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ВАЖЛИВО!
Пожежники закликають мешканців 
Бориспільщини бути свідомими й 
відмовитися від спалювання рослинних 
решток на користь власного здоров’я, 
безпеки інших людей та задля 
збереження довкілля.
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�� НА�ЧАСІ

КВІТЕНЬ У ДИМУ

Наталія ТОКАРЧУК

На думку місцевих пожежни-
ків, причина в надзвичайно по-
сушливій, як для квітня, погоді 
та початку сезону, пов’язаного зі 
спалюванням сухої трави та рос-
линних решток, а також у недо-
триманні громадянами проти-
пожежних норм. Усе в комплексі 
призводить до вигорання гекта-
рів польових і лісових угідь. 

 • 4 квітня підпалили нові МАФи 
біля будівлі Сільпо, що у центрі 
Борисполя. За словами містян, 
стійкий запах солярки та 
плями на асфальті свідчать про 
умисний підпал невідомими. 

 • 6 квітня трапилося 18 пожеж 
на Бориспільщині. Так, було 
загоряння неподалік заводу 
«Факмекс Груп», що на вул. 
Шевченка в Борисполі. 
Зловмисники підпалили 
сухе гілля та пеньки, що на 
території за заводом «Фармекс», 
ближче до підприємства 
«Озон». Пожежу потушили, 
а зловмисники залишилися 
невідомими. Запах гару в 
мікрорайоні тримався до ранку 
наступного дня. 

 • Вул. Скіфська в Борисполі— 
регулярні підпали, за 

словами мешканців, здійснює 
неадекватна особа, що 
проживає неподалік. Поліції, як 
і міським активістам, не вдалося 
піймати злочинця на гарячому. 

 • Район колишніх міських садів 
часто потерпає від паліїв, як 
і мікрорайон Дубечанський. 
У березні-квітні там 
неодноразово підпалювали 
траву, дерева, автомобільні 
покришки.

 • 6 квітня гвардійці Міжнародного 
центру підготовки підрозділів, 
що розташований у селі Старе, 
ліквідували масштабну лісову 
пожежу неподалік від своєї 
частини разом із пожежниками  
сіл Старе та Сошників. 

 • У селі Старе горів покинутий 
нежитловий об’єкт. 

 • На дамбі неподалік села Проців 
підпалили очерет і дерева. 

 • 7 квітня горів очерет на каналі 
між селами Перегуди та 
Сеньківка. Вогонь перекинувся 
на поле, знищена рослинність на 
10 га. Одночасно в районі села 
Кучаків та села Артемівка вигорів 
очерет по берегах р. Стара 
Красилівка на ділянці 3,5 км. 

 • Здійснені підпали біля каналів 
між селами Кучаків та Іванків, 
підпали сухостою в селах 
Городище та Затишне.

�� Початок�квітня�2020-го�виявився�для�Київщини�
«полум’яним»�через�рекордну�кількість�пожеж.�Палало�
в�Борисполі�та�селах�району,�в�центрі�столиці�і�лісах�
Чорнобильської�зони.

Життя на карантині

ТЕРЦЕНТ 
ОПІКУЄТЬСЯ 250 
ОДИНОКИМИ

ПОМ'ЯКШЕННЯ КАРАНТИНУ НЕ БУДЕ, Є ЗАГРОЗА ЕПІДЕМІЇ

Юлія ГАМАН

У нелегкій ситуації через суво-
рий карантин опинилися самот-
ні бориспільці вікової категорії 

60+, у яких немає рідних, що мог-
ли б допомогти з продуктами чи 
ліками. Ними опікується Бори-
спільський міський територіаль-
ний центр соціального обслуго-
вування (надання соціальних по-
слуг) за новими правилами.

Керівник терцентру Наталія Заго-
родня розповіла «Вістям» про ниніш-
ні будні закладу, яким керує. «На об-
ліку перебуває понад 250 одиноких і 
самотньо проживаючих людей похи-

лого віку. Наших 17 соцпрацівниць, 
які ними опікуються, раніше вдома у 
стареньких прибирали, прали, готу-
вали. Але через карантин це припи-
нилося, бо громадський транспорт 
в місті не працює, тому на усі робо-
ти часу не вистачає. Соцпрацівни-
ці мають проїзні й вранці та увечері 
користуються послугами розвозок, 
які підвозять їх до роботи і забира-
ють звідти, а протягом дня ходять до 
стареньких пішки. Гаряче харчуван-
ня підопічним розвозимо на старій 

«ГАЗелі» – дякуємо місцевій владі, що 
виділила кошти на це. Продукти і лі-
ки, які щодня розносимо одиноким, 
купуються за кошти стареньких. Ки-
ївською ОДА виділені пайки нашим 
підопічним. А пайки, збір яких серед 
підприємців міста організувала міс-
цева влада, ми розносимо людям по-
хилого віку, які телефоном зверну-
лися за допомогою. Це старенькі, які 
не на обліку, але вийти за покупка-
ми не можуть», — повідомила Ната-
лія Іванівна.

Також очільниця територіального 
центру розповіла, як вони самотуж-
ки вирішують питання із засобами 
захисту та дезінфекції. За її словами, 
у штаті центру є швачка, яка пошила 
для соцпрацівниць марлеві маски. 
Щодо додаткової закупівлі дезінфіку-
ючих розчинів, то вони будуть при-
дбані за гроші з поточного рахунку 
центру. Однак Наталія Загородня за-
значила, що від додаткової допомоги 
— масок та дезрозчинів — терцентр 
не відмовиться.

В Офісі Президента України Во-
лодимира Зеленського 8 квітня 
наголосили, що наразі не мож-
на говорити про пом’якшення 
карантинних заходів, особливо 
з урахуванням Великодніх свят, 
коли існує загроза скупчення лю-
дей і чимало українців поверта-
ються додому на святкування.

«Карантин – це те, що нас рятує. 
Завдяки тому, що ми запровадили 
його вчасно, поширення коронаві-
русу відбувається не так швидко. Ми 
бачимо, що багато українців відпові-
дально ставляться до обмежень, хоча 
це нелегко. Ми ж маємо бути відпові-
дальними щодо людей і зробити все, 
аби полегшити їхнє життя у цей час», 

— заявив Президент Зеленський.
До такого рішення дійшли на тра-

диційній нараді під головуванням 
глави держави.

В уряді також кажуть, що не 
пом’якшувати карантинні заходи 
закликали у Всесвітній організації 
охорони здоров’я.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль по-

відомив про розроблені програми ви-
плат людям із найнижчими доходами.

«Ми почали додаткові виплати 
пенсіонерам, яким за 80. Із наступ-
ного тижня будемо доплачувати 
по 1000 гривень тим, у кого пенсія 
нижча 5000 гривень. І до кінця квіт-
ня ці гроші отримають усі такі пен-
сіонери», — пообіцяв глава уряду.

КІЛЬКА ДІБ ПАЛАЄ ЧОРНОБИЛЬСЬКА ЗОНА

У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції та на тери-
торії обов'язкового відселення 4 квітня запалав ліс. Пожежники гасили 
два осередки загальною площею 25 га — між селами Володимирівка та 
Жовтневе Котовського лісництва на площі 20 га та поблизу села Рагівка 
Котовського лісництва на площі близько 5 га. Для гасіння пожежі задіяли 
авіацію, яка скидала воду на охоплені пожежею райони. Пожежу вдалося 
загасити 6 квітня, а вже 7 квітня у Зоні відчуження поблизу с. Грезля Де-
нисовецького лісництва виникла чергова пожежа трав'яного настилу та 
чагарників. Усього до гасіння пожеж у зоні відчуження залучено 253 осо-
би та 68 одиниць техніки, з них від ДСНС – 168 осіб особового складу та 
34 одиниць техніки. Лише за одну добу 5 квітня авіація ДСНС здійснила 81 
скидання (288 тонн води).

ПОЖЕЖА НА ХРЕЩАТИКУ

5 квітня у Києві всю ніч гасили пожежу електричного обладнання в пе-
реході на вул. Хрещатик — загорівся кабельний тунель, і через велику на-
пругу гасіння не могли розпочати оперативно. Через надзвичайну подію 
центральні вулиці Києва були відімкнені від електропостачання. Пожежу 
ліквідували, задіявши 10 одиниць пожежної техніки та 40 осіб особового 
складу ГУ ДНС у м. Києві. Причини пожежі поки не названі. 

«БЕЗ ПОКАРАННЯ 
НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬСЯ»

«ПОТРІБНО ДІЯТИ»

Микола ЛАМАШ, (начальник 
дільниці санітарної очистки КП ВУКГ, 
член ГФ «Сектор Безпеки»), який ра-
зом із іншими міськими активістами 
здійснює рейди Борисполем у вечір-
ній час із метою попередження пра-
вопорушень:

— Паління сухої трави, гілок та сміт-
тя на присадибних ділянках почасті-
шали, і однією з причин є демократич-

ність поліції. Я чую багато скарг про 
те, що поліція приїздить на подібні ви-
клики, але не складає протоколи. Без-
карність ніколи не призведе до покра-
щення ситуації; вмовляннями та пояс-
неннями нічого змінити неможливо. 
Потрібні штрафи, в тому числі повтор-
ні, аж до громадських робіт у випадку 
повторних порушень.

Порада від Миколи Ламаша: 
— У випадку виявлення підпалу чи 

факту спалювання рослинних решт-
ків на присадибній ділянці викликай-
те правоохоронців за номером 102 та 
наполягайте на складенні протоколу. 
Список законів, на які можна посила-
тися – невичерпний (це і ст.50 Кон-
ституції, ст. 16 Закону «Про охорону 
атмосферного повітря», Закон «Про 
благоустрій у населених пунктах» та 
ін., але важливо те, що підставою для 
виклику поліції є ст. 255 Адміністра-
тивного кодексу, що зобов’язує полі-
цію виїхати на місце злочину (спалю-
вання листя) та скласти протокол, ад-
же за це передбачений штраф».

Керівник добровільної пожеж-
ної бригади «Штурм» Андрій МА-
КАРОВ:

— Кількість підпалів на терито-
рії Бориспільщини, що трапила-
ся у перший тиждень квітня, по-
чинає лякати. Очевидно, що па-
трульною поліцією мають вжива-
тися більш суворі заходи щодо 
виявлення та покарання поруш-
ників.

Прем'єр-міністр України 
Денис ШМИГАЛЬ:�
«Уряд�пропонує�
підвищити�штрафи�за�
підпал�сухостою�зі�170�
до�6�тис.�грн».
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Життя на карантині

Веста БОНДАР 
ПРО ТЕ, ЯК ПЕРЕЖИТИ КАРАНТИН 
І НЕ ЗБОЖЕВОЛІТИ

 � Як у період тривалого 
карантину, дата закінчення 
якого невизначена, 
організувати свій побут в 
умовах ізоляції, протистояти 
інформаційному негативу 
та не втратити здорового 
глузду, «Вісті» запитали 
у практичного психолога 
Центру психотерапії та 
медичної психології ТМО 
«Психіатрія», кандидата 
психологічних наук Вести 
Бондар

Наталія ДОЛИНА

— Весто Валеріївно, чи є за-
гроза того, що тривалий ка-
рантин негативно вплине на 
психологічний стан людей?

— Ситуація дійсно складна. Та-
кої тотальної ізоляції, яка охопила 
світ, ми досі не знали. Не було та-
кого в нашому житті, щоб ніде не 
їздили потяги і автобуси, не літа-
ли літаки, не працювали магази-
ни та підприємства, перервали-
ся звичні зв'язки. Це шок для всіх 
без винятку. Тому немає звичної 
реакції на ці події. У психологічній 
практиці відомі випадки, коли в 
момент сильного потрясіння лю-
дина не усвідомлювала, що з нею 
сталося. Вона не плакала, не су-
мувала, не боялася. А потім, через 
якийсь час, її «накривало» так, що 
вивести з шоку було дуже склад-
но. Щось схоже відбувається і за-
раз, тільки на зовсім новому, не 

відомому раніше рівні. Більшість 
людей психологічно ще не всти-
гли усвідомити цю ситуацію. Але 
саме тому необхідно чітко розу-
міти, що з нами сталося. Ворога 
треба знати в обличчя, щоб вміти 
йому протистояти.

— Що для цього потрібно зро-
бити?

— Усі засоби комунікації зараз 
працюють тільки на одне — ін-
формують про коронавірус. Із од-
ного боку, інформація потрібна. 
Ховати голову в пісок — не най-
краща практика. З іншого боку, 
не варто постійно залякувати лю-
дей. Можу сказати, що зараз но-
вих фобій, пов'язаних з ізоляці-
єю, ще немає. Але вони з'являть-
ся, якщо ми не зуміємо мужньо 
й адекватно оцінити ситуацію, в 
якій опинилися. Потрібно знайти 
золоту середину. Не можна поз-
бавляти людей позитивних емо-
цій і надії на краще.

— Як отримати цю надію в 
умовах тотального інформа-
ційного негативу?

— Вчитися думати й аналізу-
вати. Як тільки чуєш істеричні за-
клики, неперевірену інформацію, 
скажи собі «стоп». Вимкни емо-
ції і ввімкни здоровий глузд. Що 
в цій ситуації залежить особисто 
від мене? Носити маску, не ходи-
ти в гості, не створювати черги в 
магазинах. Я не вірю, що маска за-

хищає від вірусу? Нехай так. Але 
я її одягаю, тому що інші люди ві-
рять. Якщо я буду в масці, їм бу-
де спокійніше. Це означає, що я 
поважаю тих, хто мене оточує. А 
вони у відповідь будуть поважати 
мене. І тоді не зникне зв'язок між 
людьми, навіть якщо вони на да-
ний момент не мають змоги спіл-
куватися особисто.

— Як зберегти лад у сім'ї в 
умовах вимушеної ізоляції?

— Дійсно, зараз багато людей 
скаржаться на конфлікти і непо-
розуміння. Треба подивитися на 
це з іншого боку. Використати цей 
час для того, щоб побути з близь-
кими людьми. Зробити для них те, 
на що раніше не було часу. Приді-
лити увагу дитині. Сказати чолові-
кові або дружині, що кохаєш. А го-
ловне — мати повагу до особисто-
го простору своїх рідних. Навіть в 
умовах квартири дати можливість 
кожному займатися тим, що йому 
подобається. Не можна ходити на 
спортмайданчики — є йога або ін-
ші вправи, якими можна займати-
ся вдома. Читати книги, дивитися 
фільми, є багато чудових передач. 
Знамениті музеї — Версаль, Лувр 
— показують онлайн-виставки, Ві-
денська опера, Мюнхенська філар-
монія — онлайн-концерти. Мож-
на спілкуватися з друзями та ко-
легами по телефону і скайпу. Чим 
більше поваги ми будемо прояв-

ляти до оточуючих, тим легше бу-
де жити в умовах ізоляції. Можли-
во, багато з нас зуміють перегляну-
ти своє ставлення до життя, почути 
і зрозуміти близьких. Треба знахо-
дити те, що нас об'єднує. Іноді ми 
навіть не підозрюємо, як багато в 
нашому житті таких моментів.

— На вашу думку, чи змінить-
ся світ після закінчення каран-
тину?

— Думаю, так. Напевно, у людей 
стане менше самовпевненості й 
більше милосердя. Адже ті обме-
ження, які торкнулися практично 
всіх, показали, що ми не можемо 
впливати на багато процесів. Лю-
ди, які думали, що можуть виїха-
ти лікуватися за кордон, раптом 
дізналися, що їхати нікуди. Кожен 
зробить для себе відкриття: хто я 
в цьому світі, що я знаю про себе. 
Зрозуміє, що ми всі живемо на од-
ній маленькій земній кулі.

Взагалі, ситуація з коронавіру-
сом показує, що хороших людей 
багато. Медики, ризикуючи жит-
тям, допомагають пацієнтам. Во-
лонтери організували рух «Під-
вези медика». Знаю групи моло-
ді, які відвідують самотніх літніх 
людей, приносять їм продукти. Го-
ловне для всіх зараз — пережити 
нашу спільну біду гідно, залиши-
тися людиною. Саме це допоможе 
впоратися з напругою і зберегти 
психологічне здоров'я.

«ЯК ТІЛЬКИ ЧУЄШ ІСТЕРИЧНІ ЗАКЛИКИ, НЕПЕРЕВІРЕНУ ІНФОРМАЦІЮ, СКАЖИ СОБІ «СТОП». 
ВИМКНИ ЕМОЦІЇ І ВВІМКНИ ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД» 

« ГОЛОВНЕ ДЛЯ ВСІХ 
ЗАРАЗ — ПЕРЕЖИТИ 

НАШУ СПІЛЬНУ БІДУ 
ГІДНО, ЗАЛИШИТИСЯ 
ЛЮДИНОЮ. САМЕ ЦЕ 
ДОПОМОЖЕ ВПОРАТИСЯ 
З НАПРУГОЮ І ЗБЕРЕГТИ 
ПСИХОЛОГІЧНЕ 
ЗДОРОВ'Я»

Наталія ДОЛИНА

Про це «Вістям» повідомила 
директор Бориспільської міськ- 
районної філії Київського облас-
ного центру зайнятості Світлана 
Юрченко.

«У порівнянні з відповідним 
періодом минулого року кіль-
кість звернень безробітних 
збільшилась удвічі. На період 
карантину змінено порядок ре-
єстрації й виплат. Ми працюємо 
дистанційно, всі заявки щодо об-
ліку отримуємо в телефонному 
режимі та на електронну пошту. 
Реєстрація відбувається з першо-
го дня подання документів. Та-
кож з першого дня, а не на вось-
мий день, як раніше, признача-
ється виплата по безробіттю. Се-
редня сума виплат – 6,5 тис. грн», 
— розповіла керівник.

Також днями в групах соцме-
реж міста з’явилися скарги на 
те, що людям відмовляють у ре-
єстрації на період карантину, — 
мовляв, звертайтеся, коли він 
закінчиться. Світлана Юрченко 
запевнила, що це не відповідає 
дійсності.

«Усіх, хто звертається, ми в 
обов’язковому порядку стано-
вимо на облік і призначаємо ви-
плати. Також намагаємося знай-
ти роботу людям, які цього по-
требують. Так, лише за квітень ми 
працевлаштували 10 осіб. Звер-
таються зараз до нас і мешканці 
Бориспільщини, які раніше пере-
бували на заробітках за кордо-
ном. Днями отримали заявки від 
двох осіб», — повідомила дирек-
тор філії.

Також Юрченко повідомила, 
що під час карантину актуальни-
ми, як ніколи раніше, стали по-
слуги кур’єрських служб достав-
ки, виробництво продуктів хар-
чування, речей першої необхід-
ності. Ажіотаж зберігається і в 
мережах продуктових магази-
нів. Окрема група – текстильна 
промисловість, яка наразі займа-
ється пошиттям масок та захис-
ного одягу для медпрацівників і 
населення.

У зв’язку з цим державний 
центр зайнятості звернувся з 
пропозицією до Української 
Асоціації підприємств легкої 
промисловості, групи компаній 
Текстиль-Контакт, Сільпо, Епі-
центр, Нова Пошта, корпорації 
АТБ-Маркет допомогти з підбо-
ром працівників.

ПОБІЛЬШАЛО 
ЗВЕРНЕНЬ ДО 
ЦЕНТРУ 
ЗАЙНЯТОСТІ

ВЕСНЯНІ КВІТИ І ГАЗОНИ
Інна КРИНИЧНА, фото автора

Незважаючи на карантин, пра-
цівники зеленого господарства 
бориспільського КП «ВУКГ» пра-
цюють.

Уже висадили власноруч вироще-
ну розсаду квітів на клумби, що на 
Європейській площі та братських 
могилах біля Монументу слави. Ви-
конуються роботи з озеленення на 
території Книшового меморіаль-

но-паркового комплексу. 
Також комунальники окультурю-

ють територію й засівають газони 
біля міського Будинку культури на 
вул. С. Оврашка, 1 — там буде 26 со-
ток зеленої зони.

Однак весняні роботи зі зрізуван-
ня і кронування дерев у місті при-
зупинено. Адже, кажуть у службі зе-
леного господарства, у більшості їх-
ній колектив – це люди, яким за 60, 
тож вони були змушені піти у від-
пустку заради власної безпеки. 
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00�М/с "Попелюшка"
6.30,�7.05, 8.05 Доброго ранку, Країно!
7.00,�8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.30, 5.20 Новини
9.00�Т/с "Полдарк" (16+)
10.00�Всеукраїнська школа онлайн. 

Англійська мова
10.35�Всеукраїнська школа онлайн. 

Геометрія
11.05,�12.15 Всеукраїнська школа онлайн. 

Руханка
11.10�Всеукраїнська школа онлайн. Хімія
11.45�Всеукраїнська школа онлайн. 

Географія
12.20,�16.50 "Дикі тварини"
13.10,�15.10 "На Карантині": марафон
16.20,�0.30 Телепродаж
17.30�Наші гроші
18.20�Тема дня
19.20�"Супер-Чуття"
19.55�"Особливий загін"
21.35,�23.55, 5.50 UA:Спорт
21.45�#@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.15,�3.00 Т/с "Епоха честі"
0.00�Спільно

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, 5.20 

ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2020"
11.15,�11.50, 12.20, 12.35, 1.55 "Любий, 

ми переїжджаємо"
13.05�"Міняю жінку"
14.50�"Світ навиворіт - 9: Японія"
15.50�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання" (12+)
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.45�Комедія "Кухня" (16+)
22.45,�23.45 "Світ навиворіт 11: Китай"

ІНТЕР.
5.25,�23.00 "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�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25�Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)
13.25�Т/с "Дурна кров" (16+)
14.20�"Україна вражає"

14.45,�15.40 "Вещдок"
16.35,�21.00 "Вещдок. Особливий 

випадок"
18.00,�2.20 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
22.00�Д/п "Ватутін"
0.40�Т/с "Плата за порятунок" (12+)
3.50�"Богині ефіру"

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�Реальна містика. Новий сезон
15.30,�3.10 Реальна містика
16.00�Історія одного злочину (16+)
18.00�Т/с "Відважні" (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Консультант" 5, 6 с. (16+)
23.30�Т/с "Випробування вірністю" 1, 2 с. 

(16+)
1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Випробування вірністю" (16+)
4.45�Агенти справедливості (16+)

СРЕДА, 15 АПРЕЛЯ Р.

ICTV.
4.10�Скарб нації
4.20�Еврика!
4.25�Служба розшуку дітей
4.30�Студія Вашинґтон
4.35�Факти
4.55�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
11.10,�13.15 Х/ф "Колонія" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
13.25�Х/ф "У пастці часу"
15.25,�16.20 Т/с "Пес" (16+)
17.50�Т/с "Рішає оністрат" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.10�Секретний фронт
21.20�Т/с "Нюхач" (16+)
23.05�Х/ф "Янгол смерті" (18+)
0.30�Т/с "У полі зору" (16+)
2.00�Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.05 Kids Time
6.05�М/с "Шоу Луні Тюнз"
7.10�Т/с "Друзі"
9.40�Т/с "Завзяті домогосподарки" (16+)

11.20�Х/ф "Шоу починається"
13.10�Шалена зірка (12+)
15.10,�19.00 Суперінтуїція (12+)
21.00�Х/ф "Рідня" (12+)
23.00�Х/ф "Криваві загати" (16+)
0.40�Т/с "Київ вдень і вночі" (16+)
1.40�Служба розшуку дітей
1.45�Зона ночі
4.10�Абзац

СТБ.
7.00�"Все буде добре!"
8.45�Т/с "Коли ми вдома"
9.10�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.55,�14.50 "МастерШеф" (12+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.35�"Хата на тата" (12+)
18.00�"Супермама"
18.55�"Один за всіх" (16+)
20.15,�22.45 Т/с "У кожного свій обман" 

(12+)
22.55�Т/с "Щасливий квиток" (16+)
0.45�"Містичні історії з Павлом 

Костіциним" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00,�7.40 Т/с "Команда А-2"
9.20,�18.15 "Спецкор"

10.00,�18.45 "Джедаі"
10.35,�17.20 "Загублений світ"
13.05�"Відеобімба"
13.15�Х/ф "Віддача"
15.05�Х/ф "Шакал"
19.15�Т/с "Опер за викликом"
20.15�Т/с "Звонар"
22.10�Т/с "CSI: Місце злочину-9"
23.55�Т/с "CSI: Місце злочину-8"
1.15�"Облом.UA."

НТН.
5.00�"Top Shop"
6.00�М/ф "Дванадцять місяців"
7.00�М/ф "Івасик-Телесик"
7.20�М/ф "Три паньки"
7.55,�16.50, 20.50, 2.25 "Випадковий 

свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 1.50 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Акселератка"
10.45�Х/ф "Лінія" (16+)
12.50�"Будьте здоровi"
14.15�"Таємниці кримінального світу"
15.25�"Правда життя. Професійні байки"
18.20�"Вартість життя"
19.30�"Легенди карного розшуку"
22.30�Х/ф "Після прочитання спалити" 
0.20�"Склад злочину"

СЕРЕДА, 15 КВІТНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 13 КВІТНЯ — 19 КВІТНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.30,�7.05, 8.05 Доброго ранку, Країно!
7.00,�8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.30, 5.20 Новини
9.00�Т/с "Полдарк" (16+)
10.00�Всеукраїнська школа онлайн. 

Українська мова
10.35�Всеукраїнська школа онлайн. 

Фізика
11.05,�12.15 Всеукраїнська школа онлайн. 

Руханка
11.10�Всеукраїнська школа онлайн. 

Англійська мова
11.45�Всеукраїнська школа онлайн. 

Всесвітня історія
12.20,�16.50 "Дикі тварини"
13.10,�15.10 "На Карантині": марафон
16.20,�0.30 Телепродаж
17.30�#@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
18.20�Тема дня
19.20�"Супер-Чуття"
19.55�"Особливий загін"
21.35,�23.55, 5.50 UA:Спорт
21.45,�3.55 Схеми. Корупція в деталях
22.15,�3.00 Т/с "Епоха честі"
0.00�Перша шпальта

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, 5.20 

ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2020"
11.15,�11.50, 12.20, 12.35, 1.50 "Любий, 

ми переїжджаємо"
13.05�"Міняю жінку"
14.50�"Світ навиворіт - 9: Японія"
15.50�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання" (12+)
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.35�"Чистоnews 2020"
20.45�Комедія "Кухня" (16+)
22.30�"Право на владу 2020"
0.45�"Гроші 2020"
3.00�Мелодрама "Школа" (16+)

ІНТЕР.
5.30,�22.05 "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�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)

12.25�Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)
13.25�Т/с "Дурна кров" (16+)
14.20�"Україна вражає"
14.50,�15.40 "Вещдок"
16.35,�21.00 "Вещдок. Особливий 

випадок"
18.00,�19.00, 1.50 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
23.50�Т/с "Плата за порятунок" (12+)
3.20�"Богині ефіру"
4.15�"Орел і Решка"
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�Реальна містика. Новий сезон
15.30,�3.50 Реальна містика
16.00�Історія одного злочину (16+)
18.00�Т/с "Відважні" (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Консультант" 7, 8 с. (16+)
23.20�Слідами
0.00�Т/с "Сила серця" 1, 2 с. (16+)
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Сила серця" (16+)

ICTV.
4.25�Студія Вашингтон
4.30�Факти
4.55�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
10.55,�0.25 Х/ф "Людина пітьми" (16+)
12.35,�13.15 Х/ф "Гра" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
15.20,�16.15 Т/с "Пес" (16+)
17.50�Т/с "Рішає оністрат" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.15�Антизомбі
21.20�Т/с "Нюхач" (16+)
22.20�Х/ф "Костянтин" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.05 Kids Time
6.05�М/с "Шоу Луні Тюнз"
7.10�Т/с "Друзі"
8.40�Т/с "Завзяті домогосподарки" (16+)
10.20�Х/ф "Загублений у космосі"
13.00�Шалена зірка (12+)
16.00,�19.00 Хто зверху? (12+)
18.00�Ревізор. Карантин

21.00�Х/ф "Готель Артеміда" (16+)
22.50�Х/ф "Токсична акула" (16+)
0.40�Т/с "Київ вдень і вночі" (16+)
1.40�Служба розшуку дітей
1.45�Зона ночі

СТБ.
7.00�"Все буде добре!"
8.45�Т/с "Коли ми вдома"
11.15�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
12.10,�14.50 "МастерШеф" (12+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.35�"Хата на тата" (12+)
18.00�"Супермама"
18.55�"Один за всіх" (16+)
20.15,�22.45 Т/с "У кожного свій обман" 

(12+)
22.50�Т/с "Щасливий квиток" (16+)
0.40�"Містичні історії з Павлом 

Костіциним" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00,�7.40 Т/с "Команда А-2"
9.20,�18.15 "Спецкор"
10.00,�18.45 "Джедаі"
10.35�"Рішала"
12.35,�17.20 "Загублений світ"
13.30�"Помста природи"

13.55�Х/ф "Таємниця Майа"
15.45�Х/ф "Повернення Геркулеса"
19.15�Т/с "Опер за викликом"
20.15�Т/с "Звонар"
22.10,�23.55 Т/с "CSI: Місце злочину-9"
1.15�"Облом.UA."

НТН.
6.35�М/ф "Умка"
7.20�М/ф "Як козаки у хокей грали"
7.45�М/ф "Як Петрик П'яточкін слоників 

рахував"
7.55,�16.50, 20.50, 2.35 "Випадковий 

свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 1.55 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Торпедоносці"
10.50�Х/ф "Після прочитання спалити" 

(16+)
12.50�"Вартість життя"
14.15�"Таємниці кримінального світу"
15.25�"Правда життя. Професійні байки"
18.20,�3.45 "Правда життя"
19.30�"Легенди карного розшуку"
22.30�Х/ф "Кодекс злодія" (16+)
0.30�"Склад злочину"
1.15,�2.45 "Речовий доказ"

ЧЕТВЕР, 16 КВІТНЯ

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

UA: ПЕРШИЙ.
7.00,�8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.30, 5.20 Новини
9.00�Т/с "Полдарк" (16+)
10.00�Всеукраїнська школа онлайн. 

Українська література
10.35�Всеукраїнська школа онлайн. 

Фізика
11.05,�12.15 Всеукраїнська школа онлайн. 

Руханка
11.10�Всеукраїнська школа онлайн. 

Історія України
11.45�Всеукраїнська школа онлайн. 

Біологія
12.20�Всеукраїнська школа онлайн. 

Геграфія
13.10,�15.10 "На Карантині": марафон
16.20,�0.30 Телепродаж
16.50�"Дикі тварини"
17.30�Схеми. Корупція в деталях
18.20,�3.00 Тема дня
19.20�"Супер-Чуття"
19.55�"Вижити в дикій природі"
21.45�Наші гроші
22.15�Святі та грішні
0.00�#@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)

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, 5.20 

ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2020"
11.15,�11.50, 12.20, 12.35, 1.55 "Любий, 

ми переїжджаємо"
13.05�"Міняю жінку"
14.50�"Світ навиворіт - 9: Японія"
15.55�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання" (12+)
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.45�Комедія "Кухня"
22.45,�0.25 "Одруження наосліп"
3.05�Мелодрама "Школа" (16+)

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"
11.00�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25�Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)
13.25�Т/с "Дурна кров" (16+)

14.20�"Україна вражає"
14.45,�15.40 "Вещдок"
16.35,�21.00 "Вещдок. Особливий 

випадок"
18.00,�19.00, 2.15 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
23.45�Х/ф "Ігри дорослих дівчат"
3.45�"Богині ефіру"
4.10�"Орел і Решка"
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�Реальна містика. Новий сезон
15.30,�3.50 Реальна містика
16.00�Історія одного злочину (16+)
18.00�Т/с "Відважні" (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Консультант" 3, 4 с. (16+)
23.20�Контролер
0.00�Т/с "Секрет Майя" 1, 2 с. (12+)
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Секрет Майя" (12+)
4.45�Агенти справедливості (16+)

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
10.05�Теорія змови
11.10�Х/ф "Живим чи мертвим" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
13.20�Х/ф "Орлиний зір" (16+)
15.20,�16.20 Т/с "Пес" (16+)
17.50�Т/с "Рішає оністрат" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
21.20�Т/с "Нюхач" (16+)
23.00�Х/ф "Ласкаво просимо у зомбіленд" 

(18+)
0.35�Т/с "У полі зору" (16+)
2.10�Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.05 Kids Time
6.05�М/с "Шоу Луні Тюнз"
7.10�Т/с "Друзі"
9.30�Т/с "Завзяті домогосподарки" (16+)
11.20�Х/ф "Назад на Землю"

13.00�Шалена зірка (12+)
15.00,�19.00 Хто проти блондинок (12+)
20.50�Х/ф "Земля після нашої ери" (16+)
22.40�Х/ф "Піраньї 3DD" (18+)
0.10�Т/с "Київ вдень і вночі" (16+)
2.00�Зона ночі
4.10�Абзац

СТБ.
5.55,�8.45 Т/с "Коли ми вдома"
7.00�"Все буде добре!"
9.15�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
12.00,�14.50 "МастерШеф" (12+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.40�"Хата на тата" (12+)
18.00�"Супермама"
18.55�"Один за всіх" (16+)
20.15,�22.45 Т/с "У кожного свій обман" 

(12+)
22.50�Т/с "Щасливий квиток" (16+)
0.40�"Містичні історії з Павлом 

Костіциним" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00,�7.40 Т/с "Команда А-2"
9.20,�18.15 "Спецкор"
10.00,�18.45 "Джедаі"
10.35,�17.20 "Загублений світ"

13.25�"Помста природи"
13.55�Х/ф "Людина президента"
15.45�Х/ф "Людина президента-2"
19.15�Т/с "Опер за викликом"
20.10�Т/с "Звонар"
22.05�Т/с "CSI: Місце злочину-9"
23.50�Т/с "CSI: Місце злочину-8"
1.10�"Облом.UA."

НТН.
5.55�М/ф "Казка про царя Салтана"
7.05�М/ф "Капітошка"
7.45�М/ф "Жив собі пес"
7.55,�16.50, 20.50, 2.25 "Випадковий 

свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 1.50 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Непіддатливі"
10.40�Х/ф "Як украсти діамант" (16+)
12.50�"Свідок. Агенти"
14.15�"Самооборона"
15.15�"Правда життя. Професійні байки"
18.20�"Будьте здоровi"
19.30�"Легенди карного розшуку"
22.30�Х/ф "Лінія" (16+)
0.20�"Склад злочину"
1.10,�2.30 "Речовий доказ"
4.00�"Правда життя"

ВІВТОРОК, 14 КВІТНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.30,�7.05, 8.05 Доброго ранку, Країно!
7.00,�8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 2.30, 5.20 Новини
9.00�Т/с "Полдарк" (16+)
10.00�Всеукраїнська школа онлайн. 

Українська мова
10.35�Всеукраїнська школа онлайн. 

Алгебра
11.05,�12.15 Всеукраїнська школа онлайн. 

Руханка
11.10�Всеукраїнська школа онлайн. 

Фізика
11.45�Всеукраїнська школа онлайн. 

Історія України
12.20,�16.50 "Дикі тварини"
13.10,�15.10 "На Карантині": марафон
16.20,�0.30 Телепродаж
17.30�Перша шпальта
18.20,�3.00 Тема дня
19.20�"Супер-Чуття"
19.55�"Вижити в дикій природі"
21.25,�23.55, 2.50, 5.40 UA:Спорт
21.35�"Зворотний відлік"
0.00,�3.55 Бюджетники
4.25�Енеїда

КАНАЛ "1+1".
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 5.20 

ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2020"
11.15,�11.50, 12.20, 12.35, 2.55 "Любий, 

ми переїжджаємо"
13.05�"Міняю жінку"
14.50�"Світ навиворіт - 9: Японія"
15.50�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання" (12+)
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.45�Комедія "Кухня" (16+)
22.45�"Гроші 2020"
0.00�"Дубінізми 2020"
0.20�"Голос країни 10"

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 "Ранок з ІНТЕРом"
9.20,�18.00, 2.20 "Стосується кожного"
11.10,�12.25 Х/ф "Смерть негідника" (16+)
14.00�Х/ф "Трьох потрібно прибрати"(16+)
15.55�"Жди меня. Україна"

20.00�"Подробиці"
21.00�"Вещдок. Особливий випадок"
23.50�Х/ф "Дніпровський рубіж"
3.45�"Богині ефіру"
4.15�"Орел і Решка"
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�Реальна містика. Новий сезон
15.30,�3.45 Реальна містика
16.00�Історія одного злочину (16+)
18.00�Т/с "Відважні" (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Консультант" 1, 2 с. (16+)
23.30�Т/с "Інша я" 1, 2 с. (12+)
1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Інша я" (12+)
4.45�Агенти справедливості (16+)

ICTV.
4.50�Скарб нації
4.55�Еврика!
5.05�Служба розшуку дітей

5.10�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.55�Громадянська оборона
6.45�Факти тижня
8.45�Факти. Ранок
9.10,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.00�Секретний фронт
10.55,�13.20 Х/ф "Подорож до центру 

землі" (12+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.50,�16.20 Х/ф "Призначення" (16+)
17.05�Х/ф "Примарний патруль" (16+)
18.45,�20.55 Факти. Вечір
20.15�Теорія змови Прем'єра
21.20�Т/с "Нюхач" (16+)
22.20�Свобода слова
23.45�Х/ф "Гра" (16+)
2.00�Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.15 Kids Time
6.05�М/с "Шоу Луні Тюнз"
7.20�Т/с "Друзі"
9.20�Діти проти зірок
11.10�М/ф "Як вкрасти перо Жар-Птиці"
12.50�Х/ф "Принц Велієнт"
14.20�Х/ф "Тінь" (16+)
16.50�Х/ф "Доктор Стрендж" (12+)
19.00�Від пацанки до панянки (16+)

21.10�Х/ф "Останній володар стихій" 
(16+)

23.10�Х/ф "Піраньї" (18+)
1.00�Т/с "Київ вдень і вночі" (16+)
1.55�Служба розшуку дітей
2.00�Зона ночі
4.10�Абзац

СТБ.
7.00�"Все буде добре!"
8.40�"Неймовірна правда про зірок"
10.35�"Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
11.25�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
12.20,�14.50 "МастерШеф" (12+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.45�"Хата на тата" (12+)
18.00�"Супермама"
18.55�"Один за всіх" (16+)
20.15,�22.45 Т/с "У кожного свій обман" 

(12+)
22.50�Т/с "Щасливий квиток" (16+)
0.40�"Містичні історії з Павлом 

Костіциним" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�"Шалені перегони 2018"
8.05,�11.15 "Джедаі 2019"
10.05,�18.15 "Спецкор"

10.40,�18.45 "Джедаі"
14.50�Х/ф "Озеро акул"
16.25�Х/ф "Важка мішень"
19.15�Т/с "Опер за викликом"
20.10�Т/с "Звонар"
22.05�Т/с "CSI: Місце злочину-9"
23.50�Х/ф "Вбити Білла"
1.30�"Облом.UA."

НТН.
5.00,�4.55 "Top Shop"
6.10�М/ф "Вінні Пух"
6.55�М/ф "Парасолька на модному 

курорті"
7.20�М/ф "Котигорошко"
7.30,�16.50, 20.50, 2.20 "Випадковий 

свідок"
8.00�Х/ф "Летюча миша"
10.40�Х/ф "Білі вовки"
12.30,�16.30, 19.00, 22.00, 1.50 "Свідок"
12.50�"Таємниці світу"
14.15�"Самооборона"
15.20�"Правда життя. Професійні байки"
18.20�"Свідок. Агенти"
19.30�"Легенди карного розшуку"
22.30�Х/ф "Як украсти діамант" (16+)
0.20�"Склад злочину"
1.10,�2.30 "Речовий доказ"
4.00�"Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 13 КВІТНЯ
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UA: ПЕРШИЙ.
6.30,�7.05, 8.05 Доброго ранку, Країно!
7.00,�8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.30, 5.20 Новини
9.00�Т/с "Полдарк" (16+)
10.00�Всеукраїнська школа онлайн. 

Українська література
10.35�Всеукраїнська школа онлайн. 

Алгебра
11.05,�12.15 Всеукраїнська школа онлайн. 

Руханка
11.10�Всеукраїнська школа онлайн. 

Англійська мова
11.45�Всеукраїнська школа онлайн. Хімія
12.20�Всеукраїнська школа онлайн. 

Біологія
13.10,�15.10 "На Карантині": марафон
16.20,�0.30 Телепродаж
16.50�"Дикі тварини"
17.30,�0.00, 4.25 Схеми. Корупція в 

деталях
17.55�VoxCheck
18.20�Тема дня

19.20�"Супер-Чуття"
19.55�"Особливий загін"
21.35,�23.55, 5.50 UA:Спорт
21.45,�3.55 Перша шпальта
22.15,�3.00 Т/с "Епоха честі"

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,�10.20 "Життя відомих людей 2020"
11.15,�11.50, 12.20, 12.35, 3.15 "Любий, 

ми переїжджаємо"
13.05�"Міняю жінку"
14.50�"Світ навиворіт - 9: Японія"
15.50�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання" (12+)
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.35�"Чистоnews 2020"
20.45�"Ліга сміху. Дайджест 2020"
22.15�"Вечірній квартал"
0.05�Мелодрама "Дівчина з персиками" 

ІНТЕР.
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�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25�Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)
14.20�"Україна вражає"
14.50,�15.40, 23.40 "Вещдок"
16.35�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�0.35 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці тижня"
2.15�Х/ф "Сватання на Гончарівці"
3.35�"Жди меня. Україна"

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
12.20�Реальна містика. Новий сезон
13.20�Т/с "Людина без серця" 1, 2 с. (12+)
15.30�Т/с "Людина без серця" (12+)
18.00�Т/с "Відважні" (16+)
20.10�Гучна справа
21.00�Свобода слова Савіка Шустера
0.00�Т/с "Всупереч долі" 1, 2 с. (12+)
1.45�Телемагазин

2.15�Т/с "Всупереч долі" (12+)
4.00�Реальна містика

ICTV.
4.30,�0.20 Факти
4.55�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40�Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.10,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.00�Антизомбі. Дайджест
10.50,�13.15 Х/ф "У пастці часу"
12.45,�15.45 Факти. День
13.20,�16.15 Х/ф "Подорож до Цетру 

землі" 2 с. (16+)
17.10,�20.05 Дизель шоу (12+)
18.45�Факти. Вечір
22.40�Х/ф "Завзяті шахраї" (16+)
0.50�Х/ф "Ласкаво просимо у зомбіленд" 

(18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.05�М/с "Шоу Луні Тюнз"
7.10�Т/с "Друзі"

9.20�Діти проти зірок
11.10�Х/ф "Готель Артеміда" (16+)
13.10�Х/ф "Рідня" (12+)
15.10�Х/ф "Земля після нашої ери" (16+)
17.00,�19.00 Хто зверху? (12+)
21.00�Х/ф "Джон Картер: Між двох світів" 

(16+)
23.20�Х/ф "Машина часу"
1.20�Т/с "Київ вдень і вночі" (16+)
2.20�Служба розшуку дітей

СТБ.
6.05�"Неймовірна правда про зірок"
7.55,�1.25 Х/ф "Брудні танці - 2"
9.35�Х/ф "Давайте потанцюємо"
14.20,�14.50 "Супермама"
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.35,�18.00, 19.00, 22.45 "Холостяк" 

(12+)
23.05�Х/ф "Полювання на колишню"

КАНАЛ "2+2".
6.00,�17.20, 0.40 "Загублений світ"
7.35�Т/с "Команда А-2"
9.15,�18.15 "Спецкор"
9.55,�18.45 "Джедаі"

10.30�"Помста природи"
13.55�Х/ф "Нокаут"
15.45�Х/ф "Астероїд проти Землі"
19.15�Х/ф "Подвійний форсаж"
21.10�Х/ф "Боксер"
22.55�Х/ф "Напад на Уолл-стріт"
2.10�"Облом.UA."

НТН.
7.50,�16.50, 20.50, 2.30 "Випадковий 

свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 1.55 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Прощальна гастроль "Артиста"
10.40�Х/ф "Кодекс злодія" (16+)
12.50,�3.50 "Правда життя"
14.15�"Таємниці кримінального світу"
15.25�"Правда життя. Професійні байки"
18.20�"Таємниці світу"
19.30�"Легенди карного розшуку"
22.30�Х/ф "Мушкетер"
0.30�"Склад злочину"
1.20,�2.50 "Речовий доказ"
4.50�"Top Shop"

П'ЯТНИЦЯ, 17 КВІТНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 13 КВІТНЯ — 19 КВІТНЯ

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�Телепродаж
12.45�"Це цікаво"
13.20�"Мегаполіси"
13.55�Бюджетники
15.00�UA Фольк
16.00�#ВУКРАЇНІ
17.00�"Погляд з середини"
17.35�Т/с "Епоха честі"
19.20�"Супер-Чуття"
20.25�"Світ дикої природи"
21.20�"Дикі тварини"
22.00�Х/ф "Аманда" (12+)

0.00�Світле Христове Воскресіння. 
Великдень. Богослужіння у Свято-
Михайлівському кафедральному 
соборі Православної Церкви 
України

3.00�Х/ф "Естер Прекрасна"
4.35�UA:Фольк. Спогади

КАНАЛ "1+1".
6.15,�7.00 "Життя відомих людей 2020"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
10.00�Бойовик "Код доступу Кейптаун" 

(16+)
12.15�Бойовик "Джейсон Борн" (12+)
14.35�Комедія "Кухня"
18.30,�4.40 "Розсміши коміка 2020"
19.30,�5.25 ТСН
20.15,�4.15 "Чистоnews 2020"
20.25,�1.30 "Українські сенсації 2020"
21.30�"Вечірній квартал"
23.15�"Світське життя. 2020"
0.00�"Трансляція Пасхального 

Богослужіння 2020"

2.30�"Ліга сміху. Дайджест 2020"

ІНТЕР.
5.40�Д/п "Паломництво на Святу землю"
6.35�"Слово Предстоятеля"
6.40�Д/п "Тисяча років на Афоні"
8.00�"Шість соток"
9.00�"Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00�"Корисна програма"
11.00�Х/ф "Весна на Зарічній вулиці"
13.00�"Сходження Благодатного вогню в 

Храмі Гроба Господня"
14.30,�4.45 Х/ф "Три тополі на Плющисі"
16.10�Т/с "Несолодка пропозиція" (12+)
20.00,�3.10 "Подробиці"
20.30�"Круче всех. Краще"
23.00�"Великоднє богослужіння 

Українскої Православної Церкви"
3.40�Х/ф "Стежки-доріжки"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00,�15.00, 2.50 Сьогодні
7.30,�4.45 Зоряний шлях
8.30�Т/с "Консультант" 1, 7 с. (16+)
15.20�Т/с "Консультант" 8 с. (16+)

16.20�Т/с "Принцеса-жаба" 1, 3 с. (12+)
19.00�Головна тема
21.00�Т/с "Принцеса-жаба" (12+)
22.00�Українська пісня року
0.15�Музична платформа
3.10�Х/ф "Олександра" (16+)

ICTV.
5.05�Скарб нації
5.15�Еврика!
5.20�Факти
5.50�"На трьох" (16+)
7.40�Перше, друге і компот!
8.30�Перше, друге і компот! Прем'єра
9.20�Т/с "Дільничний з дврз" (16+)
12.45�Факти. День
13.00�Т/с "Нюхач" (16+)
15.40�Х/ф "Олександр" (16+)
18.45�Факти. Вечір
19.10�Х/ф "Код да вінчі" (16+)
21.45�Х/ф "Ангели і демони" (16+)
0.15�Х/ф "Костянтин" (18+)
2.10�Т/с "У полі зору" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.05 Kids Time

6.05�М/с "Шоу Луні Тюнз"
7.10�Варьяти (12+)
12.00�Хто зверху? (12+)
15.50�Х/ф "Останній володар стихій"(16+)
17.50�М/ф "Іван Царевич та Сірий 

вовк"(16+)
19.40�М/ф "Іван Царевич і Сірий вовк 2"
21.00�М/ф "Учень чаклуна"
23.10�Х/ф "Крабат: Учень чаклуна" (16+)
1.20�Т/с "Київ вдень і вночі" (16+)
2.20�Зона ночі

СТБ.
5.45,�9.30 "Неймовірна правда про зірок"
6.40�"Все буде смачно!"
8.35�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
10.45�Т/с "У кожного свій обман" (12+)
19.00�"МастерШеф Професіонали 2" 
22.20�"Хата на тата" (12+)
23.35�Х/ф "Давайте потанцюємо"

КАНАЛ "2+2".
6.00,�8.25 "Загублений світ"
7.45�"Джедаі 2019"
13.10�Х/ф "Війни дронів"

14.45�Х/ф "Ворог мій"
16.45�Х/ф "Парк Юрського періоду"
19.00�Х/ф "Парк Юрського періоду-2"
21.15�Х/ф "Перстень Нібелунгів"
0.35�Х/ф "Снайпер"
1.55�"Облом.UA."
4.35�"Цілком таємно-2016"

НТН.
5.20�Х/ф "Прощальна гастроль "Артиста"
6.45�Х/ф "Вічний поклик"
12.00�"Легенди карного розшуку"
15.00�"Чорногорія. Битва за Православ'я"
15.50�"Випадковий свідок"
18.05�"Переломні 80-ті"
19.00,�2.30 "Свідок"
19.30�Х/ф "Кухарка"
21.00�Х/ф "Чорний тюльпан"
23.05�Х/ф "Апостол Павло: Диво на 

шляху в Дамаск" (12+)
3.00�"Таємниці світу"
3.25�"Святі й праведники ХХ століття"
4.55�"Top Shop"

СУБОТА, 18 КВІТНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.00�М/с "Попелюшка"
6.55�М/с "Книга джунглів"
7.30�Великодні богослужіння з 

Патріаршого собору Воскресіння 
Христового Української Греко-
Католицької Церкви

11.00�Недільна Свята Меса Римсько-
Католицької Церкви в Україні

11.30�Х/ф "Павел із Тарсуса" 1, 2 с. (12+)
15.00�UA:Фольк
16.00,�2.50 #ВУКРАЇНІ
17.00�"Погляд з середини"
17.35�Т/с "Епоха честі"
19.20�"Супер-Чуття"
20.25�"Світ дикої природи"
21.00,�0.00, 2.30, 5.30 Новини
21.20�"Дикі тварини"
22.00�Х/ф "Іван Сила"
23.45�Пліч-о-пліч
0.30�Телепродаж
3.15�Енеїда
4.10�Сильна доля
5.00�Бюджетники

КАНАЛ "1+1".
6.00�М/ф
6.10,�7.05 "Життя відомих людей 2020"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
9.00�Лотерея "Лото-забава"
9.25,�11.45, 3.55 "Світ навиворіт"
9.50,�10.45 "Великі випуски з Антоном 

Птушкіним"
14.15�"Світ навиворіт 11: Китай"
15.15�Комедія "Кухня" (16+)
19.30�"ТСН-Тиждень"
21.00�"Голос країни 10. Найкраще"
23.25�Бойовик "Червоний горобець" (16+)
1.45�Бойовик "Джейсон Борн" (12+)

ІНТЕР.
6.00�Х/ф "Весна на Зарічній вулиці"
8.00�"Удачный проект"
9.00�"Готуємо разом"
10.00�"Орел і Решка. Дива світу"
11.00�"Орел і Решка. Божевільні вихідні"
12.00,�2.50 "Орел и решка. Карантин"
12.50�"Круче всех. Краще"
14.15�Х/ф "Сісcі"

16.10�Х/ф "Сіссі - молода імператриця"
18.00�Х/ф "Сіссі: Важкі роки імператриці"
20.00�"Подробиці"
20.30�Х/ф "Королева"
22.25�Х/ф "Все можливо"
0.20�"Вещдок"
3.35�"Богині ефіру"
4.15�"Добрий вечір на Інтері"
4.55�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.30,�4.30 Зоряний шлях
9.20�Т/с "Принцеса-жаба" (12+)
13.00�Т/с "Всупереч долі" (12+)
17.00�Т/с "Ніколи не здавайся" 1, 2 с.
19.00�Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00�Т/с "Ніколи не здавайся"
23.00,�2.15 Т/с "Я буду жити"
1.45�Телемагазин
3.00�Реальна містика

ICTV.
5.50�Скарб нації
6.00�Еврика!
6.05�Факти
6.30�Антизомбі. Дайджест

7.30�Теорія змови
8.20,�10.00 Громадянська оборона
9.10�Секретний фронт. Дайджест
10.55,�13.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.45�Факти. День
13.45�Х/ф "Код да вінчі" (16+)
16.20�Х/ф "Ангели і демони" (16+)
18.45�Факти тижня
20.30�Х/ф "Інферно" (16+)
22.45�Х/ф "Ной" (16+)
1.15�Х/ф "Янгол смерті" (18+)
2.25�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.05 Kids Time
6.05�М/с "Шоу Луні Тюнз"
7.10�Варьяти (12+)
7.40�Ревізор. Карантин
8.40�Від пацанки до панянки (16+)
11.00�М/ф "Іван Царевич та Сірий вовк" 

(16+)
12.40�М/ф "Іван Царевич і Сірий вовк 2" 

(16+)
14.00�Х/ф "Джон Картер: Між двох світів" 

(16+)
16.40�М/ф "Учень чаклуна"
18.50�Х/ф "Асистент вампіра" (16+)

21.00�Х/ф "Принц Персії: Піски часу" 
(16+)

23.10�Х/ф "Воскресіння" (12+)
1.20�Т/с "Київ вдень і вночі" (16+)
2.10�Зона ночі

СТБ.
5.45,�9.30 "Неймовірна правда про зірок"
6.40�"Все буде смачно!"
8.30�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
10.25�"МастерШеф Професіонали 2" 

(12+)
13.45�"Хата на тата" (12+)
19.00�"Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
19.55�"Один за всіх" (16+)
21.50�"Таємниці ДНК" (16+)
22.45�"Детектор брехні"

КАНАЛ "2+2".
6.00,�9.10 "Загублений світ"
7.35�"Джедаі 2019"
13.50�Х/ф "Бен-Гур"
16.00�Х/ф "Близнюки-дракони"
18.00�Х/ф "Шанхайський полудень"
20.00�Х/ф "Детектив Ейс Вентура"
21.40�Х/ф "Детектив Ейс Вентура-2: Коли 

природа кличе"

23.10�Х/ф "Гість"
0.50�Т/с "Опер за викликом"
3.05�"Облом.UA."
4.40�"Цілком таємно-2016"

НТН.
5.25�"Святі й праведники ХХ століття"
6.10�"Наш Блаженніший"
7.00�"Великоднє привітання 

Блаженнішого Митрополита 
Київського і всієї України 
Онуфрія"

7.10�"Страх у твоєму домі"
10.35�Х/ф "Кухарка"
11.50�Х/ф "Фантазії Веснухіна"
14.20�Х/ф "Рідна земля"
16.55�Х/ф "Чорний тюльпан"
19.00�Х/ф "Обережно, бабуся!"
20.40�Х/ф "Тридцять три"
22.10�Х/ф "Мушкетер"
0.10�Х/ф "Апостол Павло: Диво на шляху 

в Дамаск" (12+)
3.25�"Речовий доказ"

НЕДІЛЯ, 19 КВІТНЯ

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

До�уваги�
мешканців�міста!

10 квітня 2020 року розпочинаєть-
ся реєстрація проєктів громадського 
бюджету в м. Бориспіль, що планують-
ся до реалізації у 2021 році за кошти 
міського бюджету. 

Загальний обсяг фінансування 
проєктів громадського бюджету, 
передбачений на 2021 рік - 1,5 млн. 
грн. Вартість одного проєкту не має 
перевищувати 1 млн. грн з урахуван-
ням вартості проєктно-кошторисної 

документації та відсотку обов’язко-
вого резерву у кошторисі проєктів у 
розмірі 10%. 

Проєкти, які наберуть найбільшу 
кількість голосів мешканців в межах 
визначеного обсягу фінансування, але 
не менше 70 голосів за проєкт, будуть 
реалізовані з бюджету мiста у 2021 
році.

Етапи проведення громадського 
бюджету у м.Бориспіль:

• 10.04.2020 - 17.05.2020 - подання 
проєктів;

• до 03.07.2020 - розгляд і доопра-
цювання проєктів, визначення пере-

ліку проєктів, що допущені до голо-
сування;

• 10.07.2020 - 16.08.2020 - голосуван-
ня за громадські проєкти;

• до 25.08.2020 - оголошення пере-
можців;

• 2021 рік - реалізація проєктів-пе-
реможців.

Проєкт подається автором 
на сайті «Громадський проєкт» 
(https://boryspil.pb.org.ua) або в па-
перовому вигляді до ЦНАПу (вул. 
Київський Шлях,72, к.101) з дода-
ванням електронної версії проєкту, 
за умови відповідності критеріям, 

визначеними міською цільовою 
програмою «Громадський бюджет 
міста Борисполя на 2019-2023 роки» 
та Параметрами ГБ на відповідний 
рік, за єдиною формою та включає: 
бланк-заяву проєкту, список з підпи-
сами мешканців територіальної гро-
мади міста Борисполя (окрім автора 
проєкту), які підтримують проєкт (не 
менше 20 підписів – для проєктів 
вартістю до 100 тис. грн та  не менше 
35 підписів - для проєктів вартістю 
від 100 тис.грн до 1 млн.грн). 

Більш детальна інформація:
на сайті Бориспільської міської 

ради в рубриці «Прозорий бюджет» 
(https://borispol-rada.gov.ua/itemlist/
category/304-hromadskyi-biudzhet-m-
boryspolia-2020-roku.html); 

на сайті «Громадський проєкт» 
(https://boryspil.pb.org.ua);

в групі «Громадський бюджет міста Бо-
рисполя» у соціальній мережі Фейсбук;

на сторінці відділу економічної та 
інвестиційної політики виконавчого 
комітету у мережі Фейсбук.

Довідкова інформація за тел.: 
(04595) 6-11-43, 6-07-44.

Запрошуємо всіх бажаючих взя-
ти участь у поліпшенні життя меш-
канців міста!
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КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу 

на довкілля
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОПО-

РЯДКОМПЛЕКТ»
Код ЄДРПОУ 05503326

інформує про намір провадити плановану діяльність та 
оцінку її впливу на довкілля

1. Інформація про суб'єкта господарювання юридична 
адреса: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 9

контактний телефон: (044) 285 57 60; електронна адреса: 
office@oporyad.kiev.ua (місцезнаходження юридичної особи 
або місце провадження діяльності фізичної особи-підприєм-
ця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні аль-
тернативи

Планована діяльність, її характеристика.
Планована діяльність полягає у доробці Гнідинського ро-

довища пісків (розробці запасів до горизонту +95,0 м Пів-
денної ділянки). Корисною копалиною родовища є будівель-
ні піски неоплейстоценового віку еолово-делювіального та 
алювіального генезису, придатні для улаштування шляхових 
одягів, для використання в будівельних розчинах тощо. По-
казники якості пісків відповідають вимогам ДСТУ Б.В.2.7-32-
95 «Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, 
виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови».

Детальна розвідка родовища була виконана у 1973 році 
до горизонту з абсолютною відміткою +105,0 м та затвер-
дженими запасами пісків в кількості 4288,7 тис. м3. В період 
експлуатації родовища у 1983-1985 рр., 1992 р., 2009 р. з 
метою приросту запасів проводилась дорозвідка та затвер-
дження запасів пісків родовища. 

У 1997 р. ВАТ «Київопорядкомплект», (нині ПрАТ «Київ-
опорядкомплект») отримано спеціальний дозвіл на користу-
вання надрами Державної служби геології та надр України 
від 20.10.1997 р. № 1109, наданий з метою видобування піс-
ків Гнідинського родовища строком на 20 років. 

Повторна геолого-економічна оцінка запасів пісків Пів-
денної ділянки Гнідинського родовища горизонту +95,0 м ви-
конана у 2017 р. в межах ділянки надр, визначеної спеціаль-
ним дозволом.

Запаси корисної копалини (будівельний пісок) віднесені 
за промисловим значенням, ступенем геологічного та техні-
ко-економічного вивчення до класу з кодом 111 (балансові 
запаси) в кількості за категорією В+С1 511,10 тис. м3 та до 
класу з кодом 222 (умовно балансові запаси) в кількості за 
категорією С2 156,00 тис. м3.На родовищі визначений про-
міжний розкрив, представлений суглинком в кількості 65,00 
тис. м3, який може бути використаний для проведення ре-
культивації відпрацьованих площ кар'єру.

Технічна альтернатива 1.
Враховуючи технічні характеристики родовища – незнач-

ну кількість корисної копалини, геологічну будову та прості 
гідрогеологічні умови – для піску та проміжного скресу (суг-
линків) прийнято екскаваторний спосіб розробки з відванта-
женням в автосамоскиди. Система розробки – транспортна з 
паралельним та радіальним пересуванням фронту робіт. Бе-
ручи до уваги фізико-механічні властивості корисної копали-
ни та проміжного скресу, роботи по їх вийманню проводять-
ся без застосування буро-вибухових робіт.

Технічна альтернатива 2.
Транспортно-відвальна система розробки могла б забезпе-

чити  високу продуктивність видобування корисної копалини. 
Але враховуючи незначну кількість корисної копалини, 

необхідність придбання додаткового обладнання економічно 
недоцільна та в подальшому не розглядається.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіаль-
ні альтернативи

Територіальна альтернатива 1.
Південна ділянка Гнідинського родовища розташована 

на північній околиці с. Гнідин Бориспільського району Київ-
ської області на землях Гнідинської сільської ради. Найближ-
чі населені пункти розташовані в 15 км на північний схід – м. 
Бориспіль; в 20 км на північний захід – м. Київ. Зв'язок між 
населеними пунктами здійснюється по асфальтованих авто-
шляхах.

Територіальна альтернатива 2.
Територіальні альтернативи не розглядаються, оскільки 

родовище розвідане та його запаси затверджені. Ліцензійна 
площа родовища закріплена координатами кутових точок ді-
лянки надр у відповідності до Спеціального дозволу № 1109 
від 20.10.1997 р. Додаткового відведення земельної ділянки 
не передбачається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Соціально-економічний вплив планованої діяльності но-

сить позитивний характер, оскільки передбачає збереження 
та створення нових робочих місць, поліпшення соціально-е-
кономічної ситуації в районі, забезпечення галузей промис-
ловості будівельними матеріалами, збільшення відрахувань 
до бюджетів різних рівнів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параме-
три планованої діяльності (потужність, довжина, площа, об-
сяг виробництва тощо)

Запаси, придатні для використання в якості будівельних 
пісків Південної ділянки Гнідинського родовища станом на 
01.07.2017 р. затверджені в кількості – балансові: катего-
рія В 192,00 тис. м3, категорії С1 319,10 тис. м3; умовно ба-
лансові: категорія С2 156,00 тис. м3. Продуктивність кар'єру 
180,00 м3 за добу.

Кар'єрне поле знаходиться в контурі розвіданого родови-
ща, яке витягнуте з півночі на захід, має довжину 600 м, ши-
рину150-200 м, площу 16,3 га.

Корисні копалини представлені двома різновидами пісків: 
світло-жовтих, жовтувато-сірих тонкозернистих, потужніс-
тю 6,2-12,0 м в середньому 9,7 м і світло-сірих тонкозерни-
стих помірно глинистих, потужністю 5,1-27,4 м в середньому 
16,6 м. Верхній та нижній шар пісків розділений товщею бу-
ро-жовтих лесоподібних суглинків потужністю 3,6 м.

За складністю геологічної будови Південна ділянка Гнідин-
ського родовища пісків віднесено до групи родовищ (ділянок) 
складної геологічної будови (2 група) відповідно до Класифі-
кації запасів та ресурсів корисних копалин Державного фон-
ду надр.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 
альтернативами

щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планової діяльності встанов-

люються згідно вимог законодавства України з дотриманням 
нормативів гранично допустимих рівнів екологічного наван-
таження на природне середовище, санітарно-гігієнічних нор-
мативів, радіаційного контролю тощо:

- забруднення атмосферного повітря – значення гранич-
но-допустимих концентрацій (ГДК), фонові концентрації за-
бруднюючих речовин в атмосферному повітрі в районі роз-
ташування родовища;

- забруднення ґрунтів – контроль стану ґрунтів на межі са-
нітарно-захисної зони;

- забруднення водного середовища – відсутність прямо-
го впливу;

- шумове навантаження – санітарно-епідеміологічні нор-
мативи шумового впливу на людину;

- на площі родовища відсутні будівлі, наземні та підземні 
комунікації, що потребують охоронних зон.

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
- дотримання санітарно-захисної зони кар'єру;
- проведення планованої діяльності в межах земельного 

відводу;
- рекультивація відпрацьованих ділянок кар'єру. 

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист тери-

торії за альтернативами
щодо технічної альтернативи 1
Видобувні роботи, виходячи з умов залягання корисних 

копалин, їх промислових запасів та якості, ведуться усту-
пами – два уступи максимальною висотою 11,6 м кожний. 
Розробка родовища здійснюється з дотриманням технології, 
передбаченої робочим проектом. Враховуючи умови розроб-
ки родовища, гірничо-капітальні роботи, що пов'язані з підго-
товкою родовища до експлуатації, не передбачаються.

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
Інженерна підготовка та захист території здійснюється іс-

нуючою інфраструктурою.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля
щодо технічної альтернативи 1
Клімат і мікроклімат – процес розробки родовища не є ді-

яльністю, що може вплинути на клімат та мікроклімат при-
леглої території.

Повітряне середовище – забруднення повітря пилом та 
викидами технологічного обладнання та автотранспорту.

Геологічне середовище – порушення земної поверхні в 
процесі розробки родовища на глибину та за площею за-
тверджених запасів; гірничо-технічна рекультивація відпра-
цьованих ділянок відбувається з використанням проміжного 
скресу (суглинків).

Водне середовище – перший від поверхні водоносний го-
ризонт залягає нижче рівня розробки, відвід поверхневого 
стоку з прилеглих до кар'єру територій здійснюється природ-
ним стоком і дренується; скидання стічних вод у водні об'єкти 
не здійснюється.

Земельні ресурси – вторинний вплив на ґрунти прилеглої 
території обумовлений викидами забруднюючих речовин від 
технологічних процесів розробки родовища внаслідок їх ви-
падання з атмосфери та осідання на ґрунт.

Рослинний і тваринний світ – тимчасовий незначний 
вплив без зміни структури біоценозів в зоні впливу кар'єру.

Об'єкти природно-заповідного фонду – на прилеглій тери-
торії об'єкти природно-заповідного фонду відсутні.

Техногенне середовище – утворення промислових відхо-
дів під час розробки родовища.

щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1
Ландшафти – зміна ландшафту прилеглої території; після 

відпрацювання кар'єру та проведення гірничо-технічної ре-
культивації передбачається проведення біологічної рекуль-
тивації.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої 

категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати зна-
чний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на до-
вкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Об'єкт планованої діяльності відноситься до другої катего-
рії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати зна-
чний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, 
ст. 3 п. 3 пп. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 
– «видобувна промисловість: видобування корисних копалин, 
крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються 
землевласниками чи землекористувачами в межах наданих 
їм земельних ділянок з відповідним цільовим призначенням».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордон-
ного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного не-
гативного транскордонного впливу на довкілля та перелік 
держав, довкілля яких може зазнати значного негативного 
транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля у відповідності зі ст. 6 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» від 23.05.2017 р. № 2059-VIII.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості 
для участі в ній громадськості

Планована суб'єктом господарювання діяльність підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля – це 
процедура, що передбачає:

- підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля;

- проведення громадського обговорення планованої ді-
яльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на 
довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт 

господарювання, а також інформації, отриманої від громад-
ськості під час громадського обговорення, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого виснов-
ку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати ана-
лізу, передбаченого попереднім абзацом;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рі-
шенні про провадження планованої діяльності, зазначеного 
у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений 
орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої ді-
яльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопусти-
мість провадження планованої діяльності та визначає еколо-
гічні умови її провадження. 

Забороняється розпочинати провадження планованої ді-
яльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення 
про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і 
можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокре-
ма на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваже-
ним органом поданого суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля протягом щонайменше25 робочих днів громад-
ськості надається можливість надавати будь-які зауваження і 
пропозиції дозвіту з оцінки впливу на довкілля та планованої 
діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні 
про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього по-
відомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу 
громадськість має право надати уповноваженому органу, 
зазначеному упункті 15 цього повідомлення, зауваження і 
пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослідження рів-
ня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля.  Надаючи такі зауваженні і про-
позиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля(зазначений на першій 
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес 
реєстрації та розгляду ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громад-
ськості вони будуть розмішені в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (про-
тягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що на-
дають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують 
свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт госпо-
дарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частковоабо 
обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськос-
ті, надані у процесі громадського обговорення обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про 
це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження 

даної планованої діяльності буде Спеціальний дозвіл на корис-
тування надрами, що видається Державною службою геоло-
гії та надр України (вид рішення відповідно до частини першої 
статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», ор-
ган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планова-
ної діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля, необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Київ-
ської обласної державної адміністрації; поштова адре-
са: 01004, м. Київ, вул. Басейна 1/2-А; електронна адреса: 
eko.koda@ukr.net;

тел. (044) 279-01-58; контактна особа: директор Де-
партаменту Киреєва Вікторія Станіславівна (наймену-
вання уповноваженого органу, поштова адреса, елек-
тронна адреса, номер телефону та контактна особа)
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Тел.: 067-337-37-55

БУРІННЯ 
СВЕРДЛОВИН 

НА ВОДУ
Гарантія     Якість

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

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, бой-
лер, вільна, документи, після ремонту, 250000 грн, 
торг, господар. 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 вікна, 
кладова, ламінат, балкон не засклений, 600000 
грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія.

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.

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.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль

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.

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.

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. Гід-
на з/п, офіційне працевлаштування, м.Бориспіль, 
м. Київ (ст.м. «Харківська», «Бориспільська»).

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.

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
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.

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.

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.

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
Цибулю рослу на зелену від 5 грн/кг, цибулю 

наклюнуту від 10 грн/кг. Тел.: 0 97 5603358.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

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.

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

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.
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Наостанок

ОВЕН. Вдалий тиж-
день для всіх, хто робиь 
кар'єру, а також для по-

їздок і відряджень. Головне, уни-
кайте конфліктів з начальством. 
Ви можете виявитися трохи недо-
вірливі.

ТЕЛЕЦЬ. Занурення в 
серйозну роботу буде для 
вас панацеєю. Чим більше 

часу ви проведете в працях, тим 
менше залишиться на дурості. 

БЛИЗНЮКИ. Тиждень 
буде просто божевіль-
ним, але цікавим, при-

бутковим та успішним для вас. Го-
туйтеся до приємних несподіва-
нок.

РАК. Не варто залучати 
до себе занадто багато 
уваги, тим більше, робити 

це навмисно. Час саме все розста-
вити по своїх місцях, вас помітять 
саме тоді, коли це буде необхідно.

ЛЕВ. Вам доведеться до-
водити свій професіо-
налізм. Так що не бійте-

ся брати відповідальність на себе. 
Будьте розкутішими, спілкуйтеся з 
різними людьми.

ДІВА. Бажано менше ча-
су витрачати на навколи-
шніх, а більше присвяти-

ти собі. По-перше, ви це заслужи-
ли, а по-друге, це дозволить більш-
менш адекватно оцінити ситуацію. 

ТЕРЕЗИ. Варто працюва-
ти за індивідуальним пла-
ном. А от уторовані шля-

хи вам не підійдуть. У вихідні у спо-
кійній обстановці можна і потрібно 
вирішувати побутові проблеми, які 
так довго відкладалися.

СКОРПІОН. Скористай-
теся вдалим часом і мак-
симально його вико-

ристовуйте. Не відмовляйтеся від 
нових проектів і поїздок, вони ви-
являться на рідкість вдалими.

СТРІЛЕЦЬ. Ви благопо-
лучно скинули вантаж про-
блем і готові до рішення 

нових завдань. Ваші творчі ідеї при-
ємно здивують друзів і партнерів.

КОЗОРІГ. Ви можете по-
чати сумніватися у своїх 
силах. Емоційно напру-

жений час - вам краще обмежити-
ся роллю спостерігача. Але все-та-
ки сил і енергії додасться.

В ОД О Л І Й .  Приємні 
сюрпризи й прикрі не-
сподіванки будуть в ос-

новному ставитися до робо-
ти, але в деяких випадках будуть 
пов'язані зі здоров'ям.

РИБИ. Ваша самокри-
тичність і вимогливість 
до себе й до інших за-

грожує зіпсувати ваші з навколи-
шніми відносини. Будьте обачні в 
контактах.

АСТРОЛОГІЧНИЙ�ПРОГНОЗ�НА�13�—�19�КВІТНЯ

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

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

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

ДИРЕКТОРА РЕСТОРАНУ
ШЕФ-КУХАРЯ
БАРМЕНА-ОФІЦІАНТА
ПРОДАВЦЯ ВИЇЗНОЇ 
ТОРГІВЛІ
ПОКОЇВКУ
ГОТУВАЧА БІЛИЗНИ
МИЙНИКА ПОСУДУ


