00 Т/с «Кухня»
00:00 Готель Галiцiя
СТБ
07:00 Все буде добре!
11:35 МастерШеф
15:25 Хата на тата
17:25, 21:55 Вiдлiк часу
17:30, 22:00 ВiкнаНовини

18:00 Т/с «Слiпа»
18:55 Один за всiх
20:05, 22:45 Т/с «Нiщо не
трапляється двiчi»
23:00 Т/с «Подвiйне
життя»
НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Варьяти
09:30 Х/ф «Бетховен»
11:00 Т/с «Завзятi
домогосподарки»
13:00 Шалена зiрка
15:00, 19:00 Хто проти
блондинок?
21:10 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Новий мiсяць»
23:30 Х/ф «Сага про
чудовисько»
ІНТЕР

07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Мене
звати Мелек»
13:00 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:50 Т/с «Дурна кров»
14:45, 15:40 «Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Луна
вiйни»

23:45 Х/ф «Пригоди
Шерлока Холмса i
доктора Ватсона. Скарби
Агри»

коридори»

21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Луна
вiйни»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:45 Х/ф «Розмах крил»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Теорiя змови
10:55, 13:15 Х/ф «Королi
боулiнгу»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30 Х/ф «Нью-йоркське
таксi»
15:10, 16:20, 21:25 Т/с
«Нюхач-4»
17:50 Т/с «Рiшає
Онiстрат»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Громадянська

оборона
22:50 Х/ф «Каратель»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10 Планета
iнновацiй
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
09:25 Час громади
09:30, 15:30 Топ
10:Таємницi й загадки
10:10, 11:10, 13:15, 14:15,
22:00, 23:00 Док. фiльм
12:30 Є сенс
16:10 Машина часу
17:10, 18:15
Iнформацiйний вечiр
19:15 НАРОДНЕ ТОЛКШОУ

СЕРЕДА, 25 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН
09:25, 18:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
10:20 «Життя вiдомих
людей»
11:20, 12:20,
12:55 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:15 «Мiняю жiнку»
14:30 «Свiт навиворiт - 2:
Iндiя»
15:25, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Доктор
Вiра»
22:45, 23:50 «Свiт
навиворiт 11: Китай»

2+2
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50, 17:15 «Загублений
свiт»
13:45 «Помста природи»
13:55 Х/ф «Ураган 500
миль на годину»
15:25 Х/ф «Гра смертi»
19:25 Т/с «Карпатський
рейнджер»
20:20 Т/с ПРЕМ’ЄРА!
«Карпатський рейнджер»
21:20, 23:45 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-8»
22:55 Т/с «CSI: Мiсце
злочину-7»

Новини
09:30 Т/с «Жiночий рай»
11:50 Телепродаж
12:25 Д/ц «Аромати
Колумбiї»
13:10 Енеїда
15:10 Святi та грiшнi
16:15 Д/ц «Особливий
загiн»
17:30 Нашi грошi
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/ц «Супер-Чуття»
20:30 Д/ц «Дикi тварини»
21:40 Дрогорбич 101/1
00:00 Спiльно

UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15

ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Мiсiя: краса
12:20 Реальна мiстика
14:20, 15:30 Агенти
справедливостi
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/c «Зречення»
23:30 Х/ф «Зворотний
квиток»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 16:00, 17:00,
19:30 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 23:00

Одного разу в Одесi
09:00, 15:30, 21:00 Танька
і Володька
10:00, 18:30 СуперЖiнка
2
11:00, 17:30 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
14:00 Х/ф «Елвiн та
бурундуки 2»
16:30 Країна У
22:00 Т/с «Кухня»
СТБ
06:00, 09:10 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
07:00 Все буде добре!
08:50 Т/с «Коли ми
вдома»
11:00 МастерШеф
14:35 Хата на тата
17:25, 21:55 Вiдлiк часу

17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Слiпа»
18:55 Один за всiх
20:05, 22:45 Т/с «Нiщо не
трапляється двiчi»
23:00 Т/с «Подвiйне
життя»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:05 Kids Time
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:10 Варьяти
09:20 Х/ф «Бетховен 2»
11:00 Т/с «Завзятi
домогосподарки»
13:00 Шалена зiрка
15:20, 19:00 Суперiнтуїцiя
21:00 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Затемнення»
23:10 Х/ф «Темнi

ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Мене
звати Мелек»
13:00 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:50 Т/с «Дурна кров»
14:45, 15:40 «Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Громадянська
оборона
10:55 Х/ф «Чорнi мiтки»
12:35, 13:20 Х/ф «Пляж»
12:45, 15:45 Факти. День
15:15, 16:20, 21:25 Т/с
«Нюхач-4»
17:50 Т/с «Рiшає
Онiстрат»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр

20:15 Секретний фронт
23:10 Х/ф «У пеклi»
5 КАНАЛ
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:10, 08:10 Планета
iнновацiй
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
09:25 Час громади
09:30, 15:30 Топ
10:Таємницi й загадки
10:10, 11:10, 13:15, 14:15,
22:00, 23:00 Док. фiльм
12:30 Є сенс
16:10 Машина часу
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр

ЧЕТВЕР, 26 БЕРЕЗНЯ 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, 18:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
10:20 «Життя вiдомих
людей»
11:20, 12:20,
12:55 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:15 «Мiняю жiнку»
14:30 «Свiт навиворiт - 2:
Iндiя»
15:30, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Доктор
Вiра»

22:30 «Право на владу
2020»
2+2
06:00 Т/с «Удар у
вiдповiдь-6»
07:50 Х/ф «Еддi «Орел»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАI»
11:00, 17:15 «Загублений
свiт»
13:50 Х/ф «Потоп»
15:20 Х/ф «Поза законом»
19:25 Т/с «Карпатський
рейнджер»
20:20 Т/с ПРЕМ’ЄРА!
«Карпатський рейнджер»
21:20, 22:55 Т/с «CSI:
Мiсце злочину-8»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:05

Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:30 Т/с «Жiночий рай»
11:50 Телепродаж
12:25 Д/ц «Аромати
Колумбiї»
13:10 UA:Фольк. Спогади
15:10 Енеїда
16:15 Д/ц «Особливий
загiн»
17:30 #ВУКРАЇНI
18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/ц «Супер-Чуття»
20:30 Д/ц «Дикi тварини»
21:40 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:15 Т/с «Епоха честi»
00:00 Перша шпальта

ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Мiсiя: краса
12:20 Реальна мiстика
14:20, 15:30 Агенти
справедливостi
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/c «Зречення»
23:20 Слiдами
00:00 Х/ф «Це моя
собака»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок

08:00, 16:00, 17:00,
19:30 Одного разу пiд
Полтавою
08:30, 09:30, 23:00
Одного разу в Одесi
09:00, 15:30, 21:00 Танька
і Володька
10:00, 18:30 СуперЖiнка 2
11:00, 17:30 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
14:00 Х/ф «Елвiн i
бурундуки 3»
16:30 Країна У
22:00 Т/с «Кухня»
СТБ
06:00, 10:20 Т/с «Коли ми
вдома. Нова iсторiя»
07:00 Все буде добре!
08:50 Т/с «Коли ми
вдома»
12:15 МастерШеф

14:50 Хата на тата
17:25, 21:55 Вiдлiк часу
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
18:00 Т/с «Слiпа»
18:55 Один за всiх
20:05, 22:45 Т/с «Нiщо не
трапляється двiчi»
23:00 Т/с «Подвiйне
життя»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:00 Kids Time
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:05 Варьяти
09:10 Х/ф «Затура»
11:00 Т/с «Завзятi
домогосподарки»
13:00 Шалена зiрка
15:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок: Частина 1»

23:10 Х/ф «Оселя тiней»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Мене
звати Мелек»
13:00 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:50 Т/с «Дурна кров»
14:50, 15:40 «Речдок»
16:40 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 «Речдок.

Особливий випадок. Луна
вiйни»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:45 Х/ф «Страх висоти»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:00 Секретний фронт
10:50, 13:20 Х/ф
«Каратель»
12:45, 15:45 Факти. День
13:35 Х/ф «Шанхайський
перевiзник»
15:10, 16:20, 21:25 Т/с
«Нюхач-4»
17:50 Т/с «Рiшає
Онiстрат»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:15 Антизомбi.

Дайджест
22:15 Х/ф «Одинак»
5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:10, 08:10 Планета
iнновацiй
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
09:25 Час громади
09:30, 15:30 Топ
10:Таємницi й загадки
10:10, 11:10, 13:15, 14:15,
22:00, 23:00 Док. фiльм
12:30 Є сенс
16:10 Машина часу
17:10, 18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр

П’ЯТ Н ИЦ Я, 2 7 БЕРЕЗНЯ 2020 Р ОКУ
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, 18:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
10:20 «Життя вiдомих
людей»
11:20, 12:20,
12:55 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:15 «Мiняю жiнку»
14:30 «Свiт навиворiт - 2:
Iндiя»
15:30, 17:10 Т/с «Величне
столiття. Роксолана»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:15 «Чистоnews 2020»
20:25, 22:30 «Лiга смiху

2020»
00:35 «#Гуднайтшоу
Валерiя Жидкова»
2+2
07:55 Х/ф «Втрачений
скарб»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАI»
10:50, 17:20 «Загублений
свiт»
12:45 «Цiлком
таємно-2016»
13:10 Х/ф «100 градусiв
нижче нуля»
14:55 Х/ф «Мiцний
горiшок»
19:25 Х/ф «Мiцний
горiшок-3»
21:55 Х/ф «Бунт»
23:40 Х/ф «Бойовi пси»

22:15 Т/с «Епоха честi»
UA:ПЕРШИЙ
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини
09:30 Т/с «Жiночий рай»
11:50 Телепродаж
12:25 Д/ц «Аромати
Колумбiї»
13:10 Д/ц «Браво, шеф!»
14:20 Д/ц «Аромати Чiлi»
15:10 UA:Фольк. Спогади
16:15 Д/ц «Особливий
загiн»
17:30, 00:00 Схеми.
Корупцiя в деталях
19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/ц «Супер-Чуття»
20:30 Д/ц «Дикi тварини»
21:40 Перша шпальта

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
11:20 Реальна мiстика
12:20, 15:30 Т/c «Мiй
милий знайда»
17:00 Iсторiя одного
злочину
20:10 Гучна справа
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/c «Строк
давнини»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 19:30 Одного разу
пiд Полтавою

08:30, 09:30 Одного разу
в Одесi
09:00, 15:30 Танька і
Володька
10:00, 18:30 СуперЖiнка
2
11:00 4 весiлля
12:00 Панянка-селянка
14:00 Х/ф «Елвiн
i бурундуки:
Бурундумандри»
16:00 Країна У
16:30 Х/ф «Нiч у музеї 2»
21:00 Х/ф «Нiч у музеї 3:
Секрет гробницi»
23:00 Х/ф «Забути Сару
Маршал»
СТБ
06:40 Хата на тата
15:20, 18:00, 19:00

21:10 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок: Частина 2»
23:20 Х/ф «Угода з
дияволом»

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

ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна
програма»
11:05, 12:25 Т/с «Мене
звати Мелек»
13:00 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
13:50 Т/с «Дурна кров»
14:50, 15:40, 23:45
«Речдок»
16:35 «Речдок.
Особливий випадок.
Фатальна пристрасть»
18:00 Ток-шоу

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:05 Антизомбi.
Дайджест
11:35, 13:20 Х/ф «Пляж»
12:45, 15:45 Факти. День
14:15, 16:20 Х/ф «Полiт
Фенiкса»
16:55 Х/ф «Бiблiотекар: У
пошуках Списа Долi»
18:45 Факти. Вечiр
20:05 Дизель шоу
22:45 Скетч-шоу «На
трьох»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:35 Kids Time
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:40 Варьяти
09:50 Хто зверху?
13:50 Х/ф «Бетховен 3»
15:50 Х/ф «Бетховен 4»
17:30 Х/ф «Снiговi пси»
19:30 М/ф «Альоша
Попович i Тугарин Змiй»
21:00 Х/ф «Месники»
23:55 Х/ф «Сага про
чудовисько»

07:10 «Слово
Предстоятеля»
07:15 Х/ф «Двоє пiд
однiєю парасолькою»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»
11:00 Х/ф «Дочки-матерi»
13:00 Х/ф «Бережись
автомобiля»
14:50 Т/с «Страстi по
Зiнаїдi»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Крутiше всiх.
Краще»
22:25 Т/с «Однолюби»

06:35 Т/с «Вiддiл 44»
08:20 Перше, друге i
компот!
09:10 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ»
12:45 Факти. День
13:00 Дизель шоу
14:40 Т/с «Нюхач-4»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Година пiк»
20:55 Х/ф «Година пiк-2»
22:35 Х/ф «Полiцейська
iсторiя»
00:25 Х/ф «Полiцейська
iсторiя-2»

ІНТЕР

ICTV

Холостяк
17:30, 22:00 ВiкнаНовини
21:55 Вiдлiк часу
22:45 Небачене
Євробачення 2020
23:00 Т/с «Подвiйне
життя»
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:00 Kids Time
06:05 М/с «Том i Джеррi»
07:05 Варьяти
09:50 Дiти проти зiрок
12:00 Х/ф «Сутiнки»
14:10 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Новий мiсяць»
16:50 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Затемнення»
19:00 Х/ф «Сутiнки. Сага.
Свiтанок: Частина 1»

5 КАНАЛ
07:00, 08:00, 21:30
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:10, 08:10 Планета
iнновацiй
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 21:00,
00:00 Час новин
09:25 Час громади
09:30, 15:30 Топ
10:Таємницi й загадки
10:10, 11:10, 13:15, 14:15,
22:00, 23:00 Док. фiльм
16:10 Машина часу
18:15, 19:30
Iнформацiйний вечiр
21:25 Вечiрнiй
преЗЕдент

СУБОТ А , 28 БЕРЕЗНЯ 2 020 Р ОК У
1+1
06:05, 07:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 Х/ф «Менi б у небо»
12:00 Х/ф «1+1»
14:05 Х/ф «Iгри розуму»
16:40 «Вечiрнiй квартал»
18:30 «Розсмiши комiка
2020»
19:30 ТСН
20:15 «Чистоnews 2020»
20:25 «Українськi сенсацiї
2020»
21:30 «Вечiрнiй квартал
2020»
23:25 «Свiтське життя.
2020»

2+2
06:00, 08:00 «Загублений
свiт»
07:00 «ДжеДАI 2019»
12:40 Х/ф «Бунт»
14:15 Х/ф «Мiцний
горiшок-2»
16:30 Х/ф «Мiцний
горiшок-3»
19:00 Х/ф «Мiцний
горiшок-4»
21:35 Х/ф «Розправа»
23:15 Х/ф «Мега-акула
проти гiгантського
восьминога»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:05

Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:30 Енеїда
10:35 М/с «Книга
джунглiв»
12:10 Телепродаж
12:45, 21:20 Д/ц «Дикi
тварини»
13:55, 00:00 Бюджетники
15:00 UA:Фольк
16:00 #ВУКРАЇНI
17:00 Д/ц «Погляд з
середини»
17:35 Т/с «Епоха честi»
19:20 Д/ц «Особливий
загiн»
20:25 Д/ц «Свiт дикої
природи»

22:00 Х/ф «Вулкан»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
09:00, 15:20 Т/c
«Зречення»
17:00, 21:00 Т/c
«Слiдуючи за серцем»
20:00 Головна тема
23:00 Т/c «Найкращий
друг сiм’ї»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:30 Х/ф «Елвiн i
бурундуки»
13:10 Х/ф «Елвiн та

бурундуки 2»
14:50 Одного разу в Одесi
16:40 Х/ф «Другий,
найкращий екзотичний
готель «Мерiголд»
19:00 Танька и Володька
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Iгри Приколiв
23:00 Країна У
СТБ
06:00 Все буде смачно!
06:55 Прокинься з
Ектором!
08:45 Х/ф «Здрастуй i
прощавай»
10:35 Т/с «Нiщо не
трапляється двiчi»

19:00 МастерШеф.
Професiонали
22:25 Хата на тата

5 КАНАЛ
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 Планета
iнновацiй
07:50, 08:50, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
09:15 На власнi очi
10:10, 11:10, 13:10, 14:10,
17:10, 22:00, 23:00 Док.
фiльм
12:35 Феєрiя мандрiв
15:35 Vоїн - це я!
18:10 Є сенс
18:40 Про вiйсько
19:35 Спостерiгач
21:20 Вечiрнiй преЗЕдент
21:35 Вiкно в Америку

Вишгород
Субота, 21 березня 2020 року

РІЗНЕ
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Як зміцнити імунітет та вберегтися від вірусів

БУДЬМО ЗДОРОВІ!
Кожна частина нашого тіла, включаючи імунну систему, працює краще, коли вона захищена від впливу
негативних факторів навколишнього
середовища та підтримується здоровими звичками: не палити; вживати їжу з високим вмістом фруктів
та овочів; бути фізично активним;
підтримувати здорову вагу тіла; не
зловживати алкогольними напоями;
висипатися; зводити до мінімуму
стрес.
Вчені давно визнали той факт, що
люди, які мають незбалансований раціон та недостатнє харчування, є більш
вразливими до інфекційних захворювань. Існують докази того, що різні
дефіцити мікроелементів (наприклад,
дефіцит цинку, селену, заліза, міді, фолієвої кислоти, вітамінів А, В6, С і Е)
знижують імунітет. Тож зважте на певні
рекомендації: овочі та фрукти повинні
складати половину денного раціону; в
їжі повинно бути менше цукру та солі;
від продуктів, що містять трансжири,
варто відмовитись; замініть тваринні
жири на здорові рослинні олії; додайте
продукти з високим вмістом клітковини.
І не забувайте протягом дня пити чисту
воду.
Прості поради від фахівців:
Пити теплі рідини

Включайте в раціон овочеві супи,
чай, починайте день з великої склянки
теплої води — це підвищує імунну відповідь на віруси та інфекції. Особливо
корисні рідини, які містять вітамін С.
Проводити час на сонці
Потрібно бувати на свіжому повітрі
навіть у похмуру погоду — організм все
одно отримує дозу ультрафіолету. Сонячне світло відповідає за вироблення
вітаміну D в організмі, що дуже важливий для зміцнення імунітету.
Підтримувати гідратацію
Вода відіграє ключову роль у процесах імунітету. Незалежно від пори року
медики радять пити достатньо води —
це природним чином забезпечує профілактику інфекцій.
Виконувати фізичні вправи
Вони стимулюють кровообіг, сприяючи видаленню мікробів з легень і збільшуючи вироблення лейкоцитів — клітин
імунної системи, які борються з вірусами та іншими збудниками захворювань,
що проникають в організм. Якщо ви не
займаєтесь спортом, то намагайтесь
гуляти щодня. Півгодини на свіжому
повітрі покращать роботу серця та мозку. Прогулянки допоможуть зменшити
стрес та налагодити сон.
Нормальний сон, фізична активність, раціональне та збалансоване

Антисептик для рук вдома:
прості рецепти
Антибактеріальний гель для рук
можна приготувати в домашніх умовах за кілька хвилин.
В умовах коронавірусу ВООЗ рекомендує частіше мити руки та користуватися антисептиком. Але в
Україні, наприклад, цей засіб — товар,
який можна відшукати зараз не в усіх
аптеках та магазинах. Тому пропонуємо скористатися порадами ВООЗ і

наводимо прості рецепти виготовлення антисептика для рук з інгредієнтів,
які можна знайти в будь-якій аптеці.
Вам знадобиться: етиловий спирт —
833,3 мл (або ж 751,5 мл ізопропілового
спирту); перекис водню — 41,7 мл; гліцерин — 14,5 мл. Змішайте інгредієнти
і додайте кип'яченої води (її кількість
визначте, виходячи з консистенції, яку
необхідно отримати). Отриманий розчин
розлийте в невеликі ємності, які зручно
носити з собою в сумочці та регулярно
користуйтеся.
Наступні рецепти:
2 частини алкоголю; 1 частина гелю
алое вера (наприклад, ⅔ склянки алкоголю + ⅓ склянки алое вера);
3 частини алкоголю, 1 частина гелю
алое вера (наприклад, ¾ склянки алкоголю і ¼ склянки алое вера);
9 частин алкоголю; 1 частина гелю
алое вера (наприклад, 90 мл алкоголю
+ 10 мл або 2 чайних ложки гелю алое
вера).
Обирайте антисептик, який містить
від 60-80 % спирту або 2 % хлоргексидину. Він повинен покривати всю поверхню шкіри рук, тому використовуйте в середньому 3 мл розчину. Обробляти руки
слід не менше 30 секунд. Багато бруду
збирається під нігтями, тому особливу
увагу приділіть їхньому очищенню.

харчування – це прості, але дієві речі,
якими людина може допомогти власній
імунній системі. Не забувайте також регулярно провітрювати приміщення.
Вітамінні напої для підвищення
імунітету
Такі напої підтримають імунну систему і дозволять компенсувати нестачу
вітамінів. Ви зміцните свій організм і будете менше схильні до стресів і хвороб.
Вітамінний компот
Змішайте в рівних пропорціях суху
м'яту, мелісу, іван-чай і квітки каштана.
Потім 5 ст. л. суміші залийте 1 л окропу і кілька хвилин потримайте на слабкому вогні. Залиште на дві години для
настоювання, потім процідіть і додайте
до відвару 2 л будь-якого ягідного або
фруктового компоту без цукру. Протягом дня випивайте по 0,5 л готового вітамінного компоту.
Чай із шипшини
100 г ягід шипшини залийте 1 л
окропу. Дайте настоятися 1,5-2 години,
а потім приймайте по 1 ст. л. після їжі.
Також корисно додавати такий настій у
чорний або зелений чай.
Напій з ялинової хвої
Промийте 2 ст. л. хвої холодною водою, залийте 400 мл окропу і проваріть
20 хвилин на маленькому вогні. Потім
дайте настоятися близько 30 хвилин

і процідіть. Випивайте близько двох
склянок напою в день. За бажанням
можна додавати в нього мед.
Журавлинний морс
Вимийте і переберіть 500 г журавлини, розімніть її і відіжміть сік. Віджаті
ягоди перекладіть в каструлю, залийте
2 л води і варіть 3-5 хвилин після закипання. Потім відвар процідіть, додайте
2 ст. л. меду і віджатий раніше журавлинний сік. Пийте 2-3 рази на день.
Настій з обліпихи з лимоном і медом
Подрібніть 3 ст. л. ягід обліпихи, залийте 1 л окропу і дайте настоятися
близько півгодини. Процідіть настій,
додайте 2 ч. л. меду і скибочку лимона.
Випивайте в день по кухлю напою і відчуватимете себе набагато бадьоріше.
Напій з імбиру і лимона
Подрібніть 3-5 г кореня імбиру і
чверть лимона разом з шкіркою. Залийте 250 мл гарячої води, дайте трохи охолонути і додайте 2-3 ч. л. меду. Випивайте такий напій вранці натщесерце.
Відвар з лаврового листя
Закип'ятіть 300 мл води, додайте
10-15 лаврових листочків і проваріть
ще 5 хвилин. Потім дайте відвару настоятися 4 години, краще в термосі.
Приймайте по 1 ст. л. тричі на день протягом місяця.

Важлива інформація про те,
де можна зробити тест
на коронавірус у Києві:
• Олександрівська клінічна лікарня м. Києва;
• Київська міська клінічна лікарня № 4;
• Київська міська клінічна лікарня № 9;
• Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1;
• Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2;
• Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;
• Київський міський центр репродуктивної та перинатальної
медицини.
Експрес-тести проводяться виключно за медичними показами, в медичному закладі і БЕЗКОШТОВНО!

НЕДIЛЯ , 29 БЕРЕЗНЯ 2020 Р ОК У
1+1
06:10, 07:05 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 «Свiт навиворiт 11:
Китай»
10:40 «Великi випуски з
антоном птушкiним»
11:45 Т/с «Доктор Вiра»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 10»
22:10 Х/ф «Банди НьюЙорка»
2+2
07:55 «ДжеДАI 2019»
11:30 Х/ф «Легенда про
перлини Нага»

13:25 Х/ф «Загадки
Сфiнкса»
15:15 Х/ф «Храм черепiв»
17:10 Х/ф «Легенди:
Гробниця дракона»
18:55 Х/ф «Чистильник»
20:50 Х/ф «Три Iкси»
23:00 Т/с «Вiдплата»
UA:ПЕРШИЙ
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини
09:30 Енеїда
12:45 Д/ц «Дикi тварини»
13:55 Бюджетники
15:00 UA:Фольк
16:00 #ВУКРАЇНI
17:00 Д/ц «Погляд з

середини»
17:35 Т/с «Епоха честi»
19:20 Д/ц «Особливий
загiн»
20:25 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21:20 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:00 Х/ф «Плем’я»
ТРК «УКРАїНА»
06:30 Сьогоднi
07:30 Зiрковий шлях
09:20 Т/c «Слiдуючи за
серцем»
13:10 Т/c «Строк
давнини»
17:00, 21:00 Т/c «Любов
пiд мiкроскопом»

19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Т/c «Квiти вiд Лiзи»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 Х/ф «Елвiн i
бурундуки 3»
12:00 Х/ф «Елвiн
i бурундуки:
Бурундумандри»
13:45 Сiмейка У
17:15 Х/ф «Нiч у музеї 3:
Секрет гробницi»
19:00 Танька і Володька
21:00 Одного разу пiд
Полтавою
22:00 Х/ф «Забути Сару
Маршал»
00:00 Країна У

СТБ
06:50 Х/ф «Бiлi Роси»
08:25 Х/ф «Покровськi
ворота»
11:10 МастерШеф.
Професiонали
16:20 Хата на тата
19:00 Слiдство ведуть
екстрасенси
19:55 Один за всiх
22:00 Таємницi ДНК
22:55 Детектор брехнi
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Вiд пацанки до
панянки
09:25, 11:15 Kids Time
09:30 М/ф «Прогулянки з
динозаврами»
11:20 Х/ф «Бетховен 3»

13:20 Х/ф «Снiговi пси»
15:20 Х/ф «Месники»
18:20 М/ф «Альоша
Попович i Тугарин Змiй»
19:50 М/ф «Добриня
Микитич та Змiй
Горинич»
21:00 Х/ф «Месники: Ера
Альтрона»
23:50 Х/ф «Угода з
дияволом»
ІНТЕР
06:10 Х/ф «Корсиканець»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел i решка.
Дива свiту 2»
11:00 «Орел i решка.
Божевiльнi вихiднi»

12:00 «Орел i решка.
Перезавантаження»
13:00 «Орел i Решка»
14:00 «Орел i Решка. На
краю свiту»
14:50 Т/с «Не вiдпускай
мою руку»
16:30 Т/с «Дурна кров»
20:00 «Подробицi»
20:30 Х/ф «К-19»
23:10 Х/ф «Бережись
автомобiля»
ICTV
06:10 Теорiя змови
07:00 Антизомбi.
Дайджест
07:55, 09:45
Громадянська оборона
08:50 Секретний фронт.

Дайджест
10:35, 13:00 Т/с «Вiддiл
44»
12:45 Факти. День
13:35 Х/ф «Бiблiотекар: У
пошуках Списа Долi»
15:15 Х/ф «Година пiк»
17:05 Х/ф «Година пiк-2»
18:45 Факти тижня
20:30 Х/ф «Година пiк-3»
22:10 Х/ф «Шанхайський
перевiзник»
23:55 Х/ф «Життя гiрше
звичайного»
5 КАНАЛ
06:25, 16:10, 20:10
Машина часу
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 16:00, 17:00, 20:00,
21:00, 00:00 Час новин
07:20, 08:20 Планета
iнновацiй
07:50, 08:50, 21:30
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
10:10, 11:10, 13:10, 14:10,
17:10, 22:00, 23:00 Док.
фiльм
12:15 Медекспертиза
12:40 Феєрiя мандрiв
15:35 Vоїн - це я!
15:45 Паспортний сервiс
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
19:35 Особливий погляд
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
21:40 Час-Time
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ПАНОРАМА

Дорога, красива, ніжна наша Ярославо!
Вітаємо тебе з ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
Бажаємо завжди наповнювати цей світ
своєю красою і дарувати людям посмішку.
Неодмінно будь щасливою і коханою! Нехай життя дарує лише яскраві і незабутні
дні свята і веселощів. Йди за своєю мрією,
і вона неодмінно здійсниться, а для цього
бажаємо тобі сил, терпіння і достатку.
Життя хай дарує чудові моменти,
Яскраві емоції, гарні презенти
І друзів найкращих, з якими надійно,
Людину найближчу, з якою спокійно.
Бажаєм знайти улюблену справу,
Робота хай буде у тебе цікава.
Проблеми вирішуй свої на «раз-два»,
Щоб не «кипіла» твоя голова.
Бажаєм достатку, щоб «з маслом ікра».
Здоров'я міцного, здоров’я ж — не гра.
І ще побажаєм тобі наостанок:
Хай буде щасливим кожнісінький ранок!
З любов’ю, твоя велика родина
23 березня відзначає день народження член ради Вишгородської міської організації ветеранів війни, праці, Збройних сил
Володимир Олександрович МАЛИШЕВ.
Щиро вітаємо!
Зичимо творчої енергії, наснаги та наполегливості у здійсненні Ваших задумів, міцного здоров’я, сил та натхнення. Нехай поруч завжди будуть віра і надія, оптимізм і впевненість. Нехай мир,
злагода і добробут завжди супроводжують Вас і Вашу родину.
Вишгородська міська організація ветеранів війни,
праці, Збройних сил
22 березня святкуватиме свій ювілей
вчитель математики та фізики Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
Мілена Вікторівна ГЕГЕЛЬСЬКА.
Шановна колего, прийміть наші щирі
привітання.
Зорить чудова Ваша дата,
Цей світлий день – Ваш ювілей.
Хай Бог пошле ще років Вам багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і добро,
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Вас осіяє світлом і теплом!
З повагою, колектив
Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
Вітаємо!
25 березня відзначає день народження ветеран праці
Марк Маркович АНЦИФЕРОВ.
Бажаємо імениннику ще багато літ залишатися життєлюбом,
мати хороше здоров’я, гарний настрій, любов рідних людей, затишок і добро у дружній родині.
Хай буде все якнайкраще! Вітаємо щиро, ветеране!
Вишгородська міська організація ветеранів війни,
праці, Збройних сил.

Підприємство запрошує на роботу:
- КОМІРНИКА - з/п 10000 грн, - ОПЕРАТОРА - з/п 9000 грн
- МЕНЕДЖЕРА З ПРОДАЖУ. Довідки за тел: (067) 506-92-30
В центрі Вишгорода було загублено фіолетовий пакет
з документами на ім‘я Олега Вікторовича ВОЛОШИНА.
Можливо, хтось знайшов, прохання повернути за
винагороду. Звертайтесь в редакцію.

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.

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

Вишгород
Субота, 21 березня 2020 року

Змагання зі спортивної аеробіки
Спортивна аеробіка є
одним із п’яти видів гімнастики поряд зі спортивною
та художньою гімнастикою,
акробатикою та стрибками
на батуті.
Спортивна
аеробіка
— це вид спорту, що має
програму змагань, призначену для фізично підготовлених молодих людей і характеризується здатністю
спортсмена виконувати під
музичний супровід складні
неперервні та високо інтенсивні з’єднання рухів, запозичених із традиційних
аеробних вправ.
Одним із найефективніших спортивних танцювальних напрямків є аеробна гімнастика або аеробіка.
Федерація
України
зі
спортивної аеробіки і фітнесу
(ФУСАФ) щорічно проводить
чемпіонати та кубки України.
Так, у місті Вишгороді, на
базі спортивного клубу «Технофіт» є секція з аеробної гімнастики, де діти від 5 до 15 років постійно беруть участь у змаганнях. От і нещодавно вони відчайдушно змагалися за перемогу на
Всеукраїнських змаганнях у Житомирі та Києві.
Відкритий чемпіонат Києва зі спортивної
аеробіки, який проходив 4 березня 2020 року у
спорткомплексі НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», приніс 24 золоті та 3 бронзові медалі. Щоденні тренування дали такі результати:
Індивідуальні виступи:
Оля Білокурова — 1 місце; Антон Білокуров
— 1 місце; Ілля Щербина — 1 місце; Євангеліна
Южакова — 5 місце; Марія Долгополова — 6 місце, Мирослава Щербина — 6 місце.
Категорія пари:
Антон Білокуров, Оля Андрющенко — 1 місце.
Карегорія тріо:
Мілена Арзуманян, Кіра Десятова, Аня Швидченко — 1 місце;
Марія Швидченко, Аня Болтенкова, Мілана
Долгополова — 3 місце.
Група у складі: Марія Федосенко, Оля Андрущенко, Лариса Тонаканян, Софія Пивоваренко, Антон Білокуров — 1 місце.

ЛИСТ У НОМЕР

Категорія денс: Марія Федосенко, Оля Андрющенко, Лариса Тонаканян, Оля Білокурова,
Антон Білокуров — 1 місце.
Категорія степ міні: Аня Болтенкова, Аня
Швидченко, Марія Швидченко, Кіра Десятова,
Мілена Арзуманян, Марія Долгополова — 1 місце.
Виховала таких чемпіонів тренер Альона Федосенко (майстер спорту та багаторазова переможниця міжнародних змагань зі спортивної
аеробіки), яка сама з дитинства виборювала перемоги наполегливою працею і зараз є прикладом для дітей.
Вітаємо наших маленьких спортсменів і дякуємо батькам за підтримку!
Усі змагання проходять завдяки підтримці
президента федерації ФУСАФ Тетяни Пасічної.
ФУСАФ є членом Міжнародної федерації гімнастики, а отже діти готуються до чемпіонатів,
які проходитимуть у квітні в Румунії та в травні
у Латвії.
Запрошуємо усіх охочих тренерів та майбутніх спортсменів приєднуватися до нашої дружної
команди!
Ганна ЄФИМЕНКО

Дякуємо депутату!

У нинішній час, коли власники житла особисто мають дбати про його належний стан, місця
загального користування багатоповерхівок часто-густо занедбані. А так хочеться бачити чисте
подвір’я, упорядковані доріжки і дитячі майданчики.
Тож мешканці нашого будинку звернулися до
депутата міської ради Сергія Миколайовича Жадана і недаремно — він уважно дослухається до
запитів своїх виборців, намагається допомогти у
різних життєвих ситуаціях.
Завдяки нашому небайдужому депутату в
належний стан приведено дитячий майданчик,
прибудинкову територію, яка тривалий час була

захаращена.
Сергій Миколайович вітає мешканців зі святами. Ось і нещодавно на 8 Березня більше 40
жінок нашого будинку отримали солодкі подарунки.
Ми вдячні нашому депутату і бажаємо й надалі бути таким же уважним до потреб мешканців
його округу.
З повагою,
Ганна ТАТАРЧЕНКО, Валентина ПАВЛЮК,
Любов КАРАВАЄВА,
Валентина ЧОРНОУСОВА
та інші мешканці будинку № 8
на вулиці Грушевського

П р о дає т ься ! Д і ля н к а 6 с оток, с ве рд л овина , б уд иночок,
с. В ища Д у беч н я .Те л : (098) 259-82-72, (099) 433-62-48

РОБОТА НА ДОМУ.
ДИСПЕТЧЕР У ТАКСІ
(від 25 до 55 років).

(093) 981-52-64,
Тел: (04596) 33-333,
(096) 462-03-20

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