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НОВИЙ ЖК «СВІТАНОК»
НА вул. ГОЛОВАТОГО, 71-а У БОРИСПОЛІ

стор. 6, 7

Забудовник комплексу — будівельна компанія
«Бориспіль Промінвест»,
яку очолює Світлана ТАНЦЮРА

 На місці довгобуду на вул. Головатого, 71-а, який у 2007 році був
«заморожений» на рівні фундаменту, розпочато будівництво сучасного
житлового комплексу «Світанок».

 13 травня будівництво освятив настоятель храму Святого
Володимира Православної церкви України міста Вишгород отець Богдан.

2 «ВІСТІ» www.i-visti.com

№15 (1023), 22 травня 2020 р.

 ОФІЦІЙНО

Життя на карантині

 НЕВТІШНА ТЕНДЕНЦІЯ

 НОВІ ПІДХОДИ

КУДИ ПОДІТИ
БУДІВЕЛЬНЕ
СМІТТЯ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Наталія ТОКАРЧУК

12 травня 2020 року № 133
Про скликання сімдесят
четвертої сесії міської ради
VІІ скликання
Відповідно до Регламенту
Бориспільської міської ради
VIІ скликання, затвердженого
відповідним рішенням
Бориспільської міської ради
від 17 грудня 2015 року № 332-VII, п. 8 ч. 4 ст. 42, ч. 4 ст. 46,
ч. 8 ст. 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в
Україні» ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Скликати сімдесят
четверту сесію міської ради
VІІ скликання та провести
пленарне засідання міської
ради 26 травня 2020 року
о 10 годині в актовій залі
виконавчого комітету міської
ради.
2. До порядку денного внести
питання:
2.1. Про надання одноразової
адресної матеріальної
допомоги незахищеним
верствам населення міста
Борисполя, які опинилися
в складних життєвих
обставинах.
2.2. Житлово-комунальні
питання.
2.3. Земельні питання.
2.4. Різне.
3. Контроль за виконанням
цього розпорядження
залишаю за собою.
Голова А.С.Федорчук

ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ:

Відтепер споживачам не
потрібно думати, куди
подіти будівельне сміття,
яке раніше на полігоні
твердих побутових відходів
відмовлялися приймати.
Про альтернативу розповів
начальник дільниці очистки КП
«ВУКГ» Микола Ламаш.

БЕЗРОБІТНИХ ВТРИЧІ БІЛЬШЕ
 За неофіційними даними, через карантин погіршилася
ситуація на головних бюджетоутворючих підприємствах
Борисполя. «Вісті» поспілкувалися з директором місцевого
центру зайнятості щодо ринку праці Бориспільщини станом
на середину травня 2020 року.
Наталія ДОЛИНА,
фото автора

Допомогу виплачують
СТАТИСТИКА. За словами директора Бориспільської міськрайонної філії Київського обласного
центру зайнятості Світлани Юрченко, станом на 19 травня 2020 року
зареєстровано 1150 безробітних,
тоді як за аналогічний період минулого року на обліку перебувало
450 осіб.
Також є зміни у віковому відрізку:
майже на 40% збільшилась кількість
безробітних віком до 35 років.
«Реєструємо до 60 осіб в день.
Реєстрація збільшилася втричі. Ми
зробили все, щоб знайти вакансії, зареєструвати, щоб люди могли отримувати виплати. На період карантину для осіб, які не мають страхового
стажу, урядом встановлена грошова
допомога 1 тис. грн. Люди, які платили внески, отримують допомогу в
залежності від стажу роботи і зарплати, максимальна сума виплат – 8
тис. грн. Виплати не затримуються»,
— повідомила Юрченко.

Є вакансії
Наразі в Бориспільському центрі зайнятості є 265 вакансій. Це
робочі спеціальності – слюсарі,
зварювальники, водії-навантажувачі, двірники, прибиральниці,
вихователі, комунальники. Є велика потреба в фахівцях-медиках
– фельдшерах і медсестрах.
«Варто подавати пропозиції всім,
хто шукає роботу, уже зараз. Багато
роботодавців збирають резюме на
перспективу чи проводять співбесіди в телефонному режимі, інші
планують запрошувати претендентів на співбесіду після карантину.
Кількість вакансій зменшилася на
40% у зв’язку з коронавірусом», —
зазначила Юрченко.
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Відвідувачі обурені
«Вісті» переконалися, що щодня
зранку біля входу до Бориспільського міськрайонного центру
зайнятості черги на вулиці. Всередину не пускають, двері закриті.
Відвідувачам по одному дозволяють зайти в тісний коридорчик між
дверима, де вони пишуть й залишають заяви. Люди обурюються
умовами обслуговування.
«Працювала в аеропорту, мене
скоротили. Я вдова, виховую двох
дітей, мені потрібна хоча б тимчасова робота або виплати по безробіттю. Приходжу вдруге, але ніхто
нічого не пояснює, дали бланки для
заяви. Перший раз написала заяву,
зателефонували: неправильно.
Запитую, чи можна переписати,
відповіли: ні, заяви приймаємо до
12.00. Зразка написання немає, отримати консультацію неможливо,
на запитання співробітниця центру
за дверима відповідати відмовляється, розмовляє грубо»,— жаліється бориспілька Леся Бабенко.
Вагітна Аеліта прийшла за довідкою. Каже, здивована, що у приміщення не пускають. Адже була
в Бориспільському управлінні соцзахисту та реєстраційній службі
— туди можна зайти, отримати консультацію, заповнити документи.
Відвідувачка, яка представилася
Вікторією, повідомила, що на підприємстві, де вона працювала, скоротили більшу частину працівників.
Прийшла зареєструватися як безробітна, але умови обслуговування
в центрі не тішать.

ПРЯМА МОВА

В онлайн режимі
Директор центру зайнятості
Світлана Юрченко
пояснює незручності для
відвідувачів тим, що за
рекомендацією уряду
заклади закриті у зв’язку з
карантином.
«Згідно з розпорядженням, ми
не маємо права відкриватися
до особливої вказівки. Так
працюємо з 12 березня
і зробили все, щоб люди
могли зареєструватися і
отримувати виплати. Можна
зателефонувати, звернутися
на веб-сайт, за електронною
поштою; є онлайн-портал
держпослуг «Дія», де можна
зареєструватися. Потрібно
авторизуватися в кабінеті
користувача, заповнити
онлайн-анкету, надати копії
паспорта, документа про
освіту, трудової. Є зворотній
зв’язок, користувач отримує
смс-повідомлення про
реєстрацію. Система працює
без збоїв. 70% клієнтів
користується онлайнреєстрацією», — пояснила
Юрченко.
За словами директора, до
центру також звертаються
люди, які не перебувають
на обліку по безробіттю.
Телефоном їм надають
рекомендації щодо вакансій.

ЦИФРА. За період карантину Бориспільською
міськрайонною філією Київського обласного центру
зайнятості було працевлаштовано 45 осіб.

 ДО ТЕМИ
РОБОЧА СИЛА В УКРАЇНІ СТАНЕ ДЕШЕВШОЮ. Цьому сприятиме і держава. Влада пообіцяла створити 500 тис. робочих місць у 10
сферах. Мова йде про вакансії прибиральників, поштарів, соціальних
працівників, будівельників, лісників. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, їм платитимуть 6-8 тис. грн.
ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЗНАДОБИТЬСЯ БІЛЬШЕ. Зниження
зайнятості означає, що державі доведеться збільшувати соціальні
видатки. Фонду соцстраху на випадок безробіття держава виділила 6
млрд грн, але цього не вистачить.
За інформацією «УП»

ПРЯМА МОВА ЛАМАША:
«КП раніше встановило в деяких
дворах червоні контейнери
для великогабаритного та
будівельного сміття. Контейнери
змінюватимуть постійну локацію
— адже їх менше, ніж потрібно
місту. Працюємо над розробкою
графіка встановлення їх у різних
мікрорайонах.
Для тих, хто має великий обсяг
сміття, є кілька альтернатив.
По-перше, можно замовити
підвіз контейнера до приватного
будинку — послуга коштує 750
грн.
По-друге, можна домовитися
про вивезення сміття трактором
із причепом за 600 грн на годину.
Вантажники можуть бути із ВУКГ
або наймані.
Хочу наголосити, що на стихійні
звалища КП «ВУКГ» будівельне
чи великогабаритне сміття не
возить. Відповідно до угоди
з ТОВ «Еко-Сервіс», сміття
доставляється на полігон,
там зважується і сплачується
відповідно до рахунку.
Сміття можна відвезти на полігон
самостійно. Є домовленість
із керівництвом полігону про
приймання будівельного сміття
від приватних осіб, які мешкають
у Борисполі. Для цього на в’їзді
до полігону стоїть контейнер. На
полігон може привезти сміття
і фірма, яка робила ремонт чи
прибирала територію. Але є
обов’язкова умова: потрібно
укласти угоду з компанією, що
опікується полігоном (ТОВ «ЕкоСервіс»)».
ВАЖЛИВО!
Полігон не приймає гілля
дерев та автопокришки. Причина — часті випадки загоряння таких відходів.
ДО ТЕМИ. За словами Миколи Ламаша, у планах КП —
відмова від захоронення будівельного сміття та відходів
із деревини. ВУКГ досліджує
інформацію про види необхідного обладнання для їх
переробки

Життя на карантині
 ОФІЦІЙНО

ДО УВАГИ
МЕШКАНЦІВ
МІСТА!

ОЛЕКСАНДР
ЩУР

«МЕДИКИ ЗАЛИШИЛИСЯ З
НИЗЬКИМИ ЗАРПЛАТАМИ»
Джерело. Коментар «Вістям»
директора КНП «Бориспільська
БЛІЛ» Олександра Щура.

ПРОБЛЕМА. За словами
директора ББЛІЛ, в лікарні через низькі зарплати є дефіцит
лікарів, медсестер, технічного
персоналу.

Пряма мова Щура: «Поки можна говорити лище про наміри, жодних нормативних документів та
постанов Кабінету Міністрів щодо
призупинення реформи немає. Тому працюємо, як і раніше. Із 1 липня
ми подаємо звіт по затвердженому пакету гарантованих медичних
послуг. Відповідно буде відбувати-

• 07.08 — 31.08.2020—
голосування за громадські
проекти;
• 01.09 — 09.09.2020—
підведення підсумків
голосування та оголошення
переможців;
• 2021 рік —реалізація
проектів-переможців.
Долучайтесь та приймайте
участь у поліпшенні життя
мешканців міста!

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ
СВОЇ КОМЕНТАРІ,
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ
УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ
МАТЕРІАЛІВ.
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ся фінансування. Під час реформи
медпрацівники вторинної ланки
позитивних змін, на відміну від первинки, не відчули. Зарплати залишаються дуже низькими. Середня
зарплата в лікарні – 7 тис. грн, після відрахувань на руки отримають
5 тис. 600 грн. Звичайно, реформа
щодо вторинної ланки потребує коригування, потрібно підвищити базову ставку».

«Закривати лікарню
не планують»
Пряма мова Щура: «Не можу
говорити про інші міста, але в Бо-

рисполі про закриття багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування не йдеться. Розумію, що
пацієнти відчувають певні незручності, але ми працюємо в умовах ремонтних робіт. Після завершення ремонту всі базові відділення лікарні працюватимуть».

ЯК Є
Обіцяну урядом надбавку
300% у квітні отримали лише
працівники вірусологічного
кабінету, призначеного для
тестування пацієнтів із підозрою
на коронавірус.

 ОЦЕ ТАК!

НІЧИЙНИЙ СМІТНИК

• 10.04 — 14.06.2020 —
подання проектів;
• 15.06 — 06.08.2020
— публікація, розгляд і
доопрацювання проектів,
визначення переліку
проектів, що допущені до
голосування;
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МЕДИЧНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ ТРИВАЄ ДВА РОКИ, АЛЕ ЙДЕТЬСЯ ПРО ТЕ, ЩОБ ПОСТАВИТИ ЇЇ НА ПАУЗУ.
ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗВЕРНУВСЯ ДО УРЯДУ ТА ВЕРХОВНОЇ РАДИ З ПРОХАННЯМ ПЕРЕГЛЯНУТИ МЕДИЧНУ
РЕФОРМУ, ІНАКШЕ БЕЗ РОБОТИ МОЖУТЬ ЗАЛИШИТИСЯ ПОНАД 50 ТИС. МЕДИКІВ І ЗАКРИТІ 332 ЛІКАРНІ.
«ВІСТІ» ПОЦІКАВИЛИСЯ, ЧОГО ЧЕКАТИ БОРИСПІЛЬСЬКІЙ БАГАТОПРОФІЛЬНІЙ ЛІКАРНІ ІНТЕНСИВНОГО
ЛІКУВАННЯ.

«Поки це заява про
наміри»

У зв’язку з проведенням
карантинних заходів
з метою запобігання
поширенню на території
України коронавірусної
хвороби (COVID-19) змінено
терміни проведення етапів
громадського бюджету у
м.Борисполі.
Так, відповідно до
Розпорядження міського
голови від 08.05.2020 року
№ 130 «Про внесення змін
до розпорядження міського
голови від 25.03.2020 року
№ 70 «Про проведення у
місті Борисполі конкурсу
проектів в рамках
громадського бюджету, що
плануються до реалізації у
2021 році» встановлюються
наступні етапи проведення
громадського бюджету міста:

www.i-visti.com

 ДРУГА ЛАНКА МЕДИЦИНИ

Наталія ДОЛИНА

Термін подання проектів
громадського бюджету
продовжено до 14 червня
2020 року
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• Стихійна торгівля в центрі Борисполя знову активізувалась
• Безгосподарність за 300 м від вул. Київський Шлях
Наталія ТОКАРЧУК,
фото автора
«Вісті» виявили звалище неподалік вулиці Київський Шлях
у Борисполі, на розі вулиць Момота та Січнева.
Земельні ділянки рахуються на
Google карті як Момота, 10 та 11.
Видно майже зруйновані будинок
та господарські споруди. Вздовж
фасадної частини на вул. Момота
висить оголошення про продаж
ділянки з номером телефону і все
виглядає задовільно.
Картина безладу відкривається з
вулиці Січнева: купи мішків зі сміттям, бур’яни, зрізані гілки, великогабаритний непотріб, стара техніка. Видно, що звалище давнє, бо
деякі купи оповиті хмелем.
Чи відомо міським комунальникам це звалище та хто звозить туди сміття, відповів Богдан Меташоп, директор КП
«ВУКГ».
ПРЯМА МОВА МЕТАШОПА:
«Про проблемну ділянку мені відомо. Старий господар помер, зараз
відбувається перехід спадщини. Із

новим господарем ми не зв’язувалися, але він має утримувати ділянку в чистоті. Як комунальний орган
ми не маємо права там прибирати,
бо то приватна власність. Також неможливо прибрати, а потім виставити рахунок. Але якщо буде запит чи
скарга, органи місцевого самоврядування можуть накласти штраф за
недотримання правил благоустрою.
Таку заяву може написати будь-хто:
сусіди чи депутат округу. Питання
цього звалища порушували на сесії
міськради, але все залишилося без
змін. Не думаю, що звалищем користуються підприємці ринку «Зоряний»— вивезення сміття входить
до їхньої орендної плати».
Позиція депутата Бориспільської міської ради Іллі Луціва.
ПРЯМА МОВА ДЕПУТАТА ОКРУГУ: «Мешканці прилеглих будинків жалілися на те, що смітник
збільшується. Рік тому я звертався до Миколи Корнійчука і отримав відповідь: місто не буде прибирати на приватній території. Накласти штраф неможливо, бо три
спадкоємці судяться за право наслідування, один із них мешкає за
кордоном».

БАЗАР БІЛЯ РИНКУ

• На «Центральному» створено умови для продавців овочів
та фруктів
Інна КРИНИЧНА,
фото автора
У Борисполі відновлення
роботи ринків розпочалося
з відродження базару на
тротуарі, що в центрі міста.
Із великими труднощами
міська влада змогла подолати
стихійну торгівлю в центрі. Але

щойно послабили карантин, як
торговці почали «освоювати»
тротуар біля виходу з ринку
«Центральний», хоча продавці
сільськогосподарської
продукції мають можливість
торгувати на ринку. Щоправда,
забезпечити карантинну
відстань між продавцями ринок
не зміг; від покупців прилавки
відгороджені стрейчевою
плівкою.
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Благоустрій

 КОМУНАЛЬНА СФЕРА
Величезна територія, призначена для
багатофункціонального спортивного
майданчика, нині використовується для
вигулу собак.

БЕЖІВКА — ЗА КРЕАТИВНУ ТЕРИТОРІЮ
 Роками велика територія між багатоповерхівками № 5 та
7 на вул. Бежівка та № 4 на вул. Франка у Борисполі стоїть
пусткою. Але може бути по-іншому.
Наталія ТОКАРЧУК,
фото автора
Тут планувався великий стадіон, пізніше — дитсадочок, але нині
на частині ділянки вигулють собак
мешканці будинків всієї округи, а іншу поділили власники несанкціонованих гаражів та городники.
Натомість діти туляться на маленькому майданчику, а територія
перед будинком № 7 настільки тісна, що сміттєвоз може під'їхати до
баків, якщо поряд із під’їздами немає припаркованих машин. Ситуацію роками намагається змінити
місцева мешканка Алла Цуканова.

крементами. Поки розмовляємо,
невідомий чоловік пролазить в
отвір в огорожі з боку будинку на
вул. Франка з песиком. Чекає, поки хвостатий зробить своє — і йде
тим же шляхом.
«Через вигул собак наші діти не
хочуть гуляти в футбол, хоч ворота
для гри є. Через дорогу від будинку
зводиться ЖК. Побачила їхні постери та рекламу в інтернеті — пишуть,
що у ЖК буде майданчик для вигулу,
а на плані-схемі познають територію перед нашим будинком», — говорить Алла.
Ще проблема — незаконні гаражі, що займають частину колишнього дитмайданчика, де були гойдалки
та гірка. Жінка зверталася до міського відділу благоустрою — ті досі шукають власників гаражів.

За багатофункціональний
спортмайданчик

Активістка Алла ЦУКАНОВА

Для кого стадіон?
Розмова з Аллою Цукановою
відбулася на території, яку мешканці будинку мріють перетворити на зону відпочинку. Густа трава рясно всіяна собачими екс-

Оббивати пороги владних кабінетів Алла Цуканова почала в 2011 році. Писала від імені мешканців заяву
до виконкому з проханням зробити багатофункціональний майданчик зі стадіоном для футболу, місцем для гри в волейбол, тенісними
столами тощо. Отримала відписку,
що за генпланом між будинками буде дитсадочок.
«У минулому році від депутата округу Юрія Адамовського дізналася,
що ДНЗ у планах там в іншому місці

— де люди посадили городи. Тепер подалася на конкурс проектів Громадського бюджету, — розповідає Алла. — Пропоную зробити стадіон, а навколо (за рахунок знесення гаражів) — місця
для паркування, пішохідні доріжки та велопарковку, розширити
під’їздну зону».
Невдоволені ідеєю власники гаражів. Деякі мешканці проти автостоянок, інші хочуть лише
простір для пішоходів. Хтось виступає проти дитсадочка. Але усі
сходяться на тому, що потрібен
багатофункціональний спортмайданчик», — розповідає співрозмовниця.

 КОМЕНТАР ІЗ ПРИВОДУ

«НЕВІДОМА МЕТА
ОРЕНДИ»
Яніна СКРИПАЧУК, головний
архітектор Борисполя:
— Згідно з детальним планом,
територія між будинками на
вул. Франка, 4 та вул. Бежівка,
5, 7 і 9 призначена для
будівництва стадіону та ДНЗ.
Але між об’єктами є ділянка,
виділена для постійного
користування Християнській
Пресвітеріанській церкві.
На вул. Франка, 6-а вони
отримали в оренду фасадну
ділянку і доєднали до неї
ділянку з іншого боку,
яка знаходиться між
запланованими стадіоном
і садочком. Для якої мети
бралася в оренду ділянка, мені
невідомо.

Мешканці хочуть бачити
бювет і сквер

ПРОПОЗИЦІЯ: СКВЕР ІЗ БЮВЕТОМ
За правилами конкурсу проектів Громадського бюджету, одна
особа може подати два проекти, тому активістка Алла Цуканова
підготувала до розгляду ще одну пропозицію, за яку триває збір
голосів.
Суть: облаштування скверу з бюветом на перехресті між вул.
Бежівка, 1 і Яцютівка (колишня вул. Челюскінців). Листування з
представниками міської влади щодо ділянки теж не дало результатів.
Жінка каже, що через рік вона отримала відповідь: облаштування
скверу не передбачене містобудівною документацією, виділення
коштів не планується. Тож єдина можливість бути почутими —
зібрати підписи та податися на конкурс проектів.

!

ВАЖЛИВО

Проголосувати за ініціативу можна онлайн за посиланням https://bit.ly/3fLrLsc (майданчик) https://bit.
ly/2WTdyRn (сквер) або в каб. 101 міськвиконкому.

 ЗЕЛЕНА ЗОНА

НА ОЗЕРІ ГУЛЬКІВКА МАЙДАНЧИК І ВЕЛИКІ ПЛАНИ
Юлія ГАМАН, фото автора

приватний сектор. Цьогоріч
за кошти міського бюджету на
До благоустрою бориспільського зеленій зоні біля озера його
встановлено. Потім бориспільці,
озера взялися у 2019 році,
які живуть поблизу, самотужки
але облаштування зони
зробили клумби, гойдалку,
відпочинку ще не завершено.
поставили батут. У планах —
«Вісті» дізнавалися, чи
тротуар по колу навколо озера,
будуть продовжені роботи з
як на території Олесницького
благоустрою.
озера, але в наступному році».
Організатором громадської
Перший заступник міського
голови Микола Корнійчук пояснив роботи виступив місцевий
мешканець Олег Тютюн. Варто
ситуацію: «Було вирішено біля
зазначити, що небайдужі
водойми зробити дитячий
бориспільці щороку навесні
майданчик, адже навколо

організовують і проводять
прибирання території довкола
озера. Сміття вивозить КП «ВУКГ».
Цієї весни, зі слів Олега Тютюна,
назбирали сім мішків. «Усе, що ми з
сусідами робимо для комфортного
відпочинку поблизу водойми,
можна побачити на моїй сторінці
у Фейсбук, — розповів Олег
Тютюн. – Мета — щоб інші містяни
підтримували чистоту там, де
живуть і відпочивають». У планах
благоустрою — футбольне поле,
вуличні тренажери та додаткові
гойдалки.

Актуально
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 ДОРОЖНЯ ІНФРАСТРУКТУРА

 Країни Європи наразі активно втілюють концепцію
«Міста для людей, а не для машин». Яка перспектива
велосипедних доріжок у пристоличному українському
Борисполі, дізнавалися «Вісті».
Факт. Під час карантину мерії великих європейських міст переглянули плани центральних вулиць та частин міста з великим потоком транспорту й нині активно зменшують смуги на трасах із метою відведення
місць під велодоріжок. У Києві загальна протяжність велосипедних смуг
та доріг вже складає більше 100 км. Натомість у Борисполі євростандарт
стабільно лишається без уваги.

БОРИСПІЛЬ
БЕЗ
ВЕЛОМАРШРУТУ

•• Ірина Костенко, журналіст газети «Вісті».

Наталія ТОКАРЧУК

Петиція «не пройшла»
У 2018 році міський активіст і
член виконкому Андрій Цвілюк зареєстрував електронну петицію
з пропозицією облаштувати смугу руху для велосипедів і громадського транспорту на вул. Київський
Шлях. Петиція набрала 118 голосів
з 250 необхідних, тому не була розглянута.
«Я розглядав облаштування аналогічних смуг у Києві, які успішно
запроваджені й діють — зберігається рух громадського транспорту, а для велосипедистів є комфортні та безпечні умови. Хотів порушити питання облаштування такої
смуги на вулиці Київський Шлях під
час її реконструкції, але не вдалося», — розповідає Цвілюк.

«Немає стратегії
розвитку руху»

 ДО ТЕМИ

Андрій Цвілюк розповідає, що не
має оптимізму щодо велодоріжок у
Борисполі. «Велодоріжок, як в європейських містах, чекати не варто. І
причина не в пасивності містян чи
небажанні міської влади. Ширина існуючих вулиць цього не дозволяє.
Нормальні доріжки чи смуги можна
зробити на вулицях Київський Шлях
і Шевченка. Також облаштування велодоріжок можна закладати в плани

при освоєнні та забудові нових територій. Наразі немає міської стратегії
розвитку велосипедних доріг. Про
які велодоріжки чи смуги можна говорити, якщо в місті досі немає затвердженої схеми організації дорожнього руху?» — говорить активіст.

«Велодоріжки — це
символ демократії»
Тетяна Баженова, головний
архітектор приватного архітектурного бюро, кваліфікація
— архітектор з містобудування: «10 років тому я була на лекції урбаніста-реформатора Енріке Пеньялоса. Основною її тезою
була необхідність сучасного міста
бути дружнім до людини. Пеньялосі належить вислів: «Велодоріжки — це символ демократії». Адже кожен громадянин, який їде на
велосипеді за 30 $, так само важливий, як громадянин, який на авто за 30 000 $. Під час карантину
стала особливо помітна велосипедна мобільність.
Бориспіль теж може перейняти
європейський досвід за умови повної реконструкції авторуху й пішохідної зони. Для автомобілістів це
непопулярний крок, бо передбачає
звуження автодоріг; нам ще треба
дорости до такого рівня розвитку
суспільства, щоб це сприймалося
позитивно. Потрібен комплексний

підхід у цьому питанні. Наявність велосмуг і обмеження швидкості на
дорогах покращили б комфортність
проживання у Борисполі».

«На все не вистачає»
Микола Корнійчук, перший заступник міського голови, скептично ставиться до перспективи організації велоруху в Борисполі:
«Облаштування велосмуг чи велодоріжок у Борисполі не передбачається. Принаймні, в найближчі роки. Причини усім відомі – економічна нестабільність, відсутність
коштів і необхідність вкладати фінанси в найнеобхідніше: медицину,
освіту, культуру, спорт, комунальну сферу».

 ЗНАЙ НАШИХ!

10 РОКІВ НА ВЕЛОСИПЕДІ
ДОРОГАМИ МІСТА
Користування велосипедом
– це світовий тренд, який
досі не підкорив українців.
Причина – нерозвинена
велосипедна інфраструктура
й небажання влади вкладати
кошти у її розвиток. Однак
прикра тенденція не зупиняє
затятих любителів проїхатися
з вітерцем на двоколісному.
Оксана ПАВЛОВА,
фото Наталія ТОКАРЧУК
Про те, що подорожувати на
велосипеді не тільки круто, але
економічно вигідно та корисно
для здоров’я, журналіст «Вістей»
Ірина Костенко зрозуміла ще
більше 10 років тому. Відтоді за
будь-якої пори року, часу доби
й погоди жінка користується
виключно двоколісним і всім
радить слідувати її прикладу.
«Ні сніг, ні дощ мені не завада,
я сідаю на велосипед і їду
помаленьку, куди мені потрібно»,
— ділиться Ірина Аркадіївна.
Хоча слово «помаленьку» їй аж
ніяк не підходить — швидкість
і вітер у лице вона любить.
Шоломом не користується, бо,
каже, він коштує як половина
середньої ціни велосипеда, та й
зачіску псує. Жінка сідає за кермо

навіть у спідниці й на підборах,
іноді з чималими сумками, й
почувається впевнено.
За 10 років їй довелося змінити
трьох «коней», бо два вкрали
під її будинком. Говорить,
що завжди віддає перевагу
українському виробникові
велосипедів, хоча припускає,
що їх збирають в Україні, але з
китайських запчастин.
«Під час карантину один раз до
села Вороньків їздила туди й
назад велосипедом. В один бік
витратила 1 годину 20 хвилин»,
— хвалиться Ірина Аркадіївна
в редакції. Але колеги навіть не
дивуються таким успіхам, адже
Костенко всюди на велосипеді,
він став її «фішкою».
«Транспорт у мене зручний,
але дороги у Борисполі не
дозволяють розслабитися за
кермом. Особливо небезпечно
їхати там, де провалені решітки
зливової каналізації. Таких місць
навіть на Київському Шляху
чимало. Я вивчила особливості
наших доріг, тому їжджу навіть у
темряві. Велосипедних доріжок
не чекаю, бо розумію, що
Борисполю до цього далеко. Тут
потрібен комплексний підхід до
організації дорожнього руху, але
його поки немає», — розповідає
Ірина Аркадіївна.

У ВОДУ ВИВЕДЕНА «ЛИВНІВКА»

ЗАКОН ВИМАГАЄ «ВЕЛОСИПЕД»

Активіст із благоустрою озера Гульківка Олег Тютюн
розповідає про зливову каналізацію, що виходить у водойму.

У оновлених державних будівельних нормах Міністрство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України вводить
обов’язкове проектування велосипедних доріжок і смуг під час нового будівництва та реконструкції доріг.
Із 1 вересня 2018 року велосипедні доріжки та велосипедні смуги слід влаштовувати на територіях житлових і промислових районів, комунально-складських
зон, на магістральних вулицях безперервного і регульованого руху, вулицях місцевого значення, селищних та сільських дорогах, що забезпечують під’їзд велосипедистів до житлових будинків, промислових підприємств, об’єктів масового відвідування, відкритих автостоянок і гаражів.

«Брудна вода з дороги тече в озеро. Є «ливнівка». Навіщо тоді
пляж облаштовували, якщо купатися у водоймі заборонено?» —
обурюється Олег Тютюн.
Перший заступник міського голови Микола Корнійчук пояснює,
що усі озера приймають дощові й талі води, такий закон природи.
«У озеро Гульківка трубою стікає дощова і тала вода з сусідніх
вулиць. Це нормально».

Важливо! У новому ДБН визначено, якою має бути мінімальна ширина велодоріжки або велосмуги в різних випадках. При новому будівництві велосипедна смуга має складати не менше 1,85 м, при реконструкції – не менше 1,5 м. Велосипедна доріжка з одностороннім рухом: при новому будівництві – мінімум 1,85 м, при
реконструкції – мінімум 1,5 м.

ДОВІДКА
Велодоріжка — це
частина дороги або вулиці, передбачена спеціально для велосипедистів. Її використання для велосипедистів
є обов'язковим, в той
час як автомобілям не
дозволено їздити або
стояти на ній. Вона
йде вздовж дороги, але
є відділеною від проїжджої частини, горизонтально — відстанню,
або вертикально —
підняттям на вищий
рівень.

Новий ЖК
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 ПРОЦЕС ПІШОВ

ГОЛОВАТОГО, 71-а
 На місці довгобуду на вул. Головатого, 71-а, який у 2007 році був «заморожений» на
рівні фундаменту, розпочато будівництво сучасного житлового комплексу «Світанок».
Забудовник комплексу — будівельна компанія «Бориспіль Промінвест», яку очолює
Світлана Танцюра. 13 травня будівництво освятив настоятель храму Святого Володимира
Православної церкви України міста Вишгород отець Богдан.

Ірина КОСТЕНКО,
фото автора

Усі терени позаду
• Настоятель храму Святого Володимира ПЦУ міста Вишгород отец
Богдан благословил початок робіт.

• Будівництво уже розпочалося.

Багатоповерхівку на вулиці
Головатого, 71-а починала
будувати сумнозвісна компанія
«Тиара». Роботи на будівельному
майданчику припинилися у
2007 році. Проте квартири
у недобудові продовжували
пропонувати інвесторам. Коли
«Тиара» не змогла приховувати
фінансові проблеми, з’ясувалося,
що за бортом залишилися 15
інвесторів, які придбали квадратні
метри на Головатого, 71-а. Їх
врятувала фінансова компанія
«ФК «Житлоінвест-Гарант»
Світлани Танцюри. Ця компанія на
етапі продажів була фінансовим
посередником між «Тиарою» та
інвесторами.
Зусиллями Світлани Танцюри
права інвесторів на частку
в об’єкті незавершеного
будівництва на Головатого 71-а
були документально зафіксовані.
Її будівельна компанія —
«Транспромсервіс» — готова була
добудувати багатоповерхівку
й віддати інвесторам оплачене
ними житло, як це було на
Новій, 31-а (там інвестори
«Тиари» отримали 83 квартири
у 100-квартирному будинку,
за які заплатили «Тиарі», а
добудовував багатоповерхівку
«Транспромсервіс»). Але не
вистачило доброї волі учасників
процесу врегулювання, Світлана
Танцюра замість підтримки
зіткнулася з перешкодами.
«Тиара» тривалий час перебувала
в процесі санації, потім ліквідації
та банкрутства. У травні 2017
року компанії Світлани Танцюри
«Бориспіль Промінвест» вдалося
викупити недобудову на аукціоні,
коли розпродавалися залишки
майна «Тиари».
Тривалий термін зайняло
оформлення документів,
виготовлення проекту, отримання
дозволів і погоджень. Будівництво
змогли розпочати на початку 2020
року. Із інвесторами «Тиари», які

довірилися Світлані Вікторівні,
були підписані договори, і вони
отримають свої квартири.

Якість, надійність,
економічність і окраса
міста
Недобудова, яка простояла понад
10 років, потребувала комплексної
експертизи.
Фундамент з бетонних блоків
розібрали до паль. Цілісність і
надійність кожної палі перевірили
кілька експертних компаній. Після
отримання позитивного висновку
експертів розпочалися будівельні
роботи. Поле з паль повністю
заливали бетоном — бетонну
основу створює монолітна плита
товщиною майже один метр.
На неї почали викладати блоки
відповідно до нового проекту.
Проект виготовлено новий.
Попередній передбачав дахову
котельню; відповідно до
нинішнього — квартири мають
індивідуальне опалення. У кожній
буде двохконтурний газовий котел
німецької фірми «Viessmann», який
має 3 роки гарантії від виробника.
Ці котли вважаються найкращими.
Новітня система організованого
колективного димоходу з
неіржавіючої сталі розрахована на
індивідуальне опалення.
Будинки зводяться з силікатної
цегли марки 200. Передбачено
зовнішнє утеплення вогнетривкою
мінеральною плитою товщиною
130 мм. Загальна товщина стін
складатиме 64-77 см. Будинок
теплий і комфортний.
Багатоповерхівка на Головатого,
71-а стане частиною сучасного ЖК
із романтичною назвою «Світанок»
— із зеленими зонами, зонами для
дитячих розваг і занять спортом.

У ЦИФРАХ

ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ
ІНВЕСТОРІВ
У ЖК «СВІТАНОК»
ЗАПРОЕКТОВАНО
398 КВАРТИР.
• Це два будинки:
Головатого, 71-а — на
9 поверхів, і сусідній —
14-поверховий.
• Передбачено чотири
пускові черги —
по дві на кожну
багатоповерхівку.
• Дев’ятиповерхівка
на Головатого, 71-а
матиме 3 під’їзди — 162
квартири.
• Нині зводиться перша
черга: 2 під’їзди — 108
квартир.
• На першому та
цокольному поверхах
передбачено
комерційні приміщення.
• У багатоповерхівці буде
135 однокімнатних
квартир площею від
36 до 45 кв. метрів
(5 варіантів) і 37
двокімнатних площею
54, 62, 68 кв. метрів.
• У 14-поверховому
будинку запроектовано
236 квартир, у тому
числі трикімнатні.
• Однокімнатних квартир
передбачено 124,
двокімнатних — 98,
трикімнатних — 14.
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ЗУСТРІЧАЄ «СВІТАНОК»
ПРЯМА МОВА

• 13 травня відбулося
освячення нового будівництва.

«НЕХАЙ ВСЕ
ВДАЄТЬСЯ»
Світлана ТАНЦЮРА:

«

ГАРНИЙ СТАРТ

Будівництво
отримало Боже
благословення
Днями відбулося освячення
нового будівництва. Свято
пройшло у камерній
атмосфері, оскільки ще діють
карантинні обмеження,
без урочистостей за участі
представників міської влади.
Почесну місію освятити
новобудову Світлана Танцюра
довірила настоятелю
храму Святого Володимира
Православної церкви України
міста Вишгород отцю Богдану.
У неофіційній розмові отець
Богдан повідомив, що Світлана
Вікторівна була одним із
жертводавців при будівництві
храму, в якому він служить.

«Нехай Бог
допомагає»
Отець Богдан, настоятель
храму Святого Володимира
Православної церкви України
міста Вишгород, здійснивши
таїнство освячення, звернувся
до Світлани Танцюри і
будівельників: «Господь,
воскресши з мертвих, показав
нам, що для нього немає нічого
неможливого. Він подав нам
надію на спасіння й дав приклад,
що ми повинні покладатися на
Бога. Отже, якщо ми надіємося
на Бога, значить сам Господь
будує. Я бажаю, щоб успішно
завершилося будівництво, щоб
у майбутньому люди тут жили,
раділи, славили Бога й дякували
будівничим».

ЖИТЛОВИЙ
БУДИНОК №2

ЖИТЛОВИЙ
БУДИНОК №1

Кількість житлових секцій: 3
Поверховість: 14
Кількість квартир: 236
Вбудоване комерційне
приміщення: 1

(Головатого, 71-а)
Кількість житлових секцій: 3
Поверховість: 9
Кількість квартир: 162
Вбудовані комерційні
приміщення: 10

Ми ЖК назвали «Світанок».
Світанок — це початок
нового дня, це сонечко,
це радість. Я б хотіла, щоб
на місці недобудови, яка
простояла з 2007 року,
з’явився новий комплекс,
щоб люди, які тут житимуть,
насолоджувалися життям, щоб
їм було комфортно і затишно,
щоб у них все складалося
якнайкраще»

СЛОВО ІНВЕСТОРАМ
Це ті люди, заради яких Світлана Танцюра здолала сім кіл пекла. Через карантинні обмеження вони не змогли долучитися
до урочистостей, тож слова подяки передають через «Вісті».
До розмови долучилися ті, хто
протягом років боротьби з обставинами та недоброзичливцями
були підтримкою для Світлани Вікторівни на численних судових та
сесійних засіданнях, на акціях та
торгах, — скрізь, де розглядалися
питання багатоповерхівки на Головатого 71-а.
ЖИЩИНСЬКІ ЛАРИСА ТА ВАЛЕРІЙ ТЕЛЕФОНОМ ПОВІДОМИЛИ:
«Наша родина живе у зоні відчуження, у Поліському районі, де
для молоді жодних перспектив
немає. Тому вирішили придбати двом дочкам квартиру у Борисполі. Купували у 2007 році.
Зараз дочки проживають у Києві, винаймають житло. Дружина
— інвалід другої групи. Складно було розрахуватися з кредитом, який брали на купівлю, і нині ми вдячні Світлані Танцюрі за
те, що виборола для нас право
отримати квартиру, яка зараз будується».

• Інвестори Антоніна Галас, Ігор Кузьменко та Оксана Коробенко.
АНТОНІНА ГАЛАС РОЗПОВІЛА:
«Коли ми купували квартиру у
2008 році, нам брокер показувала сусідній будинок, який зведений до 4 поверху. Ми не знали,
що наш на рівні фундаменту. Був
кредит, були колектори, суди, виконавча служба… Кредити позаду, і квартира будується. Відчуття прекрасні. Вдячна Світлані Вікторівні, що всупереч перепонам
не покинула ідеї добудувати будинок».
ІГОР КУЗЬМЕНКО:
«Ми оплатили квадратні метри
ще у 2006. Купували разом із батьком, який не дожив до цього дня,

але я щасливий, що тепер його душа буде спокійною. Велике спасибі Світлані Танцюрі, завдяки її зусиллям не пропали кошти, вкладені такими скромними інвесторами, як ми».
ОКСАНА КОРОБЕНКО:
«Інвестували у будівництво у
2007 році. Світлана Вікторівна
проходила крізь перешкоди, вона вистояла, і ми з нею. Усі побачать, що буде в фіналі. На жаль,
мій чоловік, з яким ми купували
квартиру, не дожив до цього дня
— раптово помер зовсім молодим. Квартира буде пам’яттю про
нього».

!
ВІДДІЛ ПРОДАЖУ:
1, 2, 3 кімнатні квартири.

+(380) 99 303-99-99
+(380) 67 949 99 94
ЗАМОВНИК
«Бориспіль Промінвест»
ЗАБУДОВНИК
«Транспромсервіс»
ЛІЦЕНЗІЯ: №2013051169 ВІД 31.05.2018
РОКУ, ВИДАНА ДЕРЖАВНОЮ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЮ ІНСПЕКЦІЄЮ УКРАЇНИ
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ПОНЕДІЛОК, 25 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ.
6.00 М/с "Книга джунглів"
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, 2.20, 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 Д/ф "Боротьба за виживання"
13.10, 15.10, 0.30, 2.50 "На Карантині":
марафон
16.20 Телепродаж
16.50 Д/ф "Супер-Чуття"
17.30 Д/ф "Дикі тварини"
18.20 Тема дня
19.20 Д/ф "Світ дикої природи"
19.55 Д/ф "Особливий загін"

21.25, 23.55, 2.40, 5.40 UA:Спорт
21.35 "Зворотний відлік"
0.00, 3.50 Бюджетники
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, 13.10, 3.15
"Любий, ми переїжджаємо"
13.45 "Одруження наосліп 6"
15.40 "Світ навиворіт 6"
17.10 Мелодрама "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45 Т/с "Сидоренки-сидоренки"
22.45 "Гроші 2020"
0.00 "Дубінізми 2020"
0.20 Т/с "Як уникнути покарання за
вбивство-3"
ІНТЕР.
3.20, 3.30 "Орел і Решка. Шопінг"
5.00 "Телемагазин"

ВІВТОРОК, 26 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ.
6.00 М/с "Книга джунглів"
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, 2.20, 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.
Географія
13.10, 15.10, 0.30, 3.00 "На Карантині":
марафон
16.20 Телепродаж
16.50 Схеми. Корупція в деталях
17.30 Д/ф "Дикі тварини"
18.20 Тема дня
19.20 Д/ф "Світ дикої природи"
19.55 Д/ф "Особливий загін"

21.35, 23.55, 2.50, 5.50 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 Святі та грішні
0.00 Перша шпальта
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, 13.10, 3.50
"Любий, ми переїжджаємо"
13.45 "Одруження наосліп 6"
15.35 "Світ навиворіт 6"
17.10 Мелодрама "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45 Т/с "Сидоренки-сидоренки"
22.45 Х/ф "Прометей"
1.00 Т/с "Як уникнути покарання за
вбивство-3"
ІНТЕР.
5.30, 22.00 "Слідство вели... з Леонідом
Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини

СЕРЕДА, 27 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ.
6.00 М/с "Книга джунглів"
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, 2.20, 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 Д/ф "Боротьба за виживання"
13.10, 15.10, 0.30, 3.00 "На Карантині":
марафон
16.20 Телепродаж
16.50 Наші гроші
17.30 Д/ф "Дикі тварини"
18.20 Тема дня
19.20 Д/ф "Світ дикої природи"
19.55 Д/ф "Особливий загін"
21.35, 23.55, 2.50, 5.50 UA:Спорт
21.45 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)

22.15, 4.25 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, 13.10, 3.30
"Любий, ми переїжджаємо"
13.45 "Одруження наосліп 6"
15.30 "Світ навиворіт 6"
17.10 Мелодрама "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45 Т/с "Сидоренки-сидоренки"
22.45 Бойовик "Конго"
0.40 Т/с "Як уникнути покарання за
вбивство-3"
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"

ЧЕТВЕР, 28 ТРАВНЯ
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, 2.20, 5.20 Новини
9.00 Божественна літургія в день свята
Вознесіння Господнього у СвятоМихайлівському кафедральному
соборі Православної Церкви
України
11.00 Всеукраїнська школа онлайн.
Українська мова
11.30 Всеукраїнська школа онлайн.
Фізика
12.00 Всеукраїнська школа онлайн.
Англійська мова
12.30 Всеукраїнська школа онлайн.
Всесвітня історія
13.10, 15.10, 0.30, 3.00 "На Карантині":
марафон
16.20 Телепродаж
16.50 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
17.30 Д/ф "Дикі тварини"
18.20 Тема дня
19.20 Д/ф "Світ дикої природи"
19.55 Д/ф "Особливий загін"
21.35, 23.55, 2.50, 5.50 UA:Спорт

21.45, 3.55 Схеми. Корупція в деталях
22.15, 4.25 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, 5.20
ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2020"
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10, 3.50
"Любий, ми переїжджаємо"
13.45 "Одруження наосліп 6"
15.25 "Світ навиворіт 6"
17.10 Мелодрама "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 Т/с "Сидоренки-сидоренки"
22.30 "Право на владу 2020"
0.45 Т/с "Як уникнути покарання за
вбивство-3"
ІНТЕР.
5.25, 22.00 "Слідство вели... з Леонідом
Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 25 ТРАВНЯ — 31 ТРАВНЯ
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, 18.00, 19.00, 2.00 "Стосується
кожного"
11.50, 12.25 Т/с "Любов не ділиться на
два"
15.50 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особливий випадок.
Злочинець поневолі"
23.50 Т/с "Головний калібр"
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
10.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с "Філін" (16+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.30 Т/с "Акварелі" (12+)
0.20 Т/с "День сонця" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "День сонця" (12+)
4.15 Зоряний шлях

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+)
13.50, 14.45, 15.40 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 2.05 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особливий випадок.
Злочинець поневолі"
23.45 Т/с "Головний калібр"
1.05 Т/с "Її чоловіки" (12+)
3.35 "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, 3.55
Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с "Філін" (16+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Акварелі" (12+)
23.20 Контролер
0.00 Т/с "Відкрите вікно" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Відкрите вікно" (12+)

10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25 Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)
13.50, 14.45, 15.40 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 2.15 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особливий випадок.
Злочинець поневолі"
23.50 Т/с "Головний калібр"
1.10 Т/с "Її чоловіки" (12+)
3.45 "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
10.30, 3.10 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с "Філін" (16+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Акварелі" (12+)
23.20 Зоряний шлях. вечір
0.00, 2.00 Х/ф "Виховання і вигул собак і
чоловіків" (12+)
1.30 Телемагазин
2.30 Зоряний шлях

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+)
13.50, 14.45, 15.40 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 1.55 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особливий випадок.
Злочинець поневолі"
23.45 Т/с "Головний калібр"
0.50 Т/с "Її чоловіки" (12+)
3.25 "Орел і Решка. Шопінг"
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
10.30, 3.50 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с "Філін" (16+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Акварелі" (12+)
23.20 Слідами
0.00 Т/с "Дружина за обміном" 1, 2 с.
(12+)
ICTV.

Тел.: 067-238-88-58

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
10.25 Х/ф "Пегас проти Химери" (16+)
12.00, 13.20 Х/ф "Обдурити усіх"
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.20 Х/ф "Зубна фея"
16.40 Х/ф "Рятувальники Малібу" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.05, 21.20 Х/ф "Стирач" (16+)
22.35 Свобода слова
23.55 Х/ф "Операція "Відплата" (18+)
1.35 Х/ф "Пекло" (16+)
3.15 Я зняв!
НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)
8.10 Improv Live Show (12+)
10.00 Х/ф "Хвиля" (16+)
ICTV.
4.20 Еврика!
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 20.15 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.20 Х/ф "Термінова доставка" (16+)
11.55, 13.20 Х/ф "Виконавець" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.20 Х/ф "Відчайдушний" (16+)
16.40 Х/ф "Ромео повинен померти" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
21.20 Т/с "Контакт" (16+)
23.15 Х/ф "Щось (1982)" (18+)
1.05 Х/ф "Операція "Відплата" (18+)
НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)
9.30 Т/с "Грімм" (16+)
12.00 Х/ф "Досягни успіху"
13.50 Х/ф "Місс Куля" (16+)
15.50 Хто зверху? (12+)
17.20, 19.00 Хто проти блондинок (12+)
20.50 Х/ф "Фокус" (16+)
ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
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
11.35, 13.20 Х/ф "Каратель" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Х/ф "Пегас проти Химери" (16+)
15.15, 16.20 Х/ф "Жанна д’Арк"
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
21.20 Т/с "Контакт" (16+)
23.15 Х/ф "Щось (2011)" (16+)
0.55 Х/ф "Щось (1982)" (18+)
2.45 Т/с "У полі зору" (16+)
НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)
9.30 Т/с "Грімм" (16+)
11.10 Х/ф "Аквамарин"
13.10 Х/ф "Вона - чоловік" (16+)

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

СТБ.
7.00 "Все буде добре!"
8.45 "МастерШеф. Кулінарний випускний"
(12+)
11.55, 14.50 Т/с "Коли ми вдома"
12.35, 15.40 Т/с "Коли ми вдома. Нова
історія"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.15 "СуперМама"
19.10 "Один за всіх" (16+)
20.15, 22.40 Т/с "Як довго я на тебе
чекала" (12+)
22.55 Т/с "Майор і магія" (16+)
0.45 Х/ф "Ідеальний голос" (16+)

22.50 Х/ф "Небезпечний бізнес" (16+)
0.50 Т/с "Загублені" (16+)
2.00 Зона ночі
СТБ.
5.15, 20.15, 22.40 Т/с "Як довго я на тебе
чекала" (12+)
7.00 "Все буде добре!"
8.45 "МастерШеф. Кулінарний випускний"
(12+)
12.00, 14.50 Т/с "Коли ми вдома"
12.35, 15.40 Т/с "Коли ми вдома. Нова
історія"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.15 "СуперМама"
19.10 "Один за всіх" (16+)
22.55 Т/с "Майор і магія" (16+)
0.45 Х/ф "Ідеальний голос 2" (16+)
КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.30, 18.45 "ДжеДАІ"
7.00 Х/ф "Чорний орел"
8.45 "Помста природи"
9.00, 17.20 "Загублений світ"
13.55 Х/ф "Універсальний солдат-3:
Новий початок"
15.45 Х/ф "Загнаний"

15.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
20.50 Х/ф "11 друзів Оушена"
23.00 Х/ф "Везунчик Логан" (12+)
1.10 Т/с "Загублені" (16+)
2.05 Служба розшуку дітей
2.10 Зона ночі
4.10, 5.15 Абзац
5.00 Телемагазин
СТБ.
5.15, 20.15, 22.40 Т/с "Як довго я на тебе
чекала" (12+)
7.00 "Все буде добре!"
8.45 "МастерШеф. Кулінарний випускний"
(12+)
11.35, 14.50 Т/с "Коли ми вдома"
12.35, 15.40 Т/с "Коли ми вдома. Нова
історія"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.15 "СуперМама"
19.10 "Один за всіх" (16+)
22.55 Т/с "Майор і магія" (16+)
0.45 Х/ф "Ідеальний голос 3" (12+)
КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.30, 18.45 "ДжеДАІ"
7.00 Х/ф "Вища сила"

4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.05 Секретний фронт
11.30, 13.20 Х/ф "Ромео повинен
померти" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.20 Х/ф "Відшкодування збитків"
(16+)
16.40 Х/ф "Стирач" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Анти-зомбі
21.20 Т/с "Контакт" (16+)
23.15 Х/ф "Дракула" (12+)
1.30 Х/ф "Щось (2011)" (16+)
3.00 Т/с "У полі зору" (16+)
НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)
9.30 Т/с "Грімм" (16+)
12.00 Х/ф "Діти шпигунів"

12.00 Х/ф "Землетрус" (16+)
14.00 Х/ф "Розлам Сан-Андреас" (16+)
16.00 Х/ф "2012" (16+)
19.00 Від пацанки до панянки (16+)
21.30 Х/ф "Як викрасти хмарочос" (16+)
23.20 Х/ф "Сховище" (16+)
1.10 Т/с "Загублені" (16+)
2.05 Служба розшуку дітей
2.10 Зона ночі
4.10, 5.15 Абзац
5.00 Телемагазин

13.40 Х/ф "Діти шпигунів: Кінець гри"
15.10 Х/ф "Фокус" (16+)
17.10, 19.00 Хто зверху? (12+)
20.50 Х/ф "12 друзів Оушена"
23.00 Х/ф "Прогулянка висотою"
1.20 Т/с "Загублені" (16+)
СТБ.
5.15, 20.15, 22.40 Т/с "Як довго я на тебе
чекала" (12+)
7.00 "Все буде добре!"
8.45 "МастерШеф. Кулінарний випускний"
(12+)
11.50, 14.50 Т/с "Коли ми вдома"
12.35, 15.40 Т/с "Коли ми вдома. Нова
історія"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.15 "СуперМама"
19.10 "Один за всіх" (16+)
22.55 Т/с "Майор і магія" (16+)
КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.30, 18.45 "ДжеДАІ"
7.00 Х/ф "Горець-2"
8.40 "Помста природи"
8.55 "Рішала"
10.55, 17.20 "Загублений світ"

Тел.: 067-353-62-96

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.30, 18.45 "ДжеДАІ"
7.00 Т/с "Опер за викликом-2"
9.50 "Загублений світ"
14.40 Х/ф "Вціліла"
16.15 Х/ф "Людина листопада"
19.15 Т/с "Опер за викликом-3"
20.15 Т/с "Ментівські війни. Київ"
22.05 Т/с "CSI: Місце злочину-11"
23.50 Х/ф "Сага: Прокляття тіні"
1.45 "Облом.UA."
НТН.
6.00 М/ф "Таємниця третьої планети"
8.10, 16.50, 20.50, 2.50 "Випадковий
свідок"
9.15 Х/ф "Беремо все на себе"
10.50 Х/ф "Акція"
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.20 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.20 "Таємниці кримінального світу"
15.20 "Правда життя. Професійні байки"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди карного розшуку"
22.30 Х/ф "Далі нікуди"
0.25 "Склад злочину"
1.20, 3.15 "Речовий доказ"

19.15 Т/с "Опер за викликом-3"
20.10 Т/с "Ментівські війни. Київ"
22.15 Т/с "CSI: Місце злочину-11"
0.00 Т/с "CSI: Місце злочину-10"
1.45 "Облом.UA."
4.55 Т/с "Ділянка лейтенанта Качури.
Фільм 3. "Смертельний танець"
5.45 Телемагазини
НТН.
5.55 М/ф "Гидке каченя"
6.20 М/ф "Чиполліно"
7.55, 16.50, 20.50, 2.25 "Випадковий
свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 1.55
"Свідок"
9.00 Х/ф "Правда лейтенанта Климова"
10.45 Х/ф "Білі вовки"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.15 "Таємниці кримінального світу"
15.20 "Правда життя. Професійні байки"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного розшуку"
22.30 Х/ф "SuperАлібі" (16+)
0.15 "Склад злочину"
1.05, 3.20 "Речовий доказ"
4.00 "Правда життя"

8.45, 17.20 "Загублений світ"
13.45 Х/ф "Майор Пейн"
15.25 Х/ф "К-9"
19.15 Т/с "Опер за викликом-3"
20.15 Т/с "Ментівські війни. Київ"
22.15 Т/с "CSI: Місце злочину-11"
23.55 Т/с "CSI: Місце злочину-10"
1.40 "Облом.UA."
4.55 Т/с "Ділянка лейтенанта Качури.
Фільм 3. "Смертельний танець"
НТН.
6.00 М/ф "Умка"
6.10 М/ф "Бременські музиканти"
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 "У старих ритмах"
10.40 Х/ф "Далі нікуди"
12.50 "Будьте здоровi"
14.15 "Таємниці кримінального світу"
15.20 "Правда життя. Професійні байки"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
22.30 Х/ф "База "Клейтон" (16+)
0.25 "Склад злочину"
1.15, 3.05 "Речовий доказ"
4.05 "Правда життя"

13.50 Х/ф "Трігонал: Боротьба за
справедливість"
15.45 Х/ф "Атака на королеву"
19.15 Т/с "Опер за викликом-3"
20.10 Т/с "Ментівські війни. Київ"
22.10 Т/с "CSI: Місце злочину-11"
23.50 Т/с "CSI: Місце злочину-10"
1.35 "Облом.UA."
НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00 М/ф "Умка шукає друга"
6.10 М/ф "Сірий вовк & Червона
Шапочка"
6.35 М/ф "Ріккі-Тіккі-Таві"
7.55, 16.50, 20.50, 3.00 "Випадковий
свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.25
"Свідок"
9.00 Х/ф "За вітриною універмагу"
10.50 Х/ф "SuperАлібі" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.15 "Таємниці кримінального світу"
15.20 "Правда життя. Професійні байки"
18.20, 4.00 "Правда життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
22.30 Х/ф "Місто пороку" (16+)
0.45 "Склад злочину"
1.30, 3.15 "Речовий доказ"

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 25 ТРАВНЯ — 31 ТРАВНЯ

П'ЯТНИЦЯ, 29 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ.
6.00 М/с "Книга джунглів"
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, 2.20, 5.20 Новини
9.00 Т/с "Полдарк" (16+)
10.00 Всеукраїнська школа онлайн.
Українська література
10.35 Всеукраїнська школа онлайн.
Адгебра
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, 0.30, 3.00 "На Карантині":
марафон
16.20 Телепродаж
16.50, 3.55 Перша шпальта
17.25 VoxCheck
17.30, 21.45 Д/ф "Дикі тварини"
18.20 Тема дня
19.20 Д/ф "Світ дикої природи"

19.55 Д/ф "Особливий загін"
21.35, 23.55, 2.50, 5.50 UA:Спорт
22.15, 4.25 Т/с "Епоха честі"
0.00 Схеми. Корупція в деталях
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, 4.10
ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2020"
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10 "Любий,
ми переїжджаємо"
13.45 "Одруження наосліп - 4"
15.25 "Світ навиворіт 6"
17.10 Мелодрама "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 "Ліга сміху. Дайджест 2020"
22.40 "Вечірній квартал"
0.25 Комедія "Мандри Гуллівера"
1.55 Х/ф "Прометей"
5.10 "Світське життя 2020"

СУБОТА, 30 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ.
6.00 М/с "Книга джунглів"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку,
Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.05, 2.30, 5.30
Новини
9.30, 3.20 Енеїда
10.35 М/с "Чорний пірат"
12.20 Телепродаж
12.55 Д/ф "Дикі тварини"
13.30 Х/ф "Павел із Тарсуса" 1 с. (12+)
15.00 Країна пісень
16.00, 1.25, 2.50 #ВУКРАЇНІ
17.00 Д/ф "Погляд з середини"
17.35 Т/с "Епоха честі"
20.25 Д/ф "Боротьба за виживання"
21.20 Д/ф "Супер-Чуття"
22.00 Х/ф "Пазл" (12+)
23.40, 5.00 Бюджетники
0.30 Святі та грішні
4.10 Сильна доля

КАНАЛ "1+1".
6.15, 7.00, 4.05 "Життя відомих людей
2020"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
12.05 Х/ф "Люди ікс. Логан: росомаха"
14.45 Х/ф "Люди ікс. Апокаліпсис"
17.20 Комедія "Кухня"
19.30, 5.25 ТСН
20.20 "Чистоnews 2020"
20.30 "Вечірній квартал"
23.10, 0.05 "Світське життя 2020"
1.00 "Ліга сміху. Дайджест 2020"
2.45 Комедія "Мандри Гуллівера"
ІНТЕР.
6.30 "Слово Предстоятеля"
6.40 Х/ф "Ласкаво просимо, або
Стороннім вхід заборонений"
8.00 "Шість соток"
9.00 "Готуємо разом"

НЕДІЛЯ, 31 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ.
6.00 М/с "Книга джунглів"
6.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку, Країно!
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.05, 2.30, 5.30
Новини
9.00 Божественна Літургія у СвятоМихайлівському кафедральному
соборі Православної Церкви
України та всеукраїнська молитва
11.00 Недільна Літургія Української
Греко-Католицької Церкви
12.30 Недільна Свята Меса РимськоКатолицької Церкви в Україні
13.30 Х/ф "Павел із Тарсуса" 2 с. (12+)
15.10 Країна пісень
16.05 Телепродаж
16.40 #ВУКРАЇНІ
17.10 Д/ф "Погляд з середини"
17.40 Т/с "Епоха честі"
20.25 Д/ф "Боротьба за виживання"
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.00, 2.50 Х/ф "Школа №3" (12+)
0.30 Сильна доля

1.25 UA:Фольк. Спогади
5.00 Бюджетники
КАНАЛ "1+1".
6.15, 7.05 "Життя відомих людей 2020"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.25, 2.50 "Світ навиворіт"
15.30 Мелодрама "Підміна в одну мить"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 Мелодрама "Олена прекрасна"
0.45 "Концерт monatik love it ритм"
ІНТЕР.
6.10 Х/ф "Вождь Віннету та напівкровка
Апаначі"
8.00 "Удачный проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і Решка. Дива світу 2.
Невидане"

ІНТЕР.
5.25 "Мультфільм"
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+)
13.50, 14.45, 15.40, 23.45 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 1.35 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 "Слідство вели... з Леонідом
Каневським"
3.05 "Жди меня. Україна"
4.30 "Щоденник вагітної"
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
11.30 Т/с "Годинник із зозулею" 1, 3 с.
(12+)
15.30 Т/с "Годинник із зозулею" (12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 Гучна справа
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "Референт" 1, 2 с. (12+)

10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Вусатий нянь"
12.30 Х/ф "Пригоди Електроніка"
16.20 Х/ф "Невловимі месники"
17.50, 20.30 Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
20.00, 3.05 "Подробиці"
22.25 Концерт "Наташа Корольова. 25
років на сцені"
23.55 Х/ф "Сині як море очі" (16+)
1.40 Х/ф "Казка про жінку та чоловіка"
3.35 "Орел і решка. Карантин"
КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 5.30 Зоряний шлях
8.10, 15.20 Т/с "Акварелі" (12+)
17.10 Т/с "Підкидьок" 1, 2 с.
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Підкидьок"
22.50 Т/с "Друге дихання" 1, 3 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Друге дихання" (12+)
ICTV.

11.00 "Орел і Решка. Івлєєва vs.
Бєдняков. Невидане"
12.00 "Орел і Решка. Карантин"
13.00 "Орел і Решка. Морський сезон"
13.50 "Круче всех. Краще"
16.10 Х/ф "Пригоди Ремі"
18.10 Х/ф "Хроніки зради" (16+)
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Ромі"
22.35 Х/ф "Спасибі за любов!" (16+)
0.35 "Вещдок"
КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30 Сьогодні
7.30 Зоряний шлях
9.35 Т/с "Підкидьок"
13.20 Т/с "Референт" (12+)
17.00 Т/с "Про що не розповість річка" 1,
2 с.
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
Панютою
21.00 Т/с "Про що не розповість річка"
23.00 Т/с "Чи потрібен чоловік" 1, 2 с.
(12+)
1.45 Телемагазин

Тел.: 067-238-88-58

1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Референт" (12+)
3.50 Реальна містика

www.i-visti.com

7.20 Варьяти (12+)
10.00 Половинки (16+)
12.10 Топ-модель по-українськи (16+)
16.50 Х/ф "11 друзів Оушена"
19.00 Х/ф "12 друзів Оушена"
21.20 Х/ф "13 друзів Оушена"
23.40 Х/ф "Мистецтво обману" (16+)
1.40 Т/с "Загублені" (16+)
2.25 Служба розшуку дітей
2.30 Зона ночі

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 0.55 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
10.05 Анти-зомбі
11.10, 13.20 Х/ф "Беовульф" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Х/ф "Обдурити усіх"
15.25, 16.20, 22.40 "На трьох" (16+)
17.25, 20.05 Дизель-шоу (12+)
18.45 Факти. Вечір

СТБ.
5.15 Т/с "Як довго я на тебе чекала" (12+)
6.55, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.30, 18.15, 19.00 "Холостяк - 10" (12+)
22.40 Т/с "Майор і магія" (16+)
КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.30, 18.45 "ДжеДАІ"
7.00 Х/ф "Горець-3"
8.50 "Помста природи"
10.25, 17.20 "Загублений світ"
13.20 Х/ф "Ласкаво просимо до раю-2"
15.00 Х/ф "Привид"

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"

4.30 Скарб нації
4.35 Еврика!
4.45 Факти
5.15 "На трьох" (16+)
6.10 Перше, друге і компот!
7.00 Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
10.20, 13.00 Т/с "Поганий хороший коп"
(16+)
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф "Наймані убивці" (16+)
16.45 Х/ф "Спеціаліст" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Стрілець" (16+)
21.30 Х/ф "Від колиски до могили" (16+)
23.15 Х/ф "Термінова доставка" (16+)
0.45 Х/ф "Виконавець" (16+)
2.25 Х/ф "Відчайдушний" (16+)
НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)
10.50 Хто зверху? (12+)
16.00 М/ф "Гноми вдома"

17.30 М/ф "Angry Birds у кіно"
19.10 М/ф "Angry Birds у кіно 2"
21.00 Х/ф "Перший месник" (16+)
23.10 Х/ф "Цілком таємно: Боротьба за
майбутнє" (16+)
1.20 Т/с "Загублені" (16+)
2.10 Зона ночі
5.10 Телемагазин
СТБ.
6.05, 9.50, 1.00 "Неймовірна правда про
зірок"
7.00 "Все буде смачно!"
8.50 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.40 "Хата на тата" (12+)
14.55 Т/с "Папаньки" (12+)
19.00 "МастерШеф Професіонали 2"
(12+)
21.30 "СуперМама"
КАНАЛ "2+2".
6.00, 8.40 "Загублений світ"
7.50 "ДжеДАІ 2019"

ICTV.
5.40 Скарб нації
5.45 Еврика!
5.55 Факти
6.20, 8.05 Громадянська оборона
7.10 Секретний фронт
9.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.30, 13.00 Х/ф "Спеціаліст" (16+)
12.45 Факти. День
14.40 Х/ф "Від колиски до могили" (16+)
16.30 Х/ф "Стрілець" (16+)
18.45 Факти тижня
20.30 Х/ф "Ван Гельсинг" (16+)
22.50 Х/ф "Хижаки" (16+)
0.45 Х/ф "Дракула" (16+)
3.15 Я зняв!
НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)
8.10 Від пацанки до панянки (16+)
10.50 М/ф "Angry Birds у кіно"
12.30 М/ф "Angry Birds у кіно 2"
14.20 Х/ф "Як викрасти хмарочос" (16+)

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ
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16.10 Х/ф "Перший месник" (16+)
18.20 Х/ф "Перший месник: Друга війна"
(16+)
21.00 Х/ф "Перший месник:
Протистояння" (12+)
23.50 Х/ф "Небезпечний бізнес" (16+)
1.50 Т/с "Загублені" (16+)
2.30 Зона ночі
СТБ.
5.40 "Неймовірна правда про зірок"
6.35 "Все буде смачно!"
8.25 Х/ф "Найчарівніша та
найпривабливіша"
10.00 Х/ф "Суєта суєт"
11.35 Т/с "Папаньки" (12+)
16.35 "МастерШеф Професіонали 2"
(12+)
18.55 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
19.55 "Один за всіх" (16+)
22.05 "Детектор брехні" (16+)
КАНАЛ "2+2".
6.00, 9.20, 0.45 "Загублений світ"

Тел.: 067-353-62-96

«ВІСТІ» 9

19.15 Х/ф "Форсаж-8"
21.50 Х/ф "Інферно"
23.35 Х/ф "Водій автобуса"
0.55 Т/с "CSI: Місце злочину-10"
1.45 "Облом.UA."
4.05 "Цілком таємно-2017"
5.45 Телемагазини
НТН.
5.00, 4.45 "Top Shop"
6.00 М/ф "Дванадцять місяців"
7.55, 16.50, 20.50, 2.45 "Випадковий
свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.15
"Свідок"
9.00 Х/ф "Нічна пригода"
10.45 Х/ф "База "Клейтон" (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 "На межі божевілля" (16+)
0.25 "Склад злочину"
1.15, 3.05 "Речовий доказ"

13.05 Х/ф "У тилу ворога: вісь зла"
14.55 Х/ф "У тилу ворога: Колумбія"
16.40 Х/ф "Форсаж-8"
19.00 Х/ф "Кікбоксер"
20.50 Х/ф "Кікбоксер-2"
22.25 Х/ф "Кікбоксер-3"
0.10 Х/ф "Гірські акули"
1.45 "Облом.UA."
4.20 "Цілком таємно-2017"
НТН.
5.45 Х/ф "Зупинився потяг"
7.30 Х/ф "Через Гобі та Хінган"
10.30 Х/ф "Зниклі серед живих"
12.10 "Легенди карного розшуку"
15.40, 3.20 "Випадковий свідок"
18.05 "Круті 90-ті"
19.00, 2.50 "Свідок"
19.30 Х/ф "Дачна поїздка сержанта
Цибулі"
21.00 Х/ф "Погоня"
22.45 Х/ф "Місто пороку" (16+)
1.00 "Жорстокий спорт"
4.10 "Речовий доказ"

7.50 "ДжеДАІ 2019"
13.40 Х/ф "Інферно"
15.15 Х/ф "Кон Експрес"
17.00 Х/ф "По сліду"
19.00 Х/ф "Збиток"
21.00 Х/ф "Команда А"
23.10 Х/ф "Рейс 7500"
1.40 "Облом.UA."
5.45 Телемагазини
НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Гніздо горлиці" (16+)
8.00 "Слово Предстоятеля"
8.05 "Страх у твоєму домі"
11.40 Х/ф "Дачна поїздка сержанта
Цибулі"
13.05 Х/ф "Добре сидимо!"
14.30 Х/ф "Рідна дитина"
17.15 Х/ф "Погоня"
19.00 Х/ф "У зоні особливої уваги"
20.50 Х/ф "Хід у відповідь"
22.25 Х/ф "На межі божевілля" (16+)
0.15 Х/ф "Дот"
2.05 "Речовий доказ"

Оголошення та реклама
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ЗАКУПОВУЄМО

КОРІВ КОНЕЙ
БИЧКІВ
У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776 22 01
(093) 092 54 99

ÂÀÍÒÀÆÍ²
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍ
Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ë³ö. ÀÂ ¹476495 ÌÒÇÓ â³ä 16.06.2009 ð.

Òåë.: 096-876-66-67
097-127-66-05

Готельно-ресторанний комплекс

«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

БУХГАЛТЕРА-РЕВІЗОРА
АДМІНІСТРАТОРА
В ГОТЕЛЬ
ШЕФ-КУХАРЯ
КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
ВОДІЯ КАТ. В,С,Д,Е
Забезпечуємо житлом та харчуванням

Тел.: 050-352-15-92
ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ
КОНЕЙ
БИЧКІВ
ТЕЛИЦЬ
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

ì.Áîðèñï³ëü, âóë.Ñ³÷íåâà, 40

ÀÊÖ²ß

ÂÈÐÎÁÈ Ç ÃÐÀÍ²ÒÓ ÂÈÑÎÊÎ¯ ßÊÎÑÒ²

•Îãîðîæ³ ç ãðàí³òó òà ìåòàëó
•Êîìïëåêñè ç ãðàí³òó òà îáêëàäàííÿ
òðîòóàðíîþ ³ êåðàì³÷íîþ ïëèòêîþ
•Ïðîôåñ³éíå õóäîæíº îôîðìëåííÿ
•Óñòàíîâêà, ìîíòàæ òà äîñòàâêà

Òåë.: (4595) 6-57-28, 0-66-909-96-69, 0-67-556-19-77
Тел.: 067-238-88-58

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

Тел.: 067-353-62-96

2100
ãðí

2400
ãðí

2400
1500
ãðí

2700
1950
ãðí

Ïîñòà÷àííÿ ãðàí³òó áåç ïîñåðåäíèê³â ç êàð'ºð³â
Æèòîìèðñüêî¿ îáë. (Êîðîñòèø³âñüêîãî ð-íó)

ç 19.01 äî
31.12.20 ð.

ÏÀÌ'ßÒÍÈÊÈ

Ïîñò³éíà àêö³ÿ — ïàì'ÿòíèêè
ç íàòóðàëüíîãî ãðàí³òó â³ä 800 ãðí êîìïëåêò

Тел.: 0 67 5036672, 0 67 5044406

Оголошення та реклама

ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ ÒÀ ÂÈÃ²ÄÍÎ

ÀÂÒÎÂÈÊÓÏ
•
•
•
•

ï³ñëÿ ÄÒÏ òà ö³ë³
íåðîçìèòíåí³
ïðîáëåìà ç äîêóìåíòàìè
áóäü-ÿêî¿ ìàðêè

³ 093-702-58-42
îø
Ãð àçó 096-188-18-18
ð
095-140-09-12
îä

БУРІН Н Я
СВЕРД Л О ВИ Н
Н А ВО Д У
Гарантія

Якість

Тел.: 067-337-37-55

НЕРУХОМІСТЬ
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ГАРАЖІ

Бориспіль

Продам
1-К. КВАРТИРИ

Бориспіль

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

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

95917 | 1 | РЕС р-н, 5/5, 33/19,6, житловий стан,
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
м/п вікна, кладова, ламінат, балкон не засклеКуплю
ний, 600000 грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93
1104673, Наталія.
Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря.
БУДИНКИ
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
Бориспіль
Земельну ділянку у власника в м. Бориспіль Тел.:
Любарці с., 89кв.м, дерев’яний обкладеній цег- 0 67 4040137.
лою, 4 кімнати, с/в у будинку, газ, світло, скважина,
Земельну ділянку у власника від 4 до 20 соток під
55 соток, гараж, літня кухня, 2 сарая, 2 погреба і т.д. будівництво в м. Бориспіль, до 20 км. від Київа. Тел.:
Загальна площе побудов 300м.кв. 945000грн. Тел.: 0 67 4040137.
0 93 4163066 (Viber) Артур. Документи, фото і відео
Земельну ділянку у власника від 5 до 10 соток в м.
скину на Вайбер.
Бориспіль Тел.: 0 67 4040137.
Старе с., 70 кв.м, дерев'яний, обшитий плоКуплю земельну ділянку під забудову у власника.
ским шифером, 2 кімнати прохідні, кухня, кори- Тел.: 0 67 4040137.
дор, с/в у будинку, газ, світло, централізоване
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бориспіль
водопостачання, вигрібна яма, 12 соток, погріб, або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. Олексансарай, літня кухня, 367500 грн. Тел.: 0 67 7254543, дрівка. Тел.: 0 67 4040137.
0 93 1104673, Наталія.
Куплю земельну ділянку у власника в м. БориПереяслав-Хмельницький
спіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе. Тел.: 0
Ковалин с., 3 кімнати, коридор, веранда, при- 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в с. Гора,
ватизований, газ, 40 соток, біля будинку свердловина, сад, літня кухня, гараж, сарай, погріб, с. Щасливе або с. Проліски від 5 соток. Тел.: 0 67
поруч ліс, ціна договірна. Тел.: 0 95 1714380, 0 67 4040137.
8541318, Галина.
Здам
Ковалин с., 69 кв.м, дерев'яний, обкладений
Бориспіль
цеглою, 2 кімнати прохідні, кухня, веранда, 25
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бориспіль.
соток, гараж, погріб, сарай, поруч ліс, 190000
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
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Найму
Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря, на
ваших умовах. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673,
Наталія.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

На роботу в розплідник потрібні різноробочі та
водій. Робота постійна та сезонна. Допомога з житлом, розвозка та дорога сплачується. З/п від 6000
до 10000 грн. Офіційно. Паспорт, код. Тел.: 0 97
9446264, 0 50 6970533.
РОБОТА В М.БОРИСПІЛЬ. ВАНТАЖНИКИ,
СКЛАДАЛЬНИКИ-ПАКУВАЛЬНИКИ, КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ, ЗАСИПАЛЬНИКИ СИРОВИНИ,
ХІМІК-АНАЛІТИК, ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, З/П ВИСОКА, СТАБІЛЬНА. ТЕЛ.: 0 67 5221290.
Терміново потрібна прибиральниця, 2 рази/
тиждень, в приватний будинок з д/р та вмінням
прасувати, без ш/з. З/п 700 грн/день. Тел.: 0 50
4443129.

Київ
Працівники на завод з виготовлення морозива. Терміново! З/п 18 000 грн. Іногороднім безкоштовно надаємо житло. Робота в передмісті
Києва. Тел.: 0 67 8550161, 0 95 6789109.

ПРОДАМ
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РЕМОНТ
КОТЛІВ
усіх видів
Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95
КОБИЛУ МОЛОДУ 3,9 Р., МАСТЬ ГНІДА, ОБ'ЇЖДЖЕНА, 20000 ГРН. ТЕЛ.: 0 99 1573137, ТЕТЯНА.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Бджолосім'ї на диданівській рамці, суш на диданівській рамці та багатокорпусній, м. Бориспіль. Тел.: 0
66 6149267.
РІЗНЕ

Бориспіль
Круглі та квадратні килимки handmade. Зроблені з любов'ю. Створять затишок у вашій оселі. Колір від яскраво червоного до спокійного
сірого. Можливо застосовувати на стільці, крісла, на підлогу. Ексклюзивні. Можливо виготовити на замовлення. Тел.: 0 93 3442077.

КУПЛЮ
ПОСЛУГИ

Бориспіль

А якщо вам потрібно пофарбувати натуральну
шкіру, то будь ласка: куртка чорна — 200 грн,
коричнева — 250 грн, бордова — 300 грн; пальто
БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДОШКА (плащ) чорне — 250 грн, коричневе — 300 грн,
СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, ДУБ, ДО- бордове — 400 грн. Тел.: 0 95 1492131.
ШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) 5392119, 0 67
Бригада будівельників виконує абсолютно усі види
4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.
ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бетонно-монтажні, кладочні, оздоблювальні, покрівельні та ін.
ПОБУТОВА ТЕХНІКА
види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 1269208.
Бориспіль
Виконуємо будівельні та ремонтні роботи:
Холодильник «Zanusi» (ZRT 23100 WA), 2-камерпаркани, підшивки, водовідвід, септики та ін., а
ний, б/в, 1500 грн. Тел.: 0 63 1819032.
також демонтажні та підсобні роботи. Тел.: 0 99
ТВАРИНИ
4791140, Олександр.
Бориспіль
Комплексний ремонт квартир, офісів, будинків:
фундамент, кладка під ключ, гіпсокартон, кахель,
виготовлення парканів, зварювальні роботи, покрівельні роботи, вирізування дерев. Тел.: 0 99
2235183, 0 67 6888761, Олександр.
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

РІЗНЕ
Бориспіль
Втрачене посвідчення учасника бойових дій, серія
АБ №582513, видане на ім'я Олексієнка Андрія Вікторовича Головним управлінням особового складу
Генерального штабу ЗСУ 17.03.2007 р., вважати
недійсним.
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Оголошення та реклама

ТОВ «КЗБМ Астор»

реалізує сертифіковану продукцію

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ЩЕБІНЬ ГРАНІТНИЙ

Фракції 5-20, 20-40, 40-70
ДОРОЖНЯ (щебенева)

СУМІШ
ВІДСІВ ВАПНО
ПІСОК РІЧКОВИЙ
ЦЕМЕНТ

БЕТОН

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

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

ОВЕН. Не варто йти напролом, до успіху приведуть такі якості, як
м'якість. Не відмовляйтеся від
можливості допомогти друзям, тому що в найближчому майбутньому ви можете помінятися ролями.
ТЕЛЕЦЬ. У найближчі дні
ви зможете похвалитися
рідкісним спокоєм, витримкою, рівновагою. Гарний час
для рішення непростих питань
особистого життя.
БЛИЗНЮКИ. Тиждень
обіцяє виявитися вдалим
та прибутковим. Ви одержите саме те, про що давно мріяли,
знайдете гармонію.

РАК. Ваша кипляга
енергія дозволить піднятися кар'єрними сходами. Хоча ваші плани можуть змінитися через раптове відрядження.
ЛЕВ. Ви легко уникнете
стресів, конфліктних ситуацій і фінансових втрат,
усього лише виявивши
терпіння та обачність. Симпатії
навколишніх людей будуть на вашому боці.
ДІВА. Ви ризикуєте виявити себе зайво емоційною людиною і завдати
багато турбот не тільки собі. Будьте
стриманіше, ділиться своїми думками тільки з близькими людьми.

ТЕРЕЗИ. Починається цікавий, але досить заморочливий тиждень. Потреба самоствердитися в ситуації, яка створилася, зажадає від вас
значних зусиль..

КОЗОРІГ. Вам доведеться добре попрацювати, а
якщо ні, то вантаж незавершених справ загрожує здорово загальмувати ваше просування
вперед.

СКОРПІОН. Вам варто
внутрішньо зібратися, щоб
не пропустити важливих
подій, які обіцяють значний прибуток. Сконцентруйтеся на головних
справах, краще менше, та краще.

ВОДОЛІЙ. Ви можете
одержати просто лавину різноманітних можливостей для романтичних пригод і активного відпочинку. Тільки не варто весь час думати лише про власну вигоду.

СТРІЛЕЦЬ. Ви можете
зануритися в чужу суєту та
проблеми. Втім, чому б і не
допомогти близьким. Так ви заробите авторитет.

РИБИ. Постарайтеся розібратися у своєму внутрішньому світі. Там явно назріває революція - чи не треба придушити бунт?
Ви даремно всім незадоволені.
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АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 25 — 31 ТРАВНЯ

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

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