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В Україні —
загальний карантин

Кабінет міністрів скасував адаптивний карантин і запровадив в Україні
загальний карантин з «локдауном вихідного дня». Попередньо обмеження
триватимуть до 30 листопада.
Загальний карантин міститиме обмеження, які досі діяли для регіонів «помаранчевої» зони, а саме:
по всій Україні забороняється проведення масових, культурних, в тому числі
концертних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших заходів за участю більше як 20 осіб, крім офіційних спортивних заходів (проводяться без глядачів);
забороняється діяльність кінотеатрів і
театрів із заповненістю більше 50 %;
забороняється діяльність музеїв, які
не можуть забезпечити перебування в приміщеннях не більше 1 людини на 20 кв. м;
кількість людей у громадському транспорті не повинна перевищувати кількість
місць для сидіння; йдеться, зокрема, про
регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, в
режимі маршрутного таксі, в електричному,
залізничному транспорті, в міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному громадському транспорті;
забороняється проведення дискотек,
робота розважальних закладів (нічних клубів), організація дозвілля у закладах громадського харчування (ресторанах, кафе,
барах, закусочних, їдальнях, буфетах
тощо);
забороняється робота з 22:00 до 7:00
закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, буфетів тощо), крім продажу харчів на виніс і
адресної доставки;
у закладах громадського харчування
відстань між столиками не повинна бути
менша за 2 метри, а за одним столиком дозволяється перебування до 4 осіб без урахування дітей;
забороняється діяльність закладів, в
яких не нанесене маркування для тримання 1,5 м дистанції в чергах, працівники не
носять масок;
забороняється діяльність закладів,
що надають послуги з розміщення, окрім
готелів, реабілітаційних установ, санаторнокурортних закладів, стаціонарних відділень

протезування;
забороняється відвідування закладів
освіти групами більше 20 осіб, крім закладів
дошкільної, загальної середньої, позашкільної, спеціалізованої мистецької освіти;
забороняється відвідування закладів
дошкільної, загальної середньої, позашкільної, спортивної та спеціалізованої мистецької освіти, якщо там на самоізоляції перебувають більше 50 % учнів і освітян;
забороняється проведення лікарнями
планових госпіталізацій, крім ургентних станів та інших випадків, коли відтермінування
небезпечне для життя;
забороняється діяльність спортзалів,
де не забезпечують щільність відвідувачів з
розрахунку 1 особа на 20 кв. м.
Щодо карантину вихідного дня, то він
діятиме з опівночі суботи до опівночі понеділка. У ці два дні до загальних обмежень
додаються такі заборони:
закриваються бари, ресторани, кафе
та інші заклади громадського харчування,
можлива тільки торгівля на виніс;
закриваються торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної
діяльності;
закриваються заклади торговельного і побутового обслуговування населення,
окрім закладів торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та
медичними виробами, ветеринарними препаратами;
продовжать свою діяльність заклади,
які надають фінансові послуги та послуги з
інкасації, поштові сервіси, заклади медичної та ветеринарної практики, автозаправки
(окрім зон харчування), СТО;
закриваються заклади культури, окрім
закладів з виробництва аудіо-візуальних творів з обмеженням доступу на місце зйомки;
зачиняються спортзали і басейни;
також пропонується запровадити рекомендації для виділення окремого часу пріоритетного обслуговування з 10:00 до 12:00
громадян похилого віку та осіб з інвалідністю в органах місцевого самоврядування на
підприємствах, в організаціях та установах
сфери обслуговування.
У Міністерстві охорони здоров'я «локдаун вихідного дня» планують продовжити до
кінця року, а, можливо, і після Нового року.
Це залежатиме від епідситуації.

Черговий
тріумф
«Клерико»
11 листопада міському танцювальному
колективу «Клерико» виповнилося 19 років.
За цей час «Клерико» по праву став мистецьким брендом Вишгорода, відомим не
лише на теренах України, але і далеко за
її межами. Усі ці роки комунальний заклад
очолює засновниця Ольга Пінчук, директор,
хореограф, режисер-постановник, стиліст і
взагалі успішний менеджер. Нині у колективі
займається 200 дітей.
Минулої суботи наші танцівники взяли
участь у відкритому Кубку регіонів України
по хореографічних дисциплінах. Як завжди,
вишгородчанки були націлені на перемогу, і
результат не забарився — перше місце!
Вітаємо колектив і чекаємо нових танцювальних тріумфів!
Влас. інф.
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З Днем працівників сільського господарства!
Традиційно у третю неділю листопада Україна відзначає День працівників сільського господарства.
Від імені депутатського корпусу Вишгородської районної ради та від себе особисто щиро вітаю з професійним святом усіх, хто самовідданою працею, розумом і
серцем долучається до важливих справ у агропромисловому комплексі.
Переконаний, що ваші наполегливість та
працелюбність сприятимуть збереженню та
розвитку сільськогосподарської галузі.
Щиро бажаю вам миру, здоров’я, добробуту, наснаги та невичерпної енергії, вагомих успіхів заради благополуччя України!
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради
Шановні працівники радіо, телебачення та зв’язку!
Від імені депутатського корпусу Вишгородської районної ради та від себе особисто
щиро вітаю вас з професійним святом!
Кожного дня ви відкриваєте нові можливості спілкування, задовольняєте потреби у
щоденній об’єктивній та неупередженій інформації, надійному та якісному зв’язку.
Дякую вам за вашу суспільно значиму працю і бажаю невичерпної енергії та
вдалого втілення творчих ідей.
Добра, миру, здоров’я і благополуччя вам і вашим родинам!
Ростислав КИРИЧЕНКО,
голова Вишгородської районної ради

Школи працюють у штатному режимі
За повідомленням районного відділу
освіти, школи Вишгорода працюють у
штатному режимі з урахуванням епідеміологічної ситуації в конкретному закладі.
1 - 4 класи навчаються очно в усіх
школах міста. Учні невипускних класів
старшої школи ВСШ «Сузір’я» та Новопетрівської ЗОШ № 2 переведені на
дистанційне навчання (через захворюваність педагогів).
У ВЗОШ № 1 класи старшої школи,
наповнюваність яких перевищує 30 осіб,
навчаються тиждень очно, а тиждень
дистанційно.
Школи самостійні у прийнятті рішень
стосовно режиму навчання, тому можуть
його змінювати.

Станом на 09.11. кількість працівників закладів загальної середньої освіти
району, що хворіють на ковід, — 35 осіб.
Як повідомив директор Вишгородської спеціальної ЗОШ «Надія» Володимир Дука, учні тут навчаються у звичному режимі. Батьки до приміщення
закладу не заходять, передають дітей на
порозі школи черговому вчителю, який
цікавиться їхнім самопочуттям. Трьох
дітей, котрі самостійно не пересуваються, батьки в масках супроводжують до
класів. Оскільки в них навчаються по 3-4
учні, для безпечної дистанції місця вистачає.
Хворих чи з підозрою на ковід серед
вчителів немає.

Вишгородський клуб інтелігенції запрошує молодих мам і діточок від 5-ти років
взяти участь у роботі безоплатного гуртка «МАЛЕНЬКІ УКРАЇНЦІ».
Програма роботи гуртка:
— українські читання
— українська музика і пісні
— історія України для дітей
— телемости із іншими регіонами України за участю дітей.
Навчання розпочнемо в міру комплектування дитячих груп.
Детальніша інформація за тел: 0674593156, 0669940916.
Степанія СІДЛЯР, радник голови Вишгородської РДА
з питань духовності і просвітництва,
голова ГО «Духовно-просвітницький центр «Спадщина»

Вишгородська амбулаторія загальної практики сімейної медицини № 1 по вул. Кургузова, 1 повідомляє:
сімейний лікар ГОНЧАРЕНКО ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ
звільнився із займаної посади 05.11.2020 р.
Декларації автоматично деактивовані.
Для перезаключення декларації із сімейним лікарем пропонуємо
звернутись до Вишгородської амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 2 по вул. Шолуденка, 6.
Телефон реєстратури: (04596) 26-800

ШАНОВНІ ПАЦІЄНТИ!
Будь-яка амбулаторія, де пацієнт
обрав свого лікаря, має чітко визначені години роботи. Але деякі пацієнти телефонують своєму сімейному лікарю, терапевту або педіатру
на мобільний у вочевидь неробочі
години. Це — неправильно. Адже на
відміну від невідкладної допомоги,
послуги, які надають сімейні лікарі
первинної ланки, не відносяться до
екстрених.
Зверніть увагу, ваш сімейний лікар:
- є людиною, а не цілодобовим сервісом;
- має визначені робочі години та вихідні;
- має право обирати спосіб зв'язку з
пацієнтом;
- може призначити пацієнту час і дату
прийому;
- має право вирішувати, чи є реальна потреба у виклику додому, чи можна
проконсультувати дистанційно.

Звичайно, сьогодні, під
час боротьби з коронавірусною інфекцією значно
зросла роль та потреба
українців у сімейному лікареві. Адже при симптомах
COVID-19 потрібно звернутись до свого сімейного лікаря, щоб він оцінив
стан пацієнта, викликав
мобільну бригаду для проведення тестування. Під
час домашнього лікування
з підтвердженим COVID також необхідно тримати зв’язок із сімейним лікарем,
щоб контролювати самопочуття. Але
комунікації з лікарем мають відповідати нормам етики та здоровому
глузду.
Тож кілька порад, які допоможуть побудувати довготривалі комунікації з вашим лікарем на засадах взаємоповаги:
1. Якщо лікар надав свій номер мобільного, поцікавтесь, в які часи зручно
дзвонити або писати та з якими питаннями.
2. Перед тим, як дзвонити лікареві, подивіться на годинник. В ідеалі час

дзвінків має збігатися з часом роботи
вашої амбулаторії.
3. Починайте розмову або текстове повідомлення з нагадування, хто ви
(адже лікар не здатен пам’ятати всіх
пацієнтів) та відразу переходьте до суті
питання.
4. Екстрена ситуація потребує екстреної медичної допомоги? То це дзвінок на 103 цілодобово або самостійне
відвідування приймального спокою (в
неробочі часи амбулаторії) тієї лікарні,
яка надає медичну допомогу цілодобово. Вас приймуть без електронного направлення у разі, якщо випадок не може
чекати.
5. У вихідні, святкові та неробочі дні
працює кабінет цілодобового надання
медичної допомоги.
Прийом лікаря з 09.00 до 18.00 за
адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 1
(у дворі за будівлею судмедекспертизи)
Тел: (04596) 5-43-37.
Моб: (096) 190-22-03.
Сімейні лікарі є надзвичайно важливими в житті кожної родини. Тож
потурбуйтесь про тих, хто турбується
про вас!

Шановні пацієнти Вишгородської амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 1 за адресою: Кургузова, 1, які заключали декларацію із сімейним лікарем КРУТОЮ ЛАРИСОЮ ЄВГЕНІЇВНОЮ!
Робочий номер 068 208 76 42 не є дійсним для зв’язку з Крутою Л.Є.
Даний номер 068 208 76 42 закріплений за сімейним лікарем (педіатром) СТАСЕЛЬКО ГАННОЮ СЕРГІЇВНОЮ.
Дякуємо за розуміння.

ДПІ ПОВІДОМЛЯЄ

Декларування
доходів
За січень-жовтень 2020 року громадянами Вишгородщини подано 633
декларації про майновий стан і доходи
за 2019 рік.
Громадянами задекларовано 173734,2
тис. грн одержаних доходів та нараховано
до сплати до місцевого бюджету податку
з доходів фізичних осіб (ПДФО) 4774,1
тис. грн та сплачено 4756,7 тис. грн. Військового збору задекларовано та сплачено 758,4 тис. грн.
Подано 22 декларації про майновий
стан і доходи платниками, дохід яких перевищує 1 млн грн, задекларовано та
сплачено ПДФО 2439,0 тис. грн, військового збору задекларовано та сплачено
359 тис. грн.
Правом на податкову знижку скористалися 348 громадян, задекларована
сума податку на доходи фізичних осіб до
повернення становить 1294,1 тис. грн,
повернуто 333 громадянам з бюджету
1214,9 тис. грн.
Вишгородська ДПІ нагадує, що для
отримання податкової знижки за 2019 рік
необхідно до 31 грудня поточного року
включно подати до податкових органів за
місцем реєстрації декларацію про майновий стан та доходи разом із підтверджуючими документами.
Детальніше про право на отримання
податкової знижки громадянами за посиланням https://tax.gov.ua/deklaruvannyadohodiv-gromadyan-/podatkova-znijka-dlyafizichnih-osib/.
Вишгородський сектор
організації роботи
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Дорогі наші земляки! Шановні виборці!

Вдячний за підтримку!

Позаду залишилися важкі виборчі перегони. За минулі місяці
вишгородцям довелося витримати справжній шквал передвиборчої
агітації: вислухати солодкі обіцянки кандидатів і їх партій, читати
масу листівок, буклетів, плакатів, відбиватися від набридливих агітаторів, а вдома вас «грузили» з телевізорів і радіо. Втім, наші виборці
розібралися хто є хто і зробили свій вибір. Ви, шановні земляки, не
проміняли 25-те жовтня — день виборів на поїздку по гриби, похід на
шашлики, а попри загрозу коронавірусу прийшли на дільниці і проголосували, як велить совість.
Від нашої молодої партії «Єдина громада» ви обрали до міської
ради трьох депутатів — Володимира Лісогора, Ганну Булгакову, Олену Лісогор — людей, яким ви довіряли представляти ваші інтереси
і в попередньому скликанні. І за цей вибір від нашої усієї команди
— низький уклін і щиросердечне спасибі! Ми від душі дякуємо всім
виборцям, хто голосував за кандидатів від «Єдиної громади». Депутати і їх однопартійці зроблять все можливе, щоб наш Вишгород процвітав. І, в першу чергу, це стосується реалізації соціальних програм
для людей.
Красно дякуємо за підтримку і довіру. Ми вас не підведемо!
Команда політичної партії «Єдина громада»

З почуттям глибокої
вдячності звертаюся до
виборців
Вишгорода
за висловлену довіру представляти ваші
інтереси у Вишгородській міській раді. Попри загрози пандемії,
ви, шановні друзі, добросовісно
прийшли
на виборчі дільниці і скористалися своїм конституційним правом обирати гідних людей до
органів місцевої влади.
Моя програма дій буде складатися, як і
раніше, з ваших пропозицій, наказів та побажань.
Бажаю усім вишгородцям добра, радості,
щастя і здоров’я. Нехай все у вас буде гаразд!
Артем ТЮТЮННИК,
депутат міської ради

Бортництво Полісся: архаїчна традиція у сучасному вимірі
Національний проєкт «Бортництво Полісся: архаїчна традиція у
сучасному вимірі», який розпочався
у червні ц. р., виходить на фінальну
пряму. Одним із його етапів стала науково-практична онлайн-конференція, яка відбулася 20 жовтня. До неї,
окрім учасників проєкту, долучилися
гості з різних регіонів України, а також Білорусі. Отже, захід фактично
пройшов у статусі міжнародного.
Учасники конференції у своїх вітальних словах і доповідях одностайні
в тому, що це був чудовий науковопізнавальний і популяризаційний проєкт, який впроваджується за підтримки
Українського культурного фонду. Саме
завдяки проєкту, його заходам і активностям архаїчна традиція отримала новий поштовх до зацікавленості широкої
аудиторії.
Куратор проєкту, директор Вишгородського історико-культурного заповідника, кандидат історичних наук

томирської, вдалося реалізувати у
повному обсязі, хоч були й свої складнощі – через епідемію коронавірусу низку активностей довелося перенести в
онлайн-формат», — підкреслила Влада
Литовченко.
Вона також презентувала випущену
партнером проєкту — видавництвом
«Мистецтво» — чудову, в елегантному
дизайні поліграфічну продукцію: листівки, іміджевий фотоальбом, календар
на 2021 рік. Зокрема, щодо іміджевого
фотоальбому Влада Литовченко зауважила: «Повноформатний розкішний
альбом на 226 сторінок є унікальною
науковою роботою. Він також містить
велику кількість фотографій. Це й архівні фото, надані Державною архівною
службою, які демонструвалися у межах нашого фотопроєкту «Борть. Життя. Полісся», це й фотографії з особистих архівів наших дослідників, і знімки
фотографа проєкту Ольги Думанської.
Листівки та календар також перегукуються з фотопроєктом «Борть. Життя.
Полісся». Усі ці видання інтерактивні,

Влада Литовченко подякувала всім
учасникам проєкту та тим, хто долучився до нього, зауваживши, що патроном
проєкту став Президент України (20052010 рр.) Віктор Ющенко, який захопився розкриттям нових аспектів теми
бортництва.
«Цей міжсекторальний проєкт, проєкт національної співпраці трьох областей – Київської, Рівненської і Жи-

вони містять QR-коди, за якими можна
перейти на сайт і дізнатися більше про
бортництво».
Завідувач Олевського краєзнавчого
музею, локальний координатор проєкту
в Олевську Анна Вжесінська зауважила, що музей має бортницькі експонати,
в Олевську є люди, які вивчають та популяризують бортництво, однак досі це
було досить вузьке коло.

У МІЖНАРОДНОМУ ФОРМАТІ

Завідувач Сарненського історикоетнографічного музею, локальний координатор проєкту в Сарнах Вікторія
Дашко підкреслила: «З’ясувалося, що
багато дітей і дорослих не знають, що
таке бортництво. Це для музею стало
поштовхом до низки заходів. Зокрема,
велике зацікавлення викликали лекції з
бортництва, які я проводила. Тепер у наших планах – організовувати експедиції
у ті райони, де є бортники, записати їхні
спогади, знайти інший дослідницький
матеріал, аби все це залишилося в наших фондосховищах».
Провідний науковий співробітник
відділу археології Києва інституту археології НАНУ, доктор історичних наук
Марина Сергєєва у своїй доповіді розповіла про значення меду і воску у середньовічній культурі слов’ян.
Завідувач сектору археології Вишгородського історико-культурного заповідника, кандидат історичних наук
Дмитро Бібіков розповів про промисли
та їхню роль у господарській діяльності
давніх вишгородців Х-ХІІІ ст., зауваживши, що окрім металургійного, гончарного, інших ремесел, що були поширені
у Вишгороді, тут побутувало і бортництво. Про це, зокрема, свідчать знайдені під час розкопок у Вишгороді 1930-х
років борті, які датуються ХІІ-ХІІІ ст., та
знаряддя бортника.
Магістр економіки Білоруського державного економічного університету,
голова приватного закладу з розвитку
традиційного бортництва «Братство

босих бортників» Іван Осипов зазначив, що промисел внесений до списку
нематеріальної культурної спадщини
Білорусі, і це статус дає можливість
ретельніше ставитися до збереження
цієї ланки бджолярства. У Білорусі нині
діє 200 бортників яким від 17 до 84 років, і вони обслуговують 2500 бортей, а
самі «бджолині будиночки» називають
традиційним і для українського Полісся
словом «вулля». Іван Осипов також розповів про деякі традиції бортників та про
проблеми, які вимагають вирішення.
Завідувач лабораторії теорії екосистем Житомирського державного
університету ім. Івана Франка, доцент
кафедри екології та географії, кандидат
біологічних наук Іван Хом’як зауважив,
що відродження бортництва в Україні
допоможе відновити екосистему, яка
нині порушена внаслідок життєдіяльності людини. Розробляється низка екологічних стежок, і дві з них включають
бортництво у двох аспектах – навчально-пізнавальному і туристичному.
Учасники науково-практичної онлайнконференції в ухвалі заходу, зокрема,
зазначили необхідність підготувати паспорт і облікову картку щодо розширення
ареалу сучасного побутування бортництва у Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини
України, включивши до реєстру Київську
область, у якій під час реалізації національного проєкту було знайдено осередки бортництва.
Інна КОСЯНЧУК
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«Поговоріть зі мною по-вкраїнськи…»
Закінчення. Поч. у №45’2020
Це з листа Катерини Лазарук із Хмельниччини…
«...Мамо, я не знаю, чи заслужила ти право називатися таким йменням, але для мене
ти завжди залишишся мамою, бо ти мене народила. Але тільки народила. А виростав я
сам. Й ніхто, ані вічно п’яний батько, ані тітка,
якій ти довірила моє виховання, не знають,
скільки сліз виплакав я ночами в подушку.
Скажи, мамо, за що ти так мене покарала? Невже ти думаєш, що оті пачки й долари,
які ти надсилала мені з Америки, заміняли
мені тебе, мою матір?! Невже ти гадаєш, що
Україна — це «чорна діра» в центрі Європи,
в якій люди живуть тільки думами про харчі
та їжу?! Ти засліплена Америкою, ти хвора
нею й не зможеш вже повернутися ніколи.
Це як наркотик — підсів на «голку», вже ніколи з неї не злізеш. Я думав, що ти хоч би
на моє весілля приїдеш. Усі так тебе чекали.
Але ти й цього дня мене зрадила, проміняла
на свою Америку. Бог тобі суддя, мамо! Ти
пишеш, що хочеш надіслати, як запізнілий
весільний подарунок, контейнером для мене
авто з Америки, не роби цього. Я нічого від
тебе не хочу! Раніше, маленьким хлопчиком,
я засинав увечері і прокидався вранці з мрією, що настане день — і ти повернешся. Але
ти не повернулася. А в мене вже росте свій
син. І в душі все так перегоріло, що якби ти й
повернулася тепер, мені було б байдуже...»…
Гадаю, далі цитувати гіркі рядки болю й
розпуки наших дітей немає потреби, бо й так
на душі важко.
«Не скупі й мертві статистичні дані треба
класти на столи нашим владоможцям, — продовжує Валентин Лабунський, — а ось ці листи. Нехай прочитають, і якщо мають совість
та душу, замисляться: яку державу вибудовують, що роблять з народом, ким увійдуть в історію? Можливо, після прочитання цих листів
припинять вони бійку за владу, за впливи й
за грошові потоки. Й згадають своїх матерів,
своє дитинство. Чи щасливим воно було б,
якби їхні матусі кинули їх й поїхали світ за очі
на заробітки, не бачучи, як виростають їхні
діти, як ідуть до першого класу, як закінчують
школу, як мужніють, як виходять заміж, одружуються й народжують вже своїх діточок?...».
Цілком підтримую автора публікації в цьому. Державні мужі мають замислитися, прислухатися до розпачливого крику душі авторів листів, батьки і матері яких не з власної
волі змушені були залишати своїх дітей і вирушати на чужину у пошуках шматка хліба,
смак якого досить часто виявляється гірким…
У Латинській Америці, де я побував через п’ять років після відвідання США, також
виходять україномовні видання. Так, у столиці
Аргентини Буенос-Айресі культурно-релігійна
Українська єпархія щомісяця видає двомовник «Голос української церкви» («La voz de

РЕЗОНАНС
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у період карантину скромно відзначив День звільнення міста в 1943
році від німецько-фашистських загарбників.

la iglesia»). Окрім матеріалів релігійного змісту, тут широко висвітлюється світське життя
українців Аргентини, вміщуються публікації
про новини й життя осередків нашої діаспори.
— Поговоріть зі мною по-українськи, —
з такими словами, почувши нашу мову, до
мене звернувся чорнявий стрункий юнак у
далекому бразильському містечку Прудентополісі, що в штаті Парана. — Ви так гарно
говорите!
— Я з України! А звідки ти знаєш нашу
мову? — поцікавився, в свою чергу.
— Мене навчила її моя прабабуся, родина якої колись переїхала
сюди з України. На жаль, тепер не
часто маю можливість неї послуговуватися, оскільки тут головним
чином спілкуються португальською.
Хіба що, буває, потраплю у коло таких самих нащадків українців. А ще
рідне слово гріє душу, коли потрапляє до рук газета «Праця»…
З працівниками вищезгаданого видання, зокрема її редактором
Тарсекієм Залуцьким, пощастило
зустрітися вже наступного дня. Від
нього довідався, що газета двомовна, друкується з 1912 року. Видання виходить
двічі на місяць разовим накладом 800 примірників.
Від очільника газети дізнався багато про
зародження україномовного видання, його
славну вікову історію.
…Коли на зламі ХХ століття перші василіянські місіонери (о. Сильвестер Кізима,
брат Софрон Горощук, а після них о. Антоній
Мартинюк, Метрофан Міхняк, Мирон Хмілевський, Маркіян Шкірпан, Климентій Бжуховський, Януарій Коциловський, брат Гавриїл
Будний) приїхали до Бразилії, то відразу
відчули потребу друкованого слова для збереження християнської віри й моралі в українських спільнотах, які творилися на теренах
штатів Парана і Санта Катаріна. Священники
відчували брак добрих книжок, газет і журналів, які допомагали б підтримувати віру і
мораль серед народу. Вони проповідували по
різних місцевостях, але їхня присутність, звісно, була коротка, і тому треба було залишати
вірним щось до читання, щоб зберігати те, що
місіонери засівали в їхніх душах. Тому, місіонери не виїжджали з України з порожніми руками, а везли із собою багато книжок і газет,
щоб дати людям духовну поживу.
Священники засновували читальні, куди
вірні в неділі й свята сходилися, щоб читати,
вправлятися в церковному співі, навчатися
правд віри тощо.
У цей же час виникають перші задуми й
спроби мати власну пресу. Вже згодом просвітяни десь придбали друкарську машину,
спровадили українські черенки й 15 листопада 1907 почали видавати першу газету в Бра-

зилії українською мовою під назвою «Зоря».
У першому числі вмістили заклик до русько-українського народу в Бразилії, в якому
підкреслили, що народ без преси — це тіло
без душі. Тому всім треба радіти, бо до руського тіла приходить душа (газета). Було узгоджено, що характер газети мав бути поважний, здорової моралі. Видання мало на меті
докласти зусиль для уможливлення поступу,
поліпшення економічних справ та раз і назавжди віддалити темноту народу, поставити

його на рівні з іншими народами на славу й
потіху матері Руси-України... На жаль, «Зоря»
зразу почала нападати на священників й на
віруючих людей, які протиставлялися соціалістичним і нерелігійним статтям у газеті.
Після багатьох непорозумінь у половині 1909
року «Зоря» перестала виходити.
У січні 1909 року почала виходити в Куритибі друга газета українською мовою під
назвою «Прапор», яка мала б писати про
справи релігійні й культурні. Там видано 33
числа цього видання, після чого друкарню перевезено до василіянського монастиря в місті
Прудентополісі.
Року 1912 приїхали до Бразилії чотири освічені сім'ї, між якими професор Осип
Мартинець, який відразу ж узявся до видавничої праці. Оскільки у листопаді «Прапор»
перестав виходити, наприкінці грудня Осип
Мартинець зредагував перше число «Праці».
Про це повідомила навіть бразилійська куритибська газета «О Dіаrіо dа Таrdе», що «в цих
околицях, з ініціативи руських інтелектуалів,
починає друкуватися українсько-руський часопис під назвою «Праця».
У вступному слові першого числа редактор Осип Мартинець писав: «Отці василіяни
вже два роки видають «Український Місіонар» у Бразилії на теми виключно релігійні.
Але відчувається потреба подавати для народу інформації характеру культурного й
політичного. З таким наміром появляється
«Праця», що подаватиме вісті й коментарі на
теми політичні, культурні, а також релігійні,
йдучи так назустріч потребам українського
народу в Бразилії, з наміром піднести куль-

турний рівень, інформувати про події світові,
українські й бразилійські... А тому починаємо
працю над усвідомленням нашого народу в
Бразилії…
Пускаючи у світ це перше число, бажаємо
сим заспокоїти духовні потреби нашого руського народу в Бразилії, піднести його рівень
просвіти, збудити в нім народну свідомість та
злучити всі наші сили до спільної просвітної
праці народної. Працею на полі просвітнім
дійшли світові народи до великого значіння;
працею наш нарід український
в Галичині доходить до чимраз
висшого самоосвідомлення; працею, трудом фізичним, роботою
рук, працею (а не пустими фразами, словами) на полі просвітнім
дійде й наш нарід український в
Бразилії до значіння і займе місце між осівшими тут народами. А
що годі зрозуміти правдиву просвітну роботу без віри й релігії,
так проте на ґрунті релігійно-католицькім зачнемо працю серед
поселення нашого народу в Бразилії... Праця се одинока руськапросвітно-політична часопись у
Бразилії, має відтепер стати разом з нами в
ряди народних борців, щоб вибороти спільними силами лучшу будучність для нашого
народу і злучити єго сильним огнивом в одну
велику родину».
«Праця» почала виходити як двотижневик, а 1915 року стала тижневиком і так
виходила щотижня до 1993 року, коли з фінансових причин і зменшенням числа передплатників повернулася до двотижневої публікації.
Від 1941 до 1946 року «Праця» не виходила, бо Жетуліо Варґас, тодішній президент
Бразилії, провадив націоналістичну політику і
заборонив друкувати будь-що іншою мовою,
крім португальської.
…З невимовним хвилюванням і непідробним інтересом брав я до рук підшивки
«Праці» за різні роки. З її шпальт на мене
віяли вітри новин, повідомлень про тогочасні події, зокрема детальне висвітлення подорожі митрополита Андрея Шептицького по
Латинській Америці і його зустрічей зі своїми
вірними, життя і побут українців на теренах
Бразилії…
Про те, що нас чекає завтра, відомо тільки Всевишньому. Я ж — оптиміст. Тому сподіваюся, що колись знову випаде нагода відвідати якусь країну, де пощастить побачити
україномовне видання, що виходить у світ
завдяки зусиллям і подвижницькій діяльності представників нашої діаспори. І, можливо,
хтось знову, почувши рідне слово, підійде й
невимушено попросить: «Поговоріть зі мною
по-вкраїнськи…».
Микола СЕРГІЙЧУК

Офіцерську честь захищатиму завжди
Після вигнання окупантів із теренів
України минуло 76 років, але лише нещодавно, у 2009-му, Бундесархів опублікував «Генеральний план Ост», який був
розроблений у 1942 році на підгрунті нацистсько-расової доктрини і германізації
окупованих територій. У плані зазначалося, що «німецькій нації належить виключне право володіти землею в східних
областях. Всі матеріальні та фінансові
цінності східних районів переходять у
приватну власність громадян Німеччини
та використовуються в інтересах німецьких переселенців».
На окупованих територіях були побудовані концтабори для утримання військовополонених та цивільного населення. З 1941 по 1943 їх було на території
України більше 200 одиниць трьох типів:
— дулаг (пересильний табір);
— шталаг (стаціонарний табір);
— офлаг (табір для офіцерів).
У Києві, у Дарниці існував шталаг №
339 — табір смерті, де закатовано до
130 тис. людей. У Сирецькому концтаборі загинуло до 30 тис. людей. А скільки їх було знищено на інших фабриках

смерті: Аушвіцу, Бухенвальді, Треблінці
і т. д.?
Тому народи України зустрічали в
1943 році визволителів, як своїх героїв,
яких ми пам’ятаємо сьогодні і довічно.
За тиждень до Дня визволення міста вийшла стаття в газеті «Вишгород»
Олександра Дробахи «Відгомін свят», в
якій він суб’єктивно підкреслив причини
негараздів в Україні. Однією з причин
пан Олександр вважав «значні антидержавні, антинаціональні дії червоної
п’ятої колони ветеранів Збройних сил
СРСР. Значна частина їх підтримувала
вічновчорашніх і в’язала Україну дротиками і канатиками, а часом і ланцюгами
колишньої колоніальної метрополії».
Це Ви про кого, пане Олександре?
Про офіцерів СРСР, які захищали Україну, які поливали своєю кров’ю вишгородську землю та Дніпро при звільненні
України? Чи про тих офіцерів, що стояли
на кордонах нашої Вітчизни в роки «холодної війни»? Не розумію Вас, тим більше, що Ви служили в лавах Радянської
армії з 1960 по 1963 роки та закінчили
офіцерську школу.

Я — донька офіцера авіації, який
протягом 26 років чесно віддавав свої
сили, найкращі роки свого життя Збройним силам СРСР на території України.
Я бачила на власні очі батькову чергову
валізу. Отримавши по приймачу тривожний сигнал, він за чотири хвилини був
готовий до служби. Багато однополчан
не дожили до своїх 30-40 років: хтось
розбився у літаку, хтось захворів від
опромінення.
І сьогодні, прочитавши Вашу статтю,
я повинна захистити офіцерську честь
свого батька, який в іншому світі вже 19
років. А Ви, пане Олександре, необачливо доторкнулися до праху мільйонів офіцерів, які чесно служили Вітчизні у різні
роки.
Сьогодні наша держава, наш народ
повинні консолідуватись і не створювати провокації одне проти одного, а йти
разом до миру і процвітання держави. А
неповага до офіцерів — захисників, які
приймали присягу на вірність Вітчизні та
своєму народові, нині людей поважного
віку, — це просто неподобство.
Ірина ПИРОЖЕНКО

Вишгород
Четвер, 12 листопада 2020 року
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ДО 77-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ ВИШГОРОДА І РАЙОНУ

Доспівайте мою пісню…
Рівно 77 років тому село Вишгород поступово
оговтувалося від боїв 10-денної давності. Вже не
гримів Лютізький плацдарм, з якого наші наступали на Вишгород, вже над Києвом майорів червоний
прапор, а відгомін артилерійської канонади долинав здалека із заходу, з району житомирського
шосе. Про запеклий бій за Вишгород промовисто
свідчили згарища хат, зруйнована дзвіниця церкви
на горі та зовсім свіжі братські могили...
У ці пам’ятні дні хочеться знову й знову поринути
подумки у ті роки лихоліття і спробувати осягнути глибину звитяги і самопожертви бійців і командирів Червоної армії, а зокрема жінок-військовослужбовців, які
не поступалися мужністю і героїзмом чоловікам, а в
багатьох випадках навіть були вищими за них. Наперекір установленому твердженню, що у війни — не жіноче обличчя, ми мусимо визнати, що у минулої війни
було саме жіноче обличчя. У діючу армію було призвано більше 800 тисяч жінок. А ще — десятки тисяч дівчат-добровольців. Не було американських льотчиць,
британських морячок, німецьких танкісток, японських
парашутисток, натомість вони були у нас: снайпери,
кулеметниці, розвідниці, зв’язківці, пекарі, швачки і т.
д. Були навіть жіночі штрафні батальйони, але це зовсім інша тема.
Демидівська загальноосвітня школа має честь
пишатися цілою плеядою педагогів, шанованих громадою села. В першу чергу, вчителькою Варварою
Семенівною Довженко — дружиною видатного кінодраматурга і режисера Олександра Довженка. Поряд
з нею — Ольга Йосипівна Красильнікова-Ященко, талановитий педагог, а ще жінка-солдат, яка пройшла
всі кола воєнного пекла, які багатьом і не снилися у
страшному видінні.
Про дивовижні демидівські вечори Ольга Йосипівна
писала наступне: «Різко пахне хвоєю, квітами, житом,
що достигає. Нашу приземисту хату закрили великі
багатолітні грушеві дерева. Вчора пройшов хороший
дощ, і від нашої старої покрівлі лине прілий запах давньої соломи. Ніч тиха-тиха. Лише запахи. Все наливається колосом. Несе річною прохолодою з Ірпеня, і легко дихається від чистого хвойного повітря. В таку тиху
ніч у нашому селі завжди чується гудок пароплава на
Дніпрі». У такі ночі, закінчивши перевіряти учнівські зошити, фронтовичка писала книгу. Справжню. Про життя, про себе і своїх товаришів, про війну. Цю книгу вона
вистраждала від першої до останньої сторінки. Книга
так і називається: «Кровью сердца». А друге, доповнене видання вона озаглавить: «Слышите, я русская!»
Ольга народилася у Молдавії на берегах стрімкого Дністра. Тож недарма її називали Іляною. У
п’ятирічному віці дівчинка втратила сім’ю: батька — активіста забили під час колективізації, а матір отруїли.
Трьох дівчаток-сиріт, найменшій з яких було півроку,
розподілили по дитячих притулках.
Іляна зростала допитливою юнкою, з твердим характером. Далі були тримісячні учительські курси у
Тирасполі, а потім Ровенський учительський інститут.
Але найголовніше те, що Іляну вже полонило кохання.
Новоспечений лейтенант, красень Максим, запропонував їй руку, серце і по-воєнному швидко оформив
шлюб, навіть, незважаючи на те, що Іляні було лише
17 років. Невдовзі полк Максима було перекинуто на
західний кордон.
Вже в перший день війни Іляна потрапила під бом-

бардування. Чоловік наполягав на евакуації, але вона
рішуче відмовилася і натомість через декілька днів
була зачислена солдатом окремого стрілкового кулеметного батальйону.
Трагедія 41-го року назавжди закарбується у її
пам’яті тяжким відходом на схід, боями в оточенні, виттям бомбардувальників, тисячами загиблих бійців і
цивільних. Дрібні поранення, а потім контузія, санітарний поїзд, який захопили переодягнені диверсанти. У
вагоні її били до нестями, а потім скинули під насип,
але Іляна вижила і встигла попередити про поїзд.
Неодноразово Іляна пробиралася у тил противника. Не встигла як слід підлікуватися, як знову завдання
за лінію фронту. І все було б добре, якби її не впізнав
перебіжчик. Розвідницю катували з особливою жорстокістю: кололи голками руки, язик. Вона втрачала
свідомість, тоді її відливали водою і тортури продовжувалися. Її, напівживу, врятувала контратака наших
бійців.
…Усього тиждень Іляна побула у госпіталі і знову —
в свою частину. Здавалося, ця тендітна молода жінка
виточена з криці, надміцної сталі. У безперервних боях
вона жодного разу не впадала у відчай, не піддавалася
паніці. І все ж, на Донбасі Іляну знову контузило і поранило в ногу. Всі ці місяці вона воювала в одній частині з
чоловіком. При евакуації в госпіталь дружина відкрила
йому таємницю — у них буде дитина.
1942 рік. Іляна народила донечку Галочку. Перебувала у Таджикистані у рідних Максима. А подумки була
на фронті, на Волзі, де розгорталася битва. І можна
уявити обличчя місцевого воєнкома, коли молода, але
хвороблива на вигляд жінка стала проситися на фронт.
Вона показувала орден Червоного Прапора, газетні
статті про неї, листи однополчан — і воєнком здався.
…І знову бої, тяжко навіть бійцям-чоловікам, а що
говорити про змучену війною жінку? Її діставав страшний біль. Вранці не могла встати. Не слухалися руки,
ноги, тіло здавалося важким і скутим. На щастя, зустріла командира партизанського загону, який прибув
із-за лінії фронту. Так і потрапила в тил. Тільки німецький. Голодна, змерзла, промокла, вона здобувала розвіддані, неодноразово переходила лінію фронту. Але
Іляну знову почав діставати головний біль — наслідки
контузій, а тут ще й куля в ногу…
Підлікувавши рани, вона активно включилася у
діяльність харківського підпілля. І не німці вистежили Іляну з подругами, а мерзотники — прислужники
окупантів. У в’язниці її довго мордували, били до запаморочення, врешті-решт, напівживу, вкинули до ями
у дворі, щоб потім засипати. Але сталося диво: підпільники організували операцію по врятуванню з ями
когось із партизанських командирів, переодягнувшись
у спеціальну похоронну команду. Так витягли звідти й
Іляну та ще п’ятьох приречених.
І вкотре, ледь отямившись від тюремних тортур,
Іляна продовжує здобувати розвіддані напередодні
Курської битви. Вона вкотре переходить лінію фронту,
мріє потрапити у рідну дивізію, і тут, як закон підлості,
— знову поранення, знову контузія. На неї батькам чоловіка навіть похоронку надіслали. А вона вижила всім
смертям наперекір.
У московському госпіталі лікарі сказали: про фронт
забудь. У документах написали: інвалід Вітчизняної
війни першої групи. Стільки пережито: в’язниця, катування, поранення, розлука з донькою, невідома доля

чоловіка. Здавалося все, сили вичерпалися. Та ні, не
вгадали. Іляна — знову на фронті визволяє Україну, а
потім — за лінію фронту, у рідну Молдову.
Підпілля знову загинуло, а Іляну в кайданах відправили до Миколаївської в’язниці. Чи треба розповідати,
як з неї знущалися нелюди. Били чобітьми у груди, відливали водою і знову били, били і били. Накручували
на руку косу і били головою об стіну. Було відчуття, що
шкіра відпадає від кісток, а голову хтось рубає на дрібні шматочки. Їй вибили передні зуби, волосся посивіло.
За декілька місяців ув’язнення вона пройшла всі етапи
голодної смерті, але смерть не приходила. Іляна вже не
впізнавала багатьох у камері, пропав голос, зникав зір,
серце ледве-ледве билося. Катюги дивувалися, а вона
назло їм жила. І дочекалася свободи, коли у Миколаїв
увійшли радянські війська.
Півроку у госпіталі Іляну повертали до життя. За
плечима — новий речовий мішок, під руками — милиці, а за них чіпляється рученям трирічна донечка. Вони
їдуть у рідне місто Ананьїв.
Іляна пережила ще один страшний удар долі — зраду коханого чоловіка. Вже два роки, як він пригрівся
у тиловому Баку. Його життя прикрашає вродлива,
розумна і цікава нова дружина. Він цинічно писав товаришу, свідку на їхньому весіллі демидівцю Сергію
Ященку наступне: «Питаєш про Ілянку? Вона повернулася з фронту страшенною калікою: на милицях, з припадками. Вона не дурна, гадаю, знайде по собі пару
— інвалідів зараз вистачає».
Звісно, вражений до краю такою підлістю, товариш
назавжди зрікся цього типового пацюка.
Іляну, тепер вже Ольгу Йосипівну, шанували повсюди, де вона працювала: інструктором у райкомі партії,
головою колгоспу. Її неможливо було налякати: на неї
«доброзичливці» спускали собак, а вона спокійно розстрілювала їх із пістолета. Наглу чоловічу компанію напідпитку могла розігнати милицею по спинах.. Фронтовики замовкали, коли бачили на її парадному піджаку
ордени Слави, Бойового Червоного Прапора, Червоної
зірки, дві медалі «За відвагу» та інші нагороди, які так
непросто було заслужити.
Другою половинкою Ілянки стане Сергій Ященко.
Саме той довоєнний товариш, який протягом усієї війни не забував про неї. Вона народила йому ще двох
синів.
Про цю неймовірну жінку, мужності якої немає межі,
можна ще довго і довго розповідати. Вона була делегатом Всесвітнього конгресу жінок, її радо зустрічали на
заводах і фабриках. Але війна все частіше давалася
взнаки пекельними болями, а ще виник і туберкульоз.
Сім’я змушена була залишити Демидів у пошуках
кращого клімату, і місто Ставрополь стало останньою
її домівкою. У 47 років Ольги Йосипівни не стало…
Немовби відчуваючи близьку смерть, вона писала:
«Мені не доспівати свою пісню. Пісню мою доспіваєте
ви, котрі йдете нам на зміну».
Вона вірила в нас.
Володимир ТКАЧ
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ПОНЕДІЛОК, 16 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 «Життя
вiдомих людей 2020»
11:25, 12:20 «Життя
вiдомих людей»
13:10, 14:20, 15:20
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «СидОренкиСидорЕнки 2»
22:45 «Грошi 2020»
00:00 «Дубiнiзми 2020»

2+2
06:10, 19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»
10:05 «Загублений свiт»
14:05 Х/ф «Лiтак проти
вулкана»
15:50 Х/ф «Водяний свiт»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
20:30, 21:30 Т/с «Ангели»
22:30, 00:05 Т/с
«Кiстки-5»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Попелюшка»
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, 16:25 Т/с «Величнi
Медичi»
10:30 Стильнi подорожi
10:55 Дивовижнi сади.
Венецiанськi сади - Iталiя
11:25 Телепродаж
15:20 UA:Фольк. Спогади
17:30 Д/с «Дикая
планета»
18:55 Д/ц «Вижити в дикiй
природi»
20:00 Д/ц «Супер-чуття.
Особливий загiн»
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, 23:30 Т/с «Шуша»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою
10:15, 00:00 Країна У
11:15 Т/с «Батько рулить»
12:15, 17:15 4 весiлля

14:15 Панянка-селянка
16:15 СуперЖiнка 2
21:15 Х/ф «Ласкаво
просимо, або сусiдам
вхiд заборонено»
23:00 Сiмейка У
СТБ
07:20 Т/с «Комiсар Рекс»
10:25 «МайстерШеф.
Професiонали»
13:00, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:35 Т/с «Слiд»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Детектор брехнi»
20:10, 22:45 Т/с
«Продається будинок iз
собакою»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»

НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20 Вар’яти
08:30 Lе Маршрутка
09:30, 19:00 Супер Топмодель по-українськи
12:00 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий вовк»
14:00 Х/ф «Капiтан
Марвел»
16:20 Х/ф «Чорна
пантера»
21:30 Х/ф «Доктор
Дулiттл»
23:00 Х/ф «Доктор
Дулiттл 2»
ІНТЕР
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,

17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Iнтером»
09:35, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується
кожного»
10:35, 12:25 Т/с
«Детектив Ренуар»
15:45 «Чекай на мене.
Україна»
20:00 «Подробицi»
21:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа»
22:05 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
00:00 Т/с «СБУ.
Спецоперацiя»
ICTV
06:00 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок

09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Секретний фронт
11:45, 13:15 Х/ф «Смерч»
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:15 Х/ф «Таксi-4»
16:35 Х/ф «Таксi-5»
18:45, 21:00 Факти. Вечiр
20:10, 21:20 Х/ф «Вiйна
богiв»
22:45 Свобода слова
00:00 Х/ф «Каратель»
5 КАНАЛ
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 16:10 Д/с «Бойовi
машини»
08:15 Д/с «Свiт
майбутнього. Планета

Земля»
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с «Крила
вiйни»
12:30 Про вiйсько
13:00 Час. Пiдсумки
тижня з Ганною
Мiрошниченко
14:10 Д/с «Масштабнi
iнженернi помилки»
15:30, 03:10 Час «Ч»
17:10, 23:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
18:10, 22:00 Д/с
«Найбiльшi танковi битви»
19:20 Ток-шоу
«КОНДРАТЮК У
ПОНЕДIЛОК»
21:40 Час-Time
00:30 Д/с «Топ 10:
Таємницi й загадки»

ВIВТОРОК, 17 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 2020»
11:25, 12:20, 14:15, 14:35
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «СидОренкиСидорЕнки 2»
22:45 «Мiняю жiнку 15»
00:45 Х/ф «Вiктор
Франкенштейн»
2+2
06:10 Т/с «Команда А-2»

08:05 Х/ф «Чорний орел»
09:55, 17:15 «Загублений
свiт»
13:30 Х/ф «Втеча з ЛосАнджелеса»
15:25 Х/ф «Кiкбоксер»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:20, 21:20 Т/с «Ангели»
22:20, 23:55 Т/с
«Кiстки-5»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Попелюшка»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:10
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна

студiя
09:30, 16:25 Т/с «Величнi
Медичi»
10:30 Стильнi подорожі
10:55 Дивовижнi сади.
Багатель - Францiя
11:25 Телепродаж
15:20 UA:Фольк. Спогади
17:30 Схеми. Корупцiя в
деталях
18:55 Д/ц «Супер - чуття»
21:45 Нашi грошi
22:10 Д/ц «Свiт дикої
природи»
23:40 Д/ц «Дикi тварини»
ТРК «УКРАїНА»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок
з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:50 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»
21:35 Футбол. Лiга Нацiй
УЄФА Швейцарiя Україна
00:10 Т/с «Бiля причалу»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою
10:15, 00:00 Країна У
11:15, 19:15 Т/с

12:15, 17:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 СуперЖiнка 2
21:15 Х/ф «Випадковий
шпигун»
23:00 Сiмейка У
СТБ
07:10 Т/с «Комiсар Рекс»
10:15 «МайстерШеф.
Професiонали»
13:00, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:35 Т/с «Слiд»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Таємницi ДНК»
20:10, 22:45 Т/с
«Продається будинок iз
собакою»
23:00 Т/с «Доктор Хаус»

НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Вар’яти
09:00 Т/с «Мерлiн»
12:00 М/ф «Iван Царевич i
Сiрий вовк 2»
13:20 Суперiнтуїцiя
15:00 Хто зверху?
17:00, 19:00 Кохання на
виживання
21:00 Х/ф «Встигнути за
Джонсами»
23:10 Х/ф «Мандри
Гуллівера»
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»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»
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»
00:00 Т/с «СБУ.
Спецоперацiя»

10:10 Секретний фронт
10:55, 13:15 Х/ф «Назад у
майбутнє»
12:45, 15:45 Факти. День
13:50, 16:15 Х/ф «Назад у
майбутнє-2»
16:20 Х/ф «Назад у
майбутнє-3»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
21:25 Т/с «Козаки.
Абсолютно брехлива
iсторiя»
20:20 Громадянська
оборона
23:20 Х/ф «Iнший свiт»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

5 КАНАЛ
06:25 Про вiйсько
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум

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»
00:00 Т/с «СБУ.
Спецоперацiя»

17:45 Т/с «Коп з
минулого»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Козаки.
Абсолютно брехлива
iсторiя»
23:20 Х/ф «Iнший свiт-3:
Повстання лiканiв»

ICTV
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Громадянська
оборона
11:45, 13:15 Х/ф
«Прибульцi»
12:45, 15:45 Факти. День
14:35, 16:15 Х/ф
«Прибульцi в Америцi»

5 КАНАЛ
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 21:00, 23:00, 00:00
Час новин
06:25 Стоп Реванш
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15, 16:10 Д/с «Бойовi

12:25 Т/с «Панi Фазiлет i
її доньки»
14:20, 15:20 «Речдок»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»
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»
00:00 Т/с «СБУ.
Спецоперацiя»

10:10 Секретний фронт
12:35, 13:15 Х/ф «Вiйна
богiв»
12:45, 15:45 Факти. День
15:05, 16:15 Т/с «Пес»
17:45 Т/с «Коп з
минулого»
18:45, 21:05 Факти. Вечiр
20:20 Анти-зомбi
21:25 Т/с «Козаки.
Абсолютно брехлива
iсторiя»
23:20 Х/ф «Iнший свiт-4:
Пробудження»

07:15, 16:10 Д/с «Бойовi
машини»
08:15 Д/с «Свiт
майбутнього. Планета
Земля»
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с «Крила
вiйни»
12:30 Стоп Реванш
13:10, 14:10 Д/с
«Масштабнi iнженернi
помилки»
15:30 Час «Ч»
17:10, 23:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
18:10, 22:00 Д/с
«Найбiльшi танковi битви»
19:20 Ток-шоу «КРАЇНА»
21:40 Час-Time
00:30 Д/с «Топ 10:
Таємницi й загадки»

СЕРЕДА, 18 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 2020»
11:25, 12:20, 14:20, 14:45
«Мiняю жiнку»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «СидОренкиСидорЕнки 2»
22:45, 23:45 «Свiт
навиворiт 11: Китай»
2+2
06:10 Т/с «Команда А-2»
08:00 Х/ф «Життя

обману»
09:50, 17:15 «Загублений
свiт»
13:50 Х/ф «Горець-2»
15:25 Х/ф «Горець-3»
18:15 «Спецкор»
18:50, 02:10 «Джедаi»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:20, 21:20 Т/с «Ангели»
22:20, 23:55 Т/с
«Кiстки-5»
UA:ПЕРШИЙ
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя
09:30, 16:25 Т/с «Величнi
Медичi»
10:30 Стильнi подорожi
10:55 Дивовижнi сади.

Ботанiчний сад - Бразилiя
11:25 Телепродаж
15:20 UA:Фольк. Спогади
17:30 Нашi грошi
18:55 Д/ц «Супер - чуття»
19:55 Д/ц «Дикi тварини»
Найсильнiшi
21:45 Слiдство. Iнфо.
Нарадча кiмната
23:40 Д/ц «Дикi тварини»
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, 23:30 Т/с «Шуша»
00:30 Х/ф «Блискуча
кар’єра»
ТЕТ
08:15, 18:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою
10:15, 00:00 Країна У
11:15, 19:15 Т/с
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 СуперЖiнка 2
21:15 Х/ф «Наречений
на двох»
23:00 Сiмейка У
СТБ
07:20 Т/с «Комiсар Рекс»

10:20 «МайстерШеф.
Професiонали»
13:00, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:35 Т/с «Слiд»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Про що мовчать
жiнки»
20:10, 22:45 Т/с «Другий
шанс на перше кохання»
23:05 Т/с «Доктор Хаус»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20 Вар’яти
09:00 Т/с «Мерлiн»
11:50 Х/ф «Доктор
Дулiттл»
13:20 Хто проти

блондинок?
15:20 Хто зверху?
17:20, 19:00 Дiти проти
зiрок
20:50 Х/ф «Лiга видатних
джентльменiв»
22:50 Х/ф «Бiйня в офiсi»
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»
16:20 «Речдок.
Особливий випадок.
Сiмейна хронiка»

машини»
08:15 Д/с «Свiт
майбутнього. Планета
Земля»
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с «Крила
вiйни»
12:30 Спостерiгач
13:10, 14:10 Д/с
«Масштабнi iнженернi
помилки»
15:30 Час «Ч»
17:10, 23:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
18:10, 22:00 Д/с
«Найбiльшi танковi битви»
19:20 Ток-шоу «ВЕЛИКА
ПОЛIТИКА»
21:40 Час-Time
00:30 Д/с «Топ 10:
Таємницi й загадки»

ЧЕТВЕР, 19 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 2020»
11:25, 12:20, 14:15
«Одруження наослiп»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 «Право на владу
2020»
00:45 «Українськi сенсацiї
2020»
2+2
06:00 Т/с «Команда А-2»
07:00 Х/ф «Тактична

сила»
08:45, 17:15 «Загублений
свiт»
13:45 Х/ф «Незбагненне»
15:45 Х/ф «Катастрофа на
авiалiнiї»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаi»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-3»
20:20, 21:20 Т/с «Ангели»
22:20, 23:55 Т/с
«Кiстки-5»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Попелюшка»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:10
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя

09:30, 16:25 Т/с «Величнi
Медичi»
10:30 Стильнi подорожi
10:55 Дивовижнi сади.
Сад Бурле Маркса Бразилiя
11:25 Телепродаж
15:20 UA:Фольк. Спогади
17:30 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
18:55 Д/ц «Супер - чуття»
19:55, 23:40 Д/ц «Дикi
тварини»
21:45 Схеми. Корупцiя в
деталях
22:10 Д/ц «Свiт дикої
природи»
00:15 Т/с «Полдарк»
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 «Шуша»
23:20 Слiдами
00:00 Х/ф «Сусiди по
розлученню»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:15, 18:15, 20:15
Одного разу пiд
Полтавою

10:15, 00:15 Країна У
11:15, 19:15 Т/с
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 СуперЖiнка 2
21:15 Х/ф «Алоха»
23:15 Сiмейка У
СТБ
07:15 Т/с «Комiсар Рекс»
10:15 «МайстерШеф.
Професiонали»
13:00, 14:50 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:35 Т/с «Слiд»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Один за всiх»
20:15, 22:45 Т/с «Другий
шанс на перше кохання»
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»
11:10 Х/ф «Доктор
Дулiттл 2»
15:00, 19:00 Хто зверху?
21:00 Х/ф «Самотнiй
рейнджер»
00:10 Х/ф «Вовкиперевертнi»
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»

ICTV
06:30 Ранок у великому
мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини

5 КАНАЛ
06:25 Спостерiгач
07:10, 08:10, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
07:15 Д/с «Бойовi
машини»

08:15 Д/с «Свiт
майбутнього. Планета
Земля»
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с «Крила
вiйни»
12:30 Невигаданi iсторiї
13:10, 14:10 Д/с
«Масштабнi iнженернi
помилки»
15:30 Час «Ч»
16:20 Таємницi вiйни
17:10, 23:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
18:10, 22:00 Д/с
«Найбiльшi танковi
битви»
19:20 Ток-шоу
#НЕБАЙДУЖА
21:40 Час-Time
00:30 Д/с «Топ 10:
Таємницi й загадки»

П’ЯТ Н ИЦ Я, 2 0 ЛИСТОПАДА 2020 РО КУ
1+1
06:00, 11:25, 12:20, 14:20
«Життя вiдомих людей»
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 2020»
17:10 Т/с «Жiнка»
19:00 «Секретнi
матерiали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 «Лiга смiху 2020»
22:45 «Вечiрнiй квартал
2020»
2+2
06:30 Т/с «Територiя № 8»
08:10, 17:20 «Загублений

свiт»
14:05 Х/ф «В iм’я БенГура»
15:50 Х/ф «Король Артур i
лицарi круглого столу»
18:15, 03:10 «Спецкор»
18:50, 03:40 «Джедаi»
19:25 Х/ф «Придорожнiй
заклад»
21:50 Х/ф «Чорна вода»
23:50 Х/ф «Спека»
UA:ПЕРШИЙ
06:35 М/с «Попелюшка»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:10
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспiльна
студiя

09:30, 16:25 Т/с «Величнi
Медичi»
10:30 Стильнi подорожi
10:55 Дивовижнi сади.
Люксембурзький сад Францiя
11:25 Телепродаж
15:20 UA:Фольк. Спогади
17:30 Перша шпальта
18:55 Д/ц «Супер - чуття»
19:55, 23:40 Д/ц «Дикi
тварини»
21:45 Д/ц «Супер-чуття»
22:10 Принц Чарльз:
всерединi герцогства
«Корнуолл»
00:15 Т/с «Полдарк»
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
«Сiмейний портрет»
18:00 Гучна справа
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Свобода слова
Савiка Шустера
00:00 Т/с «Про що не
розповiсть рiка»
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
12:15, 17:15 4 весiлля
14:15 Панянка-селянка
16:15 СуперЖiнка 2
21:15 Х/ф «Австралiя»
00:25 Сiмейка У
СТБ
06:05, 19:00, 22:45
«Холостячка»
10:10, 23:50 «Як вийти
замiж»
11:15 Т/с «Слiпа»
14:30, 17:30, 22:00
«Вiкна-Новини»
15:25, 18:05 «Весiльнi
драми»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз

майбутнього»
07:20 Вар’яти
09:00 Суперiнтуїцiя
10:50 Кохання на
виживання
12:50 Аферисти в
мережах
13:50 Х/ф «Самотнiй
рейнджер»
16:50 Х/ф «Лiга видатних
джентльменiв»
19:00 Х/ф «Клони»
21:00 Х/ф «Мiстер i Мiсiс
Смiт»
23:10 Х/ф «Страшнi iсторiї
для розповiдi в темрявi»
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.
Сiмейна хронiка»
18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробицi тижня»
21:00 Ток-шоу «Мир i
вiйна»
23:00 «Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським»
ICTV
06:30 Ранок у великому

мiстi
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайнi
новини
10:10 Анти-зомбi
11:05, 12:40, 13:15 Т/с
«Вижити за будь-яку
цiну-3»
12:45, 15:45 Факти. День
15:20, 16:20 Скетч-шоу
«На трьох»
17:15, 20:10 Дизель-шоу
18:45 Факти. Вечiр
23:05 Скетч-шоу «На
трьох-8»
5 КАНАЛ
07:15 Д/с «Бойовi
машини»
08:15 Д/с «Свiт

майбутнього. Планета
Земля»
09:30 Машина часу
10:10, 11:10 Д/с «Крила
вiйни»
12:30 На власнi очi
13:10, 14:10 Д/с
«Масштабнi iнженернi
помилки»
15:30 Час «Ч»
17:10, 23:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
18:10, 22:00 Д/с
«Найбiльшi танковi битви»
19:20 Ток-шоу
«ПОЛІТКЛУБ з Вiталiєм
Портнiковим»
21:40 Час-Time
00:30 Д/с «Топ 10:
Таємницi й загадки»

СУБОТ А , 21 ЛИСТОПАДА 2 020 Р ОКУ
1+1
06:00, 07:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
10:00 «Свiт навиворiт»
15:00 Т/с «Свати»
19:30 ТСН
20:15 «Чистоnews 2020»
20:20 «Вечiрнiй квартал
2020»
22:20 «Вечiрнiй квартал»
23:15, 00:15 «Свiтське
життя. 2020»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
09:25 «Джедаi 2020»
10:25, 00:35 «Загублений
свiт»
13:15 Х/ф «Люсi»

15:00 Х/ф «12 раундiв»
17:00 Х/ф «12 раундiв-3:
Блокада»
18:45 Х/ф «Азартнi iгри»
20:45 Х/ф «Повiтряний
маршал»
22:45 Х/ф «Деяка
справедливiсть»
UA:ПЕРШИЙ
07:10 М/с «Чорний пiрат»
08:05 Д/ц «Тваринна
зброя»
09:00 Божественна
лiтургiя Православної
Церкви України у
Свято-Михайлiвському
Золотоверхому соборi
з нагоди Собору
архiстратига Михаїла
та iнших небесних сил

безплотних
11:30 Х/ф «Ромео i
Джульєта»
13:25, 21:25 Д/ф «Жiнки
Майдану» (Жiночi обличчя
революцiї)
14:30 Телепродаж
15:00 UA Фольк. Спогади
16:00 Вiдсутнiсть доказiв.
Дiзнатися правду про
Снiгову людину
16:55 Х/ф «Свята сiм’я»
2 с.
18:55 Д/ц «Дикi тварини»
19:30 Д/ф «Капелани»
22:25 Революцiя гiдностi.
Майдан
23:45 Д/ф «Веронськi
скарби»
ТРК «УКРАїНА»

07:00, 15:00, 19:00
Сьогоднi
07:30 Реальна мiстика
08:00, 15:20 Т/с «Шуша»
17:00, 21:00 Т/с
«Розмiнна монета»
20:00 Головна тема
23:15 Т/с «Свiй чужий
син»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:00 М/ф «Iгор»
12:35 Х/ф «Три пера»
13:45 Х/ф «Наречений
на двох»
15:30 Х/ф «Ласкаво
просимо, або сусiдам
вхiд заборонено»
17:15 Х/ф «Випадковий
шпигун»

19:00 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Х/ф «Смерть на
похоронi»
СТБ
07:50 «Неймовiрна
правда про зiрки»
10:55 Т/с «Другий шанс
на перше кохання»
12:55 Т/с «Продається
будинок iз собакою»
16:55, 23:05 «Хата на
тата»
19:00 «МайстерШеф»
НОВИЙ КАНАЛ
07:20 Вар’яти
07:50, 10:00 Орел i решка
12:00 Lе Маршрутка
13:10 Хто зверху?

15:10 М/ф «Альоша
Попович i Тугарин Змiй»
16:50 М/ф «Добриня
Микитич i Змiй Горинич»
18:10 М/ф «Iлля
Муромець i Соловей
Розбiйник»
19:50 М/ф «Три богатирi
та Шамаханська цариця»
21:00 Х/ф «Першому
гравцю приготуватися»
00:10 Х/ф «Громобiй»
ІНТЕР
06:05 Х/ф «Жандарм та
iнопланетяни»
08:00 «Шiсть соток»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна
програма»

11:10 Х/ф «Гусарська
балада»
13:00 Х/ф «Бiле сонце
пустелi»
14:45 Х/ф «Невловимi
месники»
16:20 Т/с «Голос з
минулого»
20:00 «Подробицi»
20:30 «Мiсце зустрiчi»
22:10 Д/п «Нюрнберзький
процес. Без права на
помилування»
ICTV
06:30 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну»
08:10 Т/с «Вижити за
будь-яку цiну-3»
10:15 Х/ф «Цар
скорпiонiв-5: Книга Душ»

12:10, 13:00 Х/ф «Цар
скорпiонiв-3: Книга
мертвих»
12:45 Факти. День
14:40 Х/ф «Цар
скорпiонiв-4: У пошуках
влади»
16:40 Х/ф «Цар
скорпiонiв-2: Сходження
воїна»
18:45 Факти. Вечiр
19:10 Х/ф «Мумiя»
21:10 Х/ф «Велика стiна»
23:00 Х/ф «Людина з
залiзними кулаками»
5 КАНАЛ
07:50, 08:50, 21:25
Актуально: Економiка.
Полiтика. Соцiум
08:15 Д/с «Свiт

майбутнього. Планета
Земля»
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
15:10 Є сенс
17:10, 23:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
18:15 Про вiйсько
18:30 Невигаданi iсторiї
19:15 Стоп Реванш
19:35 Спостерiгач
20:10, 05:10 Рандеву
21:20 Вечiрнiй преЗЕдент
21:35 Вiкно в Америку
22:00 Д/с «Найбiльшi
танковi битви»
00:10 Кiнозлива

РІЗНЕ

Вишгород
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Казка допоможе, заспокоїть, порадує
БАТЬКИ І ДТИ
Шановні батьки, коли ми з вами
були маленькими хлопчиками та дівчатками, то дуже любили казочки,
віршики та мультики. На них ми виховувались, рівнялись на героїв, раділи
перемогам витязів, хотіли бути принцесами, співчували звіряткам. Ми
жили казкою, вірили в чудеса, і наше
дитинство справді було чудовим та
казковим (принаймні у більшості).
Наші дітки теж мають право на щасливе дитинство, і ми можемо їм допомогти в цьому, використовуючи ту ж
стару і добру казку або нову, вигадану
разом з дитиною.
Ми, дорослі, важко переносимо ізоляцію і самоізоляцію в період пандемії.
Нам не вистачає спілкування, тепла та
підтримки друзів. У суспільстві підвищена тривога та невпевненість у завтрашньому дні. А уявіть. як себе почувають
наші дітки. Тож, щоб поліпшити психологічний стан діток і ваш, шановні батьки, пропоную зануритись у світ казки.
Думаю, не пошкодуєте!
Але, як у будь-якого явища, у казки є дві сторони: вона може і окрилити
дитину, зачарувати її, а може налякати.
Тому, вибираючи дитячі книжечки, не
полінуйтесь зайвий раз
перегорнути сторінки,
щоб переглянути зміст
казки (особливо нових
казок), щоб передбачити реакцію вашої
дитини, адже краще
вас ніхто не знає вашу
крихітку. Не варто
рано починати читати
страшні казки, наприклад «Синя борода»,
«Карлик Ніс» чи сумні,
на кшталт «Русалоньки», «Стійкого олов’яного солдатика».
Ще обережніше потрібно підходити до
легенд та міфів. Їх краще залишити років до 9-11, а в дошкільному віці читати більше веселих казок української та
зарубіжної класики дитячої літератури.
Адже вони не тільки розважають, але і
навчають сміливості, доброті, співчуттю, кмітливості, товариськості, гарним
манерам та багатьом корисним речам.
Маленькі дітки полюбляють розповіді про тварин, але мами, тата чи бабусі
з дідусями не повинні забувати про те,
що малечі не варто читати казки, в яких
описані сцени насилля чи відвертої несправедливості. Саме тому, навіть до
такої звичайної розваги, як перегляд
мультфільмів, потрібно ставитись дуже
обережно. Якщо дитина схильна до різного виду страхів, не варто дозволяти їй
підживлювати свою фантазію образами
монстрів. Психіка молодших дошкільнят
дуже тендітна, і якщо ви не хочете виховати «боягузлика» — слідкуйте за змістом казок, мультфільмів та фільмів, які
чує чи бачить ваша дитина. Намагайтеся захистити її психіку якомога довше в
нашому непростому світі.
Якщо дитина від природи боязка,

не намагайтесь зробити з
неї супермена. У кожного
є своє коло можливостей.
Воно не безкінечне, проте
у рамках цього кола можна досягти дуже багато.
Потрібно тільки правильно
визначити, що дитині органічно притаманне, а що
– ні. Практично будь-який
недолік можна перетворити
на перевагу. І в цьому теж
нам може допомогти казка. Отже, не вимагайте від
Зайчика-Боягузлика, щоб
він став Вовком, але намагайтесь, щоб
він поступово перетворився на здорового, впевненого у собі, гарного Зайця.
Дорогі батьки, читайте більше казок,
віршів, оповідань, враховуючи схильності та вподобання вашої дитини. В
них вона знайде зразок для наслідування, співзвучний із особливостями своєї
натури.
Чудово допоможе провести корисно
час з дитиною (а особливо під час пандемії, на карантині) придумування казок
разом.
Казки від «живих» крапель і плям
Запропонуйте дитині зробити плями
(чорні і різнокольорові). Навіть трирічна дитина, дивлячись на
них, може бачити образи,
предмети або їх окремі
деталі.
«На що схожа твоя
пляма?», «Кого (або що)
вона тобі нагадує?» — ці
питання дуже корисні,
оскільки розвивають мислення, уяву, фантазію.
Після цього, не змушуючи дитину, а показуючи,
перейти до наступного
етапу – обведення або домальовування плям. У результаті вийде
цілий сюжет.
«Живі» краплі виходять дуже просто: крапніть на папір фарбу або чорнило і швидко нахиліть її в різні боки – негайно ж з’явиться якийсь образ.
І сюжети в результаті кляксографії, і
образи від «живих» крапель допомагають дітям разом з батьками, а пізніше і
самостійно, вигадувати казки.
Діти старшого дошкільного віку
прагнуть самі придумувати оповідання чи казку. У них досить розвинена
творча уява, є певний життєвий досвід
і вміння зв’язно висловлювати свої думки. Самостійне придумування казок
сприяє розвитку творчих здібностей, що
є одним із важливих завдань підготовки
малят до дорослого життя.
На етапі підготовки до складання
казок батьки просять дітей описувати
іграшку, картинку, переказувати відому
казку, придумувати оповідання самостійно. Тема казки має бути близькою
дітям, пов’язаною з їхніми інтересами, захоплювати їх. Лише тоді активно
працює творча думка дітей, вони пригадують різні події і ситуації з власного
життя, придумують нові. В процесі цих

занять розвивається мова,
пам'ять, уява, фантазія дітей.
Щоб дитині було легше складати казку, ми, батьки, маємо
допомогти з варіантами розвитку подій. Наприклад: мама
розповідає початок казки, а
дитина придумує закінчення
до неї. Діти люблять придумувати інші закінчення відомих
їм казок, як то, коли Лисичка
хотіла з’їсти Колобка, то поламала зуби, адже він котився по стежині на сонечку і потроху засихав та твердів.
Пропоную схему, яка допоможе вам,
дорогі батьки, створити новий «шедевр» української літератури разом з
вашою талановитою дитиною.
Казки з чарівними предметами
Запропонуйте дитині намалювати
один або два чарівних предмети або знайдіть картинки з чарівними предметами
(це можуть бути чарівна паличка, перо
Жар-птиці, чарівне люстерко, килим-літачок, чоботи-скороходи). Чарівний малюнок допоможе вигадати чарівну казку. В нашому прикладі зупинимось на
чарівній паличці та чоботях-скороходах.
Покажемо їх дитині і запитаємо: «Кому

«погано», якщо:
1. Вона намагається привернути
до себе увагу.
У казці, яку ви можете разом створити, — варто використати приклади
позитивних способів привертання уваги
(як приклад, мультик «Просто так»).
2. Вона бажає володіти ситуацією,
«командувати» дорослими, дітьми.
У цьому випадку опрацюємо історію
чи казку з позитивною моделлю прояву
лідерських якостей («Пан Коцький»).
3. Вона бажає за щось поквитатися з дорослим (ображена).
Варто обговорити з дитиною казку,
де вказується на негарну, негативну
поведінку героя («Золотий ключик або
пригоди Буратіно»).
4. Їй страшно, тривожно, вона бажає уникнути невдач.
У даному випадку герої казки співпереживають головному герою, пропонують підтримку та шляхи подолання
страху («Коза-дереза»).
5. У неї не сформоване відчуття
міри.
Допоможе казка чи розповідь, де герой своїми вчинками доводить ситуацію
до абсурду («Квітка-семицвітка»).
Багато чого можна помітити, спостерігаючи за тим, як дитина реагує на
розповідь: чи звикла вона слухати, чи
уважна до деталей, чи уміє співчувати
долі казкових героїв. Так можна дізнатися, чого дитина боїться, що її хвилює,
чого їй не вистачає, про що вона мріє.
Важливо пам’ятати, що казка впливає
на формування духовних цінностей.
Казкового життя вам та вашим дітям!
Лариса ЛИТВИН,
практичний психолог
ДНЗ «Сонечко»

і коли вони будуть особливо потрібні?»
Малюк може відповідати по-різному, а
нам потрібно підвести приблизно до такого сюжету: «Одного дня дівчинка пішла до лісу і заблукала. Вона не знала
що робити, як знайти дорогу додому?
Раптом перед нею з’явилась добра фея,
в якої була чарівна паличка. Вона змахнула нею — і з’явились чоботи-скороходи. Дівчинка їх взула — і вмить вони
перенесли її з лісу додому». Пропоную
попередньо підібрати зображення різних чарівних предметів з казок, щоб був
вибір і можливість їх комбінувати.
Казки — добрі помічники батькам і
у випадках, коли дитина поводить себе
«погано». За допомогою казки можна
м’яко, доброзичливо і по-дружньому показати варіанти поведінки в різних ситуаціях.
Пам’ятайте, дитина поводить себе

НЕДIЛЯ , 22 ЛИСТОПАДА 2 020 Р ОКУ
1+1
06:00, 07:00 «Життя
вiдомих людей 2020»
08:00 «Снiданок.
Вихiдний»
09:00 «Лото-забава»
09:30, 10:45 «Великi
випуски з Антоном
Птушкiним 2»
11:50 «Свiт навиворiт 11:
Китай»
12:50, 01:50 «Свiт
навиворiт»
18:15 «Українськi сенсацiї
2020»
19:30, 04:30 ТСН: «ТСНТиждень»
21:00 «Танцi з зiрками
2020»
00:00 Х/ф «Усе заради

кохання»
2+2
06:00 «Джедаi 2019»
08:50 «Загублений свiт»
12:45 Х/ф «Неймовiрний
Халк»
14:50 Х/ф «Атлантичний
рубiж»
16:20 Х/ф «Атлантичний
рубiж: Воскресiння»
18:00 Х/ф «Воркрафт:
початок»
20:10 Х/ф «П’ятий
елемент»
22:40 Х/ф «Андроїдполiцейський»
00:10 Х/ф «Мега-акула
проти Колоса»

UA:ПЕРШИЙ
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 Леонардо
да Вiнчi
14:30 Телепродаж
15:00 Країна пiсень

16:00 Т/с «Величнi
Медичi»
19:15 Д/ц «Всi на море.
Чилi»
20:00 Д/ц «Боротьба за
виживання»
21:25 Розважальна
програма з Майклом
Щуром
22:00 Х/ф «Мерi:
створення принцеси»
ТРК «УКРАїНА»
06:50 Реальна мiстика
09:15 Т/с «Референт»
13:10 Т/с «Опiкун»
17:00, 20:00 Т/с
«Невипадковi зустрiчi»
19:00 Сьогоднi. Пiдсумки
з Олегом Панютою

22:00 Т/с «Жiнки на
стежці вiйни»
ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
10:55 Х/ф «Принцведмiдь»
12:05 Х/ф «Русалонька»
13:45 Х/ф «Алоха»
15:45 Х/ф «Австралiя»
19:00 Одного разу пiд
Полтавою
23:00 Х/ф «Я, Ерл i та, що
помирає»
СТБ
06:50 Х/ф «Мiмiно»
08:50 «МайстерШеф»
12:55 «Хата на тата»
14:55 «СуперМама»

19:00 «Слiдство ведуть
екстрасенси»
20:00 «Один за всiх»
21:05 «Я соромлюсь
свого тiла»
23:05 «Детектор брехнi»
НОВИЙ КАНАЛ
06:05 М/с «Майлз iз
майбутнього»
07:20 Вар’яти
08:50 Х/ф «Мандри
Гуллівера»
10:40 Дiти проти зiрок
12:00 М/ф «Альоша
Попович i Тугарин Змiй»
13:50 Х/ф «Мiстер i Мiсiс
Смiт»
16:00 Х/ф «Першому
гравцю приготуватися»

19:00 Х/ф «Пасажири»
21:00 Х/ф «Армагедон»
00:10 Х/ф «Омен»
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»
21:30 Х/ф «Невловимi
месники»
23:15 Х/ф «Бiле сонце
пустелi»
ICTV
06:35 Бiльше нiж правда

07:30 Анти-зомбi
08:30 Секретний фронт
09:30 Громадянська
оборона
10:25, 13:00 Т/с «Пес»
12:45 Факти. День
16:40 Х/ф «Мумiя»
18:45 Факти тижня
21:20 Х/ф «Веном»
23:20 Х/ф «Iнший свiт-4:
Пробудження»
5 КАНАЛ
06:10, 10:10, 11:10 Д/с
«Крила вiйни»
07:10, 16:10 Д/с «Бойовi
машини»
07:50 Актуально:
Економiка. Полiтика.
Соцiум

08:15 Невигаданi iсторiї
08:35, 15:45 Vоїн - це я!
08:45 Натхнення
09:25 Хронiка тижня
12:15 Iндiйський фiльм
«Благородне серце»
15:25 Медекспертиза
17:10 Д/с «Любов,
ненависть i пропаганда»
18:00 Час. Пiдсумки
тижня з Ганною
Мiрошниченко
19:15 Спостерiгач
19:35 Стоп Реванш
20:10 Машина часу
21:25 Вечiрнiй преЗЕдент
21:30 Вечiр з Янiною
Соколової
22:00 Д/с «Найбiльшi
танковi битви»
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ПАНОРАМА

З ЮВІЛЕЄМ щиро вітаємо нашу дорогу людину
Валентину Петрівну ЧОРНОУСОВУ!
Шановна імениннице! Нехай життя грає всіма барвами і завжди буде піднесений настрій! Міцного здоров’я, уваги від рідних
і друзів, підтримки, розуміння.
Юнацьких мрій прекрасний сад
Плоди дарує в 70!
За працю всю, усі знання і вміння,
За серця небайдуже стукотіння –
Подяка щира від людей,
Від друзів, рідних і дітей!
І хоч на скронях сивина,
Нехай у серці гомонить весна,
В очах сміється сонце золоте,
А дерево життя зростає і цвіте!
Сестра Антоніна з чоловіком, сім’я Королів
15 листопада ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ відзначає
Аліна СТЕПАНЕНКО.
Як помічниця депутата минулого скликання Олега Кучмія,
вона завжди уважно ставилася до людей на окрузі. Доброзичлива, чемна, з розумінням справи — такою ми знаємо цю чудову
дівчину.
Із днем народження вітаємо!
Добра і радощів бажаємо,
Здоров'я на усі літа,
Хай в серці квітне доброта,
Хай в небі сонце ніжно сяє,
Веселка барвами хай грає,
Щебечуть солов'ї грайливо
На життя довге і щасливе!
Мешканці будинків Мазепи, 5, Дніпровської, 7, 8, 9, 11

Запрошуємо
у дитячий садок
ВИХОВАТЕЛЯ.
Тел: (096) 448-37-88
Загублено свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія САА
№ 159462, виданий виконавчим комітетом Вишгородської міської ради
від 21.09.2004 р. № 485 на ім’я Світлани Миколаївни СІРОМОЛОТОВОЇ

Робота в Київській обл., с. Демидів:
— токар
— контролер ВТК
— водій-експедитор.
Доставка від ст. м. Почайна.
Тел: (044) 586-26-33, (093) 381-36-59
ВІДДІЛ ПОЛІЦІЇ ІНФОРМУЄ

Затримали
подружжя крадіїв
До Вишгородського відділу поліції надійшли звернення
громадян про викрадення велосипедів, електроінструментів
та інших речей, які знаходилися у під’їздах багатоповерхових
будинків Вишгорода.
Завдяки камерам, що розміщені у під’їздах будинків, вдалося
встановити осіб, а системі відеоспостереження «Безпечна Київщина» — подальше їх пересування. Викрадачами виявилися жителі м. Києва: 37- річний чоловік та його 35-річна дружина.
За даними фактами поліція відкрила кримінальне провадження
за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Все викрадене у якості речових доказів вилучено, слідство триває.
Закликаємо громадян, які виявили відсутність своїх двоколісних чи інших особистих речей, звертатися до Вишгородського відділу поліції ГУНП у Київській області.

Âèøãîðîä
e-mail: ngvyshgorod@gmail.com

Вишгород
Четвер, 12 листопада 2020 року

ТОП-5 продуктів, які містять багато цинку
ВАШЕ ЗДОРОВ’Я
Цинк, що допомагає підвищити імунітет,
запобігти запаленням і скоротити тривалість застуди, є популярним компонентом
ліків від застуди та грипу. Деякі багаті цинком продукти також допоможуть підтримати імунну систему в хорошій формі.
Жінкам рекомендується отримувати 8 міліграмів цинку в день, чоловікам — 11 міліграмів.
Крім того, що цинк допомагає підтримувати
високий імунітет, мінерал забезпечує функціонування більше 300 ферментів, бере участь у
багатьох процесах клітинного метаболізму.
Ось багаті цинком продукти, особливо корисні в сезон підвищеної захворюваності вірусними інфекціями.
М’ясо, птиця. Яловичина, баранина, свинина, курка — відмінні джерела цинку. 100 грамів
сирого фаршу з даних видів м’яса містять 4,8
мг цинку (44 % добової норми), 100 грамів курячого м’яса — 16 %.

Бобові. Є найкращим вегетаріанським джерелом цинку. Так, чашка печених бобів дозволяє отримати до 38 % щоденної кількості цинку, потрібного організму. Чашка приготованого
нуту — 18 %. Також продукти цієї групи багаті
клітковиною, вітамінами В, залізом.
Гарбузове насіння. Жменя, 30-40 грамів,
може забезпечити до 15 % добової норми цинку. Крім цього, продукт дає організму клітковину, білок, магній, антиоксиданти — речовини,
які також ефективно допомагають підвищити
імунітет.
Йогурт. Молочні продукти в цілому є важливим харчовим джерелом цинку. Йогурт має
його найбільше — до 11 % в одній склянці. Інша
його перевага — пробіотики, що поліпшують
стан кишкової мікрофлори.
Яйця. Одне велике куряче яйце містить
близько 5 % добової норми важливого мікроелемента. Чудовим доповненням до нього будуть вітаміни групи В, селен, холін, що роблять
наш імунітет значно міцнішим.

ТОП-10 продуктів, багатих на вітамін С
Продукти, що містять вітамін С, особливо
корисні в осінній період. Адже саме ця речовина має потужну антиоксидантну дію і сприяє зміцненню імунної системи. Отже, кілька
сезонних овочів і фруктів, в складі яких є цей
вітамін.
Свіжі або морожені ягоди
Практично всі види сезонних ягід містять вітаміни групи С, клітковину і фолієву кислоту. Вони
сприяють поліпшенню пам'яті та істотно знижують ймовірність розвитку онкологічних і серцевих
недугів. Серед інших властивостей даної речовини можна також виділити зміцнення захисних сил
організму в цілому і поліпшення функціонування
сполучної тканини зокрема. Найбільш багатими
на вітамін С є журавлина і полуниця.
Різновиди капусти
Крім звичайної білокачанної
капусти, велика кількість вітаміну
також міститься в брюссельській
та китайській капусті. Овоч також
володіє масою інших корисних речовин, які запобігають хворобам
серця і появі ракових пухлин.
Що стосується брюссельської
капусти, то вона містить у п'ять
разів більше вітаміну ніж звичайна. Вживати овоч краще в сирому
вигляді, оскільки будь-яка обробка
знизить концентрацію поживних
речовин. Якщо ви плануєте її готувати, то краще робити це в мікрохвильовій печі або тушкувати.
Фрукти сімейства цитрусових
Лимони, апельсини, грейпфрут, мандарини
містять не тільки велику кількість вітаміну групи
С, а й інших корисних сполук, наприклад, пектину і калію. Ці речовини запобігають появі багатьох захворювань організму.
Різні види перцю
Такі продукти як гострий чилі і звичайний перець не тільки додадуть страві пікантного смаку
і оригінального кольору, а й захистять від хвороб
органів зору, серця і запалення слизових оболонок носа. Одна порція свіжого овоча містить у
собі більшу кількість вітаміну С, ніж склянка фрешу з апельсинів.
Ківі
Даний фрукт є цінним джерелом вітамінів різних груп, включаючи і вітамін С. В одному плоді
може міститися приблизно 75 мг цієї речовини.
Найбільш корисний ківі в сирому вигляді. А якщо
ви готуєте його з рибою та м'ясом, то краще не залишати їх разом на тривалий термін. Ферменти,
які містяться в ківі, можуть сильно розм'якшити
м'ясо.
Помідори і страви з них

Не варто відмовляти собі в задоволенні поласувати томатами (або виробами, виготовленими
на їх основі). Овоч забезпечить організм різними корисними речовинами, які запобігають появі безлічі недуг: закупорки судин, захворювань
шкіри, а також ракових пухлин. Велика кількість
вітаміну С знаходиться в м'якій частині помідорів.
Картопляні вироби
Картопля є найбільш популярним продуктом
на кухні сучасної господині. А все тому, що крім
відмінних смакових якостей даний овоч містить
безліч корисних вітамінів (у тому числі і групи С),
а також мікроелементи. Особливо це стосується
картоплі, приготовленої «в мундирах» без додавання жиру.

Плоди фейхоа
Цей заморський фрукт містить цинк, калій,
магній, залізо і фосфор. Вирощений на території Південної Америки, він також багатий йодом і
вітаміном С, що робить фейхоа особливо корисним під час грипу та епідемії застуди.
Хурма
Основна цінність цього фрукта полягає в
тому, що він максимально корисний для людей
в осінньо-зимовий період. До складу хурми входять вітаміни Р, А і С, які позитивно впливають на
судини і прекрасно зміцнюють імунітет.
Гарбуз
Цей продукт відомий всім любителям Хеллоуїна. Оригінальні ліхтарі — ось призначення гарбуза під час свята. Однак, продукт також багатий
корисними речовинами, в тому числі і вітаміном
С, які борються з появою акне, зайвою вагою і
серцевими захворюваннями.
Включіть до свого раціону страви з вищенаведених продуктів восени, щоб підвищити опорні
сили організму. Ну, а щоб корисне завжди було
поруч, використовуйте харчові контейнери.
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