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Допоможемо разом!
Тримісячному Маркові терміново потрібна допомога. У нього лікарі діагностували краніостеноз
— вроджене порушення росту черепа, зумовлене
раннім закриттям черепних швів, що обмежує обсяг
черепа, викликає його деформацію і внутрішньочерепну гіпертензію.
Немовляті терміново потрібна операція вартістю
200 тисяч гривень. Необхідні також кошти на реабілітацію.
Давайте разом подаруємо цій дитині новорічне
диво, адже операція має бути зроблена у термін до
кінця грудня ц. р.
Розрахунковий рахунок 4149499348155977, Томченко Тетяна Вікторівна, мама.

Вибори
2020
В Україні 25 жовтня стартували місцеві вибори. Виборчі дільниці
відчинилися о 8-й ранку і працювали
безперервно до 20:00.
Цього разу проходили одночасно
і чергові, і перші вибори. Громадяни
обирали міських, сільських і селищних голів, а також депутатів обласних,
районних, районних у містах рад і депутатів міських, сільських, селищних
рад у об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).
Перші вибори пройшли у 1439 ОТГ
і 119 районних радах. А от на чергових виборах обирали депутатів міських, сільських, селищних рад, а також
мерів.
У Вишгороді та районі явка на
дільницях склала близько 40 %. Поліцією було зафіксовано 35 порушень.
Нині тривають підрахунки. Очікуємо результатів.

Друзі, хочу подякувати всім за довіру і
підтримку мене і моєї команди.
нди.
Результати надихають на подальшу
роботу.
Підрахунок по депутатському
ькому корпусу
триває, а по кандидату на голову ОТГ результат уже відомий.
1. Момот Олексій — 4408
08
2. Кириченко Ростислав
в — 1601
3. Решетняк Ольга — 1280
280
4. Бражнікова Тетяна — 1234
5. Дулапчій Владислав
в —
524
6. Жадан Сергій — 427
7. Данчин Олексій — 404
4
8. Торгонський Ігор —
323
9. Бурикін Євген — 157
10. Литовченко Влада
— 128
11. Присяжнюк Анато-лій — 119
12. Моламов Аман — 98
8
13. Рудич Станіслав — 97
14. Кужельний Костянтин
ин — 64

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.
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Які зміни чекають українців у листопаді
З 1 листопада на українців чекає ряд
змін і нововведень, серед яких – подорожчання долара, посилення карантину і
зростання витрат на комуналку.
У листопаді українцям підвищать
ціну на газ
Так, ціна на природний газ у листопаді за тарифом «Місячний» зросте до 6,33
грн/куб. м. з ПДВ (без вартості розподілу).
НАК «Нафтогаз України» оголосив
про встановлення ціни газу для населення у листопаді 2020 року на рівні 6,33 грн/
куб. м з ПДВ та без урахування вартості
розподілу (доставки). Про це повідомляє
пресслужба компанії.
Зміни цін на газ, за їхніми словами,
у листопаді обумовлені передусім сезонним фактором і збільшенням оптової ціни

на блакитне паливо.
Так, ціна на природний газ у листопаді за тарифом «Місячний» зросте до
6,33 грн/куб. м. з ПДВ (без вартості розподілу). Для тих клієнтів, які в листопаді
підключать тариф «річний», ціна газу на
наступні 12 місяців становитиме 6,45 грн/
куб. м з ПДВ (без вартості розподілу).
До того ж споживачі, які підключили
тариф «річний» у попередні періоди, продовжать платити за газ ту вартість, яку
зафіксували при переході на літній тариф.
До 31 жовтня включно ще можна підключити цей тариф за ціною 5,24 грн/ куб. м
з ПДВ.
Курс долара у листопаді
У листопаді вартість валюти буде коливатися в межах 28,5-28,8 грн/$. Так,

валюта може додати в ціні близько 20-30
копійок. Однією з основних причин є нова
хвиля пандемії коронавірусу.
Крім того, погіршити ситуацію може
затримка голосування бюджету на 2021
рік.
Нагадаємо, МВФ поліпшив прогноз
для України за валютним курсом і темпами зниження ВВП. На 2025 рік аналітики
МВФ очікують курс гривні до долара США
на позначці в 28,10 (попередній прогноз –
28,70). Падіння ВВП України очікується на
7,2% (попередній прогноз – 8,2%).
Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:
2020 рік – 27,20 грн / долар (попередній прогноз – 30,0 грн/$)
2021 рік – 28,12 грн / долар (попере-

дній прогноз – 28,9 грн/$)
Курс долара до кінця року в Україні
сильно не зміниться, проте можливі певні
коливання.
Черговий пік карантину
МОЗ очікує на кінець листопада пік
коронавірусу в Україні. Традиційно саме
в цей період часу спостерігається зростання для всіх інфекційних захворювань.
У більшості бізнесу, який працює у сфері обслуговування, ситуація буде непроста, але повного закриття, ймовірно, не
буде. Поки влада обмежується м’якими
заходами: зобов’язують закриватися після 22 годин, встановлюють вимоги щодо
максимальної кількості людей у закладах,
вводять обмеження на масові зібрання,
зокрема й концерти.

с. Боденьки — 2 (дві);
с. Вахівка — 1 (одна);
с. Глібівка — 2 (дві);
с. Литвинівка — 8 (вісім);
с. Толокунь — 1 (одна);
с. Любимівка — 1 (одна);
с. Воронківка — 1 (одна);
с. Ясногородка — 2 (дві);
с. Савенка — 1 (одна);
с. Гута Межигірська — 2 (дві);
с. Жукин — 1 (одна);
с. Рикунь — 2 (дві);
с. Сухолуччя — 1 (одна);
летальних випадків — 14 (чотирнад-

цять);
кількість осіб, що одужали, — 493 (чотириста дев’яносто три);
кількість осіб з підозрою на COVID-19
— 89 (вісімдесят дев’ять);
кількість контактних осіб — 571 (п’ятсот
сімдесят одна);
кількість осіб, що повинні знаходитися
на самоізоляції, — 571 (п’ятсот сімдесят
одна);
проведено досліджень за допомогою
полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) на
COVID-19 — 3846 (три тисячі вісімсот сорок шість).

Шановні працівники соціальної сфери!
Від імені депутатського корпусу Вишгородської
районної ради та від себе особисто щиро вітаю вас з
професійним святом.
Відзначення Дня працівника соціальної сфери України — це визнання на державному рівні вашої непростої
праці, завдяки якій виконуються програми та реалізуються значимі проекти у соціальній сфері.
Дякую вам за вашу самовіддану працю! Бажаю добробуту, благополуччя, міцного здоров’я вам та вашим
родинам! Хай завжди вам вистачає енергії, витримки та
професіоналізму для підтримки та допомоги тим, хто цього потребує.
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради
За даними Центру громадського
здоров’я, станом на 29 жовтня в Україні
370 417 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 6 868 летальних,
151 632 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 7 342 нових випадки. Загалом проведено 3 176 397 тестувань методом ПЛР.
За добу одужали 2 990 пацієнтів.
За інформацією Вишгородського міжрайонного відділу лабораторних досліджень ДУ «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України», станом на
10:00 28.10.2020 року епідемічна ситуація
у Вишгородському районі та місті Вишгороді:
кількість осіб, що захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19, — 1011
(тисяча одинадцять), госпіталізовані — 19
(дев’ятнадцять), зареєстровані:
м. Вишгород — 519 (п’ятсот

дев’ятнадцять),
с. Старі Петрівці — 37 (тридцять сім),
с. Нові Петрівці — 141 (сто сорок один),
с. Козаровичі — 14 (чотирнадцять),
с. Тарасівщина — 1 (одна),
с. Вища Дубечня — 2 (дві),
с. Новосілки — 12 (дванадцять),
смт Димер — 56 (п’ятдесят шість),
с. Лютіж — 44 (сорок чотири),
с. Лебедівка — 4 (чотири),
с. Демидів — 23 (двадцять три),
с. Катюжанка — 47 (сорок сім),
с. Воропаїв — 10 (десять),
с. Синяк — 2 (дві),
с. Пірнове — 6 (шість),
с. Абрамівка — 1 (одна),
с. Ровжі — 1 (одна);
с. Нижча Дубечня — 16 (шістнадцять);
с. Осещина — 2 (дві);
с. Хотянівка — 24 (двадцять чотири);

ВАШЕ ЗДОРОВ’Я

Краще — профілактика

Хочу нагадати всім про таке захворювання як
туберкульоз.
Статистика свідчить, що за 9 місяців 2019
року та за 9 місяців 2020 року в порівнянні — захворюваність зменшилась на вперше діагностовані форми туберкульозу в 2-3 рази! Вишгородський район, наприклад: 2019 р. — 31 випадок (з
них 8 ВІЛ-інфікованих), 2020 р. — 16 (з них 8 ВІЛінфікованих). Що це, настало благополуччя нарешті чи просто банальне недовиявлення?! При наближенні похолодань стане відразу зрозуміло.
Нині, в період епідемії коронавірусу і величезної
кількості пневмоній різної етіології, через певні карантинні обмеження та ще низку факторів дійсно відбувається недовиявлення: пацієнти або не мають декларації із сімейним лікарем, або бояться йти до лікарні,
бояться та соромляться сказати чи подумати про туберкульоз та ВІЛ, не довіряють нікому, займаються
самолікуванням; через дистанційку зникла потреба
керівників закладів контролювати періодичні ЩОРІЧНІ медичні огляди. Тобто, профілактичне виявлення —
близьке до нуля.
Зростання безробіття теж впливає на це. У людей
знизився рівень матеріально-побутового забезпечення, у багатьох відсутнє адекватне самокритичне мислення щодо себе. Незадовільне харчування, вірніше

раціон та кратність, сон, спосіб життя, стреси… Тож,
як лікар-фтизіатр, я пропоную, надання анонімної
консультативної допомоги в діагностиці, встановленні
діагнозу та в лікування і туберкульозу легеневих та
позалегеневих форм, ВІЛ/СНІД-асоційованої патології, також надання чіткого алгоритму дій у постановці на диспансерний облік при певних труднощах, що
склались у людини. І то все зветься пацієнт-орієнтований підхід, початок! Конфіденційність гарантовано,
інформативність буде об’єктивною!
Також слід наголосити на елементарному, що повинен знати кожен: 1. Рентгенологічне обстеження органів грудної порожнини у дорослих — щорічно.
2. Звернення до сімейного лікаря для огляду та
проходження анкетування при появі кашлю більше
3-х тижнів, слабкості, швидкій втомі, пітливості, втраті
маси тіла, тривалому субфібрилітеті.
3. При незахищених статевих стосунках, епізодах
контактів із кров’ю тощо — періодичне тестування на
ВІЛ та гепатити В, С.
4. Якщо в сім’ї чи серед родичів хтось хворів/хворіє
на туберкульоз — зверніться до сімейного лікаря, повідомте йому про те, адже ви — в групі підвищеного
ризику.
Не хворійте. Краще — профілактика, і заздалегідь!
Вадим ГОРДІЄНКО, лікар-фтизіатр

Вишгород
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Про проведення громадського обговорення та організацію проведення громадських слухань щодо
врахування громадської думки з питання найменування вулиці м. Вишгорода.
Розпорядження № 128
від 27 жовтня 2020 року
Розглянувши подання ГО «Академія
моделювання успіху», звернення ТОВ
«Фільмотехнік», звернення Національної
спілки кінематографістів України, листзгоду Служби автомобільних доріг у Київській області, керуючись ч. 8 ст. 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних
осіб, ювілейних та святкових дат, назв і
дат історичних подій», постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012
року № 989 «Про затвердження Порядку
проведення громадського обговорення
під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об'єктам права
власності, які за ними закріплені, об'єктам
права власності, які належать фізичним
особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб,
ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», з метою врахування громадської думки з питання найменування
вулиці м. Вишгорода:
1. Провести громадське обговорення
та організувати проведення громадського
слухання по найменуванню вулиці м. Вишгорода — частині автомобільної дороги
загального користування державного значення Р-02 Київ - Іванків - Овруч у межах
міста Вишгорода (від знаку «Вишгород»
до перетину доріг Р-02 Київ - Іванків Овруч і Р-69 Київ - Вишгород - Десна).
2. При найменуванні вулиці врахувати подання ГО «Академія моделювання
успіху», звернення ТОВ «Фільмотехнік»,
звернення Національної спілки кінематографістів України, лист-згоду Служби
автомобільних доріг у Київській області
щодо присвоєння назви вулиці — вулиця
Фільмотехнічна
3. Громадське обговорення провести
шляхом приймання письмових пропозицій
(зауважень) та проведення громадських
слухань.
4. Письмові пропозиції (зауваження)
просимо подавати протягом двох місяців
з дня оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті Вишгородської
міської ради та в друкованому виданні на
місцевому рівні до Вишгородської місьКоротка інформаційна довідка обґрунтування
найменування частині автомобільної
дороги загального користування державного значення Р-02 Київ - Іванків
- Овруч у межах міста Вишгорода (від
знаку «Вишгород» до перетину доріг
Р-02 Київ - Іванків - Овруч і Р-69 Київ
- Вишгород - Десна) назви вулиці — вулиця Фільмотехнічна
TOB «Фільмотехнік» — українська
компанія, що займається розробкою,
виробництвом та прокатом операторської техніки для кіно й телебачення.
Заснована у 1990 році на базі кіностудії
ім. О. Довженка відомим в Україні і світі
інженером — кінотехніком, винахідником Кокушем Анатолієм Якимовичем.
Його винаходи і розробки у 2006 році
були відзначені інженерно-технічними
нагородами «Технічний Оскар» американської кіноакадемії.
Серед операторських кранів компанії найвідоміші запатентовані розробки: операторський кран «Авторобот» зі
стабілізованою панорамною голівкою
«Flight Head», яка спроможна плавно
обертатися на 360 градусів навколо
автомобіля, що рухається на великій
швидкості. Головка дозволяє ізолювати кран від будь-яких штовхань під час
руху по пересічній місцевості.
Крім відзначених пристроїв, діапазон діяльності фірми — секційні і теле-

кої ради за адресою: пл. Шевченка, 1, м.
Вишгород, 07300.
Анонімні пропозиції (зауваження) не
реєструються і не розглядаються.
5. Визначити дату та місце проведення
громадських слухань – 23 листопада 2020
року о 15.00 годині в приміщенні адміністративного будинку на пл. Шевченка, 1 у
м. Вишгороді, другий поверх, велика зала
засідань.
З 15.00 до 15.15 — реєстрація учасників та роз'яснення щодо проведення громадських слухань,
з 15.15 до 15.30 — доповідь,
з 15.30 до 16.00 — запитання та відповіді на запитання,
з 16.00 до 16.15 — прийом пропозицій
(зауважень) у письмовій та/або усній формі.
Громадські слухання проводити з дотриманням заходів, запроваджених актами законодавства в процесі реалізації карантину, з метою запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на період, визначений
постановами Кабінету Міністрів України.
6. Посадова особа, відповідальна за
організацію розгляду пропозицій громадськості, – Карпов В.А., заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Строк подання пропозицій —
протягом двох місяців з дня оприлюднення
цього розпорядження.
7. Організаційному відділу виконавчого комітету Вишгородської міської ради
забезпечити оприлюднення даного розпорядження в порядку, передбаченому
чинним законодавством (розмістити на
офіційному веб-сайті Вишгородської міської ради та в друкованому виданні на місцевому рівні).
8. Результати проведення громадських
обговорень розмістити на офіційному вебсайті Вишгородської міської ради та в друкованому виданні на місцевому рівні.
9. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Т. в. о. міського голови І. СВИСТУН
Схема розташування частини
автомобільної дороги, щодо якої
проводиться громадське обговорення
скопічні операторські крани серії «Каскад» та операторський кран з кареткою,
яка переміщується, «Тревелінг каскад»
— мають найбільший виліт стріли конструкцій — до 25 м. Їх надлегкість дає
можливість робити зйомки у важкодоступних місцях. Також керовані дистанційно автомобільні крани, стабілізовані панорамні голівки, стабілізовані
установки для зйомки з транспортних
засобів, що рухаються (машина, катер,
платформа поїзда), системи стабілізації зображення для зйомок з вертольота, роботизовані візки, підвісні керовані
дистанційно операторські доріжки, маніпулятори, мала операторська техніка
(візки, рейки, штурвальні головки), системи імітації невагомості і багато іншого.
На сьогодні компанія володіє великим науково-технічним і людським потенціалом, об'єднуючи найкращих фахівців.
Компанія набула значного досвіду
роботи на міжнародному ринку. Устаткування «Фільмотехнік» працює в 52
країнах світу, таких як США, Японія,
Китай, Данія, Норвегія, Канада, Великобританія, Нідерланди, Франція, Італія,
Нова Зеландія тощо. Понад 55 винаходів захищені патентами України, Білорусії, США, Канади, а також Європейськими патентами.
Новий комплекс Науково-виробни-

чий центр «Фільмотехнік» у м. Вишгороді є унікальним і єдиним потужним міжнародним професійним майданчиком
для навчання, обміну досвідом та співпраці з представниками кіноіндустрії різних країн не тільки в Україні, а й у світі,
Загалом, із використанням обладнання компанії «Фільмотехнік», під керівництвом Анатолія Якимовича Кокуша, знято понад 400 найвідоміших
світових кінобестселерів. Зокрема,
«Месники: Фінал», «Термінатор: Темні
долі», «Зоряні війни: Скайвокер. Сходження», «Близнюк», «Місія нездійсненна 3» та інших, серед яких фільм «Паразити», який нещодавно за рішенням
американської Академії кінематографічних мистецтв і наук визнаний найкращим фільмом-2020 і який отримав 4
статуетки «Оскар», а також десятки вітчизняних історичних та екшн-фільмів,
найвідоміші з них «Мамай», «Богдан
Хмельницький», «Захар Беркут» та ін.,
а також всі Олімпіади, міжнародні спортивні змагання, світові культурні події та
ін.
На сьогодні компанія «Фільмотехнік» співпрацює з партнерами в усьому
світі.
Державні нагороди: дві Золоті медалі ВДНГ СРСР, Золота медаль ВДНГ
Української РСР, Почесна відзнака Міністерства культури і мистецтв України
«За досягнення у розвитку культури і

мистецтв» № 272 от 18.10.2001, орден
«За заслуги перед Батьківщиною» 3
ступеня, 2007 рік (Указ Президента №
836 від 07.09.07), Золота медаль Академії мистецтв України «За особливі
заслуги перед Батьківщиною», 2009 рік.
Нагороди:
технічний Оскар Американської кіноакадемії «За розробку гіростабілізованого операторського крану «Авторобот»
зі стабілізованою панорамною голівкою
«Флайт Хед», 2006, Лос-Анджелес,
США;
технічний Оскар Американської кіноакадемії «За операторські крани серії
«Каскад» і операторський кран з переміщуваною кареткою «Тревелінг Каскад», 2006, Лос-Анджелес, США;
вища нагорода «Баварія» («Європейський Оскар») Міжнародної виставки кінотехніки «CINEC'2010», Мюнхен,
Німеччина;
вища нагорода «Баварія» («Європейський Оскар») Міжнародної виставки кінотехніки «CINEC'2018», Мюнхен,
Німеччина;
національний рекорд України в номінації «Перший і єдиний в Україні інженер-кінотехнік, володар двох інженерно-технічних нагород «Технічний
Оскар» (Scientific and Technical Academy
Awards) американської Академії кінематографічних мистецтв і наук (Academy
of Motion Picture Arts and Sciences)».
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Вишгород
Четвер, 29 жовтня 2020 року

Інформаційний шлак від екзальтованих бабусь
Ознакою інтелігентності, вихованості і чемності
є толерантне ставлення до вибору інших людей. Недарма у цивілізованому світі торжествує «залізне»
правило: моя свобода закінчується там, де розпочинається свобода іншого. Нетерпимість — ознака
дурного тону, наділ дебілів. Прикро, але у нас нетерпимість — у шані так званих мегасамців і самок.
Жіночка, гіперактивна у громадському житті, яку
регулярно підживлювали «опозиційні» депутати міської
ради (вже екс-депутати), після їхньої поразки на виборчих перегонах розійшлася у соціальних мережах, мовляв, які тупі у нас виборці, обрали не ту владу, бо вона її
щемила, обмежувала. Донори — невдахи екс-депутати,

РЕПОРТАЖ

задали їй тон, і бабусю понесло до розсинхрону зі здоровим глуздом. Їй би онуків доглядати у рідному краї на
полонині, а вона люто викладає інформаційний шлак у
соцмережі.
Чи доживемо ми до того часу, коли суперники по виборчих перегонах будуть потискати один одному руки,
посміхатися і бажати найкращого? Коли екзальтовані
бабусі-гіперактивістки не ображатимуть більшість вишгородців, які зробили свій виважений вибір, але відмінний від їхніх уподобань? Вірю, діждемося, але це буде,
коли відійдуть у кращі світи представники «гомо совєтікус», у які б демократичні шати вони не вбиралися.
Володимир ТКАЧ

Відгомін свят

Сповна не вдається з відомої причини відчути Золотий Гомін потрійного свята півторатисячолітньої Покрови Божої Матері, свята Українського козацтва (у всіх 8
Січах головна Церква — Покрова). Вона ж — Щит і Меч
України-Руси, України Війська Запорозького Низового, і
не випадково 14.Х.1942 р. рішенням УГВР (Української
Головної Визвольної Ради) є днем заснування УПА (невеликої армії Великого Народу), і знов же не випадково
цю троїстість об’єднує у незламний обруч Пам’яті Поколінь Свято Захисника України, встановлене указом
п’ятого Президента України Петра Порошенка… У Києві цей гомін відлунює залізом… Люд гуртується пройти
Маршем Пам’яті УПА — нагадати владі і собі, хто ми, що
ми, чим і досі закуті…
Мислив собі на зібранні-презентації намірів Вишгородської крайової філії Всеукраїнського об’єднання
ветеранів учасників змагань за Незалежність. Гомонілипідсумовували початок 30-річчя нової нашої держави.
Говорилося (ведучі — голова ради філії Леонід Буткевич
та почесний голова Олександр Дробаха) про плюси і негації нашого становлення.
Що ж гальмує поступ України? На думку проводу філії, «Акт про Незалежність» 24.08.1991 мав бути «Актом
про відновлення Української Держави 1918-1920 рр.».
Цим Актом були б відгорнуті від політичної діяльності
крутії з компартії — гробокопача УНР. Вічновчорашні
оговтались і захопили багато впливових позицій (місць у
владі, політиці, економіці і т. д.), тому, за словами Л. Буткевича, так тупо-туго пішли реформи в нашому житті.
Друга причина уповільненого, а часом торпедованого поступу, — відома злочинна прихватизація! — організована комуністами + криміналітет (національне
багатство опинилося в руках 200-300 сімейств). Отже,
наростання соціальної і національної вибухової ситуації.
Рухівська хвиля Української революції ними була
притлумлена… прибитий Рух, розколена і знищена
Українська республіканська партія… Все ж розрізнений
національно-визвольний рух оговтався акціями «Україна без Кучми» і вибухом Помаранчевого опору проти
клано-кумо-кріпосного капіталізму Кравчука-Кучми, поіншому — олігархату…
Третя причина негараздів і втрачених позитивних
можливостей, як у країнах Балтії, — значні антидержавні, антинаціональні дії червоної п’ятої колони, ветеранів
збройних сил СРСР/ в Україну вмостили на 1991 рік біля
1 мільйона 200 тисяч. На величезному терені Росії їх
приблизно та ж кількість! Значна частина їх підтримувала вічновчорашніх і в’язала Україну дротами і канатиками, а часом і ланцюгами до колишньої колоніальної
метрополії. Голова районної організації КУН Валерій
Сидорчук підкреслив, що національно-демократичні
сили Вишгорода все ж у ці роки зуміли консолідуватись
на депутатському рівні, в освіті, політичному житті та не
уникли конфронтації з райвладою, де засіли вчорашні
«нєколєбімиє». Він згадав про історичне значення УПА
словами президента Франції де Голля: «Якби ми мали
таких вояків як воїни УПА, чоботи нацистів не топтали б
французьку землю…».
Продовжив аналіз ситуації один із засновників філії
Микола Юречко:
— Засилля в економіці і політиці олігархів дещо
зменшилось, а ось фермерський рух занепадає, бо
увага урядів зосереджується на великих господарських
холдингах. Або: чому я плачу ПДВ, ту суму за товар, що
й мільярдер?! Де справедливість? А вона стверджується
великими, людьми, як Д. Вашингтон, А. Лінкольн, і великими Конституціями, які вони впроваджують.
Діждемо і ми свого Вашингтона!
Учасник операцій АТО-ООС Тарас Дробаха:
— Ускладнюється армійське життя відсутністю військової прокуратури. На цьому грають усякі спритники
у батальйонах, бо їх важко притягти до відповідальності
за «операції». Трапляється привласнення, наприклад,
волонтерської допомоги. Самоокупація не вдалася, почалася окупація… Та окупант галасує… Він тут ні до
чого! Змушуючи нас іти на явно поразкові для України
угоди…

Політика: мир за всяку ціну — деморалізує військо!
На презентації книжки «Нотатки про Новий Світ»
(подолано 4500 км суходолу за три тижні) автор Олександр Дробаха наголошує: невпорядкованості нашого
життя — від гальмування реформ політичних, економічних. Їх треба вирішувати, щоб іти в ногу зі світовим цивілізаційним процесом. При цьому нам варто придивитись
до американського досвіду — практики впровадження
правильних ідей у політиці, економіці, у культурі взагалі,
бо Америка — світовий лідер у багатьох галузях життя. А почати з того, щоб вписати до Конституції України
гасло: народ — не тільки джерело влади, а, підрекслюю,
— джерело права! Про право козаків і посполитих обирати полковників, сотників записано ще в Конституції
П. Орлика 1710 року. Народоправство (про це не раз
наголошувалось у виступах) — це, перш за все, коли
на керівні посади міста, району, області, судді, прокурори — обираються, а не призначаються! Тоді українська політика буде менш підкилимна, маніпульована
суб’єктивно, егоїстично налаштованими людьми.
Америка — відкрите суспільство. Консенсус (знаменник) досягається у дискусіях, диспутах, змаганнях
ідей, конкуренції. Тому, не зважаючи на національну
строкатість, досягається соціальна і національна гармонія. Більше того, американці у першій чверті ХІХ ст.
створили в Африці країну Ліберію (за кошти США) для
бажаючих афроамериканців їхати туди і будувати вільну, свою державу…
А де дівся Зелений Клим (до 1 000 000 км2), до
2 000 000 люду заселений переважно українцями?! Де
сотні українських шкіл, газет, політорганізацій, технікумів і т. д.? Все знищено, розігнано диявольською ленінсько-сталінською національною політикою… Українська просвіта, книжки, пісня колискова… оголошуються
контрреволюцією, як нині в окупованій частині Донбасу
і в Криму.
У виступах зазначалось, що деякі ЗМІ, зокрема, й
«На самом деле», маніпулюють термінами. Рух України
до ЄС, до NATO оголошується «проамериканським, проєвропейським». Навмисно замовчуючи головні акценти
цього Руху: Геть від Москви! Свої — мова, армія, церква! Слава Україні! Героям Слава! «Свого не цураймось
і чужому научаймось», — кажемо перед лицем нашого
Поета і Пророка.
Так думають і відчувають «проамерикансько» 455
мільйонів туристів зі всього світу, які відвідують USA
2002 року, Францію — 75 млн, Іспанію — 52 млн, Естонію — 3,5 млн (Україну — 15,6 млн). Так воно є! А як за
«на самом деле» — ми бачимо… То ж, яку Україну ми
хочемо збудувати?! Слухаймо Поета біля погруддя… —
«Дурні, дурні! Занапастили Божий рай! Гетьманщина!».
«О, Боже, мій милий!.. А в степах України блисне булава!». «В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля!». Кажучи сучасним терміном, ветерани визвольних змагань за
президентсько-гетьманську модель Української держави. Ще один факт, щоб закрити тему презентації…
У Вашингтоні до 150-х роковин Тараса Шевченка звели пам’ятник Поету і Пророку. Відкриття — 27.06.1964.
Було присутніх — до 100 тисяч (українці зі всього світу!).
Президент Дуайт Ейзенхауер звертається до присутніх:
«Моєю надією є те, що наш величезний, стотисячний похід… запалить тут новий світовий рух у серцях, умах…
Безперервний рух, присвячений незалежності та волі
всіх народів, всіх поневолених націй у всьому світі».
Можна було б навести ще півсотню фактів «проєвропейськості», «проамериканськості», про які згадувалось на
презентації: те, що бюджет Гарвардського університету
часто дорівнює бюджету України (!), про те, що в Європі
діє більш як 400 підприємств переробки твердих відходів (у невеликій Данії — 50, Японії — 600), в Україні — не
більше 10 (!), що біля 200 вчених USA одержали найбільш престижну у світі відзнаку — Нобелевську премію
(в Україні — жодної, хоч американські українці отримували цю відзнаку). Та все ж, надіються ветерани в Україні, «Єдина воля встане з тисяч воль, і Україна стане всім
пароль».
Олександр ДРОБАХА

КУРСОР
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АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ на 2 - 8 листопада
ОВЕН (21.03-20.04)
Вас можуть завантажити понаднормовою роботою. Доведеться попрацювати,
але це сприятливо відобразиться на вашому фінансовому становищі. Не варто квапитися і проявляти ініціативу в справах: ваші задуми
можуть вважати ненадійними й навіть авантюрними.
Стежте за своєю мовою й будьте обережні при спілкуванні з колегами на роботі. У вихідні вас можуть порадувати й надихнути приємні новини, що стосуються
вашої родини. Сприятливий день — п'ятниця, несприятливий — вівторок.
ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Якщо ви зосередитесь, то будете здатні зробити прорив у кар'єрі. Імовірні відповідальні переговори й поява нових ділових
партнерів. Ви справедливо здогадуєтеся,
що всього можете досягти тільки власними зусиллями. Не сподівайтеся на помічників і спонсорів. Вони не безкорисливі. Здійснити усі ваші плани й
задуми вам буде не завжди просто, але, у принципі, при
значній цілеспрямованості й завзятості можливо.
Сприятливий день —понеділок, несприятливий —
середа.

неділок.
ЛЕВ (24.07-23.08)
Саме час для того, щоб звернути пильну увагу на сферу особистого життя, розширте коло спілкування. На роботі ви зануритеся в круговерть різноманітних справ, вам удасться
одержати важливу інформацію й укласти вигідний
контракт. Вихідні можуть виявитися наднапруженим
часом як за кількістю справ, так і за їх важливістю. Доведеться вирішувати побутові проблеми.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий —
четвер.
ДІВА (24.08-23.09)
Є ризик, що ваші плани ввійдуть у суперечність із планами вашого керівництва.
Що ж, не виключено, що прийшов час змінити керівника й роботу разом. Намагайтеся не втручатися в чужі справи. Не варто ходити по
магазинах, можна придбати багато непотрібного. У
вихідні не напружуйте себе домашніми турботами, краще знайдіть час для відпочинку, полінуйтеся, полежте
на дивані з книгою.
Сприятливий день — понеділок, несприятливий —
середа.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Цей тиждень порадує вас новими можливостями, які дозволять повернути перебіг подій у потрібному вам напрямку.
Проявляйте більше активності й творчої ініціативи на роботі. Забудьте про те, що таке
лінь і втома, саме зараз у вас вийде реалізувати багато
прагнень і задумів. У вихідні не сидіть вдома, вибирайтеся в гості або з друзями на природу і відпочивайте.
Особливо вас буде радувати спілкування з дітьми.
Сприятливий день — п'ятниця, несприятливий —
четвер.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Ваші досить честолюбні плани починають реалізовуватися, варто тільки повірити у свої сили. Але перш ніж погодитися
на нову привабливу пропозицію, залиште
свої емоції, зверніться до логіки. Ваша працездатність
може просто творити дива. Тільки не вважайте, що всі
інші — ледачі невдахи. У вихідні спробуйте створити
приємне враження в будь-який компанії.
Сприятливий день — п'ятниця, несприятливий — понеділок.

РАК (22.06-23.07)
Ситуація може зажадати від вас більшої активності, тоді є шанс досягти успіху як в особистих справах, так і в бізнесі.
Будьте гранично чесні й відверті з друзями й членами
родини. Ви зможете проявити себе перед керівництвом
із кращого боку й підвищити свій авторитет. До вихідних ваші інтереси будуть спрямовані у бік творчості. А у
вихідні вас можуть залучити театральні прем'єри й виставки.
Сприятливий день — п'ятниця, несприятливий — по-

СКОРПІОН (24.10-22.11)
На вас чекає успіх і додатковий прибуток. Удалими
виявляться вкладення в акції. Особисте
життя буде вас надихати й радувати, тож,
присвятіть йому максимум часу й сил, воно того варте.
Чим більше ви подаруєте турботи й ніжності коханій людині, тим більше одержите у відповідь. І це надихне вас
на успіхи у всіх сферах життя.
Сприятливий день — понеділок, несприятливий —
субота.

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Спробуйте скласти план дій і орієнтуватися на нього, інакше ви потонете в
численних справах і турботах. Проявіть
розумну обережність, не говоріть про особисте і не видавайте чужих секретів. Доведіть почату
справу до кінця, це буде варте витрачених зусиль. У
вихідні ви відчуєте підвищення життєвого тонусу, а невеликі затримки у справах залишаться в минулому.
Варто приділити увагу родині, вашим дітям і батькам.
Сприятливий день — середа, несприятливий —- понеділок.
КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Додасться паперової роботи, буде багато зустрічей і телефонних дзвінків. Ви
зможете стати посередником у важливій
справі. Постарайтеся не приймати необдуманих рішень, прислухайтеся до голосу інтуїції. Влаштуйте зустріч із друзями. Вихідні — підходящий час
для ремонту й покупок, пов'язаних із побутовими питаннями.
Сприятливий день — понеділок, несприятливий —
п'ятниця.
ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
На легкий успіх розраховувати не доводиться, готуйтеся до нудної, рутинної
роботи. Бажано не призначати ділових
зустрічей — велика імовірність бути обманутим. Вас цілком можуть оцінити належним чином
і підвищити на посаді. Може виникнути ситуація, коли
вам доведеться відповідати не тільки за себе, але й за
інших. Намагайтеся ні з ким себе не порівнювати й не
заздрити чужим успіхам.
Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.
РИБИ (20.02-20.03)
Ви зараз цілком спокійні, у вас гарний
настрій. Насолоджуйтеся життям, приємними знайомствами, спілкуванням. Якщо
це не про вас, виходить, ви занадто багато працюєте,
треба б збавити обороти. Не забувайте про дім та домашні справи, які накопичилися. Бажано більше часу й
уваги приділяти дітям. У вихідні поїздка до рідних або в
невелику подорож збагатить вас враженнями й підніме
настрій.
Сприятливий день – вівторок, несприятливий —
п'ятниця.

КАЛЕНДАР

ПОГОДА

Державні та
професійні свята
у листопаді-2020

На українців чекає тепла зима

1 листопада — День працівника соціальної сфери
3 — День інженерних військ
День ракетних військ і артилерії
4 — День залізничника
6 — Міжнародний день запобігання експлуатації
довкілля під час війни і збройних конфліктів
9 — День української писемності і мови
Всеукраїнський день працівників культури тa майстрів народного мистецтва
14 — Всесвітній день боротьби пpоти цукрового
діабету
Міжнародний день логопеда
15 — День працівників сільського господарства
Всесвітній день пам'яті жертв ДТП
16 — Міжнародний день толерантності
День працівників радіо, телебачення і зв'язку
17 листопада — День студента
19 — День працівників гідрометеорологічної служби
День скловиробника
20 — Всесвітній день дитини
21 — Всесвітній день телебачення
День Гідності та Свободи
25 листопада — Міжнародний день боротьби зa
ліквідацію насильства стосовно жінок
28 — Дeнь пам'яті жертв голодоморів

За прогнозами синоптиків, зима 2020-2021 в Україні очікується тепла з нетривалими періодами морозів. У
грудні протримається плюсова температура, а під Новий
рік можливі сніг і заморозки.
Метеорологи прогнозують збереження тенденцій минулих років: скорочення тривалості зими і навіть можливі
крижані дощі.
Начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко каже, що зима може бути безсніжною, як і минулого року, але також є ймовірність того, що

в зимовий період дощитиме.
Синоптик Віра Балабух прогнозує, що цієї зими очікується мало снігу, крижані дощі, відлиги і невеликі морози.
У своєму річному прогнозі народний синоптик Володимир Деркач розповів, що в грудні буде плюсова температура і вдень, і вночі, а похолодання – тільки після Дня
святого Миколая. Він навіть назвав останню декаду грудня «зимовим бабиним літом» через очікувану аномально
теплу погоду. А ось перед самим Новим роком синоптик
обіцяє невеликі заморозки і сніг.

Київське метро охопили 4G-інтернетом
З 28 жовтня мобільний 4G-інтернет трьох операторів працює на 45 із 46 підземних станціях київського метро й у тунелях між ними. На останній станції
— «Теремки» — 4G з’явиться протягом грудня. Про
це повідомляють мобільні оператори Київстар,
Vodafone Україна та lifecell.
«Ми випередили графік запуску більш ніж на місяць
завдяки спільним зусиллям», — заявив Олександр Комаров, президент Київстар.
Запуск 4G-мережі у метро почався у березні цього
року зі станції «Академмістечко». Для роботи 4G у метро Київстар, Vodafone Україна та lifecell використовують спільне обладнання від компанії Huawei, але власні
частоти — відповідно до ліцензій.
За даними всіх трьох операторів, зараз щодня
4G-інтернетом користується у середньому 300 тисяч
абонентів. Разом користувачі вже використали у «підземці» більше 400 терабайтів трафіку. Такого обсягу ви-

стачило б, наприклад, на 30 років безперервного перегляду відео у високій якості. Повідомляють, що середня
швидкість 4G в метро перевищує 40 Мб/с.
Нагадаємо, за словами колишнього радника міського голови Максима Бахматова, мобільні оператори
lifecell, Київстар та Vodafone інвестували у обладнання
для підземного 4G близько $20 млн.
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ПОНЕДІЛОК, 2 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ
1+1
06:00 «ТСН-Тиждень»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Снiданок з «1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 «ТСН»
09:25, 10:25, 11:25, 12:20
«Життя вiдомих людей»
13:00, 14:15 Т/с
«Сидоренки-Сидоренки
2»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «СидоренкиСидоренки 2»
22:45 «Грошi»
00:00 «Дубiнiзми»
2+2
06:00 Т/с «Опер за

викликом-2»
10:00 «Загублений свiт»
15:40 Х/ф «Царство
небесне»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:25 Т/с «Брати по
кровi-2»
21:30 Т/с Прем’єра !
«Брати по кровi-2»
22:30, 00:05 Т/с
«Кiстки-4»
UA:ПЕРШИЙ
06:30 М/с «Листи вiд
Фелiкса»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:30
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,

13:10, 18:20 Суспiльна
студiя
09:30 Т/с «Таємницi
Борго Ларiчi»
10:30 Стильнi подорожi
11:00 Дивовижнi сади.
Росендал - Швецiя
11:25 Телепродаж
15:20 UA:Фольк
16:25 Т/с «Полдарк»
17:30 Д/с «Дикая
планета»
18:55 Д/ц «Дикi тварини»
19:55 Д/ц «Свiт дикої
природи»
21:35 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»
00:05 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
10:30 Реальна мiстика
12:30 Агенти
справедливостi
14:30, 15:30 Iсторiя
одного злочину
17:00 Т/с «Вiдважнi»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Тiнь зiрки»
23:30 Т/с «Секрет Майя»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою
10:15 Країна У
11:15, 19:15 Т/с «Батько

рулить»
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 СуперЖiнка 2
21:15 Х/ф «1+1»
23:30 Казки У
СТБ
06:25 Т/с «Комiсар Рекс»
09:25 «МайстерШеф
Професiонали 2»
13:00, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:35 Т/с «Слiд»
18:05 «СуперМама 2»
19:05 «Детектор брехнi»
20:15, 22:45 Т/с «Любов з
ароматом кави»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
НОВИЙ КАНАЛ

06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20 Вар’яти
08:50 Шалена зiрка
10:50 Х/ф «Новi мутанти»
12:40 Х/ф «Пiрати
Карибського моря: На
дивних берегах»
15:20 Х/ф «Пiрати
Карибського моря:
Помста Салазара»
18:00 Lе Маршрутка
19:00 У кого бiльше?
21:00 Х/ф «Невразливий»
23:20 Х/ф «Таємничий
лiс»
ІНТЕР
06:05, 22:05 «Слiдство
вели... з Леонiдом
Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,

17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
09:30, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
10:30, 12:25 Т/с
«Детектив Ренуар»
15:45 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа»
23:55 Т/с «Нi кроку
назад!»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини з Костянтином
Стогнiєм
10:10 Секретний фронт

11:40, 13:15 Х/ф
«Снайпер-3»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00, 16:15 Х/ф
«Меркурiй у небезпецi»
16:50 Х/ф «Дев’ять
ярдiв-2»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Теорiя змови
21:25 Т/с «Коп з
минулого»
22:35 Свобода слова
23:40 Х/ф «Категорiя-7:
Кiнець свiту»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 16:10 Д/с
«Авiаносцi»
08:15 Д/с «Планета

iнновацiй»
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
12:30 Pro Вiйсько
13:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
14:10 Д/с «Нижче тiльки
пекло»
15:30 Час «Ч»
17:10, 23:10 Д/с
«Тихоокеанська вiйна в
кольорi»
18:10, 22:00 Д/с «Друга
свiтова вiйна»
19:20 Ток-шоу
«КОНДРАТЮК У
ПОНЕДIЛОК»
21:40 Час-Time
00:30 Д/с «Топ 10:
Таємницi й загадки»

ВIВТОРОК, 3 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Снiданок з «1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 «ТСН»
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей»
11:25, 12:20, 13:20, 14:20,
15:15 «Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «СидоренкиСидоренки 2»
22:45 «Мiняю жiнку 15»
00:50 Мелодрама «Шлях
у порожнечу»

08:00 Х/ф «Заклятi
вороги»
09:30, 17:15 «Загублений
свiт»
13:15 Х/ф «Стiй! Бо моя
мама стрiлятиме»
15:00 Х/ф «Озброєнi i
небезпечнi»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:25 Т/с «Брати по
кровi-2»
21:25 Т/с Прем’єра !
«Брати по кровi-2»
22:30, 00:05 Т/с
«Кiстки-4»

2+2
06:00 Т/с «Команда А-2»

UA:ПЕРШИЙ
06:30 М/с «Листи вiд

Фелiкса»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:35
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя
09:30 Т/с «Таємницi
Борго Ларiчi»
10:30 Стильнi подорожi
11:00 Дивовижнi сади.
Гарен-Лемо - Францiя
11:25 Телепродаж
15:20 UA:Фольк
16:25 Т/с «Полдарк»
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:55 Д/ц «Дикi тварини»
19:55 Д/ц «Свiт дикої
природи»
22:00 #ВУКРАЇНI

22:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»
ТРК «УКРАїНА»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогоднi
09:30 Зiрковий шлях
10:30 Реальна мiстика
12:30 Агенти
справедливостi
14:30, 15:30 Iсторiя
одного злочину
17:00 Т/с «Вiдважнi»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Тiнь зiрки»
23:20 Контролер
00:00 Х/ф «Троє в
лабiринтi»
ТЕТ

08:15, 18:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою
10:15 Країна У
11:15, 19:15 Т/с «Батько
рулить»
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 СуперЖiнка 2
21:15 Х/ф «2+1»
23:30 Казки У
СТБ
06:00 Т/с «Комiсар Рекс»
09:05 «МайстерШеф
Професiонали 2»
13:00, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:35 Т/с «Слiд»
18:05 «СуперМама 2»

19:05 «Таємницi ДНК»
20:15, 22:45 Т/с «Любов з
ароматом кави»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Вар’яти
09:00 Т/с «Мерлiн»
10:10 Х/ф «Логан:
Росомаха»
13:00 Суперiнтуїцiя
15:00 Хто зверху?
17:00, 19:00 Кохання на
виживання
21:00 Х/ф «Скло»
23:40 Х/ф «Знаки»
ІНТЕР
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
10:00 «Корисна

програма»
11:05 Т/с «Мене звати
Мелек 2»
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
14:20, 15:20 «Речдок»
16:15 «Речдок.
Особливий випадок. По
ту сторону фронту»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Нi кроку
назад!»
ICTV
08:45 Факти. Ранок

09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини з Костянтином
Стогнiєм
10:10 Теорiя змови
11:10 Секретний фронт
11:50, 13:15 Х/ф
«Снайпер-4:
Перезавантаження»
12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 16:15 Т/с «Пес»
16:50, 21:25 Т/с «Коп з
минулого»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Громадянська
оборона
23:35 Х/ф «Снайпер»
5 КАНАЛ
06:25 Pro Вiйсько
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.

Полiтика. Соцiум
07:15, 16:10 Д/с
«Авiаносцi»
08:15 Д/с «Планета
iнновацiй»
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
12:30 Стоп Реванш
13:10, 14:10 Д/с «Нижче
тiльки пекло»
15:30 Час «Ч»
17:10, 23:10 Д/с
«Тихоокеанська вiйна в
кольорi»
18:10, 22:00 Д/с «Друга
свiтова вiйна»
19:20 Ток-шоу «КРАЇНА»
21:40 Час-Time
00:30 Д/с «Топ 10:
Таємницi й загадки»

СЕРЕДА, 4 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Снiданок з «1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 «ТСН»
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей»
11:25, 12:20, 13:20, 14:15,
15:10 «Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «СидоренкиСидоренки 2»
22:45 «Свiт навиворiт 11:
Китай»
23:55 Мелодрама «Шлях
у порожнечу»
2+2
06:00 Т/с «Команда А-2»

08:00 Х/ф «100 градусiв
нижче нуля»
09:50, 17:10 «Загублений
свiт»
13:50 Х/ф «Олександр»
18:15, 01:55 «Спецкор»
18:50, 02:25 «Джедаi»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:25 Т/с «Брати по
кровi-2»
21:30 Т/с Прем’єра !
«Брати по кровi-2»
22:35 Т/с «Кiстки-5»
00:10 Т/с «Кiстки-4»
UA:ПЕРШИЙ
06:30 М/с «Листи вiд
Фелiкса»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:35
Новини

07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя
09:30 Т/с «Величнi
Медичi»
10:35 Стильнi подорожi
11:00 Дивовижнi сади.
Сади Les Hortillonnages Францiя
11:25 Телепродаж
15:20 Країна пiсень
16:25 Т/с «Полдарк»
17:30 #ВУКРАЇНI
18:55 Д/ц «Дикi тварини»
19:55 Д/ц «Свiт дикої
природи»
22:00 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»

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
10:30 Реальна мiстика
12:30 Агенти
справедливостi
14:30, 15:30 Iсторiя
одного злочину
17:00 Т/с «Вiдважнi»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Тiнь зiрки»
23:30 Т/с «Стань моєю
тiнню»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 20:15
Одного разу пiд

Полтавою
10:15 Країна У
11:15, 19:15 Т/с «Батько
рулить»
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 СуперЖiнка 2
21:15 Х/ф «Батько
нареченої»
23:20 Казки У
СТБ
07:05 Т/с «Комiсар Рекс»
10:05 «МайстерШеф
Професiонали 2»
13:00, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:35 Т/с «Слiд»
18:00 «СуперМама 2»
19:00 «Про що мовчать
жiнки»

20:15, 22:45 Т/с
«Вiдпустка у сосновому
лiсi»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20 Вар’яти
09:00 Т/с «Мерлiн»
11:40 Х/ф «Знаки»
13:50 Хто проти
блондинок?
15:40 Хто зверху?
17:40, 19:00 Дiти проти
зiрок
20:50 Х/ф «Сахара»
23:10 Х/ф «Смертельний
лабiринт»
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 Т/с «Мене звати
Мелек 2»
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
14:20, 15:20 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок. По
ту сторону фронту»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Т/с «Нi кроку
назад!» Заключна серiя

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини з Костянтином
Стогнiєм
10:10 Громадянська
оборона
11:25, 13:15 Х/ф
«Снайпер»
12:45, 15:45 Факти. День
14:05, 16:15 Т/с «Пес»
16:50, 21:25 Т/с «Коп з
минулого»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
23:35 Х/ф «Снайпер-2»
5 КАНАЛ
06:25 Стоп Реванш
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.

Полiтика. Соцiум
07:15, 16:10 Д/с
«Авiаносцi»
08:15 Д/с «Планета
iнновацiй»
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
12:30 Спостерiгач
13:10, 14:10 Д/с «Нижче
тiльки пекло»
15:30 Час «Ч»
17:10, 23:10 Д/с
«Тихоокеанська вiйна в
кольорi»
18:10, 22:00 Д/с «Друга
свiтова вiйна»
19:20 Ток-шоу «ВЕЛИКА
ПОЛIТИКА»
21:40 Час-Time
00:30 Д/с «Топ 10:
Таємницi й загадки»

ЧЕТВЕР, 5 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Снiданок з «1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 «ТСН»
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей»
11:25, 12:20, 13:15,
14:15, 15:10 «Одруження
наослiп»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали»
20:35 «Чистоnews»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 «Право на владу»
2+2
06:15 Т/с «Команда А-2»
08:15 Х/ф «Зворотнiй
вiдлiк»
10:00, 17:15 «Загублений

свiт»
13:50 Х/ф «Мега-акула
проти Меха-акули»
15:20 Х/ф «Сьомий син»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:25 Т/с «Брати по
кровi-2»
21:30 Т/с Прем’єра !
«Брати по кровi-2»
22:35, 00:10 Т/с
«Кiстки-5»
UA:ПЕРШИЙ
06:30 М/с «Листи вiд
Фелiкса»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:35
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,

13:10, 18:20 Суспiльна
студiя
09:30 Т/с «Величнi
Медичi»
10:35 Стильнi подорожi
11:00 Дивовижнi сади.
Сади Маркессак Францiя
11:25 Телепродаж
15:20 Країна пiсень
16:25 Т/с «Полдарк»
17:30 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
18:55 Д/ц «Дикi тварини»
19:55 Д/ц «Свiт дикої
природи»
22:00 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:30 Д/ц «Боротьба за
виживання»

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
10:30 Реальна мiстика
12:30 Агенти
справедливостi
14:30, 15:30 Iсторiя
одного злочину
17:00 Т/с «Вiдважнi»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 00:00 Т/с «Нiколи
не буває пiзно»
23:20 Слiдами
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 20:15
Одного разу пiд

Полтавою
10:15 Країна У
11:15, 19:15 Т/с «Батько
рулить»
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 СуперЖiнка 2
21:15 Х/ф «Батько
нареченої 2»
23:20 Казки У
СТБ
07:15 Т/с «Комiсар Рекс»
10:15 «МайстерШеф
Професiонали 2»
12:55, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:30 Т/с «Слiд»
18:00 «СуперМама 2»
19:00 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с

«Вiдпустка у сосновому
лiсi»
23:05 Т/с «Доктор Хаус»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20, 13:00 Вар’яти
09:00 Т/с «Мерлiн»
10:40 Х/ф «Окупацiя»
15:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Заклятi
шахраї»
23:10 Х/ф «Невразливий»
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 Т/с «Мене звати
Мелек 2»
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
14:20, 15:20 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок. По
ту сторону фронту»
18:00, 19:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
23:55 Х/ф «Слiди
апостолiв»
ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:25 Надзвичайнi
новини з Костянтином

Стогнiєм
10:10 Секретний фронт
11:10, 13:15 Х/ф
«Снайпер-2»
12:45, 15:45 Факти. День
14:05, 16:15 Т/с «Пес»
16:45, 21:25 Т/с «Коп з
минулого»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Анти-зомбi
23:35 Х/ф «Снайпер-5:
Спадщина»
5 КАНАЛ
06:00, 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, 21:00, 23:00,
00:00 Час новин
06:25 Спостерiгач
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.

Полiтика. Соцiум
07:15 Д/с «Авiаносцi»
08:15 Д/с «Планета
iнновацiй»
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
12:30 Невигаданi iсторiї
13:10, 14:10 Д/с «Нижче
тiльки пекло»
15:30 Час «Ч»
16:20 Таємницi вiйни
17:10, 23:10 Д/с
«Тихоокеанська вiйна в
кольорi»
18:10, 22:00 Д/с «Друга
свiтова вiйна»
19:20 Ток-шоу
#НЕБАЙДУЖА
21:40 Час-Time
00:30 Д/с «Топ 10:
Таємницi й загадки»

П’ЯТ Н ИЦ Я, 6 ЛИСТОПАДА 2020 РО КУ
1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Снiданок з «1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 «ТСН»
09:25, 10:25 «Життя
вiдомих людей»
11:25, 12:20, 13:15,
14:15, 15:10 «Одруження
наослiп»
17:10 Т/с «Жiнка».
19:00 «Секретнi
матерiали»
20:35 «Чистоnews»
20:45 «Лiга смiху»
22:45 «Вечiрнiй квартал»
00:00 «Жiночий квартал»
2+2
06:00 Т/с «Команда А-2»

08:00 Х/ф «Царство
небесне»
10:50, 17:15 «Загублений
свiт»
15:20 Х/ф «Останнiй бiй»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
19:25 Х/ф «Битва
драконiв»
21:15 Х/ф «Чистильник»
23:10 Х/ф «Блекджек»
UA:ПЕРШИЙ
06:30 М/с «Листи вiд
Фелiкса»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:35
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна

студiя
09:30 Т/с «Величнi
Медичi»
10:35 Стильнi подорожi
11:00 Дивовижнi сади.
Вавилонсторен Пiвденна Африка
11:25 Телепродаж
15:20 Країна пiсень
16:25 Т/с «Полдарк»
17:30 Перша шпальта
18:55 Д/ц «Дикi тварини»
19:55 Д/ц «Свiт дикої
природи»
22:00 Д/ц «Супер-чуття»
22:30 Д/ф «Річард Левове
Серце»
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок

з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогоднi
09:30 Т/с «Вiдважнi»
13:40, 15:30 Т/с «Сукня з
маргариток»
18:00 Гучна справа
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Сашина
справа»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою
10:15, 00:10 Країна У

11:15, 19:15 Т/с «Батько
рулить»
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 СуперЖiнка 2
21:15 Х/ф «Святий
Вiнсент»
23:10 Казки У
СТБ
09:50, 23:50 «Як вийти
замiж»
11:05, 14:50, 18:05 Т/с
«Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
19:00, 22:45 «Холостячка»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз

майбутнього»
07:20 Вар’яти
08:20 У кого бiльше?
10:20 Кохання на
виживання
12:20 Аферисти в
мережах
14:20 Х/ф «Заклятi
шахраї»
16:20, 19:00 Топ-модель
по-українськи
21:50 Х/ф «Залiзна
людина»
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 Т/с «Мене звати
Мелек 2»
12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
14:20, 15:15, 23:50
«Речдок»
16:15 «Речдок.
Особливий випадок. По
ту сторону фронту»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
22:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:50 Х/ф «Страх висоти»
ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi

08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини з Костянтином
Стогнiєм
10:10 Анти-зомбi
11:10, 13:15 Т/с «Вижити
за будь-яку цiну-3»
12:45, 15:45 Факти. День
15:40, 16:15 Скетч-шоу
«На трьох»
17:20, 20:10 Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр
23:30 Скетч-шоу «На
трьох-8»
5 КАНАЛ
06:25 Невигаданi iсторiї
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум

07:15 Д/с «Авiаносцi»
08:15 Д/с «Гра долi»
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/c
«Бойовий вiдлiк»
12:30 На власнi очi
13:10, 14:10 Д/с «Нижче
тiльки пекло»
15:30 Час «Ч»
16:20 Кендзьор
17:20, 23:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
18:10, 22:00 Д/с «Друга
свiтова вiйна»
19:20 Ток-шоу
«ПОЛIТКЛУБ з Вiталiєм
Портнiковим»
21:40 Час-Time
00:30 Д/с «Топ 10:
Таємницi й загадки»

СУБОТ А , 7 ЛИСТОПАДА 2020 Р ОКУ
1+1
06:00, 07:00 «Життя
вiдомих людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiт навиворiт»
14:55 Т/с «Свати»
19:30 «ТСН»
20:15 «Чистоnews»
20:20 «Маскарад»
22:00 «Жiночий квартал»
23:20 «Свiтське життя»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
08:25 Прем’єра! «Джедаi
2020»
09:25 «Загублений свiт»
12:20 Х/ф «Свiт предкiв»
14:00 Х/ф «Експедицiя

«Ноїв ковчег»
16:45 Х/ф «Озброєнi i
небезпечнi»
19:00 Х/ф «Кришталевi
черепи»
20:50 Х/ф «Макс Пейн»
22:45 Х/ф «Слiд смертi»
00:20 Х/ф «11 кварталiв»
UA:ПЕРШИЙ
06:00, 09:05 Енеїда
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
00:00 Новини
07:10 М/с «Чорний пiрат»
08:05 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загiн»
09:45, 22:00 Х/ф
«Королiвський генерал»
12:00 Д/ф «Річард Левове
Серце»

13:00 Д/ц «Iсторiї
вулканiв»
13:30 Д/ц «Секрети
Сонячної системи»
14:25 Телепродаж
15:00 UA Фольк. Спогади
15:55 Вiдсутнiсть доказiв.
Дiзнатися правду про
Снiгову людину
16:45 Всенiчне бдiння
(ПЦУ)
19:30 Д/ц «Тваринна
зброя»
20:30 Д/ц «Супер-чуття»
21:25 Д/с «Неймовiрнi
винаходи»
00:25 Суспiльнополiтичне ток-шоу
«Зворотний вiдлiк»

ТРК «УКРАїНА»
07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Реальна мiстика
09:00, 15:20 Т/с
«Найкращий чоловiк»
17:00, 21:00 Т/с
«Переклад не потрiбен»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Смак щастя»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:55 М/ф «Бiлал»
13:10 Х/ф «Жива вода»
14:25 Х/ф «2+1»
16:45 Х/ф «1+1»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Казки У

00:00 Країна У
СТБ
07:50 «Неймовiрна
правда про зiрок»
10:50 Т/с «Любов з
ароматом кави»
12:50 Т/с «Коханка в
спадок»
16:55, 22:50 «Хата на
тата»
19:00 «МайстерШеф - 10»
00:50 «Я соромлюсь
свого тiла»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20, 13:10 Вар’яти
07:50, 10:00 Орел i решка

12:10 Lе Маршрутка
13:50 Хто зверху?
15:50 Х/ф «Залiзна
людина»
18:20 Х/ф «Залiзна
людина 2»
21:00 Х/ф «Залiзна
людина 3»
23:50 Х/ф «Лiки вiд
щастя»
ІНТЕР
06:00 Х/ф «Жандарм iз
Сен-Тропе»
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»
11:50 Х/ф «Ати-бати,

йшли солдати...»
13:40 Т/с «Нi кроку назад
2. На лiнiї фронту»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Мiсце зустрiчi»
22:30 Х/ф «Пара гнiдих»
00:30 Х/ф «Мiсто з ранку
до напiвночi»
ICTV
07:25 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
08:35 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну-3»
10:10, 13:00 Т/с «Коп з
минулого»
12:45 Факти. День
16:10 Х/ф «Мiцний
горiшок-3: Помирати з
пiснею»

18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Мiцний
горiшок-4.0»
21:45, 23:55 Х/ф
«Iноземець»
5 КАНАЛ
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
06:10, 07:10, 16:10 Д/с
«Авiаносцi»
07:50, 08:50, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15 Д/с «Гра долi»
08:40 Натхнення
09:30 Машина часу

10:10 Медекспертиза
10:30 Майстри ремонту
11:10 Гончаренко рулить
11:35, 15:40 На власнi очi
12:15 Iндiйський фiльм
«Незрiвнянний»
15:15 Є сенс
17:10, 23:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
18:15 Pro Вiйсько
18:30 Невигаданi iсторiї
19:15 Стоп Реванш
19:35 Спостерiгач
20:10 Рандеву
21:20 Вечiрнiй
преЗЕдент
21:35 Вiкно в Америку
22:00 Д/с «Друга свiтова
вiйна»
00:10 Кiнозлива
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НЕДIЛЯ , 8 ЛИСТОПАДА 2 020 Р ОКУ
1+1
06:00, 07:00 «Життя
вiдомих людей»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-Забава»
09:25, 12:45 «Свiт
навиворiт»
09:45, 10:45 «Великi
випуски з Антоном
Птушкiним 2»
11:45 «Свiт навиворiт 11:
Китай»
18:15 «Українськi
сенсацiї»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танцi з зiрками»
00:00 «Маскарад»
2+2

06:00 «Джедаi 2019»
09:15 «Загублений свiт»
13:00 Х/ф «Меч дракона»
15:00 Х/ф «Герой»
16:55 9 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Шахтар»
19:00 Х/ф «Сталевий
свiтанок»
21:00 Х/ф «Термiнатор:
Генезис»
23:30 Х/ф «Виворiт мiста»
UA:ПЕРШИЙ
06:00 Енеїда
07:00, 08:00, 08:55, 21:00,
23:45 Новини
07:10 М/с «Чорний пiрат»
08:05 Д/ц «Супер - чуття.
Особливий загiн»
09:00 Божественна

Лiтургiя Православної
Церкви України
11:00 Недiльна Лiтургiя
Української ГрекоКатолицької Церкви
12:30 Недiльна Свята
Меса РимськоКатолицької Церкви в
Українi
13:30, 00:15 Неймовiрнi
свiти Цiалковського
14:25 Телепродаж
15:00 Країна пiсень
16:00 Т/с «Модус»
18:00 Д/ц «Iсторiї
вулканiв»
18:40 Д/ц «Всi на море.
Гаваї»
19:35 Д/с «Дикая
планета»

20:00 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:25 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:00 Х/ф «Римська
iмперiя. Нерон» 2 с.
ТРК «УКРАїНА»
06:50 Реальна мiстика
09:20 Т/с «Мої дiвчата»
13:10 Т/с «Чужа»
17:00, 21:00 Т/с «День
сонця»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою
23:00 Т/с «Слiди в
минуле»
ТЕТ

06:00 ТЕТ Мультиранок
10:40 М/ф «Якось у лiсi»
12:10 Х/ф «Регентруда»
13:25 Х/ф «Святий
Вiнсент»
15:30 Х/ф «Батько
нареченої»
17:15 Х/ф «Батько
нареченої 2»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Х/ф «Забути Сару
Маршал»
СТБ
07:20 Х/ф «Раз на раз не
випадає»
09:00 «МайстерШеф - 10»
12:55 «Хата на тата»
14:55 «СуперМама 2»

19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:00 «Один за всiх»
21:10 «Я соромлюсь
свого тiла»
23:10 «Детектор брехнi»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Вар’яти
09:20 Дiти проти зiрок
11:00 Х/ф «Сахара»
13:30 Х/ф «Залiзна
людина 2»
16:00 Х/ф «Залiзна
людина 3»
18:50 Х/ф «Людинамураха»
21:00 Х/ф «Людинамураха та Оса»
23:30 Х/ф «Змiя»

ІНТЕР
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Iнше життя»
12:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа»
16:50, 20:30 Т/с
«Детектив Ренуар»
20:00 «Подробицi»
21:35 Х/ф «Ати-бати,
йшли солдати...»
23:25 «Речдок»
ICTV
08:35 Громадянська
оборона
09:30, 13:00 Т/с «Пес»
12:45 Факти. День
14:00 Х/ф «Iноземець»
16:10 Х/ф «Мiцний

горiшок-4.0»
18:45 Факти тижня
21:20 Х/ф «Мiцний
горiшок-5: Гарний день,
щоб померти»
23:10 Х/ф «Меркурiй у
небезпецi»
5 КАНАЛ
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00, 15:00,
16:00, 17:00, 19:00, 20:00,
21:00 Час новин
06:10, 07:10, 16:10 Д/с
«Авiаносцi»
07:50 Актуально:
Економiка. Полiтика.
Соцiум
08:15 Невигаданi iсторiї
08:35, 15:45 Vоїн - це я!

08:45 Натхнення
09:25 Хронiка тижня
10:10, 11:10 Д/с
«Бойовий вiдлiк»
12:25 Iндiйський фiльм
«Дiм - це храм»
15:25 Медекспертиза
17:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Анною
Мiрошниченко
19:15 Спостерiгач
19:35 Стоп Реванш
20:10 Машина часу
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
21:30 Вечiр з Янiною
Соколовою
22:00 Д/с «Друга свiтова
вiйна»
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З ЮВІЛЕЄМ щиро вітаємо нашу дорогу подругу
Емму Олександрівну ОДИНОКІНУ!
КІНУ!
Хай промінь сонця золотистий
Урочистий осяє день,
Хай буде посмішок багато
І гарних друзів, і пісень!
Красива дата вже підводить
Вагомі підсумки в житті,
Але й рахунок відкриває
Новим, які у майбутті!
Звучать сьогодні побажання
ня
Яскравих і чудових літ,
я,
Достатку, миру і здоров’я,
І думки радісний політ!
Подій — лиш красивих і добрих
І зустрічей теплих щодня.
А квіти і щирість завжди і сьогодні
Даруємо ми і рідня!
«Стоп старість»
31 жовтня 80 років виповнюється заступнику голови Вишгородської міської організації ветеранів
Еммі Олександрівні ОДИНОКІНІЙ.
Шановна ювілярко!
Хай мир і достаток живуть в Вашій хаті,
Хай люди приходять до Вас із добром,
А в день ювілею і рідні, і друзі
Вас привітають за щедрим столом!
Вишгородська міська організація
ветеранів війни,
праці, Збройних сил

Робота в Київській обл., с. Демидів:
- токар
- фрезерувальник
- електрогазозварник
- контролер ВТК
- водій-експедитор.
Доставка від м. «Почайна».
Тел: (044) 586-26-33, 093-381-36-59

ГРИБНА ПОРА

Нехай «тихе» полювання буде безпечним
Отруєння грибами набуває
ва особливої актуальності в
осінню
о
пору року, коли настає
грибна пора.
Найперше правило при виборі грибів – якість продукції, а
не її кількість. Тому не кладіть
до кошика старі, зморщені або
дуже молоді гриби з незрозумілими морфологічними ознаками. Обов'язково зазирніть грибу
під шапку – від пластинчастих
краще відмовитись. При найменших сумнівах щодо безпечності гриба краще не ризикувати. Нині отруїтись можна навіть
їстівними грибами, які неправильно приготовлені або ж виросли на забруднених територіях – поблизу трас
чи сміттєзвалищ.
Після збирання дарів лісу слід ретельно мити
руки. Адже відомо чимало випадків, коли отрута
передавалась на інші продукти саме через брудні руки.
При приготуванні грибів необхідно дотримуватись певної технології. Перше – важливо не те,
як довго вони варяться, а як часто зливали воду,
в яку виходить отрута. Її слід зливати мінімум
тричі протягом варіння. Друге – воду обов'язково
підсолюють.
Страви з грибів не можна вживати дітям, вагітним, матерям, що годують груддю, людям із
захворюваннями шлунково-кишкового тракту,
печінки чи з хронічними захворюваннями інших
внутрішніх органів.
Первинні ознаки отруєння (нудота, блювота,
біль у животі, пронос) з'являються через 1-4 години після вживання грибів, залежно від виду
гриба, віку та стану здоров'я потерпілого, кіль-

кості з'їдених грибів.
Біль та нудота повторюються декілька разів
через 6-48 годин, а смерть настає через 5-10 днів
після отруєння.
Перша допомога при отруєнні грибами.
Викличте швидку медичну допомогу.
Одночасно, не очікуючи її прибуття, негайно
промийте шлунок: випийте 5-6 склянок кип'яченої
води або блідо-рожевого розчину марганцівки;
натисніть пальцями на корінь язика, щоб викликати блювоту; прийміть активоване вугілля (4-5
пігулок), коли промивні води стануть чистими.
Після надання первинної допомоги дайте випити потерпілому міцний чай, каву або злегка
підсолену воду, відновіть тим самим водно-сольовий баланс; покладіть на живіт і до ніг потерпілого грілки для полегшення його стану.
З'ясуйте, хто вживав разом із постраждалим
гриби, проведіть профілактичні заходи.
Юрій СЕРГІЄНКО,
провідний інспектор Вишгородського РВ
ГУ ДСНС України у Київській області

Вчасно проводьте техобслуговування опалювальних приладів!
РВ ГУ ДСНС ІНФОРМУЄ
Різке похолодання і нічні заморозки примушують громадян затопити печі, увімкнути котли, електронагрівальні прилади.
Вишгородський РВ ГУ ДСНС України у Київській
області нагадує, що за статистикою щорічно восени та взимку спостерігається збільшення кількості
пожеж, внаслідок яких, як правило, гинуть люди.
Аби уникнути виникнення пожеж, необхідно вчасно
проводити технічне обслуговування та ремонт опалювальних приладів, печей та електропроводки. Зокрема, якщо в будинку є піч, перевірте і відремонтуйте її.
При цьому, кладку та ремонт повинні виконувати тільки фахівці. Не рідше одного разу на три місяці проводьте профілактичні роботи з очищення димоходу від сажі.
Не перегрівайте піч: топити слід не більше 2-3 разів на
добу, тривалість кожної топки не повинна перевищувати 1,5 годин. Не залишайте без нагляду піч, що топиться, і дітей без нагляду дорослих біля розтопленої печі.
Якщо в будинку є газове обладнання, то для здійснення його перевірки необхідно звернутися в сервісну організацію. Потрібно встановлювати меблі, горючі
предмети та матеріали на відстані не менш 20 см від
побутових газових приладів. Не можна сушити горючі
матеріали на газових котлах і над газовими плитами.
Також забороняється зберігати вдома побутові балони
з газом, заправку балонів можна здійснювати тільки на
спеціалізованих заправних станціях.
Якщо в приміщенні відчувається запах газу, потрібно виконати наступне:
– ні в якому разі не вмикати і не вимикати світло та
електроприлади;
– перекрити кран на газопроводі в квартирі, перевірити, чи увімкнені конфорки, відкрити вікна та двері,
щоб запобігти появі вибухонебезпечної концентрації
газу.
Також без нагляду не можна залишати увімкнені
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електроприлади, «Режим очікування» (світиться фотодіод) телевізора, музичного центру, комп’ютера та іншої техніки – це пожежонебезпечний режим.
Електричні нагрівальні прилади не можна ставити
поблизу штор і меблів, а електропобутову техніку –
впритул до опалювальних батарей. Отвори на задній
панелі телевізора повинні бути відкритими, а на телевізорі не повинно бути ніяких речей, як то квіткова вазу
з водою, особливо, якщо в будинку є діти або тварини,
які можуть пролити воду, що спричинить замикання.

Забороняється перевантажувати електромережу,
одночасно включаючи кілька потужних електроприладів.
Пам’ятаймо: наша безпека — у наших руках!
У разі виникнення пожежі, необхідно телефонувати
в службу порятунку за номером «101».
Юрій СЕРГІЄНКО,
провідний інспектор Вишгородського РВ
ГУ ДСНС України у Київській області
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