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НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА БОРИСПОЛЯ 
ЗАПРОВАДЖЕНО РЕЖИМ 
НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ
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#СИДИВДОМАФОТОФАКТ. Бориспільці продемонстрували легковажне ставлення до обмежень у перший день жорстких карантинних правил: без масок, без дотримання дистанції; більшість порушників — люди віком 60+
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16 березня 2020 року      № 207

Про тимчасове призупинення роботи об’єктів загального 
користування, розташованих у місті Борисполі,  з метою 
попередження розповсюдження захворюваності на гостру 
респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19

Враховуючи розпорядження Київської обласної державної 
адміністрації від 12.03.2020 № 138 «Про запобігання поширенню 
на території Київської області коронавірусу COVID-19», рішення 
Бориспільської міської комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол від 11.03.2020 
№ 3), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території 
України коронавірусу COVID-19», Указу Президента України від 
13.03.2020 № 87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки 
і оборони України від 13.03.2020 року «Про невідкладні заходи 
щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2», статті 30 Закону України «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення», статті 30 
Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», 
статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
з метою попередження поширення захворюваності на гостру 
респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19, 
виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ: 

1. З 18 березня 2020 року з 00.00 годин під час карантину 
рекомендувати тимчасово призупинити роботу таких об’єктів 
загального користування незалежно від форми власності та 
підпорядкування, розташованих у місті Борисполі:
усіх магазинів (крім продуктових, автозаправочних станцій, станцій 
технічного обслуговування автомобілів та аптек);
торговельно-розважальних центрів;
закладів ресторанного господарства, в тому числі у готелях (крім 
замовлень «Макдрайв»);
ринків (крім продовольчих магазинів, розташованих на їх 
території), ярмарків;
об’єктів сфери послуг (крім ритуальних);
театрів, музеїв, бібліотек та інших культурних і розважальних 
закладів;
дитячих розважальних центрів та клубів, майданчиків, у тому числі 
спортивних та атракціонів;
фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних 
майданчиків та стадіонів. 

2. Керівникам закладів, установ, організацій усіх форм власності 
рекомендувати:
запровадити щоденний температурний скринінг персоналу;
негайно відправляти додому на самоізоляцію усіх працівників, які 
мають ознаки гострих респіраторних захворювань;
передбачати режим регулярного провітрювання службових 
приміщень та здійснювати дезінфекційні заходи в них;
забезпечити працівників при обслуговуванні клієнтів захисними 
масками;
приймати замовлення он-лайн або телефонним зв’язком та/або 
здійснювати доставку. 

3. Відділу інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю 
виконавчого комітету Бориспільської міської ради оприлюднити це 
рішення із залученням електронних та друкованих засобів масової 
інформації. 

4. Бориспільському РВ ГУ Національної поліції України в Київській 
області, Батальйону патрульної поліції Управління Патрульної 
поліції в Київській області Департаменту Патрульної поліції 
Національної поліції України забезпечити громадський порядок та 
виконання обмежувальних заходів на території міста Борисполя. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників 
міського голови згідно з розподілом обов’язків.

Міський голова    А.С.Федорчук

КАРТИНА КАРАНТИНУ

 � Із 18 березня у Борисполі оголошено жорсткі 
карантинні обмеження з метою запобігання 
розповсюдженню коронавірусної інфекції. «Вісті» 
пройшлися містом, щоб перевірити, як бориспільці 
дотримуються суворих правил карантину.

Оксана КОБЗАР, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

Міські пенсіонери не бояться 
коронавірусу, особливо 
небезпечного для людей віком 
60+. Так, багато людей  похилого 
віку було у супермаркетах, 
аптеках, громадському 
транспорті, стояли у чергах за 
пенсією на пошті. Переважна 
більшість — без медичних масок 
і не дотримуються дистанції 2 м 
один від одного.

Зачинені заклади 
громадського харчування, 
кафе та ресторани у центрі 
міста. «Вісті» переконалися, 
що «Макдональдз» надовго 
згорнув свою роботу, столики 
на вулиці обтягнуті плівкою, не 
працює «Маріанна», «Славутич» 
та інші. Окремі заклади 
громадського харчування  
не призупинили функцію 
доставки їжі, але пояснити, як 
вона реалізовуватиметься в 
умовах карантину, бажаючих не 
знайшлося.

Усі продуктові магазини й 
численні міські супермаркети 
двері перед відвідувачами не 

зачинили й не обмежили вхід 
покупців, тому в окремих із них, 
зокрема АТБ, близько обіду 
було надто багато відвідувачів. 
Дефіциту жодної групи товарів 
немає, всюди повний асортимент, 
полиці заповнені.

Працюють відділення Нової 
пошти, Укрпошти, аптеки 
й банки, де повідомили, що 
відвідувачів у період карантину 
не стало менше. Їхній вхід до 
приміщень обмежують, черги 
стоять на вулиці.

Ринок «Центральний» 
мінімізував роботу – відкритими 
залишилися лише ятки з 
овочами та іншими продуктами 
харчування, решта – на замку.

Місцеві владні адміністрації 
— районна і міська — 
відчинені, але перейшли 
у карантинний формат 
роботи. На дверях — 
оголошення про дотримання 
карантинних заходів, прохання 

утриматися від відвідування 
владних кабінетів; вхід до 
приміщень лише у масках. 
Частина спеціалістів РДА і 
міськвиконкому працюють 
дистанційно, скасовані прийоми 
громадян і усі масові заходи. 

Громадський транспорт на 
території міста не зупинено, 
а оптимізовано, вхід людей у 
салони не обмежують, масок 
не вимагають, дезінфекція 
транспорту не була помічена, 
водії теж без масок — кажуть, що 
їм перевізники не видавали будь-
яких інших засобів знезараження, 
хоча вони контактують із 
готівкою.

Автобуси міжміського 
сполучення маршрутів №316, 
317  були на відстої, не виїздили 
на рейси.

У цілому на вулицях людей 
менше, ніж до карантину 
(особливо дітей), було зранку, 
а ближче до обіду народу 
істотно побільшало. У міському 
парку та на дитмайданчиках не 
порожньо, були поодинокі мами, 
які прогулювалися з дітками,  
але відпочиваючих менше, ніж 
зазвичай. Переважна більшість 
бориспільців на вулицях та в 
громадських місцях без масок, 
ніхто не дотримувався дистанції 
2 м один від одного.

Пересічні бориспільці демонструють легковажне 
ставлення до карантинних обмежень у перший день 
жорстких правил.!

• Перший день жорстких обмежень.Черга на пошту  простяглася вздовж  вулиці (до приміщення впускали 
не більше трьох осіб). Жінки кажуть, що життя триває і потрібна пенсія, щоб прохарчуватися на карантині.

У БОРИСПОЛІ РЕЖИМ 
НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

 � 18 березня 2020 року відбулося 
четверте засідання Бориспільської міської 
комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій.

Розглядалося питання про загрозу поширення го-
строї респіраторної хвороби, спричиненої корона-
вірусом 2019-nCoV (COVID-19) та виникнення на те-
риторії міста Борисполя надзвичайної ситуації при-
родного характеру. 

• Заслухавши інформацію голови комісії, першого 
заступника міського голови Миколи Корнійчука про 
рішення позачергового засідання Державної комісії 
з питань ТЕБ та НС, а також враховуючи всі загрози 
поширення коронавірусної інфекції, комісія одного-
лосно вирішила тимчасово ввести на території міста 
Бориспіль режим надзвичайної ситуації. 

• Із метою забезпечення управління невідкладни-
ми заходами під час виникнення надзвичайної си-
туації призначено керівником робіт з ліквідації ме-
дико-біологічної надзвичайної ситуації природно-
го характеру місцевого рівня першого заступника 
міського голови, голову міської комісії з питань ТЕБ 
та НС Миколу Корнійчука. Керівником штабу з лікві-
дації надзвичайної ситуації призначено заступника 
міського голови Людмилу Пасенко.

• Другим питанням комісія обговорила стан забез-
печення медичних установ міста Борисполя необ-
хідними засобами для їх повноцінного функціону-
вання щодо забезпечення надання якісної медич-
ної допомоги населенню. 

Було вирішено виділити з резервного фонду місь-
кого бюджету 3,7 млн грн на КНП «ББЛІЛ» та КНП 
«Бориспільський міський центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги» (по 1 млн 845 тис. грн кож-
ній установі) для закупівлі засобів індивідуального 
захисту медичних працівників та цитотестів на ви-
явлення коронавірусу. Відповідне рішення має за-
твердити міська рада.

• У зв’язку з відміною міжміського та приміського 
сполучення громадським транспортом гостро по-
стала проблема довезення до роботи працівників 
медичних установ міста, які проживають у селах Бо-
риспільського району. Міський голова Анатолій Фе-
дорчук. зазначив, що керівники закладів збирають 
інформацію про кількість таких працівників і розро-
бляють варіанти маршруту, питання  буде вирішене.

• Міська комісія ТЕБ та НС підтримала ініціати-
ву директора КНП «Бориспільський міський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Євгенія Че-
ренка про запровадження з 19 березня 2020 року 
роботи КАБІНЕТУ ВІРУСОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ на 
базі амбулаторії №1 (вул. Лютнева, 12). Кабінет має 
окремий вхід, власну систему вентиляції, просто-
рий хол і кабінет лікаря, ізолятор, санітарну кімнату.

• Присутні прийняли рішення про проведення за-
сідання виконавчого комітету міської ради в режи-
мі відеоконференції та затвердили розроблені Бо-
риспільським міжрайонним відділом лабораторних 
досліджень алгоритми дій під час карантинних за-
ходів з попередження розповсюдження коронаві-
русної інфекції.

• Порушувалося питання щодо дотримання гро-
мадянами карантинних заходів. Члени комісії заува-
жували, що не всі жителі міста та приватні підпри-
ємці дотримуються заходів, які запроваджує Кабінет 
Міністрів України та місцева влада з метою недопу-
щення поширення коронавірусної інфекції. 

• Заступник міського голови наголосив, що кому-
нальні підприємства міста «ВУКГ», «ЖРЕУ», УМКП-1 
закупили дезінфікуючі засоби та регулярно прово-
дять обробку під’їздів, лавочок у громадських міс-
цях, сміттєвих урн та зупинок.

• Режим надзвичайної ситуації не передбачає 
заборону руху міського транспорту. Головне, щоб 
відповідно до рішення КМУ водії дотримувалися 
правил перевезення не більше 10 пасажирів. 
• Режим надзвичайної ситуації також не 
означає обмеження прав та свобод громадян. 
Але, враховуючи особливості поширення 
коронавірусної інфекції, наполегливе прохання 
до громадян по можливості залишатися вдома. 
Це стосується дітей та людей старшого віку, які 
знаходяться у групі підвищеного ризику (60 і 
більше років).

Кодекс цивільного захисту України 
визначає надзвичайну ситуацію як 
обстановку на окремій території чи суб’єкті 
господарювання на ній або водному об’єкті, 
що характеризується порушенням нормальних 
умов життєдіяльності населення, спричинену 
катастрофою, аварією, пожежею, стихійним 
лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, 
застосуванням засобів ураження або іншою 
небезпечною подією, що призвела (може 
призвести) до виникнення загрози життю або 
здоров’ю населення, великої кількості загиблих 
і постраждалих, завдання значних матеріальних 
збитків, а також до неможливості проживання 
населення на такій території чи об’єкті, 
провадження на ній господарської діяльності.
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 � ДОВІДКА

Андрій Веремій, завідувач 
Бориспільським міжрайонним 
відділом лабораторних 
досліджень, на засіданні 
комісії міської комісії ТЕБ 
та НС про катастрофічні 
наслідки знищення три роки 
тому державної санітарно-
епідеміологічної служби 
України та ситуацію сьогодні:

— Раніше санепідемслужба 
займалася реєстрацією, 
обліком, ліквідацією  епідемій. 
Зараз від неї в Борисполі 
залишився один дезінфектор 
та півтора епідеміолога на два 
райони. Поки немає масових 
захворювань, ми начебто 
тримаємо руку на пульсі. 
Але якщо коронавірус до 

нас прийде, — а він прийде, 
тому що це повітряно-
крапельна інфекція, — слід 
розраховувати  на те, що в 
Бориспільському районі буде 
14 тис. інфікованих. Кого 
ми зможемо відправити у 
вогнище епідемії? Першими  
постраждають медпрацівники! 
Але люди досі не зрозуміли, 
що ця ситуація — не жарт. 
Наші співробітники  зробили 
соціальний зріз щодо ставлення 
бориспільців до заходів 
безпеки. Магазини «Рошен», 
«Сільпо», «Фора», аптечні 
мережі правил карантину 
дотримуються! Нова пошта 
робить це бездоганно. 
Співробітники в масках і 
рукавичках, після кожного 
відвідувача протирають 
поверхні, до яких він торкався, 
дезінфікуючими розчинами. 
У гіпермаркеті «Епіцентр» 
торгують без обмежень, 
але карантинних заходів не 
дотримуються. ЖЕК-1  чомусь 
обробляє сходи в  під'їздах до  
третього поверху. 
Мами і бабусі безпечно гуляють 
з дітками в парку! Слід обмежити 
виходи у громадські місця, але 
цього не відбувається.

МІСЬКА ПЕРВИНКА  
В НОВИХ УМОВАХ

«ПІВТОРА ЕПІДЕМІОЛОГА  
НА ДВА РАЙОНИ! ЛЮДИ  
НЕ ДОТРИМУЮТЬСЯ 
ПРАВИЛ»

У міській  амбулаторії 
№2 на період карантину 
прийматимуть тільки дітей.

Із метою максимально 
убезпечити дітей від контактів 
з хворими, Бориспіль прийняв 
рішення перепрофілювати 
амбулаторію сімейної практики 
№2 по вул. Київський Шлях, 24 в 
дитяче відділення первинки.
«Із п’ятниці 20 березня там 
працюватимуть тільки педіатри. 
Дорослі пацієнти будуть 
обслуговуватися в інших міських 
амбулаторіях. Режим роботи 
амбулаторій зміниться, потрібно 
звертатися в реєстратуру», 
— повідомив директор КНП 
«Бориспільський міський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги» Євгеній Черенок.

Тест для вірусологічного 
контролю – 650 грн
19 березня в Борисполі 
на базі міської первинки 
почне працювати 
кабінет вірусологічного 
контролю, тому подано 
заявку на закупівлю 
2000 тест-систем на 
виявлення коронавірусу.
«Це не означає, що 
кожний, у кого заболіло 
горло або підвищилася 
температура, має робити 
тест на коронавірус. 
У групі ризику ті, хто 
приїхав з-за кордону 
або спілкувався з 
особами, які мають 
підозру на коронавірус», 
— повідомив перший 
заступник міського 
голови Микола 
Корнійчук.
Також Корнійчук 
розповів «Вістям», 
що тести будуть 
закуповувати 
поступово, адже вони 
удосконалюються. На 
сьогодні одна тест-
система коштує 650 грн.

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ 
КОМЕНТАРІ, ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ УЧАСТЬ В 

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

Микола Корнійчук, перший 
заступник Бориспільського міського 
голови похвалив комунальників. 
Мовляв, вони сумлінно виконують 
свої обов’язки у період карантину:

— У Фейсбуці запитували, хто це 
дезінфікує і знезаражує лавочки,  
зупинки, під'їзди в Борисполі. А це 
наші працівники – ЖЕК і ЖРЕУ! Ми 
закупили костюми, маски й засоби 
дезінфекції і вони працюють.

«КОМУНАЛЬНИКИ ДЕЗІНФІКУЮТЬ»
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Гість номераЧас пік
 � РОЗМОВА ПРО ВАЖЛИВЕ

 � СЕСІЯ КОР

 � МЕДИЦИНА ОБЛАСТІ � ОФІЦІЙНО

«НЕБЕЗПЕКА НА ПОРОЗІ»

ЗАВІДУЮЧИЙ ТЕРАПЕВТИЧНИМ ВІДДІЛЕННЯМ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ БЛІЛ ВІТАЛІЙ 
НЕЧИПОРЕНКО РОЗПОВІВ «ВІСТЯМ» ПРО ВИКЛИКИ, ПЕРЕД ЯКИМИ ОПИНИЛОСЯ 
ВІДДІЛЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ПАНДЕМІЄЮ, ВИКЛИКАНОЮ ВІРУСОМ COVID19. 

ВІТАЛІЙ 
НЕЧИПОРЕНКО: 

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

ББЛІЛ не орієнтована на прийом 
інфікованих короновірусом. Але 
світова практика показує, що у ви-
падку різкого збільшення кількості 
хворих будуть задіяні усі лікуваль-
ні заклади країни. І рятувати хво-
рих від пневмонії — ускладнення, 
спричиненого коронавірусом, — 
доведеться і інфекціоністам, і тера-
певтам. Але у Борисполі інфекцій-
не на капремонті, а терапевтичне 
не має свого приміщення і знахо-
диться на «пташиних правах»… Як 
протистояти небезпечному вірусу 
в патових умовах? Про це розмова 
«Вістей» із досвідченим фахівцем 
Віталієм Нечипоренком. 

— Запалення легенів — це одне 
з ускладнень від коронавірусу, як 
і при грипі, — зазначив співроз-
мовник. — У гострому стані хво-
рим займаються інфекціоністи, а 
коли є ускладнення (пневмонія, 
неврологічні чи інші патології), 
за лікування беруться профільні  
спеціалісти. 

На початку тижня терапевтичне 
відділення отримало одноразові ма-
ски й респіратори. Маску можна ви-
користовувати дві години, респіра-
тор — одну добу. Проте на 29 осіб 
персоналу видали 29 респіраторів. 

Сьогодні терапевтичне відділен-
ня знаходиться на різних поверхах 
головного корпусу ББЛІЛ, а також у 
сільських лікарнях — у Воронько-
ві та Вишеньках. У відділенні лише 
два терапевти. Персонал медичних 
сестер укомплектований, а з мо-
лодшим медперсоналом проблеми 
— санітарки пенсійного віку, троє 
з 1 квітня звільняються, а черг під 
відділом кадрів немає.

— Що могли б зробити місце-
ва влада та керівництво лікар-
ні , дізнавшись про необхідність 
підготовки до вірусної загрози?

— Під час епідемії лікарі під за-
грозою. Необхідно було подбати 
про достатню кількість засобів за-
хисту, адже сьогодні з цим пробле-
ма, неможливо уже придбати нор-
мальний захисний костюм. Екіпі-
ровка наша дуже відрізняється від 
тієї, якою забезпечені медики Ки-
таю. У закуплених костюмах над-
звичайно важко працювати. У них 
навіть сидіти важко, бо вони не ма-
ють повітрообміну, що призводить 
до потіння. Їх закуповували, коли 
заговорили про епідемію, і при-
дбали ті, на які вистачило коштів. 
Костюми, у яких лікарі в Китаї пра-
цювали по 12 годин, забезпечені 
вентиляцією — подається повітря, 

що фільтрується… 
Також можна було б застраху-

вати медичний персонал для то-
го, щоб коли працівник, не дай Бог, 
захворіє, він мав, за що лікуватися, 
адже більшість отримує мінімаль-
ну зарплату. 

— Як рятуватимуть тяжких 
хворих на коронавірусну інфек-
цію? ББЛІЛ має обладнання для 
цього?

— У боротьбі з ускладненнями 
від коронавірусу необхідна киснева 
підтримка. Йдеться не про штучну 
вентиляцію легенів (ШВЛ) — це на 

крайній випадок. Найпершим по-
рятунком є киснева маска! У нас є 
практика, коли вдавалося врятува-
ти хворих із двобічною пневмонією 
з розпадом легенів, якщо вони над-
ходили до лікарні вчасно і потра-
пляли на маскову інгаляцію киснем. 

Маска — не дефіцит. Питання у 
подачі кисню та його розподілі. Ра-
ніше вся лікарня була забезпече-
на киснем, який по киснепроводах 
подавався в кожну палату (на фото 
кран киснепроводу).

Нині кисень лише в реанімації та 
кардіології. Про відновлення сис-

теми подачі кисню у всій лікарні не 
йдеться, бо це дорого і потребува-
тиме обслуговування системи. Ма-
ємо єдиний на відділення концен-
тратор, який бере кисень із повітря. 
У лікарні є ще кілька. Це безпечні-
ше, ніж киснепровід, він не потре-
бує дороговартістного обслугову-
вання. Говорили, що планується 
придбати ще п’ять. Концентрато-
ри кисню дозволять в стислі термі-
ни вирішити питання кисневої під-
тримки. Раптом трапиться різкий 
спалах захворюваності, бракувати-
ме кисневих масок, лікарі стояти-
муть перед вибором: дати кисень 
18-річній людині, чи 80-річній…

Інтубація та штучна вентиляція 
легенів — це крайній випадок. До 
цього не слід доводити хворого,  
цього можна не допускати. Ті паці-
єнти, кому вчасно давали кисень, 
не доходили до інтубації й вижи-
вали навіть при складних станах. 

— Можна сказати, що інфек-
ційна небезпека для України вже 
на порозі?

— Так, небезпека на порозі. У лі-
карні є тести на коронавірусну ін-
фекцію, перевірялися ті, у кого були 
підозри на зараження. Станом на 18 
березня немає позитивних резуль-
татів. Але, якщо аналізувати події в 
Італії, то кількість хворих зростає по-
вільно,  а потім різкий стрибок і пік. 

За нинішніми дослідженнями 
коронавірус не є високовірулент-
ною хворобою, на відміну від кору.  
Проблема в тому, що від нової за-
грози немає вакцин і ліків — тільки 
лікування симптомів. Карантином, 
якщо його дотримуватися, можна 
зупинити поширення вірусу. Цей 
період варто пересидіти вдома. 

« КАРАНТИНОМ, ЯКЩО ЙОГО 
ДОТРИМУВАТИСЯ, МОЖНА ЗУПИНИТИ 

ПОШИРЕННЯ ВІРУСУ. ЦЕЙ ПЕРІОД ВАРТО 
ПЕРЕСИДІТИ ВДОМА»

« ДЗВІНКИ ЛІКАРЕМ-КОНСУЛЬТАНТОМ ПРИЙМАЮТЬСЯ  
ЗА ТЕЛЕФОНОМ  0456 -31-00-46»

«ТРАВМАТОЛОГІЧНЕ —  
В ІНФЕКЦІЙНЕ»
Тетяна ХОДЧЕНКО

Директор КНП «ББЛІЛ» Олександр Щур повідомив «Вістям», 
що при виявленні  хворих на коронавірусну інфекцію дітей 
направлятимуть до Боярської обласної лікарні, а дорослих у 
Білоцерківську лікарню №2.

При переповненні хворими цих медзакладів людей 
розміщуватимуть у Броварській, Переяславській, Баришівській та 
Яготинській лікарнях.
«При погіршенні стану та необхідності збільшення місць для 
інфікованих у КНП «ББЛІЛ» планується переведення пацієнтів 
травматологічного відділення в інші відділення закладу, де  буде 
перепрофільовано у відділення для хворих на коронавірус 40 
ліжкомісць»,  — повідомив директор. 

• Раніше вся лікарня була 
забезпечена киснем, який по 
киснепроводах подавався в 
кожну палату. Наразі у ББЛІЛ  вісім 
концентраторів кисню та дев’ять 
апаратів ШВЛ (штучної вентиляції 
легень).

ДОВІДКА: Вірулентність — 
це можливість викликати 
захворювання при контакті.  
Коли з хворим контактує 10 
осіб, то при коронавірусі 
захворіють 3 із 10, а при 
кору 8 із 10. 

 � ЩЕ ОДИН СУПЕРМАРКЕТ

COVID-19: КИЇВЩИНА 
ГОТОВА ДО ПРОТИДІЇ

Тетяна ХОДЧЕНКО

— Цього тижня на Київщині за-
фіксували перший випадок коро-
навірусу. Розкажіть подробиці.

— Називати прізвище особи не 
буду, адже згідно зі статтею 39-1 
Основ законодавства України про 
охорону здоров’я, пацієнт має 
право на таємницю про стан свого 
здоров’я, факт звернення за мед-
допомогою, діагноз, а також про 
відомості, одержані при його об-
стеженні. Крім того, в статті 40 за-
значених  Основ визначено, що 
медичні працівники та інші особи, 
яким у зв’язку з виконанням про-
фесійних або службових обов’яз-
ків стало відомо про хворобу, ме-
дичне обстеження, огляд та їх ре-
зультати, інтимну й сімейну сторо-
ни життя громадянина, не мають 
права розголошувати ці відомості, 
крім передбачених законодавчи-
ми актами випадків. Скажу лише, 
що захворів чоловік 44 років із се-
ла Романьків Обухівського району.

— Скільки тест-систем наяв-
ні на Київщині та в Борисполі? 
Скільки використали станом на 
18 березня?

— Є 138 тест-систем, використано 
14. У КНП «ББЛІЛ» було 100 тест-сис-
тем, використано 9. У  період із 23 по 
26 березня всі обласні заклади охо-
рони здоров’я очікують поставку 
швидких тест-систем. Їх замовлено 
від 25 до 120 на кожен заклад в за-
лежності від його потужності.

— Скільки апаратів ШВЛ в  
області?

— У медустановах області ста-
ном на 18 березня наявні 199 апа-
ратів штучної вентиляції легень.

— Яка статистика щодо ОР-
ВІ/грипу у 2020 році?

— Епідемічна ситуація щодо за-
хворюваності на грип та гострі рес-
піраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в 
Київській області така: за період із 9 
по 15 березня захворіло 14  тис. 508 
осіб. Інтенсивний показник – 823,3 
на 100 тисяч населення — є нижчим 
епідемічного порогу на 1,7 %. У по-

рівнянні з попереднім тижнем за-
хворюваність знизилася на 11,9 %. 

Більшість хворих — діти віком 
до 17 років, це 8 тис. 905 осіб (61,4 
%). Кількість госпіталізованих осіб 
з ускладненими формами грипу 
та ГРВІ зменшилася, у порівнян-
ні з попереднім тижнем, на 7,8 % 
і склала 353 осіб, з них 272 дитини 
(77 %). Спеціалістами вірусологіч-
ної лабораторії ДУ «Київський ОЛЦ 
МОЗ України» методом полімераз-
ної ланцюгової реакції (ПЛР) дослі-
джено матеріали від 27 хворих, з 
них у 6 хворих виявлено грип А, у 
1 хворого – грип А (Н1)pdm09, у 1 
хворого – грип В.

Зафіксовано три летальних ви-
падки від грипу А. Так, у Бориспіль-
ському районі помер чоловік віком 
62 років. Від початку епідемічного 
сезону 2019-2020 років проти гри-
пу щеплено 8 тис. 978 осіб, з них 4 
тис. 816 – з груп ризику. 

— Як змінився графік роботи 
лікарів?

— Медпрацівники ЗОЗ Київської 
області працюють у штатному ре-
жимі відповідно до затверджених 
графіків роботи.

— Чи відкрито телефонні лі-
нії (інші джерела) для віддалено-
го запису на прийом?

— У Київській області на базі 
центральної оперативної диспет-
черської КНП КОР «Київський об-
ласний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф» 
відкрито цілодобову «гарячу лінію» 
для отримання інформації про ко-
ронавірус чи медичну допомогу. 

Дзвінки лікарем-консультан-
том приймаються за телефоном   
0456 -31-00-46. Інформацію про «га-
рячу лінію» розміщено в усіх закладах 
охорони здоров’я Київської області.

— Що має робити людина, яка 
підозрює, що хвора на коронавірус?

— Відповідно до наказу МОЗ 
України від 13.03.2020 № 663 
«Про оптимізацію заходів щодо 
недопущення занесення і поши-
рення на територію України ви-
падків COVID-19», затверджений 
«Стандарт медичної допомоги 
COVID-19» — особа з підозрою на 
COVID-19 звертається до сімейно-
го лікаря (бажано в телефонному 
режимі). У разі важкого стану слід 
негайно телефонувати на 103. До 
такого пацієнта виїжджає бригада 
екстреної меддопомоги, яка піс-
ля огляду приймає рішення щодо 
госпіталізації до визначених в Ки-
ївській області госпітальних баз. 

Заклади,  де надаватиметь-
ся стаціонарна допомога хво-
рим на коронавірус:

 • Дітям —  КНП КОР «Київська 
обласна дитяча лікарня», 

 • Дорослим — КНП БЦМР 
«Білоцерківська міська 
лікарня № 3». 

 • Передбачені 13 закладів 
охорони здоров’я,  де 
функціонують боксовані 
інфекційні відділення на 
487 ліжок, з яких 201 ліжко 
розгорнуте в 105 боксах. 

 • При ускладненні ситуації 
визначено 347 ліжок, 
що перепрофілюють під 
інфекційні.

 • Госпіталізація вагітних 
жінок (в І та ІІ триместрі) з 
підозрою на коронавірусну 
інфекцію передбачена 
у КНП «Баришівська 
ЦРЛ», КНП «Броварська 
багатопрофільна 
клінічна лікарня», КНП 
«Васильківська ЦРЛ», КНП 
«Кагарлицька ЦРЛ», КНП 
«Києво-Святошинська ЦРЛ», 
КНП «Макарівська ЦРЛ», КНП 
«Миронівська ЦРЛ», КНП 
«Переяслав-Хмельницька 
ЦРЛ», КНП «Яготинська ЦРЛ».  
Закладом охорони здоров’я 
для госпіталізації вагітних 
жінок (в ІІІ триместрі 
вагітності та в пологах) із 
підозрою на коронавірусну 
інфекцію визначено КНП 
«Білоцерківський пологовий 
будинок» (відділення 
обсервації). 

 � Про ситуацію із поширенням коронавірусу на 
Київщині, розміщення хворих, наявність тест-сиcтем, 
кількість кисневих масок і апаратів ШВЛ «Вістям» 
розповів директор Департаменту охорони здоров’я 
Київської ОДА Максим Іонов.

 � ВАЖЛИВО!У КИЇВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ 
ВВЕДЕНО 
РЕЖИМ 
НАДЗВИЧАЙНОЇ 
СИТУАЦІЇ
18 березня 2020 року 
відбулося позачергове 
засідання обласної комісії 
з питань техногенно-
екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій 
Київської обласної державної 
адміністрації. Засідання 
відбулося під головуванням 
Василя Володіна, тимчасово 
виконуючого обов’язки 
голови Київської ОДА.

Проаналізувавши епідемічну 
ситуацію на території 
Київської області, спричинену 
вірусом COVID-19, вирішили 
класифікувати її як «Медико-
біологічну надзвичайну 
ситуацію природного 
характеру регіонального 
рівня» та тимчасово ввести 
на території Київської області 
режим надзвичайної ситуації.

Керівником робіт з ліквідації 
медико-біологічної 
надзвичайної ситуації 
природного характеру 
регіонального рівня 
призначили Олега Торкунова, 
заступника голови КОДА.

Керівником штабу з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації 
призначили Максима Іонова, 
директора Департаменту 
охорони здоров’я КОДА.

«В умовах, коли треба 
максимально зосередитись 
на боротьбі із COVID-19, на 
обласному рівні вживаємо 
всіх заходів, — повідомив 
Василь Володін, тимчасово 
виконуючий обов’язки голови 
Київської облдержадміністрації. 
– Першочергово — таких, 
що стосуються підтримки 
медичних працівників, 
матеріально-технічного 
забезпечення лікарень та 
інформаційного забезпечення 
населення. Вже працює 
гаряча лінія у Департаменті 
охорони здоров’я КОДА. За 
телефоном: 0456-31-00-46 
лікарі-консультанти надають 
необхідну інформацію про 
коронавірус та про допомогу 
при підозрі на COVID-19.
Важливо, щоб люди усвідомили 
небезпеку захворювання, 
сумлінно дотримувалися 
правил безпеки та зберігали 
спокій».

Пресслужба Київської 
облдержадміністрації

Ольга ІВАНОВА

17 березня відбулося 34 
позачергове засідання сесії 
Київської обласної ради. 
Через карантин на засідання 
не були запрошені голови 

районних рад, ОТГ, міські голи, 
представники ЗМІ. 

Сесія  зумовлена необхідністю 
внесення змін до комплексної 
обласної програми «Здоров’я 
Київщини», які б дозволили 

спрямувати з обласного бюджету 
19 млн грн на придбання засобів 
індивідуального захисту для 
медичних працівників області. 
Ідеться про маски, біокостюми, 
рукавички тощо. 
Також, відповідно до зазначеної 

програми, медзаклади  Київщини 
можуть  придбати інше необхідне  
обладнання, зокрема апарати  
штучної вентиляції легень, ще на 57 
млн грн.
Депутати обласної ради 
підтримали зміни до програми.

МІЛЬЙОНИ НА БОРОТЬБУ З ВІРУСОМ
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 � ЗА СМІТТЯ — ПЛАТИ!  � ПОТРІБНА ДОПОМОГА

 � СКЛАДНИЙ СЕЗОН

 � ЗЕЛЕНИЙ БЛАГОУСТРІЙ  � ОЦЕ ПО-НАШОМУ!

Наталія ТОКАРЧУК, фото автора

ЛИПИ ВСОХЛИ
Сквер на вулиці Ватутіна — типовий для Борисполя. На тому 
місці колись було єврейське кладовище, потім тривали безуспішні 
спроби будівництва багатоповерхівки. Тривалий час місцина 
пустувала, доки там не зробили сквер. Так, проклали доріжки, 
висадили дерева, вставили дитячий майданчик, лавочки та 
ліхтарі, оформили все композицією з пофарбованих каменів і 
обнесли огорожею. Траву посіяти забули, тому мешканцям сусідніх 
багатоповерхівок довелося боротися з бур’янами. Минулого 
року висіяли газон, який радує цієї весни.  Але псує картину 
пошкоджений паркан та обмаль дерев. Дерев висадили мало, а 
половина з них не прижилися, тому простір важко назвати сквером, 
допоки не буде належного озеленення. 

НА КРИХІТНІЙ ПЛОЩІ ДОРІЖОК БАГАТО
Сквер на вул. Київський Шлях біля будівлі державного казначейства 
оновили восени минулого року. Громада не підтримала встановлення 
там постаменту святого Марона за кошти меценатів. Але бювет 
оновили, доріжки виклали плиткою, високо піднявши насипом. 
Заступник міського голови Микола Корнійчук, раніше коментуючи 
благоустрій, зазначав, що весною в сквер завезуть грунт, щоб 
вирівняти перепади. Втім, спеціалісти з міського озеленення 
зазначають, що зробити це неможливо, адже, засипавши кореневі 
шийки дерев, спровокують їхню загибель. Крім того, під одну з доріжок 
проклали труби для відводу води, яка має зливатися під дерева, що 
несе для них ризик. Чому міські управлінці вирішили витратитися на 
дорогий благоустрій із тротуарними доріжками у крихітному сквері,  
а не віддали перевагу міні-оновленню із гравієвими стежками,  як це 
роблять у європейських країнах, невідомо. 

ЛЮДИ НЕ ЦІНУЮТЬ 
Сквер у мікрорайоні Соцмістечко був ідеєю депутата округу Ігоря 
Євтушенка. Виконавець робіт – місцева компанія «Агробудмеханізація» 
(голова правління ПрАТ Володмир Шалімов). Євтушенко наголошує, що 
сучасний проект зеленої зон прикрасив старий житловий масив. 
Там, де колись в сніжні зими спускалися на санках діти, зробили 
широкі сходи, обрамлені декоративними клумбами. Місця для 
зимових розваг залишили з іншого боку, як і обіцяли.  Внизу є 
дитмайданчик, в тому числі з елементами для дітей з обмеженими 
можливостями. Колись занедбана територія виглядає ошатною. 
 Наразі роботи не завершені: викладена плиткою доріжка 
закінчується тупиком, далі заїжджена колесами авто земля. «Цю 
зону чекає оновлення, — пояснив Євтушенко. — Із  іншого боку  
облаштують тротуар та вхідну групу. Роботи тривають, їхня якість 
відмінна, як і задум, головне, аби люди цінували зроблене». 
За його словами, ще буде газон і додаткові клумби, декоративні дерева 
й кущі. На лютневій сесії міськради на завершення об’єкта виділено 800 
тис. грн із «депутатського мільйона». Усього, говорить Ігор Євтушенко, на 
оновлення знадобилося понад 4 млн грн. «На жаль, кілька дерев всохли, 
а інклюзивні елементи майданчика руйнують невідомі, не звертаючи 
уваги на інформаційні наклейки. Люди скидають сміття у сквер. Тому за 
власний кошт я плачу двірникам із сусідніх будинків, щоб доглядали за 
сквером», — нарікає  Євтушенко і додає, що завершену частину скверу 
уже передали на баланс КП «ВУКГ». 
Депутат нагадує, що ділянка зеленої зони площею 2,5 га мала 
призначення «під будівництво багатоповерхових будинків», але за 
його ініціативи рішенням сесії переведена в землі рекреаційного 
призначення і стала власністю громади.

У ПІДСУМКУ. Хотілося б нагадати відповідальним за місь-
ке озеленення: благоустрій зелених зон — це не лише тро-
туарні доріжки, ліхтарі й лавочки. Найперше — це багато де-
рев, кущів, клумб і газонів, а ще —  регулярний догляд за те-
риторіями.  А містяни мають навчитися берегти й примно-
жувати зроблене.

ВЕСНА ПРИЙШЛА, 
САДЖАТИ БУДЕМО?

 � За два роки міська влада презентувала 
бориспільцям кілька оновлених скверів. «Вісті» 
поцікавилися, чи залишилися зелені зони зеленими 
та в якому вони стані.

ЕКОБОР 
ЗАКИДАЮТЬ 
СМІТТЯМ
Наталія ТОКАРЧУК

Через розірвання 
офіційним Борисполем  
договору зі столичною 
компанією ТОВ «Еко Сток», 
яка займалася вивезенням 
відходів для подальшої 
переробки (картон, скло, 
пластик тощо), містяни 
опинилися у невизначеній 
ситуації. 

Бориспільці, які сортували 
непотріб, змушені  викидати 
все в один бак, бо надія, що 
швидко знайдеться компанія, 
яка надаватиме послуги із 
сортування, примарна. Від 
невизначеності  потерпає 
компанія Еко Бор — міська 
ініціативна група, яка  
відкрила міні-сортувальну 
станцію. 
Активістка ЕкоБору Лідія 
Землянська розповіла 
«Вістям», що відтоді, як із 
міста зникли контейнери для 
роздільних відходів, на їхню 
станцію невідомі підкидають 
сміття. 
«Станція працює на вихідні у 
визначені години, але щодня 
люди привозять і залишають 
пакети з відходами. Це 
викликає невдоволення 
сусідів сортувальної станції, є 
зауваження від орендодавця, 
який надав приміщення 
на пільгових умовах», — 
жаліється активістка. 
За її словами, підкинуті 
відходи часто сортовані 
неправильно й не підлягають 
подальшій переробці. «Ми 
не можемо приїздити на 
сортувальню кожен день, 
щоб розбирати підкинуті 
завали», — говорить Лідія 
Землянська.
До сортованих відходів є 
певні вимоги: сировина має 
бути чистою, промитою, 
сухою, без залишків їжі та 
компактною (пластикові 
пляшки сплющені, картонні 
коробки розкладені). 
Організатори ЕкоБору 
нагадують містянам, що 
сортувальна станція є  
ініціативою кількох активістів 
і не отримує фінансування з 
міського бюджету чи іншої 
допомоги. 

ДО УВАГИ ВІДВІДУВАЧІВ!  
Сортувальна станція ЕкоБор 
за адресою: пров. Меблевий, 
42 (біля ПАТ «АТАСС 
Бориспіль») тимчасово, 
на період карантину, 
призупиняє свою діяльність. 

Богдан РАК, фото автора

Після запровадження у 
Борисполі публічного 
договору на вивезення сміття 
комунальне підприємство 
«Виробниче управління 
комунального господарства» 
змінює підхід до надання 
послуги. 

КУПИЛИ ШРЕДЕР. Згідно 
з новим договором, ВУКГ 
повинно вивозити не лише 
побутове сміття, але й габаритне, 
будівельне, хоча відомо, що ні 
в Борисполі, ні в районі, ні в 
області немає територій  для 
таких відходів. 
Зараз це питання зрушило з 
мертвої точки. ВУКГ придбало 
шредер — подрібнювач для 
габаритного та будівельного 
сміття.
«До кінця весни нову техніку 
запустимо  в роботу —  
забиратимемо будівельне та 
великогабаритне сміття. Шредер 
подрібнює дерево, бетон, 
залізобетон, цеглу. Будемо 
використовувати відходи на 
висипку доріг», — коментує  
начальник дільниці санітарної 
очистки КП Микола Ламаш.

ТЕМА СОРТУВАННЯ. Ще одна 
проблема,  яку має ВУКГ — вивіз 
сортованого сміття. Компанія,  
з якою був укладений договір, 
відмовилася від роботи в 
Борисполі, а ВУКГ надавати цю 
послугу не може. Тому зараз 
сортоване і несортоване сміття 
вивозиться на полігон твердих 
побутових відходів.
«Наше підприємство не готове 

займатися вивозом сортованих 
відходів. Коштів на те, аби 
придбати нові контейнери, немає, 
бракує техніки й працівників», — 
пояснює  Микола Ламаш.
Наразі оголошено конкурс, 
фахівці чекають на заявки фірм, 
які готові вивозити сортоване 
сміття з Борисполя. Працівники 
ВУКГ прогнозують, що зможуть 
надавати послуги із сортування, 
але не раніше, ніж публічний 
договір запрацює на повну силу 
та всі містяни платитимуть за 
вивіз побутового сміття.
У ВУКГ кажуть, що після 
впровадження публічного 
договору кількість мешканців 
приватного сектору, які платять 
за вивіз, зростає щомісяця. Проте 
є і такі, хто і досі відмовляється 
платити.
Повідомляється, що є одиничні 
випадки, коли люди дійсно 
не продукують сміття. У ВУКГ 
кажуть: якщо споживач доведе, 
що не викидає сміття, платіжки 
скорегують.

БУДУТЬ ШТРАФИ. «Зараз 
ведемо роз'яснювальну 
роботу серед населення щодо 
обов’язкової плати за вивезення 
сміття. Із 1 травня знімається 
мораторій на накладення 
пені, тоді штрафуватимемо 
за порушення правил 
благоустрою», — наголошує  
Ламаш.
За словами фахівців КП, досі 
триває робота з уточнення 
кількості мешканців у будинках 
приватного сектору. Бориспільці 
приносять довідки щодо 
кількості фактично проживаючих 
і платіжки коригуються. 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР У ДІЇ

Усі,  хто мають запитання і претензії до послуг  ВУКГ,  мають 
змогу звернутись до фахівців підприємства за роз’ясненнями.

НЕ ПАЛІТЬ ТРАВУ, БЕРЕЖІТЬ ЛІС!
Масове спалювання навесні 
сухої трави, листя, очеретів 
несе  величезну шкоду 
довкіллю. Найбільшою 
проблемою весняних підпалів 
є виникнення лісових пожеж, 
адже у вітряну погоду вогонь 
швидко стає неконтрольованим 
і може переміститися з 
полів, пасовищ, очеретів, 
господарських угідь до лісових 
насаджень. Так невинне 
багаття може перетворитися на 
стихійне руйнівне лихо.

На території ДП «Бориспільський 
лісгосп» цілодобово здійснюється 
патрулювання державної 

лісової охорони. Лісівниками 
налагоджена взаємодія з 
підрозділами управління 
Національної поліції, управління 
ДСНС в Київській області щодо 
охорони лісів від пожеж.
Лісівники ДП «Бориспільський 
лісгосп» закликають жителів 
Бориспільщини відмовитися від 
спалювання сухої трави, листя, 
чагарників. 

НАГАДУЄМО, спалювати суху 
рослинність заборонено законом. 
Згідно ст. 77-1 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, за 
несанкціоноване випалювання сухої 
природної рослинності винні осо-
би будуть притягуватися до адміні-
стративної відповідальності. За са-
мовільне випалювання рослинності 
або її залишків накладається штраф: 
на громадян – від 10 до 20 неоподат-
ковуваних мінімумів доходів грома-
дян (від 170 грн до 340 грн), на поса-
дових осіб – від 50 до 70 неоподат-
ковуваних мінімумів доходів грома-
дян (від 850 грн до 1190 грн).

«Правилами пожежної безпеки в 
лісах України» протягом пожежоне-
безпечного періоду забороняєть-
ся: розведення багать у лісі; заїзд 
на територію лісового фонду (крім 
транзитних шляхів) транспортних 

засобів та інших механізмів; відві-
дування населенням хвойних на-
саджень при високій температурі 
навколишнього середовища; пали-
ти, кидати у лісі непогашені сірни-
ки, недопалки; залишати у лісі об-
мащене, просочене бензином, га-
сом, мастилом ганчір’я; заправля-
ти пальним у лісі паливні баки під 
час роботи двигуна; експлуатува-
ти машини та інші механізми з не-
справною паливною системою; па-
лити або користуватися відкритим 
вогнем під час проведення робіт з 
паливно-мастильними матеріала-
ми; використовувати на полюван-
ні пижі, виготовлені із горючих ма-
теріалів; розміщувати ближче ніж 
за 100 м від стіни хвойного лісу, 50 
м – мішаного, 20 м – листяного лісу 
склади паливно-мастильних матері-
алів, автозаправні станції, смітники, 

житлові і виробничі приміщення; 
випалювати траву та інші рослин-
ні рештки на землях лісового фон-
ду, а також на інших земельних ді-
лянках, що безпосередньо прими-
кають до лісу (в т. ч. проводити сіль-
ськогосподарські пали); залишати 
під час будівництва доріг, газопро-
водів, нафтопроводів, мереж елек-
тропередачі, зв’язку деревні залиш-
ки та горючі відходи; звалювати та 
спалювати в лісових насадженнях 
сміття, будівельні залишки, побу-
тові та горючі відходи; здійснювати 
у лісі без узгодження з постійними 
лісокористувачами роботи з вико-
ристанням вибухових і інших горю-
чих речовин».

Інженер з охорони та захисту 
лісу ДП «Бориспільський лісгосп» 

Михайло БОБИК  

!
Давайте 
дотримуватися правил 
пожежної безпеки, 
спільно дбати про 
довкілля!

Ірина КОСТЕНКО

Проблеми від 
народження

У Софійки Шелудько дитячий 
церебральний параліч (ДЦП). Ді-
агноз підтвердили, коли їй випов-
нився рік. Батько, дізнавшись про 
хворобу доньки, пішов із родини. 
Усі його обов’язки обмежуються 
виплатою аліментів, хоча прожи-
ває він в Борисполі. 

Мати, Оксана Шелудько, докла-
дає титанічних зусиль, щоб Софій-
ка почувалася краще. До 6 років 
дитині проводили курси лікуван-
ня удома з реабілітологом, їздила 
Соня в різні реабілітаційні центри. 
Тоді, за рекомендацією ортопеда, 
їй вперше оперували ніжки. Ді-
вчинка перенесла шість операцій, 
але очікуваного результату вони 
не дали. Якщо до втручання могла 
тримати спину, трохи ходити, став-
лячи  ніжки навхрест, то нині вона 
в інвалідному візку. Мати Оксана 
продовжує боротьбу за її здоров’я. 

Дівчинці зараз 14. Завдяки маса-
жам обличчя та шиї дитина почала 
говорити. Занять із логопедом ще 
потребує, але говорить виразно. 
М’язи спини вдалося зміцнити ре-
абілітаційними заняттями і трену-
ваннями. А з ніжками складнощі. 

Потрібна операція
Надію на покращення дали у Хар-

ківському інституті патології хреб-
та та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка 
НАМН України, куди мати повезла 
доньку на обстеження. Хірург Ген-
надій Кікош констатував, що були 
допущені помилки як при оператив-
них втручаннях, так і під час після-
операційної реабілітації, але їх ще 
можна виправити. Сказав, що 14 ро-
ків — оптимальний вік для цього. 
Потрібно ставити імпланти на тазо-

стегнові суглоби,  коліна та стопи. 
Тазостегнові й колінні — тимчасові, 
які за 2,5 роки допоможуть вирів-
няти ноги, а на стопи залишаться на 
все життя. Після 15 років дитині не 
зможуть допомогти. 

Вартість імплантів — 200 тис. 
грн, а оперативного втручання ра-
зом з лікуванням та реабілітацією 
— майже 100 тис. грн.

Світ не без добрих 
людей

Мама дівчинки не працює, бо 
доглядає за дочкою. Підтримують 
її батьки та рідні, але їхні можливо-
сті невеликі. 

Пані Оксана звернулася за до-
помогою до депутата Бориспіль-
ської міської ради Ігоря Шалімова. 
«Я чула від людей, що Ігор Володи-
мирович не відмовляє у допомозі, 
— розповідає жінка, — але не спо-
дівалася, що він з теплотою і ува-
гою поставиться до проблеми. По-
обіцяв допомогти коштами від се-
бе і допоміг оформити звернення 
до сесії міськради з проханням ви-
ділити матеріальну допомогу, щоб 
депутати відгукнулися, долучили-
ся до збору коштів. Я дуже вдячна 
за таку підтримку.»

 Чекає дива
Софійка навчається у 6 класі 

міського НВК «Гімназія Перспек-
тива» дистанційно, але підтримує 
контакт із однокласниками. Вчи-
телі кажуть, вона має хороші здіб-
ності до навчання, гарно запам’я-
товує матеріал, любить ліпити з 
пластиліну, полімерної глини, кі-
нетичного піску, хоча ліва ручка 
слухається погано. 

Дівчина часто гуляє з мамою мі-
стом, відвідує Макдональдз, де від-
значала Дні народження. Каже, що 
обожнює своїх улюбленців чіхуахуа 
Серафиму і таксу, якій ще не приду-
мала ім’я. Згадує, що з однією так-
сою вона росла, бо ці собаки допо-
магають у реабілітації дітям із ДЦП. 
Софія вірить, що знайдуться добрі 
люди, які допоможуть їй звестися 
на ноги, щоб допомагати мамі по 
господарству. Вони з мамою чека-
ють від рятівної операції дива.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ 
номер карти: 
ПриватБанк 
5168 7450 1774 9745 
Мама Шелудько Оксана 
Олександрівна.

СОФІЙКА МРІЄ ХОДИТИ
 � 14-річна Софія 

Шелудько із Борисполя 
— весела і життєрадісна 
комунікабельна дівчина. 
Незважаючи на свою 
недугу, радіє життю  і 
мріє встати з інвалідного 
візка. І в цьому їй треба 
допомогти. 

• Софія вірить, що знайдуться добрі люди, які допоможуть їй 
звестися на ноги, щоб допомагати мамі по господарству. Вони з 
мамою чекають від рятівної операції дива.
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 � КРОСВОРД
За горизонталлю:
1. Передня частина голови тварини. 5. Трава, 

що відростає на місці скошеної або після випа-
сання худоби. 9. Титул японського Імператора 
Ґо-Сакураматі. 10. Горюча рідина, продукт пе-
регонки нафти. 11. У сполученні із числівником 
«один» або без нього означає однократність дії. 
12. Приміщення для птахів і тварин. 14. Прези-
дент США з 1909 по 1913 роки. 16. Літера грець-
кого алфавіту. 18. Ласкаве називання матері й 
звертання до неї. 20. Міжнародна одиниця елек-
тричного опору. 21. Міра земельної площі. 22. 
Спільна назва мінералів — землистих сумішей 
гідроксидів марганцю. 24. Московський авіацій-
ний інститут. 26. Ґрунтова поверхня під водою. 27. 
Ррайонний центр на півночі Київської області. 28. 
Трав'яниста однорічна рослина родини бобових, 
насіння якої використовують для виробництва 
харчових продуктів та в техніці. 30. Назва остан-
ньої літери латинського алфавіту. 31. Академія 
технологічних наук. 34. Первісна назва звука C в 
григоріанській сольмізації, яку пізніше замінив 
склад до. 37. Сімнадцята літера грецької абетки. 
38. Календарний час якої-небудь події. 40. У дав-
ньогрецькій міфології — цар Фів, що зумів розга-
дати три загадки потвори-сфінкса, яких ніхто до 
нього розгадати не міг. 42. У період античності та 
в середні віки — європейська назва представ-
ника корінного населення Північної Африки. 44. 
Хокейний клуб з міста Ханти-Мансійськ, Росія. 45. 
Плівкотворний розчин смол або ефірів целюлози 
у спирті, скипидарі або оліях, яким покривають 
яку-небудь поверхню для її збереження і блиску. 
46. Хутряний чобіт з м'якою підошвою — взуття, 
поширене здебільшого у народів Півночі та Сибі-
ру. 47. Найвищий пік Криту. 49. Скам'яніла викоп-
на смола хвойних дерев. 50. Безбарвний, насиче-

ний вуглеводень із запахом бензину, що входить до 
складу нафти і використовується для підвищення 
стійкості моторного палива проти детонації.

За вертикаллю:
1. Одна із складових назв звуків, те ж саме, що E 

або e. 2. Відчуття в'язкості в роті, а також неприємні 
больові відчуття на зубах від споживання чого-не-
будь кислого, терпкого. 3. Урочистий званий вечір. 
4. Вигук, що виражає подив, здогад, пригадування. 5. 
Назва східної сторони світу у мореплавстві та мете-
орології. 6. Щипковий музичний інструмент, що має 
форму трикутної рами з натягнутими на ній струна-
ми. 7. Цупкий папір високої якості для креслення й 
малювання. 8. Стара назва літери «а». 13. Посудина, 
що формою нагадує великий бак або діжку. 15. Авто-
матична міжпланетна станція. 16. Святий ... (староза-
вітній праведник). 17. Небесне тіло кулястої форми, 
яке обертається навколо Сонця і світиться відби-
тим сонячним світлом. 19. Муніципалітет у Франції, 
у регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. 
23. Робота, діяльність, здійснення чого-небудь. 24. 
Мінський автомобільний завод. 25. Сильна доля у 
стопі, ритмічний наголос у вірші, що не збігається 
із граматичним. 26. 1+1. 28. Державний орган, який 
розглядає цивільні, кримінальні та деякі адміністра-
тивні справи. 29. Виборний або призначений вата-
жок козацького війська. 32. Назва гонконгівської 
мафії. 33. Наукова організація праці. 35. ... Евальд 
(естонський композитор). 36. Комічний трюк. 39. 
Почуття міри, що підказує правильне розуміння або 
оцінку явищ дійсності. 41. Металевий виріб у вигляді 
гнучкої нитки або тонкого прута. 43. Річка на тери-
торії Німеччини, права притока Рейну. 44. Містечко 
в окрузі Ґрін, штат Алабама, США. 45. Шостий звук 
музичної гами, а також нота, що позначає цей звук. 
48. Назва серії літаків авіаконструктора Антонова.

За горизонталлю:
1. Морда. 5. Отава. 9. Іса. 10. Гас. 11. Раз. 12. Куча. 14. Тафт. 16. Йота. 18. Мама. 20. Ом. 21. Ар. 

22. Вад. 24. Маі. 26. Дно. 27. Іванків. 28. Соя. 30. Зет. 31. Атн. 34. Ут. 37. Ро. 38. Дата. 40. Едіп. 42. 
Мавр. 44. Югра. 45. Лак. 46. Унт. 47. Іда. 49. Янтар. 50. Октан.

За вертикаллю:
1. Мі. 2. Оскома. 3. Раут. 4. Ага. 5. Ост. 6. Арфа. 7. Ватман. 8. Аз. 13. Чан. 15. Амс. 16. Йов. 17. 

Планета. 19. Аро. 23. Дія. 24. Маз. 25. Ікт. 26. Два. 28. Суд. 29. Отаман. 32. Тріада. 33. Ноп. 35. Аав. 
36. Гег. 39. Такт. 41. Дріт. 43. Рур. 44. Юто. 45. Ля. 48. Ан.

 � АНЕКДОТИ
— А в тебе коронавірус?
— Так!
— А він в тебе з Китаю чи 
Ірану?
— Ображаєш,  італійський!

• • •

Друг з Китаю сказав, що 
краще не брати коронавірус 
Covid-19, бо у вересні вийде 
нова версія Covid-20.

• • •
Один із моїх улюблених 
ресторанів. У пари за 
сусіднім столом, схоже, 
перше побачення. На жаль, 
розмова у них не клеїться. 
Хлопець відчуває, що пауза 
затягується, гарненько 
відкашлюється і: «Що думаєш 
про коронавірус?».

• • •
У зв'язку з епідемією 
коронавірусу на будівництві 
з'явилася нова професія — 
заразноробочий.

• • •
У метро.
— Кхе-кхе-кахи.
— Чоловіче, ви кашляєте! У 
вас короновірус?
— Спокійно! У мене відкрита 
форма туберкульозу!
— Хух! Слава Богу!

• • •
Основний шлях поширення 
коронавірусу — Facebook. 

• • •
Кажуть, авторитетні 
люди зібралися на зоні й 
розкоронували вірус.

• • •
— Та не переживай, посуд 
б'ється на щастя.
— Це була колба з 
коронавірусом.

• • •
Вчасно я сходив за 
продуктами. Тепер можна і в 
бункер!

• • •
Хто в дитинстві мочив 
манту, тому коронавірус не 
страшний. 

• • •
Необхідні препарати для 
боротьби з коронавірусом в 
Україні:
борошно — 4 мішки, сіль — 
500 кг, цукор — 1 центнер, 
сірники — 12 блоків і ще 
2 коробки, гречка — 50 кг, 
мило — на півтори тисячі 
грн, марльові маски — на 
мільйон, шпроти з шести 
магазинів. 

• • •
Любій тещі: — От ви, мамо, 
постійно на мене бурчите, а 
я вас ціню та поважаю. Ось, 
путівку вам купив, у Мілан. 

• • •
Головлікар робить обхід 
лікарні.
— Як пацієнт із підрозрою на 
коронавірус?
— Нормально. Поклали в 
окрему палату, призначили 
спеціальну дієту. 
— Що за дієта?
— Годуємо печивом.
— Чому печивом? 
— У щілину між підлогою та 
дверима більше нічого не 
проходить ....

• • •
— Чув, через корона вірус 
відмінили всі концерти Олега 
Винника?
— Як кажуть, не було б 
щастя.... 

 � ЛАКШЕРІ ПІДХІД

ВікендСиди вдома
 � СТОП, ПАНІКА!  � ЗНАЙ НАШИХ!

 � ЗНАЙ НАШИХ!

ЗБЕРІГАЙ СПОКІЙ
 � Світом шириться  

коронавірус, що 
викликає занепокоєння. 
Розмаху панічні настрої 
набувають у соціальних 
мережах. Назвали такий 
феномен інфодемія (від 
поєднання «інформація» 
та «пандемія»). Однак 
на противагу стресу, у 
всесвітній мережі є  багато 
гумористичних матеріалів 
про хворобу. Адже сміх і 
раціональне сприйняття 
ситуації є найкращими 
способами вберегтися 
від паніки й підтримати 
внутрішню рівновагу.

Рене Магрітт «Закохані», 
1928 р. Сюрреалістичні 
полотна бельгійського 
художника Рене Магрітта 
завжди викликали багато 
суперечок, оскільки 
зображені на них символи і 
сюжети не дозволяли дати 
однозначне пояснення 
їхнього змісту, посилу. 
Так, картина «Закохані», 
написана в 1928 році, як 
і більшість інших робіт 
автора, сприймається 
як своєрідний ребус, 
який потребує розгадки, 
а може, навіть кількох. 
Адже мета художника, як 
він зізнавався за життя, 
— змусити глядача 
замислитися. Існує багато 
трактувань полотна 
«Закохані», які суперечать 
одне одному. У період 
пандемії коронавірусу  його 
значення можна розгледіти 
по-новому, як мінімум — 
необхідність у захисті. 
ДУМАЙ-ТЕ!

ЧИТАЮТЬ «ЧУМУ»
Роман «Чума» Альберта Камю, 
написаний в 1944 році, набув нової  
популярності у світі через розпал 
епідемії коронавірусу. Адже твір 
написаний від імені очевидця, 
який пережив епідемію чуми, 
що спалахнула у вигаданому 
французькому містечку в 40-х 
роках минулого століття. Розповідь 
ведеться від особи доктора Бернара 
Ріє, який керував протичумними 
заходами в зараженому місті. Із 
моменту оголошення карантину 
мешканці міста відчувають себе 
ув’язненими, зневіреними, їм 
доводиться пристосовуватися і 
виживати. Читач зможе знайти 
спільне у ситуації в романі з 
трагічними подіями у Франції в 
період фашистської окупації. 
У часи пандемії коронавірусу 
читається у всьому світі.  
ЧИТАЙ-ТЕ!

МАСКИ —  МОДНИЙ 
АКСЕСУАР
Стильним трендом в останні роки стали аксесуари, що закривають 
обличчя. Зараз варто звернути увагу на захисні маски, які набули ще 
більшої популярності у всьому світі через спалах коронавірусу. Так, 
у мережі є величезний вибір цих аксесуарів. Безліч варіантів можна 
знайти на популярному сайті AliExpress, де за 50-100 грн можна купити 
цікаву штучку. За 200-400 грн пропонують стильні моделі, а за більшу 
плату можна придбати спортивні та оригінальні маски, ніби з гардероба 
супергероя.
Маски стали чимось на зразок фетиша.  Світові бренди випускають свої 
версії масок і респіраторів, які здатні прикрашати. А знаменитості й звичайні 
покупці хизуються фото у принтованих масках в соцмережах. Модники 
використовують маски для завершення експресивного образу: популярні  
дитячі маски, варіанти з яскравими або похмурими зображеннями, а також 
прикрашені декором на кшталт клепок, шпильок і кілець.

ВАЖЛИВО!  Медики застерігають: стильні маски можна носити лише як 
модний аксесуар і не розраховувати на захист від вірусу.

ЖУРНАЛІСТИ  ПОЖАРТУВАЛИ. Австралійська газета NT News, відома 
жартівливими першими сторінками, поповнила запаси туалетного паперу 
своїх читачів, випустивши спецвипуск із... порожніми сторінками, тобто без 
будь-яких текстів чи фото. Редактор жартівливо зазначив, що цей номер 
гарно розпродується, тому точно не є «гівняним виданням».

НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЛІДИРУЄ «ОБУХІВСЬКА»

17 БЕРЕЗНЯ – ДЕНЬ СВЯТОГО КАРАНТИНУ. ЧОЛОВІКИ І ЖІНКИ ШУКАЮТЬ СОБІ 
ПАРУ НА ТРИ ТИЖНІ Й ДАРУЮТЬ ОДИН ОДНОМУ КАРАНТИНКИ ))))

ПОБАЖАННЯ ВІД УРЯДУ: 36,6 ВАМ, ДОРОГІ УКРАЇНЦІ! 

У ЯКІ ЧАСИ ЖИВЕМО! ЛЮДИ ЗМУШЕНІ МИТИ РУКИ, СИДІТИ ВДОМА, 
ГОТУВАТИ ЇЖУ І СПІЛКУВАТИСЯ ЗІ СВОЇМИ ДІТЬМИ… ТАК МОЖНА ДІЙТИ ДО 
ЧИТАННЯ КНИГ!)

НЕ ХОЧУ НІКОГО ЛЯКАТИ, АЛЕ КОРОНАВІРУС СКОРО РОЗПОВСЮДИТЬСЯ 
НЕЗВОРОТНЬО.  ГОЛОВНИЙ ШЛЯХ ЗАРАЖЕННЯ — ШЛЯХОМ ГРОШОВИХ 
КУПЮР. ЗБЕРІТЬ ВСІ СВОЇ ГРОШІ В ОДНОРАЗОВИХ РУКАВИЧКАХ І ПОКЛАДІТЬ 
В ГЕРМЕТИЧНО ЗАКРИТИЙ ПАКЕТ ЗА ДВЕРІ. НАПИШІТЬ МЕНІ АДРЕСУ. ЗАВТРА 
ВРАНЦІ Я ПРИЇДУ ЗА ПАКЕТАМИ. Я РОБЛЮ ЦЕ БЕЗКОШТОВНО, ЗАРАДИ ВАС ТА 
СУСПІЛЬНОГО БЛАГА. НЕ ТРЕБА ДЯКУВАТИ.
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СВІТЛАНА ЖУКОВА В ТОПІ 
КРАЩИХ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНИ

Наталія ТОКАРЧУК

Вчителька початкових класів 
НВК «Гімназія «Перспектива» 
ім. В. Мономаха, що у Бориспо-
лі,  Світлана Жукова — єдина в 
Борисполі та районі погодилася 
пройти добровільну незалежну 
сертифікацію педагогів у верес-
ні-жовтні 2019 року. 

Днями вона поділилася з «Вістя-
ми» результатами ЗНО для вчи-
телів. Так, Світлана Жукова посі-
ла шосте місце в загальноукраїн-
ському рейтингу, отримавши 117 
балів зі 120 можливих в першому 
турі сертифікації, та 83 бали зі 100 
в тестуванні.

Нагадаємо, поріг для вчителів 
— 50 балів, оцінювання-2019 про-
ходили понад 800 учителів зі всі-
єї України. 

До речі. Результати ЗНО для вчителів є закритою 
інформацією, організаторами вирішено їх не розго-
лошувати. Підсумки тестування та свій рейтинг мо-
жуть дізнатися лише учасники конкурсу та за бажан-

ня оприлюднити.  Український центр оцінювання 
якості освіти пояснив це бажанням уникнути «трав-
мування» вчителів, які не пройшли тестування успіш-
но чи набрали невелику кількість балів. 

ІНГРЕДІЄНТИ: 3 яйця;125 г цу-
кру; 210 г борошна; вишня або 
інші ягоди (можна заморожені).

ПРИГОТУВАННЯ: Збити впіну цу-

кор із яйцями, поступово всипати бо-
рошно. Викласти на змащене деко, 
розрівняти. Ягоди «втопити»  в тісто. 
Випікати при середній температурі.

ШВИДКИЙ ПИРІГ ДО ЧАЮ

КАРАНТИН 
КЛАСУ 
«ЛЮКС»
Уряд Мальдівських 
островів оголосив про 
відкриття першого в 
світі курорту, де хворі 
на коронавірус зможуть 
провести карантин в 
умовах класу «люкс».

Готель на 30 кімнат 
побудували за 10 днів на 
острові Віллівару на атолі 
Кегата, за 24 км від столиці 
Мале.Тут пропонують 
безкоштовне проживання 
в номерах із замкнутою 
системою вентилювання, 
кондиціонером, 
триразовим харчуванням, 
широкоформатним 
телевізором і мінібаром.
Медперсонал для 
ізольованих працюватиме 
безкоштовно, а фінансується 
готель за рахунок уряду. 
При цьому обслуговування 
обіцяють організовати в 
стилі «luxury».
Зовнішні відвідування і 
контакти гостей один з 
одним будуть заборонені.
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UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Чорний пірат"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 

Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 2.30, 5.15 Новини
9.30 Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.50, 0.30 Телепродаж
12.25 Д/ц "Аромати Колумбії"
13.10 #ВУКРАЇНІ
13.45, 0.00 Бюджетники
14.20 Д/ц "Аромати Південної Африки"
15.10 UA:Фольк
16.15 Д/ц "Вижити в дикій природі"
17.30 Перша шпальта
18.20, 3.15 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за виживання"
19.55 Д/ц "Супер-Чуття"
20.30 Д/ц "Дикі тварини"
21.25, 3.00, 5.40 UA:Спорт
21.35 Суспільно-політичне ток-шоу 

"Зворотний відлік"
4.15 Енеїда

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.20, 

5.15 ТСН
9.25, 18.00 "Життя відомих людей 2020"
10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20, 12.55 "Любий, ми 

переїжджаємо"
13.15 "Міняю жінку"
14.30 "Світ навиворіт - 2: Індія"
15.25, 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45, 21.45 Мелодрама "Доктор Віра"
22.45 "Гроші 2020"
0.00 "Дубінізми 2020"
0.30 "Голос країни 10"
1.40 Мелодрама "Школа"

ІНТЕР
5.30, 22.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"

9.50, 18.00, 19.00, 2.15 "Стосується 
кожного"

11.40, 12.25 Х/ф "Жандарм із Сан-Тропе"
14.00 Х/ф "Жандарм у Нью-Йорку"
15.50 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особливий випадок. Ехо 

війни" Прем’єра
23.45 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса та 

доктора Ватсона. Знайомство"
3.45 "Орел і Решка. Шопінг"
5.00 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20 Місія: краса. Новий сезон
12.20, 3.10 Реальна містика
14.20, 15.30, 4.45 Агенти справедливості 

(12+)
17.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Зречення" 17, 18 с. (12+)
23.30 Х/ф "Доля Марії"
1.30 Телемагазин
2.00 Зоряний шлях

ICTV
4.40 Скарб нації
4.50 Еврика!
5.00 Служба розшуку дітей
5.05 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.50 Громадянська оборона
6.40 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.10, 19.10 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.15 Х/ф "Нація прибульців" (16+)
11.55, 13.20 Х/ф "Одинак" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.35, 16.20 Х/ф "Битва титанів" (16+)
16.55 Х/ф "Сьомий син" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Теорія змови Прем'єра
21.20 Т/с "Нюхач-4" (16+)
22.30 Свобода слова
23.55 Х/ф "Народження нації" (16+)
2.00 Х/ф "Божевільня"
3.25 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ
6.00, 7.00 Kids Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.05 Варьяти (12+)
9.20 Діти проти зірок
11.20 Х/ф "Людина зі сталі" (16+)

14.20 Х/ф "Людина - мураха" (16+)
16.30 Х/ф "Залізна людина 3" (16+)
19.00 Від пацанки до панянки (16+)
21.00 Х/ф "Сутінки" (16+)
23.20 Х/ф "Полювання на янголів" (16+)
1.10 Т/с "Київ вдень і вночі" (16+)
2.05 Служба розшуку дітей
2.10 Зона ночі

СТБ
6.00 Т/с "Коли ми вдома". Нова історія"
7.00 Все буде добре!
9.20 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
10.15, 18.55 Один за всіх (16+)
11.10 Таємниці ДНК (16+)
12.05 МастерШеф (12+)
15.30 Хата на тата (12+)
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30 Вікна-Новини
18.00, 1.05 Т/с "Сліпа" (12+)
20.05, 22.45 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі" (12+)
22.00 Вiкна-Новини
23.00 Т/с "Подвійне життя" (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 "Шалені перегони 2018"
8.00 "ДжеДАІ 2019"

9.55, 18.15 "Спецкор"
10.30, 18.50 "ДжеДАІ"
11.05 "Загублений світ"
14.05 "Помста природи"
14.15 Х/ф "Битва драконів"
16.00 Х/ф "Міцний горішок-2"
19.25, 20.20 Т/с "Карпатський рейнджер"
21.20, 22.55 Т/с "CSI: Місце злочину-7"
0.35 Х/ф "Експедиція Юрського періоду"
2.05 "Облом.UA."
5.30 Телемагазини

НТН
5.00 "Top Shop"
5.15 Х/ф "Я помщуся"
8.00, 16.50, 20.50, 3.30 "Випадковий 

свідок"
8.40 Х/ф "Акція"
10.25, 22.30 Т/с "Міст" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 3.00 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.05, 4.35 "Правда життя"
15.15 "Правда життя. Професійні байки"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.45 Х/ф "Сліди апостолів" (16+)
4.05 "Речовий доказ"

ПОНЕДІЛОК, 23 БЕРЕЗНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Чорний пірат"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 

Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 5.15 Новини
9.30 Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.50, 0.30 Телепродаж
12.25 Д/ц "Аромати Колумбії"
13.10, 22.15 Святі та грішні
14.20 Д/ц "Аромати Південної Африки"
15.10, 0.00 #ВУКРАЇНІ
15.45 Бюджетники
16.15 Д/ц "Особливий загін"
17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.20 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за виживання"
19.55 Д/ц "Супер-Чуття"
20.30 Д/ц "Дикі тварини"
21.30, 23.50, 5.40 UA:Спорт
21.40 Наші гроші
2.30 Суспільно-політичне ток-шоу 

"Зворотний відлік"
4.15 UA:Фольк. Спогади

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.30, 

5.20 ТСН
9.25, 18.00 "Життя відомих людей 2020"
10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20, 12.55 "Любий, ми 

переїжджаємо"
13.15 "Міняю жінку"
14.30 "Світ навиворіт - 2: Індія"
15.30, 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45, 21.45 Мелодрама "Доктор Віра"
22.45, 0.40 "Одруження наосліп"
2.15 Мелодрама "Школа"

ІНТЕР
5.30, 22.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
13.00 Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)

13.50 Т/с "Дурна кров" (16+)
14.45, 15.40 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 2.20 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особливий випадок. Ехо 

війни"
23.45 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса та 

доктора Ватсона. Скарби Агри"
3.50 "Орел і Решка. Шопінг"
5.00 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.15 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20 Місія: краса. Новий сезон
12.20, 3.10 Реальна містика
14.20, 15.30, 4.45 Агенти справедливості 

(12+)
17.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Зречення" 19, 20 с. (12+)
23.20 Контролер
0.00 Х/ф "Нічна фіалка" (16+)
1.45 Телемагазин

ICTV
4.15 Скарб нації
4.25 Еврика!
4.30 Факти
4.55 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40, 20.15 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.00 Теорія змови
10.55, 13.15 Х/ф "Королі боулінгу" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Х/ф "Нью-йоркське таксі"
15.10, 16.20, 21.25 Т/с "Нюхач-4" (16+)
17.50 Т/с "Рішає оністрат" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
22.50 Х/ф "Каратель" (16+)
1.00 Х/ф "Радник" (18+)
2.55 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ
6.00, 7.05 Kids Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.10 Варьяти (12+)
9.30 Х/ф "Бетховен"
11.00 Т/с "Завзяті домогосподарки" (16+)
13.00 Шалена зірка (12+)
15.00, 19.00 Хто проти блондинок? (12+)

21.10 Х/ф "Сутінки. Сага. Новий місяць" 
(16+)

23.30 Х/ф "Сага про чудовисько" (18+)
1.20 Т/с "Київ вдень і вночі" (16+)
2.15 Зона ночі

СТБ
6.00, 8.50 Т/с "Коли ми вдома". Нова 

історія"
7.00 Все буде добре!
11.35 МастерШеф (12+)
15.25 Хата на тата (12+)
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30 Вікна-Новини
18.00, 1.05 Т/с "Сліпа" (12+)
18.55 Один за всіх (16+)
20.05, 22.45 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі" (12+)
22.00 Вiкна-Новини
23.00 Т/с "Подвійне життя" (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00, 7.50 Т/с "Удар у відповідь-6"
9.30, 18.15 "Спецкор"

10.10, 18.50 "ДжеДАІ"
10.50, 17.15 "Загублений світ"
12.50 "Помста природи"
13.20 Х/ф "Герой"
15.15 Х/ф "Кредо вбивці"
19.25, 20.20 Т/с "Карпатський рейнджер"
21.20, 22.55 Т/с "CSI: Місце злочину-7"
22.00 Т/с "CSI: Місце злочину-8"
0.40 "Облом.UA."
5.30 Телемагазини

НТН
5.05 "Top Shop"
6.05 Х/ф "Кому вгору, кому вниз"
7.50, 16.50, 20.50, 2.30 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.00 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Міцний горішок"
10.35, 22.30 Т/с "Міст" (16+)
12.50 "Свідок. Агенти"
14.00, 4.05 "Правда життя"
15.05 "Правда життя. Професійні байки"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.45 "Таємниці кримінального світу"
3.05 "Речовий доказ"

ВІВТОРОК, 24 БЕРЕЗНЯ

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92
Забезпечуємо житлом та харчуванням

КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
БАРМЕНА-ОФІЦІАНТА 
ПОКОЇВКУ
ГОТУВАЧА БІЛИЗНИ
ВОДІЯ КАТ. В,С,Д
ОХОРОНЦЯ (ПОЗМІННО)
СЛЮСАРЯ З РЕМОНТУ 
АВТО НА СТО

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових 

відходів (тверді: папір та картон, полімери, скло) на території  міста Борисполя з кон-
тейнерних майданчиків від багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків

Лот № 1
1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Виконавчий комітет Бо-

риспільської міської рада, 08301, Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72.
2. Підстава для проведення конкурсу: Рішення виконавчого комітету Бориспільської міської 

ради від «02» березня 2020 № 159 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з ви-
везення побутових відходів (тверді: папір та картон, полімери, скло) на території міста Борисполя».

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в 
якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів:

Місце: 08301, Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72, каб. 305, тел. 
(04595) 6-18-28.

Час:10:00 за київським часом «23» квітня 2020 року.
Прокопчук Лариса Петрівна – секретар конкурсної комісії, головний спеціаліст відділу з пи-

тань комунальної власності та житлово-комунального господарства головного управління жит-
лово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради, тел. (04595) 6-18-28.

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
4.1. Наявність матеріально-технічної бази, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та 

охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення побутових відходів, здійснюва-
ти щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання рег-
ламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засо-
бів, підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів.

4.2. Вартість надання послуги з вивезення побутових відходів.
4.3. Досвід роботи на території України з надання послуг з вивезення побутових відходів.
4.4. Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.
4.5. Забезпечення контейнерами для роздільного збирання побутових відходів, об’ємом 

від 1,1 м3 до 1,5 м3 на всіх контейнерних майданчиках міста Бориспіль, а саме:
4.5.1. синій контейнер з написом «Папір та картон»;
4.5.2. жовто-зелений контейнер з написом «Полімери та Скло».
5. Характеристика території де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів:
5.1. Послуги з вивезення побутових відходів (тверді: папір та картон, полімери, скло) по-

винні надаватись на території міста Бориспіль з контейнерних майданчиків.
5.2 Протяжність міських доріг 269 км, із них 258 км з твердим покриттям.
5.3. Місце поводження з відходами (видалення відходів та їх захоронення) на території мі-

ста відсутні.
5.4. Найближчий полігон із захоронення відходів знаходиться на землях Глибоцької сіль-

ської ради Бориспільського району Київської області на відстані 4-7 км від міста Борисполя.
6. Характеристика об’єктів утворення побутових відходів:

Назва об’єкта утворення побутових відходів Показник

Багатоквартирні житлові будинки, з них:

1. Від 1- го до 4-х поверхів 153

2. Загальна кількість будинків, у тому числі 
будинки з п’ятьма і більше поверхами, 
кількість мешканців таких будинків.

Загальна кількість будинків 332
Кількість мешканців 33 300

3 Відомості про багатоквартирні будинки.

ОСББ – 36
ЖК – 9
ТОВ «ЖЕК-53» - 9
ДП «ЖЕП «Агробудмеханізація –
житлосервіс» - 1
філія "135 Домобідівельний комбінат" ДП 
МОУ "Укрвійськбуд" – 3
КП «ЖРЕУ» - 131
УМКП- 1 - 92
ТОВ «Компанія Рембудшлях» - 4
Інші - 47

4.  Кількість (контейнерних майданчиків) для 
зберігання та  збирання різних побутових 
відходів.

Контейнерних майданчиків – 180

Підприємства, установи та організації:

1. Загальна кількість та перелік  
підприємств, установ та організацій, 
їх характеристика (бюджетні або 
інші споживачі, наявність каналізації, 
центрального опалення, водо- та газоп
остачання),місцезнаходження, кількість, 
об'єм, місцезнаходження та належність 
контейнерів.

Підприємства – 290
Лікарні – 1
Поліклініки – 6
Заклади освіти, ДНЗ – 22
Вокзали – 1
Підприємства торгівлі:
- магазини – 78
- кіоски – 27
Підприємства громадського харчування 
– 5
Аптечні заклади – 25
Автозаправні станції – 12
Ринки - 4

Примітка: 
у разі потреби отримання додаткових роз’яснень щодо характеристики багатоквартирних 

будинків (за адресами) залежно від наявності видів їх благоустрою, учаснику конкурсу необ-
хідно звернутися з письмовим клопотанням до конкурсної комісії;

перелік об’єктів не є остаточним, та може змінюватись протягом дії договору на надання послуг;
графіки вивозу побутових відходів погоджуються з Замовником при укладанні договору.
7. Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктів поводження з 

побутовими відходами (об’єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення відходів, 
об’єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо) відповід-
но до правил благоустрою територій населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми 
санітарного очищення населеного пункту):

7.1. На території міста відсутні об’єкти поводження з побутовими відходами.
7.2. Визначення місця поводження з відходами здійснюється виконавцем самостійно.
8. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:
8.1. Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або надсилаються поштою.
8.2. Місце подання конкурсних пропозицій – 08301, Київська область,         м. Бориспіль, 

вул. Київський Шлях, 72 каб. 406. Конкурсні пропозиції приймаються щоденно понеділок – 
четвер з 08:00 год. до 17:15 год., п’ятниця з 08:00 год. до 16:00 год. крім вихідних ( субота, 
неділя) та святкових днів, обідня перерва з 13:00 до 14:00.

8.3. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – до 09 год. 00 хв. за київським часом 
23 квітня 2020 року.

9. Способи та місце отримання конкурсної документації:
9.1.Спосіб: конкурсна документація надається особисто, поштою протягом 3-х робочих днів після 

надходження від учасника заявки про участь у конкурсі. або електронними засобами зв’язку (E-mail:).
9.2. Місце: 08301, Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72 каб. 406, по-

неділок – четвер з 08:00 год. до 17:15 год., п’ятниця з 08:00 год. до 16:00 год. крім вихідних ( 
субота, неділя) та святкових днів, обідня перерва з 13:00 до 14:00.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових 

відходів (тверді: папір та картон, полімери, скло) на території  м. Борисполя від індиві-
дуальних житлових будинків приватного сектору

Лот № 2
1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Виконавчий комітет Бо-

риспільської міської рада, 08301, Київська область,       м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72.
2. Підстава для проведення конкурсу: Рішення виконавчого комітету Бориспільської 

міської ради від «02» березня 2020 № 159 «Про проведення конкурсу з визначення виконав-
ця послуг з вивезення побутових відходів (тверді: папір та картон, полімери, скло) на терито-
рії міста Борисполя».

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в 
якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів:

Місце: 08301, Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72, каб. 305, тел. 
(04595) 6-18-28.

Час:15:00 за київським часом «23» квітня 2020 року.
Прокопчук Лариса Петрівна – секретар конкурсної комісії, головний спеціаліст відділу з пи-

тань комунальної власності та житлово-комунального господарства головного управління жит-
лово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради, тел. (04595) 6-18-28.

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
4.1. Наявність матеріально-технічної бази, технічний стан якої дозволяє забезпечити збері-

гання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення побутових від-
ходів, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними 
силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально 
обладнаних транспортних засобів, підтримання належного санітарного стану спеціально об-
ладнаних транспортних засобів.

4.2. Вартість надання послуги з вивезення побутових відходів.
4.3. Досвід роботи на території України з надання послуг з вивезення побутових відходів.
4.4. Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.
5. Характеристика території де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів:
5.1. Послуги з вивезення побутових відходів (тверді: папір та картон, полімери, скло) по-

винні надаватись на території міста Бориспіль та охоплювати індивідуальні житлові будинки 
приватного сектору.

5.2 Протяжність міських доріг 269 км, із них 258 км з твердим покриттям.
5.3. Місце поводження з відходами (видалення відходів та їх захоронення) на території мі-

ста відсутні.
5.4. Найближчий полігон із захоронення відходів знаходиться на землях Глибоцької сіль-

ської ради Бориспільського району Київської області на відстані 4-7 км від міста Борисполя.
6. Характеристика об’єктів утворення побутових відходів:

Назва об’єкта утворення побутових відходів Показник

Житлові будинки приватного сектору:

1. Загальна кількість будинків, 
кількість мешканців таких будинків

Загальна кількість будинків – 10254
Кількість мешканців- 30800

2. Наявність, кількість (контейнерних 
майданчиків) для збирання різних побутових 
відходів

Контейнери для збору та зберігання 
сортованих побутових відходів - відсутні

3 Характеристика під’їзних шляхів
 Покриття доріг асфальтобетон, 
щебеневе покриття, ґрунтові дороги

Примітка: 
у разі потреби отримання додаткових роз’яснень щодо характеристики багатоквартирних 

будинків (за адресами) залежно від наявності видів їх благоустрою, учаснику конкурсу необ-
хідно звернутися з письмовим клопотанням до конкурсної комісії;

перелік об’єктів не є остаточним, та може змінюватись протягом дії договору на надання послуг;
графіки вивозу побутових відходів погоджуються з Замовником при укладанні договору.
7. Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктів поводжен-

ня з побутовими відходами (об’єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення 
відходів, об’єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів 
тощо) відповідно до правил благоустрою територій населеного пункту, розроблених з 
урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту):

7.1. На території міста відсутні об’єкти поводження з побутовими відходами.
7.2. Визначення місця поводження з відходами здійснюється виконавцем самостійно.
8. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:
8.1. Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або надсилаються поштою.
8.2. Місце подання конкурсних пропозицій – 08301, Київська область,         м. Бориспіль, 

вул. Київський Шлях, 72 каб. 406. Конкурсні пропозиції приймаються щоденно понеділок – 
четвер з 08:00 год. до 17:15 год., п’ятниця з 08:00 год. до 16:00 год. крім вихідних ( субота, 
неділя) та святкових днів, обідня перерва з 13:00 до 14:00.

8.3. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – до 13 год. 00 хв. за київським часом 
23 квітня 2020 року.

9. Способи та місце отримання конкурсної документації:
9.1.Спосіб: конкурсна документація надається особисто, поштою протягом 3-х робочих 

днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі. або електронними засо-
бами зв’язку (E-mail:).

9.2. Місце: 08301, Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72 каб. 406, по-
неділок – четвер з 08:00 год. до 17:15 год., п’ятниця з 08:00 год. до 16:00 год. крім вихідних ( 
субота, неділя) та святкових днів, обідня перерва з 13:00 до 14:00.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ДП МА «Бориспіль» за адресою: Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспіль-

ська, 7 проводить технічне переоснащення станції подачі води (Термінал D) (інв. 
№47671). Потужність станції становить 60 м3/год (без збільшення існуючої по-
тужності в межах існуючих обсягів енергоносіїв), враховуючі екологічні, санітар-
но-гігієнічні та протипожежні норми.

При функціонуванні об’єкта додаткового утворення господарсько-побутових 
відходів не відбувається. Вплив проектованої діяльності (при будівництві та екс-
плуатації) на навколишнє середовище відсутній.
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UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Чорний пірат"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 

Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.30, 5.15 Новини
9.30 Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.50, 0.30 Телепродаж
12.25 Д/ц "Аромати Колумбії"
13.10 Енеїда
14.20 Д/ц "Аромати Південної Африки"
15.10 Святі та грішні
16.15 Д/ц "Особливий загін"
17.30 Наші гроші
18.20, 3.15 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за виживання"
19.55 Д/ц "Супер-Чуття"
20.30 Д/ц "Дикі тварини"
21.30, 23.50, 3.00, 5.40 UA:Спорт
21.40 Дрогорбич 101/1
22.40 Бюджетники
0.00 Спільно
4.15 UA:Фольк. Спогади

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.30, 

5.20 ТСН
9.25, 18.00 "Життя відомих людей 2020"
10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20, 12.55 "Любий, ми 

переїжджаємо"
13.15 "Міняю жінку"
14.30 "Світ навиворіт - 2: Індія"
15.25, 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45, 21.45 Мелодрама "Доктор Віра"
22.45, 23.50, 0.40 "Світ навиворіт 11: 

Китай"
1.10 Мелодрама "Школа"

ІНТЕР
5.30, 22.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)

13.00 Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)
13.50 Т/с "Дурна кров" (16+)
14.45, 15.40 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 1.35 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особливий випадок. Ехо 

війни"
23.45 Х/ф "Розмах крил"
3.05 "Орел і Решка. Шопінг"
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20 Місія: краса. Новий сезон
12.20, 3.10 Реальна містика
14.20, 15.30, 4.45 Агенти справедливості 

(12+)
17.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Зречення" 21, 22 с. (12+)
23.30 Х/ф "Зворотний квиток" (16+)
1.30 Телемагазин
2.00 Зоряний шлях

ICTV
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашинґтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40, 10.05 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.55, 1.00 Х/ф "Чорні мітки" (16+)
12.35, 13.20 Х/ф "Пляж" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.15, 16.20, 21.25 Т/с "Нюхач-4" (16+)
17.50 Т/с "Рішає оністрат" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
23.10 Х/ф "У пеклі" (18+)
2.30 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
6.00, 7.05 Kids Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.10 Варьяти (12+)
9.20 Х/ф "Бетховен 2"
11.00 Т/с "Завзяті домогосподарки" (16+)
13.00 Шалена зірка (12+)

15.20, 19.00 Суперінтуїція (12+)
21.00 Х/ф "Сутінки. Сага. Затемнення" 

(16+)
23.10 Х/ф "Темні коридори" (16+)
1.00 Т/с "Київ вдень і вночі" (16+)
2.05 Служба розшуку дітей
2.10 Зона ночі

СТБ
6.00, 9.10 Т/с "Коли ми вдома". Нова 

історія"
7.00 Все буде добре!
8.50 Т/с "Коли ми вдома"
11.00 МастерШеф (12+)
14.35 Хата на тата (12+)
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30 Вікна-Новини
18.00, 1.05 Т/с "Сліпа" (12+)
18.55 Один за всіх (16+)
20.05, 22.45 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі" (12+)
22.00 Вiкна-Новини
23.00 Т/с "Подвійне життя" (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00, 7.50 Т/с "Удар у відповідь-6"
9.30, 18.15 "Спецкор"
10.10, 18.50 "ДжеДАІ"

10.50, 17.15 "Загублений світ"
13.45 "Помста природи"
13.55 Х/ф "Ураган 500 миль на годину"
15.25 Х/ф "Гра смерті"
19.25, 20.20 Т/с "Карпатський рейнджер"
21.20, 23.45 Т/с "CSI: Місце злочину-8"
22.55 Т/с "CSI: Місце злочину-7"
0.40 "Облом.UA."
5.30 Телемагазини

НТН
5.05 "Top Shop"
6.05 Х/ф "Люби мене" (16+)
7.55, 16.50, 20.50, 2.30 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.05 

"Свідок"
9.00 Х/ф "До Чорного моря"
10.25, 22.30 Т/с "Міст" (16+)
12.50 "Будьте здоровi"
14.05, 4.00 "Правда життя"
15.15 "Правда життя. Професійні байки"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.45 "Таємниці кримінального світу"
3.00 "Речовий доказ"

СЕРЕДА, 25 БЕРЕЗНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 23 — 29 БЕРЕЗНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Чорний пірат"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 

Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.30, 5.15 Новини
9.30 Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.50, 0.30 Телепродаж
12.25 Д/ц "Аромати Колумбії"
13.10 UA:Фольк. Спогади
14.20 Д/ц "Аромати Південної Африки"
15.10 Енеїда
16.15 Д/ц "Особливий загін"
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.20, 3.15 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за виживання"
19.55 Д/ц "Супер-Чуття"
20.30 Д/ц "Дикі тварини"
21.30, 23.50, 3.00, 5.40 UA:Спорт
21.40 Схеми. Корупція в деталях
22.15 Т/с "Епоха честі"
0.00 Перша шпальта
4.15 Святі та грішні

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.50, 

5.20 ТСН
9.25, 18.00 "Життя відомих людей 2020"
10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20, 12.55 "Любий, ми 

переїжджаємо"
13.15 "Міняю жінку"
14.30 "Світ навиворіт - 2: Індія"
15.30, 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45, 21.45 Мелодрама "Доктор Віра"
22.30 "Право на владу 2020"
1.00 "Гроші 2020"
2.05 Мелодрама "Школа"

ІНТЕР
5.25, 22.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00 "Корисна програма"

11.05, 12.25 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
13.00 Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)
13.50 Т/с "Дурна кров" (16+)
14.50, 15.40 "Вещдок"
16.40 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 1.30 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особливий випадок. Ехо 

війни"
23.45 Х/ф "Страх висоти"
3.00 "Орел і Решка. Шопінг"
5.00 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20 Місія: краса. Новий сезон
12.20, 3.10 Реальна містика
14.20, 15.30, 4.45 Агенти справедливості 

(12+)
17.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Зречення" (12+)
23.20 Слідами
0.00, 2.15 Х/ф "Це моя собака"
1.45 Телемагазин
2.30 Зоряний шлях

ICTV
4.10 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.00 Секретний фронт
10.50, 13.20 Х/ф "Каратель" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Х/ф "Шанхайський перевізник" 

(16+)
15.10, 16.20, 21.25 Т/с "Нюхач-4" (16+)
17.50 Т/с "Рішає оністрат" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі. Дайджест
22.15 Х/ф "Одинак" (16+)
0.20 Х/ф "У пеклі" (18+)
2.00 Х/ф "Народження нації" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
6.00, 7.00 Kids Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.05 Варьяти (12+)
9.10 Х/ф "Затура"

11.00 Т/с "Завзяті домогосподарки" (16+)
13.00 Шалена зірка (12+)
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Сутінки. Сага. Світанок: 

Частина 1" (16+)
23.10 Х/ф "Оселя тіней" (16+)
1.20 Т/с "Київ вдень і вночі" (16+)
2.20 Служба розшуку дітей
2.25 Зона ночі

СТБ
6.00, 10.20 Т/с "Коли ми вдома". Нова 

історія"
7.00 Все буде добре!
8.50 Т/с "Коли ми вдома"
12.15 МастерШеф (12+)
14.50 Хата на тата (12+)
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30 Вікна-Новини
18.00, 1.05 Т/с "Сліпа" (12+)
18.55 Один за всіх (16+)
20.05, 22.45 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі" (12+)
22.00 Вiкна-Новини
23.00 Т/с "Подвійне життя" (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 Т/с "Удар у відповідь-6"
7.50 Х/ф "Едді "Орел"
9.40, 18.15 "Спецкор"
10.20, 18.50 "ДжеДАІ"
11.00, 17.15 "Загублений світ"
13.50 Х/ф "Потоп"
15.20 Х/ф "Поза законом"
19.25, 20.20 Т/с "Карпатський рейнджер"
21.20, 22.55 Т/с "CSI: Місце злочину-8"
0.35 "Облом.UA."
5.30 Телемагазини

НТН
5.00 "Top Shop"
6.35 Х/ф "Капітан Крокус"
7.55, 16.50, 20.50, 2.30 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.00 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Живіть у радості"
10.25, 22.30 Т/с "Міст" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.05, 18.20, 4.05 "Правда життя"
15.15 "Правда життя. Професійні байки"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.45 "Таємниці кримінального світу"
3.05 "Речовий доказ"

ЧЕТВЕР, 26 БЕРЕЗНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Чорний пірат"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 

Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.30, 5.15 Новини
9.30 Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.50, 0.30 Телепродаж
12.25 Д/ц "Аромати Колумбії"
13.10 Д/ц "Браво, шеф!"
14.20 Д/ц "Аромати Чілі"
15.10 UA:Фольк. Спогади
16.15 Д/ц "Особливий загін"
17.30, 0.00, 4.15 Схеми. Корупція в 

деталях
17.55 VoxCheck
18.20, 3.15 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за виживання"
19.55 Д/ц "Супер-Чуття"
20.30 Д/ц "Дикі тварини"
21.30, 23.50, 3.00, 5.40 UA:Спорт
21.40 Перша шпальта
22.15 Т/с "Епоха честі"
4.45 #ВУКРАЇНІ

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 4.25 

ТСН
9.25, 18.00 "Життя відомих людей 2020"
10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20, 12.55 "Любий, ми 

переїжджаємо"
13.15 "Міняю жінку"
14.30 "Світ навиворіт - 2: Індія"
15.30, 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.15 "Чистоnews 2020"
20.25, 22.30 "Ліга сміху 2020"
0.35 "# Гуднайтшоу Валерія Жидкова"
2.25 "Українські сенсації 2020"
5.10 "Світське життя. 2020"

ІНТЕР
5.30, 22.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00 "Корисна програма"

11.05, 12.25 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
13.00 Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)
13.50 Т/с "Дурна кров" (16+)
14.50, 15.40, 23.45 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 1.35 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
3.00 Д/п "Прокляття Скіфських курганів"
3.50 Х/ф "Їхали ми, їхали..."
5.00 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20, 3.50 Реальна містика
12.20 Т/с "Мій милий знайда" 1, 2 с.
15.30 Т/с "Мій милий знайда"
17.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 Гучна справа
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "Термін давності" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Термін давності" (12+)
5.30 Зоряний шлях

ICTV
4.10 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.30, 1.40 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05 Антизомбі. Дайджест
11.35, 13.20 Х/ф "Пляж" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.20 Х/ф "Політ фенікса" (16+)
16.55 Х/ф "Бібліотекар: у пошуках списа 

долі" (16+)
18.45 Факти. Вечір
20.05 Дизель шоу (12+)
22.45 "На трьох" (16+)
2.10 Х/ф "Нація прибульців" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
6.00, 7.00 Kids Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"

7.05 Варьяти (12+)
9.50 Діти проти зірок
12.00 Х/ф "Сутінки" (16+)
14.10 Х/ф "Сутінки. Сага. Новий місяць" 

(16+)
16.50 Х/ф "Сутінки. Сага. Затемнення" 

(16+)
19.00 Х/ф "Сутінки. Сага. Світанок: 

Частина 1" (16+)
21.10 Х/ф "Сутінки. Сага. Світанок: 

Частина 2" (16+)
23.20 Х/ф "Угода з дияволом" (16+)
1.20 Служба розшуку дітей
1.25 Зона ночі

СТБ
6.40 Хата на тата (12+)
15.20, 18.00, 19.00 Холостяк (12+)
17.30, 22.00 Вiкна-Новини
21.55 Відлік часу
22.45 Небачене Євробачення 2020 г.
23.00 Т/с "Подвійне життя" (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 Х/ф "Небезпечний елемент"
7.55 Х/ф "Втрачений скарб"

9.30, 18.15 "Спецкор"
10.10, 18.50 "ДжеДАІ"
10.50, 17.20 "Загублений світ"
12.45, 3.50 "Цілком таємно-2017"
13.10 Х/ф "100 градусів нижче нуля"
14.55 Х/ф "Міцний горішок"
19.25 Х/ф "Міцний горішок-3"
21.55 Х/ф "Бунт"
23.40 Х/ф "Бойові пси"
1.10 "Облом.UA."
5.30 Телемагазини

НТН
5.05 "Top Shop"
6.05 Х/ф "Сицілійський захист"
7.50, 16.50, 20.50, 2.35 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.05 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Загін особливого призначення"
10.30, 22.30 Т/с "Міст" (16+)
12.50, 4.00 "Правда життя"
15.10 "Правда життя. Професійні байки"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.45 "Таємниці кримінального світу"
3.05 "Речовий доказ"

П'ЯТНИЦЯ, 27 БЕРЕЗНЯ

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 23 — 29 БЕРЕЗНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Попелюшка"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 

Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 5.30 Новини
9.30 Енеїда
10.35 М/с "Книга джунглів"
12.10, 0.30 Телепродаж
12.45, 21.20 Д/ц "Дикі тварини"
13.55, 0.00 Бюджетники
15.00 UA:Фольк
16.00 #ВУКРАЇНІ
17.00 Д/ц "Погляд з середини"
17.35 Т/с "Епоха честі"
19.20 Д/ц "Особливий загін"
20.25 Д/ц "Світ дикої природи"
22.00, 2.30 Х/ф "Вулкан" (16+)
5.15 Своя земля

КАНАЛ "1+1"
6.05, 7.00 "Життя відомих людей 2020"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 Комедія "Мені б у небо"
12.00 Комедія "1+1"
14.05 Драма "Ігри розуму"

16.40 "Вечірній квартал"

18.30 "Розсміши коміка 2020"

19.30, 5.20 ТСН

20.15, 3.05 "Чистоnews 2020"

20.25 "Українські сенсації 2020"

21.30 Прем`єра "Вечірній квартал 2020"

23.25, 0.25 "Світське життя. 2020"

1.25 "Ліга сміху 2020"

ІНТЕР

5.30 "Жди меня. Україна"

7.10 "Слово Предстоятеля"

7.15 Х/ф "Двоє під однією парасолькою"

9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"

10.00 "Корисна програма"

11.00 Х/ф "Доньки-матері"

13.00 Х/ф "Бережись автомобіля"
14.50 Т/с "Пристрасті по Зінаїді" (12+)
20.00, 2.15 "Подробиці"
20.30 "Круче всех. Краще"
22.25 Т/с "Однолюби"
2.45 Х/ф "Пропала грамота"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 5.45 Зоряний шлях
9.00 Т/с "Зречення" 17, 22 с. (12+)
15.20 Т/с "Зречення" (12+)
17.00 Т/с "Слідуючи за серцем" 1, 2 с.
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Слідуючи за серцем"
23.00 Т/с "Кращий друг сім'ї" 1, 3 с.
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Кращий друг сім'ї"
4.10 Реальна містика

ICTV
4.55 Скарб нації
5.05 Еврика!
5.10 Факти

5.40 Особливості національної роботи
6.35 Т/с "Відділ 44" (16+)
8.20 Перше, друге і компот! Прем'єра
9.10 Т/с "Дільничний з дврз" (16+)
12.45 Факти. День
13.00 Дизель шоу (12+)
14.40 Т/с "Нюхач-4" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Година пік" (16+)
20.55 Х/ф "Година пік-2" (16+)
22.35 Х/ф "Поліцейська історія" (16+)
0.25 Х/ф "Поліцейська історія-2"
2.05 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

6.00, 7.35 Kids Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.40 Варьяти (12+)
9.50 Хто зверху? (12+)
13.50 Х/ф "Бетховен 3"
15.50 Х/ф "Бетховен 4"
17.30 Х/ф "Снігові пси"

19.30 М/ф "Альоша Попович і Тугарин 
Змій" (16+)

21.00 Х/ф "Месники" (16+)
23.55 Х/ф "Сага про чудовисько" (18+)
1.50 Зона ночі

СТБ

6.00 Все буде смачно!
6.55 Прокинься з Ектором!
8.45 Х/ф "Здрастуй і прощавай"
10.35 Т/с "Ніщо не трапляється двічі" 

(12+)
19.00 МастерШеф Професіонали (12+)
22.25 Хата на тата (12+)

КАНАЛ "2+2"

6.00, 8.00 "Загублений світ"
7.00 "ДжеДАІ 2019"
12.40 Х/ф "Бунт"
14.15 Х/ф "Міцний горішок-2"

16.30 Х/ф "Міцний горішок-3"

19.00 Х/ф "Міцний горішок-4"

21.35 Х/ф "Розправа"

23.15 Х/ф "Мега-акула проти гігантського 

восьминога"

4.35 "Цілком таємно-2016"

НТН

5.00, 4.45 "Top Shop"

6.00 Х/ф "Зворотного шляху немає"

10.05 Х/ф "Єдина дорога"

12.00 "Легенди карного розшуку"

15.35, 4.15 "Випадковий свідок"

18.05 "Переломні 80-ті"

19.00, 2.45 "Свідок"

19.30 Х/ф "Сім старих і одна дівчина"

21.10 Х/ф "Дракони назавжди" (16+)

23.00 Х/ф "Неприборканий" (16+)

1.20 "Втеча. Реальні історії"

СУБОТА, 28 БЕРЕЗНЯ

UA: ПЕРШИЙ

6.00 М/с "Попелюшка"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 

Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 5.30 Новини
9.30, 4.35 Енеїда
10.35 М/с "Книга джунглів"
12.10, 0.30 Телепродаж
12.45 Д/ц "Дикі тварини"
13.55 Бюджетники
15.00 UA:Фольк
16.00 #ВУКРАЇНІ
17.00 Д/ц "Погляд з середини"
17.35 Т/с "Епоха честі"
19.20 Д/ц "Особливий загін"
20.25 Д/ц "Світ дикої природи"
21.20 Розважальна програма з Майклом 

Щуром
22.00, 2.30 Х/ф "Плем'я" (16+)

КАНАЛ "1+1"

6.00 М/ф
6.10, 7.05 "Життя відомих людей 2020"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 "Світ навиворіт 11: Китай"
10.40 "Великі випуски з Антоном 

Птушкіним"
11.45 Мелодрама "Доктор Віра"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 "Голос країни 10"
22.10 Драма "Банди Нью-Йорка"
1.10 "Ліга сміху 2020"
2.50 "Світ навиворіт - 2: Індія"

ІНТЕР

4.55 "Телемагазин"
6.10 Х/ф "Корсиканець"
8.00 "Удачный проект"
9.00 "Готуємо разом"

10.00 "Орел і Решка. Дива світу"
11.00 "Орел і Решка. Божевільні вихідні" 

Прем’єра
12.00 "Орел і Решка. Перезавантаження"
13.00 "Орел і Решка"
14.00 "Орел і Решка. На краю світу"
14.50 Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)
16.30 Т/с "Дурна кров" (16+)
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "К-19"
23.10 Х/ф "Бережись автомобіля"
1.00 "Вещдок"
3.15 "Орел і Решка. Шопінг"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30 Сьогодні
7.30 Зоряний шлях
9.20 Т/с "Слідуючи за серцем"
13.10 Т/с "Термін давності" (12+)
17.00 Т/с "Кохання під мікроскопом" 1, 2 

с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Кохання під мікроскопом" 

(12+)

23.00 Т/с "Квіти від Лізи" 1, 3 с. (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Квіти від Лізи" (16+)
3.00 Х/ф "Доля Марії"
4.35 Х/ф "Нічна фіалка" (16+)

ICTV
5.25 Скарб нації
5.35 Еврика!
5.45 Факти
6.10 Теорія змови
7.00 Антизомбі. Дайджест
7.55, 9.45 Громадянська оборона
8.50 Секретний фронт. Дайджест
10.35, 13.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.45 Факти. День
13.35 Х/ф "Бібліотекар: у пошуках списа 

долі" (16+)
15.15 Х/ф "Година пік" (16+)
17.05 Х/ф "Година пік-2" (16+)
18.45 Факти тижня
20.30 Х/ф "Година пік-3" (16+)
22.10 Х/ф "Шанхайський перевізник" 

(16+)
23.55 Х/ф "Життя гірше звичайного"
1.45 Х/ф "Радник" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
6.00 Варьяти (12+)
7.20 Від пацанки до панянки (16+)
9.25, 11.15 Kids Time
9.30 М/ф "Прогулянки з динозаврами"
11.20 Х/ф "Бетховен 3"
13.20 Х/ф "Снігові пси"
15.20 Х/ф "Месники" (16+)
18.20 М/ф "Альоша Попович і Тугарин 

Змій" (16+)
19.50 М/ф "Добриня Микитич та Змій 

Горинич" (16+)
21.00 Х/ф "Месники: Ера Альтрона" (16+)
23.50 Х/ф "Угода з дияволом" (16+)
1.50 Зона ночі

СТБ
5.55 Прокинься з Ектором!
6.50 Х/ф "Білі Роси"
8.25 Х/ф "Покровські ворота"
11.10 МастерШеф Професіонали (12+)
16.20 Хата на тата (12+)
19.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
19.55 Один за всіх (16+)
22.00 Таємниці ДНК (16+)
22.55 Детектор брехні

КАНАЛ "2+2"
6.00, 9.25 "Загублений світ"
7.55 "ДжеДАІ 2019"
11.30 Х/ф "Легенда про перлини Нага"
13.25 Х/ф "Загадки Сфінкса"
15.15 Х/ф "Храм черепів"
17.10 Х/ф "Легенди: Гробниця дракона"
18.55 Х/ф "Чистильник"
20.50 Х/ф "Три Ікса"
23.00 Т/с "Відплата"
2.30 "Облом.UA."
5.30 Телемагазини

НТН
5.15 "Легенди бандитської Одеси"
5.35 Х/ф "Загін особливого призначення"
7.00 "Страх у твоєму домі"
10.40 Х/ф "Сім старих і одна дівчина"
12.15 Х/ф "Стара, стара казка"
14.00 Х/ф "Ватажок мафії"
17.10 Х/ф "Дракони назавжди" (16+)
19.00 Х/ф "Засуджений"
20.45 Х/ф "Одиночне плавання"
22.30 Х/ф "Скажені" (16+)
0.20 Х/ф "Неприборканий" (16+)
2.40 "Речовий доказ"

НЕДІЛЯ, 29 БРЕЗНЯ

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із розширенням виробництва

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

змінний режим роботи, офіційне працевлаштування, гідний рівень 
заробітної плати, премії, службова розвозка, можливе навчання за даною спеціальністю.

Комірник
ГАРАНТІЇ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ

своєчасна виплата заробітної плати, оплата відпусток та лікарняних, виплата премії за результати 
роботи, заохочувальні виплати до святкових дат, ювілеїв, з нагоди народження дітей та ін.

Додаткова інформація і запис на співбесіду за тел.: 
+38(04595) 6-40-22; (095) 180-05-02    м. Бориспіль, вул. Броварська, 5
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
кімната в гуртожитку, Бежівка вул., р-н центру, 5/9, 

17 кв.м, приватизована, м/п вікно, б/д, бойлер, віль-
на, документи, після ремонту, 250000 грн, торг, го-
сподар. Терміново! Тел.: 0 66 5573504, 0 66 1672951.

кімнати у гуртожитку, 25 кв.м (18+7 кв.м), 260000 
грн. Тел.: 0 95 4509593.

РЕС р-н, 5/5, 33/19,6, житловий стан, м/п вік-
на, кладова, ламінат, балкон не засклений, 
600000 грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673,  
Наталія.

Щасливе с., Лютнева, 29 вул., 4/5, 22,4 кв.м, 8 
км від с.м. «Бориспільська», маршрутка №807 
від с.м. «Харківська». Тел.: 0 67 7356009, 0 66 
3507891.

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

3-К.КВ., Р-Н СОЦМІСТЕЧКА, 86 КВ.М., 1/2, МЕ-
БЛЬОВАНА, ЦЕГЛА, УТЕПЛЕНА, З ГАРАЖЕМ. 
ТЕЛ.: 0 67 8374057.

БУДИНКИ

Баришівка
Власівка с., 70 кв.м, 1 кімната велика, кухня, 

коридор, передпокій, с/в у будинку, вікна де-
рев’яні з решітками, інтернет, супутникове ТВ, 
сигналізація, сарай, гараж, погріб, більярдна, 
літня кухня, 25 соток, 750000 грн, торг. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Бориспіль
Сєрова вул., 310 кв.м, підсобні, гараж 47 кв.м, 10 

соток, 1100000 грн, торг. Тел.: 0 96 4800715, 0 67 
3688909.

Іванків с., дерев’яний, 60 кв.м+12 кв.м, веранда із 
цегли, газ, колодязь, сарай, погріб, с/в та душ цегля-
ні, фруктові дерева, 25 соток, 300000 грн; 14 соток 
з виходом на поле, під забудову, 100000 грн. Тел.: 0 
97 8797832.

Старе с., 70 кв.м, дерев’яний, обшитий пло-
ским шифером, 2 кімнати прохідні, кухня, ко-
ридор, с/в у будинку, газ, світло, централізо-
ване водопостачання, вигрібна яма, 12 соток, 
погріб, сарай, літня кухня, 367500 грн. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Переяслав-Хмельницький
Ковалин с., 3 кімнати, коридор, веранда, при-

ватизований, газ, 40 соток, біля будинку сверд-
ловина, сад, літня кухня, гараж, сарай, погріб, 
поруч ліс, ціна договірна. Тел.: 0 95 1714380, 0 
67 8541318, Галина.

Ковалин с., 69 кв.м, дерев’яний, обкладений 
цеглою, 2 кімнати прохідні, кухня, веранда, 25 
соток, гараж, погріб, сарай, поруч ліс, 245000 
грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

ГАРАЖІ

Бориспіль

КАПІТАЛЬНИЙ ГАРАЖ 29 КВ.М., З ПІДВАЛОМ 
29 КВ.М. РАЙОН ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ , 
ЦІНА ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 50 0556411.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
Магістральна вул., 10 соток, 187000 грн. Тел.: 0 66 

7558661.

МЕНДЕЛЄЄВА 32 ВУЛ., 10 СОТОК, ПІД ЗАБУ-
ДОВУ, 125000 ГРН, ТОРГ. ГОСПОДАР. ТЕРМІНО-
ВО. ТЕЛ.: 0 95 4374277, 0 50 3478114.

Полтава
Гребінка м., Гребінківський р-н, Перемоги вул., 

під будівництво, 10 соток, 140 км від м. Київ, 15 
хв. від залізничного вокзалу, по вулиці є світло, 
газ, 50000 грн. Тел.: 0 66 3507891, 0 67 7356009.

Куплю

Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря. 

Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
Будинок від 80-100 кв.м, з усіма зручностями, 

1990-х років забудови, за розумну ціну, на відстані 
50-60 км від м. Київ. Тел.: 0 66 3124033.

Оголошення та реклама
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ТОРГОВІ МІСЦЯ
Тел.: 0�95�712�54�65м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»
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Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

РОБОТА В ПОЛЬЩІ, м.Глівіци. Офіційна та гід-
на праця, безкоштовні вакансії, надаємо житло. 
Ліц.№981 від 10.07.2018 вид.МСПУ. Тел.: 0 93 
0165413(вайбер), 0 67 1744429.

Київ
Автомийники(-ці) на роботу в м. Київ. Заробітна 

плата 15 000 грн. Можливо без д/р. Г/р 2/2 дня. Хо-
роші умови праці. Іногороднім надаємо гуртожиток. 
Тел.: 0 98 2799914.

Працівники на завод з виготовлення морози-
ва. Терміново! З/п 18 000 грн. Іногороднім без-
коштовно надаємо житло. Робота в передмісті 
Києва. Тел.: 0 67 8550161, 0 95 6789109.

Фастів
Збиральники печериць на підприємство м. Фастів. 

З/п 10000-17000 грн. Навчання та проживання без-
коштовно. Тел.: 0 67 4677604.

ШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

Шукаю будь-яку роботу, можливо по дому, маю 
вищу медичну освіту. Тел.: 0 63 1503466, 0 67 
7488132.

ПРОДАМ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДОШКА 
СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, ДУБ, ДО-
ШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) 5392119, 0 67 
4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяче ліжко-гойдалка з шухлядою, дитяча ко-

ляска (трость). Тел.: 0 66 3836880.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Телевізор LG старого випуску, гарний стан, ціна 

договірна. Тел.: 0 96 1959617.

Холодильник «Zanusi» (ZRT 23100 WA), 2-ка-
мерний, б/в, 1500 грн. Тел.: 0 63 1819032.
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Здам

Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бориспіль. 

Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
Житло бригаді працівників до 6 чоловік, 1500 

грн з чоловіка. Господар. Тел.: 0 50 5172452, 0 97 
1599615.

Оренда павільйонів під магазин, кафетерій, 
салон, 30 кв.м + тераса, всі комунікації, м. Бори-
спіль, вул. К.Шлях. Тел.: 0 67 3688909.

Найму
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господа-
ря, на ваших умовах. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

Міняю
Бориспіль

4-к. квартиру, 80,6 кв.м, з євроремонтом, на при-
ватний будинок у м. Бориспіль, можливо без ремон-
ту. Розгляну всі варіанти. Тел.: 0 67 5056064.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

В заміський комплекс «Kidev» запрошуються: 
прибиральниці (приміщень, вулиць). Тел.: 0 95 
5045781, Наталія. Садівник. Тел.: 0 50 3697907, 
Олександр. Кухар. Тел.: 0 67 1339494, Богдан. 
Гідна з/п, офіційне працевлаштування, м.Бори-
спіль, м. Київ (ст.м. «Харківська», «Бориспіль-
ська»).

Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА» запро-
шує на роботу: кухаря-універсала, бармена-офіці-
анта, покоївку, готувача білизни, водія кат. В,С,Д, 
охоронця (позмінно), слюсаря з ремонту авто на 
СТО. Забезпечуємо житлом та харчуванням. Тел.: 
0 50 3521592.

Запрошуємо двох перукарів-універсалів, р-н «Авіа-
торів». Офіційне працевлаштування, можлива орен-
да місця. Клієнтська база напрацьована. Тел.: 0 50 
8655604.

На роботу в розплідник потрібні різноробочі та 
водій. Робота постійна та сезонна. Допомога з жит-
лом, розвозка та дорога сплачується. З/п від 6000 
до 10000 грн. Офіційно. Паспорт, код. Тел.: 0 97 
9446264, 0 50 6970533.

Підприємству на роботу потрібен бухгалтер (част-
кова зайнятість). Тел.: 0 67 4434421.

РОБОТА В М.БОРИСПІЛЬ. ВАНТАЖНИКИ, 
СКЛАДАЛЬНИКИ-ПАКУВАЛЬНИКИ, КОМПЛЕК-
ТУВАЛЬНИКИ, ЗАСИПАЛЬНИКИ СИРОВИНИ, 
ХІМІК-АНАЛІТИК, ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, З/П ВИ-
СОКА, СТАБІЛЬНА. ТЕЛ.: 0 67 5221290.

Тел.: 067-337-37-55

БУРІННЯ 
СВЕРДЛОВИН 

НА ВОДУ
Гарантія     Якість

Оголошення та реклама

ТВАРИНИ

Бориспіль

КОБИЛУ МОЛОДУ 3,9 Р., МАСТЬ ГНІДА, ОБ’ЇЖ-
ДЖЕНА, 20000 ГРН. ТЕЛ.: 0 99 1573137, ТЕТЯНА.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Бджолосім’ї на диданівській рамці, суш на диданів-

ській рамці та багатокорпусній, м. Бориспіль. Тел.: 0 
66 6149267.

Бджолосім’ї, бджолопавільйони, рамки. Тел.: 0 98 
4767244.

Кобилу та сіно в тюках. Тел.: 0 66 4178749,0 97 
8177503.

Сіно, с. Глибоке. Тел.: 0 98 7345495.

РІЗНЕ

Бориспіль

Круглі та квадратні килимки handmade. Зро-
блені з любов’ю. Створять затишок у вашій осе-
лі. Колір від яскраво червоного до спокійного 
сірого. Можливо застосовувати на стільці, кріс-
ла, на підлогу. Ексклюзивні. Можливо виготови-
ти на замовлення. Тел.: 0 93 3442077.

Протипролежневий мартац «Roho Prodigy», 
91,5х206 см, розроблений для профілактики та 
лікування пролежнів І-ІІ ст. В комплектацію вхо-
дить 3 секції матраца, насос, ремонтний набір. 
Матрац підійде для реабілітації хворих вагою до 
136 кг. Тел.: 0 93 3442077.

Цибулю рослу на зелену від 5 грн/кг, цибулю 
наклюнуту від 10 грн/кг. Тел.: 0 97 5603358.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо вам потрібно пофарбувати натуральну 
шкіру, то будь ласка: куртка чорна — 200 грн, 
коричнева — 250 грн, бордова — 300 грн; пальто 
(плащ) чорне — 250 грн, коричневе — 300 грн, 
бордове — 400 грн. Тел.: 0 95 1492131.

Бригада будівельників виконує абсолютно усі види 
ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бетонно-мон-
тажні, кладочні, оздоблювальні, покрівельні та ін. 
види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 1269208.

Буріння свердловин на воду. Тел.: 0 67 3373755.
Бухгалтерські послуги юридичним та фізичним 

особам: ведення обліку, супровід, підготовка та по-
дання звітів. Індивідуальний підхід до кожного клієн-
та. Тел.: 0 67 4037993.

Вантажні перевезення: пісок, щебінь, чорнозем, 
відсів, гній. Тел.: 0 98 1200220.

Викавування ям 3,8+10+10 куб.м. Тел.: 0 67 
9619812, Володимир.

Виконуємо будівельні та ремонтні роботи: 
паркани, підшивки, водовідвід, септики та ін., а 
також демонтажні та підсобні роботи. Тел.: 0 99 
4791140, Олександр.

Зрізання та видалення дерев. Тел.: 0 67 
3779593, Олександр.

Масаж класичний лікувальний, антицелюліт-
ний, вакуумно-роликовий, медовий, Гуа Ша, 
масаж обличчя. Тел.: 0 67 4560212, 0 50 6333017, 
Юлія. Сертифікат вищої школи масажної майс-
терності «Салюс» №1265 від 5.08.2017 р.

РІЗНЕ
Бориспіль

Потрібна няня для дитини, 1,6 р., хлопчик. Тел.: 0 
63 1503466, 0 67 7488132.

Холодильник б/в, піноблок новий, балконний блок 
б/в, м/п вікна б/в, двері металеві вхідні 96/205. Тел.: 
0 67 3669339, 0 67 2636052.

Шукаю безкоштовне житло, жінка з дитиною. 
Можу доглядати за л.диною похилого віку. Тел.: 0 63 
1503466, 0 67 7488132.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95
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публікацій суворо забороняється без письмової згоди редакції.  
Засновник: ТОВ «Будінвесттехноіндустрія ХХІ століття».
Видавець: ТОВ «Редакція газети «Вісті.Інформація.Реклама», м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 69а.
Друк: ТОВ «Мега-Поліграф», м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
Наклад: 10200 прим., зам. №200318-10.

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99

ЩЕБІНЬ ГРАНІТНИЙ
Фракції 5-20, 20-40, 40-70
ДОРОЖНЯ (щебенева) 
СУМІШ
ВІДСІВ   ВАПНО
ПІСОК РІЧКОВИЙ
ЦЕМЕНТ   
БЕТОН

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

Тел.: (04595) 7-11-36, (44) 229-35-52,
0-67-214-20-33, 0-99-344-81-34

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

До ваших послуг автоваги, залізнична колія
В наявності рампа для вивантаження/завантаження
Здійснюємо доставку

ТОВ « Паралель-8» 18.03.2020р.  
об 11.00 годині відбудеться пого-
дження меж земельної ділянки в 
натурі за адресою:  вул. Ожинна 

18-А, с. Вишеньки, Бориспільський 
район, Київська обл. Просимо у 
вказаний час прибути власників 
суміжних земельних ділянок за  

даною адресою.
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ОВЕН. Ваш авторитет 
помітно зросте, а особи-
ста чарівність допоможе 

успішно вирішити професійні про-
блеми. А ще побачите, хто справж-
ній друг, а хто просто приятель.

ТЕЛЕЦЬ. Якщо намагає-
теся робити як краще, а 
виходить як завжди, це 

знак того, що не зовсім розуміє-
те, що власне робите. Не нервуй-
те, поставте собі конкретну мету.

БЛИЗНЮКИ. Зірки обі-
цяють приємні зміни в 
особистому житті. Ви мо-

жете поринути в новий жагучий 
роман, освідчиться людина, яку 
раніше вважали просто другом.

РАК. Геть сумніви у влас-
них силах та можливос-
тях! У вас достатньо 

енергії для успіху. Поверніться до 
незавершених справ, постарайте-
ся вчасно усунути неточності.

ЛЕВ. Цього тижня ви 
схильні захоплюватися й 
не доводити до кінця роз-

почате. Однак доведеться зосере-
дитися на чомусь одному. Побере-
жіть себе на роботі та вдома.

ДІВА. Час змінювати 
своє життя. Забудьте про 
невдачі. Дайте спокій ста-

рим проблемам та сконцентруйте-
ся на нових ідеях. Можете розра-
ховувати на підтримку друзів.

ТЕРЕЗИ. Опинитеся у 
потрібний час у потріб-
ному місці. На роботі ре-

тельно виконуйте свої обов'язки, 
не випускайте з уваги дрібниць. У 
неділю відпочиньте від метушні.

СКОРПІОН. На вас че-
кають успіх у справах, 
кар'єрне зростання і по-

мітний прибуток. Усі ваші зусилля 
та вкладення недаремні. Не бій-
теся мріяти про краще та більше.

СТРІЛЕЦЬ. Цей тиждень 
сприятиме діловій актив-
ності, реалізації нових 

ідей та планів. Тільки їх бажано ще 
раз проаналізувати, звернути ува-
гу на недоліки й помилки.

КОЗОРІГ. Не варто в 
усьому шукати вигоду. 
Просто робіть свою спра-

ву й за можливістю допомагайте ін-
шим. Зараз не час починати щось 
нове, розберіться з тим, що є.

ВОДОЛІЙ. Обставини 
можуть виявитися силь-
нішими за вас. Не пере-

вантажуйте себе даремною ро-
ботою, краще зробити менше, але 
більш точно та якісно.

РИБИ. Ситуація зараз 
сприяє серйозним та від-
повідальним рішенням. 

Без особливих коливань впрова-
джуйте в життя ваші плани, навіть 
інші сумніваються в успіху.
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Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 23 — 29 БЕРЕЗНЯ


