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ШТРАФИ ЗА
ПОРУШЕННЯ ПДР

В Україні набувають чинності нові штрафи за порушення правил
дорожнього руху. Про те, як вони вплинуть на ситуацію на дорогах,
«Вістям» розповів керівник Бориспільського батальйону патрульної
поліції Артур Шкроб.
стор. 6
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МОЛОДІЖНІ ІНІЦІАТИВИ
ГРОМАДИ БОРИСПІЛЬЩИНИ
 Для конструктивної бесіди щодо подальшого розвитку
у Бориспільській ОТГ молодіжних ініціатив небайдужих до
цього питання хлопців та дівчат зібрала їх незмінний лідер,
а віднедавна й депутат міської ради, заступник голови
комісії з питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, у
справах релігії, соціального захисту населення та охорони
здоров’я Вікторія Шевц. Яким буде молодіжний Бориспіль
та приєднані до нього села в подальшому, вирішували у
сесійній залі.
Юлія ГАМАН

Законопроект,
спрямований на
молодь
Найактивніша молодь Бориспільської ОТГ, яка має бажання долучитися до процесу розвитку громади,
зібралася днями у стінах виконавчого комітету на стратегічну сесію
з молодіжної тематики. Нагадаємо,
що не так давно Вікторія Шевц збирала спортивну спільноту для обговорення подальших кроків із розвитку спортивного життя ОТГ. Молодь охоче висувала свої ідеї щодо
розвитку молодіжної інфраструктури, робила сміливі закиди ведучим,
задавала питання.
Гостем, а за сумісництвом і співведучим зібрання, став депутат Верховної Ради Олександр Санченко —
автор законопроекту «Про основні
засади молодіжної політики». Він коротко познайомив присутніх із основними засадами законопроекту, виділивши, зокрема, найголовніше: дати нарешті молоді можливість доносити до влади інформацію
про свої потреби та необхідність
створення українського молодіж-

ного фонду, завдяки чому у молоді
відкриються інші перспективи щодо подання своїх ідей та можливості виграти престижні гранти на втілення омріяного в життя.

Потреби — від
велодоріжок до кіберспорту
У ході розмови було озвучено як
давно відомі проблеми, так і свіжі,
що постали нещодавно.
Виступали і представники бориспільських шкіл, студентства та молодіжних організацій, і молоді мешканці сіл, що приєдналися до міста.
Зокрема, активними були хлопці та
дівчата з Іванкова, Глибокого та Кучакова. Саме вони акцентували
увагу на тому, що всі ці роки розвиток спорту відбувався лише у місті,
а район у цьому плані пас задніх.
За їхніми словами, молодь у селах
спортивна, але необхідної інфраструктури немає. А ще у селах фактично відсутній простір, де молодь
могла би проводити своє дозвілля.
Присутні на зустрічі бориспільці
зауважили, що і місто не може похизуватися наявністю такого про-

стору. Немає ні об’єктів для дозвілля молоді, ні універсальних спортивних майданчиків для різних
видів спорту. Скрутна ситуація із
розважальними чи спортивними
об’єктами у віддалених від центру
мікрорайонах. До мінусів зарахували і відсутність велосмуг, дитячих
таборів, майстер-класів для молоді
тощо. За словами молоді, не було
б зайвим розвивати й кібер-спорт.

У підсумку
Список пропозицій бориспільської молоді виявився чималим.
Чи «потягне» його влада — покаже
час. Адже це не вперше у молоді запитують про потреби та бажання.
Присутні на зустрічі озвучили
сумніви з приводу вірогідності того, що хоча б частина їх побажань
буде реалізована й профінансована. У відповідь Олександр Санченко зазначив, що легким шлях не буде. «Омріяне вами просто так у місті не з’явиться, — наголосив він. —
Усе доведеться «вигризати зубами».
За результатами зустрічі присутніми було прийняте рішення сформувати у Бориспільській ОТГ Молодіжну раду для взаємодії влади
і молоді.

«Молодь — це великий
ресурс громади. І люди, які
прийшли сьогодні до влади,
мають бажання залучити
цей ресурс до розвитку молодіжної сфери. Розглядати
однобоко це питання не
варто, адже для його успіху
має бути з одного боку —
молодь, яка знає, що хоче, і
з іншого боку — влада, яка
зацікавлена це бажання під-

тримати. На сьогодні ми
маємо такий баланс.
Наша зустріч була лише
першою з ряду запланованих.
Для вдалого старту відбулося знайомство молодіжного
активу та обговорення потреб. Приємно, що ми дійшли висновку щодо необхідності створення Молодіжної
ради», — прокоментувала
зустріч Вікторія Шевц.

НАВЧАННЯ ОСВІТЯН — ОБОВ’ЯЗКОВЕ НАВІТЬ У КАРАНТИН
Валентина ОЛІЙНИК

Директор центру професійного розвитку педагогічних працівників Ніна Ковадло розповіла «Вістям» про те, як зараз, у період
карантинних обмежень, відбуваються курси підвищення кваліфікації освітян, для чого вони потрібні і що нового там з'явилось.
Курси підвищення кваліфікації
освітянам потрібні для того, щоб
бути в тренді, не відставати від того, що відбувається у сфері освіти.

Зазвичай атестацію проходять для
підвищення категорії або отримання звання, але за цим стоїть і заробітна плата вчителя.
За словами Ніни Ковадло, традиційно вчитель кожні п'ять років
своєї роботи має проходити атестацію, встигнувши набрати за цей
час обов'язкові 150 годин різних
курсів, обласних майстер-класів
тощо. Окрім курсів у традиційних
закладах післядипломної освіти, зараз з'явилося багато онлайн-курсів, які пропонують приватні платформи. Обмежень для вибору немає, головне, що треба пам’ятати
— вони обов'язково повинні мати
ліцензію МОН. Місцевим освітянам
рекомендують проходити курси на
платформах «EdEra» і «Prometheus»:
там різноманітна тематика, є і безкоштовні, і платні курси.
Також обов’язковою є вимога
пройти курс щодо інклюзивної освіти, адже з кожним роком в закладах
освіти збільшується кількість дітей

з особливими освітніми проблемами, а тому потрібно вміти і знати, як
з ними правильно працювати.
«У зв’язку з карантинними обмеженнями популярними стали дистанційні курси підвищення кваліфікації. При цьому вони є виїзні і дистанційні, очні і заочні. В Київському
обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів в Білій Церкві пропонують курси різного виду безоплатно. Бориспільські вчителі традиційно можуть
поїхати в університет імені Грінченка в м. Київ, але там курси лиш на
платній основі, ми оплачуємо лише
дорогу», — зазначає Ніна Ковадло.

 ОФІЦІЙНО
У 2019-му році курси підвищення
кваліфікації пройшли 142 педагогічні
працівники Борисполя. У 2020-му —
94, на 2021-й рік заплановано проходження курсів для 159 працівників.
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ПЕНСІЙНИЙ ФОНД — ОБМЕЖЕННЯ У ПАНДЕМІЮ
 У зв`язку з тривалим карантином громадяни, які
досягли пенсійного віку, цікавляться, як в умовах
обмеження прийому в сервісних центрах отримати потрібні
послуги. Які зміни відбулися у пенсійному забезпеченні
та як працює Пенсійний фонд Бориспільської ОТГ —
з’ясовували «Вісті».
Наталія ДОЛИНА

Отримати послуги без
особистого звернення
Начальник сервісного центру
Головного управління Пенсійного
фонду України у Київській області
Володимир Невінчаний зазначив,
що через коронавірус службі довелося переформатуватися, проте послуги надаються безперебійно і вчасно.
«Щодня до нас звертається біля 80
осіб з різних питань (оформлення та
перерахунок пенсій, отримання довідок тощо). Все потрібно зробити в
стислі терміни. Щоб зменшити чергу відвідувачів, створено веб-портал
Пенсійного фонду, де кожен зареєстрований відвідувач може отримати
потрібну інформацію, подати заявку.
Також ми впровадили режим виїзного обслуговування для тих категорій

людей, яким складно користуватися електронною формою звернення
(люди похилого віку, інваліди). Наші
спеціалісти виїжджають до їхнього
місця проживання з усіма підготовленими документами», — розповів
Володимир Невінчаний.

Прийом за попереднім
записом
Наразі в приміщенні Бориспільського пенсійного фонду великих
черг немає. Відвідувачі, яким потрібно з’ясувати певні питання особисто,
записуються у телефонному режимі
на будь-який зручний для них час.
Телефон для запису: 6 -37-64.
У відділі прийому заяв працюють
10 співробітників. Загальна кількість працівників (відділи перерахунку, призначення, виплат, юридичний, фінансовий) — 56 осіб.

 ЦИФРИ І ФАКТИ
У Бориспільській ОТГ (м. Бориспіль, Любарці, Кучаків, Іванків, Рогозів, Глибоке, Сеньківка) мешкає 83 тис. 726 осіб, із них 20 тис. 685
пенсіонерів.
В Пристоличній ОТГ мешкає 16 тис. 800 осіб, із них 2 458 пенсіонерів.
В Золочівській ОТГ — 5 800 мешканців, із них 1603 пенсіонерів.
У Вороньківській ОТГ — 14 тис. 64 особи, із них 3 485 пенсіонерів.
В Гірській ОТГ проживає 5 700 осіб, із них 1847 пенсіонерів.
Володимир Невінчаний розповів, що на сьогодні вже укладено угоду
з Вороньківською ОТГ. У відповідні дні виїжджають спеціалісти для
обслуговування місцевого населення. В найближчих планах — укласти
подібні угоди з рештою ОТГ.
Крім того, для зручності відвідувачів планується створити сервісний
центр пенсійного фонду в центрі Борисполя. За словами керівника, вже
є певні домовленості з Бориспільським міським головою Володимиром
Борисенко.

ВІД КОГО БЕРЕЖЕ
НАПІВЗРУЙНОВАНИЙ ПАРКАН?
Ілона НЕГОДА, фото автора
Бетонний паркан біля НВК ім. К.
Могилка (школа № 5) встановили
не так давно — не більше, ніж 10
років тому. Для бетонного паркану це не термін, строк служби якісного та правильно встановленого
паркану більше 50 років. Це доводить сусідня огорожа, встановлена ще за часів Радянського Союзу
навколо території військової частини — паркан-пенсіонер лише зовні виглядає не дуже презентабельно, але навіть не думає руйнуватися, чого не скажеш про його молодого «колегу».
Дірки, набиті дошки та метале-

ві рейки, щоб утримувати елементи паркану від падіння, гвіздки, що
стирчать із дощок, роблять огорожу не тільки потворною, але й небезпечною для учнів, що ходять
повз. Прохід не надто широкий, тому в разі падіння бетонних елементів відскочити буде нікуди.
Раніше ця частина пришкільної
території була відкритою, це був
короткий шлях добратися до школи. Непопулярне рішення невдоволеним закриттям зручного проходу учням та вчителям пояснили
заходами безпеки — мовляв, паркан не дасть потрапляти на шкільне подвір’я наркоманам та п’яни-

цям. Втім, паркан не дуже допоміг, бо вже через кілька років цією ж причиною (наркоманами та
п’яницями, які влаштовують посиденьки) керівництво школи мотивувало демонтаж Кургану слави,
встановленого на території школи учнями у 1976 році на честь загиблих під час Другої світової війни мирних мешканців військового містечка.
Від кого та чи може взагалі захистити подібна огорожа, яка справляє
враження, що за нею знаходиться не
школа, а закинутий режимний об’єкт,
і хто відповідатиме у разі нещасного
випадку через її руйнування?

Кому не
індексують пенсії
Згідно із чинним законодавством, пенсії не індексують таким категоріям:
• держслужбовцям;
• науковим працівникам;
• помічникам нардепів;
• тим, хто отримує спецпенсії
або довічне утримання (судді,
прокурори);
• тим, кому виплату вперше
призначили у 2019-2021 році.
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«ОСОБЛИВІ» ДІТИ У ЗВИЧАЙНИХ ШКОЛАХ:
ЯК ПРАЦЮЄ ІНКЛЮЗІЯ У БОРИСПОЛІ
 Раніше освітній процес дітей з особливими освітніми
потребами був практично ізольованим — для них неохоче
відкривали двері школи, а батьки боялися віддавати
своїх дітей у «недружнє» середовище, тому надавали
перевагу спеціалізованим школам або індивідуальному
чи домашньому навчанню. Чотири роки тому Україна
зробила крок до європейської практики — впровадження
інклюзії у звичайних школах. Зараз «особливі» діти можуть
навчатися та розвиватися у звичайному соціумі. Як нові
реалії втілюються в життя у Борисполі, «Вістям» розповіла
начальник відділу загальної середньої та дошкільної освіти
управління освіти і науки Бориспільської міської ради
Валентина Гулая.
Наталія ТОКАРЧУК, фото автора

Офіційно
Інклюзія (від Inclusion — включення) — процес збільшення ступеню участі всіх громадян у соціальному житті. Інклюзивна освіта
— це система освітніх послуг, що
ґрунтується на принципах недискримінації, врахуванні багатоманітності людини, ефективного залучення до освітнього процесу
всіх його учасників та забезпеченні права дитини здобувати освіту в
умовах загальноосвітнього закладу. Інклюзивне навчання часто вважають альтернативою інтернатній
системі, за якою діти з особливими
освітніми потребами навчаються в
спеціальних закладах освіти та змушені проживати в інтернатних відділеннях.
Головне завдання інклюзії —
жодна дитина не має відчувати себе іншою та виключеною з освітніх,
культурних і соціальних процесів.
Згідно нового Закону України
«Про освіту» діти з особливими
освітніми потребами мають повне право здобувати освіту в усіх
закладах освіти. Зокрема такі діти мають право на:
• дистанційну та індивідуальну
форми навчання;
• психолого-педагогічну та корекційно-розвиткову допомогу;
• інклюзивні та спеціальні групи
(класи) у закладах загальної середньої освіти;
• «підлаштовані» для їхніх потреб
загальноосвітні школи і класи, тобто мають відповідні архітектурні
перепланування;
• корекційних педагогів, тьюторів, психологів;
• адаптовані навчальні плани та
програми, методи та форми навчання, ресурси спеціальної освіти,
партнерство з громадою.

Як це діє на практиці
За словами Валентини Гулаї, зарахування до інклюзивних груп та
класів відбувається відповідно до
передбаченого законодавством
порядку. Процедура максимально проста — якщо батьки мають
на руках висновок інклюзивно-ресурсного центру і там рекомендована така форма навчання, вони

йдуть у заклад освіти, територіально зручний для них, і пишуть
заяву про організацію інклюзивного навчання для своєї дитини.
Отримання подібної заяви вже є
підставою для відкриття інклюзивної групи чи класу. Наступним кроком є створення в закладі команди
психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами. Туди входять вчителі, які працюватимуть безпосередньо з дитиною, директор або
заступник з навчально-виховної
роботи, асистент, психолог, соціальний педагог, батьки або законні
представники дитини, що складають індивідуальну програму розвитку для даної дитини.
«Наповнюваність таких дітей
у звичайному класі може бути не
більше двох-трьох осіб, щоб клас
не був перевантаженим, діти відчували себе комфортно, а освітній
процес був ефективним. Крім того, у висновку обов’язково прописується, чи потребує дитина асистента вихователя чи вчителя, тобто людини, яка буде допомагати
їй сприймати та засвоювати матеріал та буде знаходитись поряд із
нею безпосередньо на уроках та
заняттях. Асистент завжди знаходиться в класі, біля дитини. Вчитель
дає матеріал, а асистент за потреби додатково роз’яснює його, дає
інші допоміжні завдання. Крім того, при проходженні курсів підвищення кваліфікації всі вчителі додатково навчаються роботі з дітьми
з особливими освітніми потребами,
тому мають бути готові до того, що
«особлива» дитина може з’явитися
у них у класі», — зазначає Валентина Гулая.
Слід розрізняти асистента вчителя (вихователя) і асистента дитини.
Якщо асистент вчителя — це педагогічний працівник, що має визна-

чене коло обов’язків, а його робота
оплачується державою, то асистентом дитини може бути навіть мама
чи інший волонтер, головне — щоб
цій людині довіряли батьки.
Якщо дитина потребує психокорекційних занять і відповідна рекомендація міститься у висновку
інклюзивно-ресурсного центру, садок чи школа забезпечують їх проведення, за потреби залучаючи
спеціалістів-психологів. На додаткові психокорекційні заняття виділяється державна субвенція.

Бориспіль
інклюзивний
За інформацією управління освіти і науки Бориспільської об’єднаної територіальної громади, станом
на 1 січня у закладах загальної середньої освіти в умовах інклюзії навчалось 47 учнів у 42-х класах. Найбільше «особливих» дітей здобувало освіту в гімназії «Перспектива»,
ЗОШ 6 і 7. Загалом інклюзивні класи мають усі школи ОТГ, за виключенням Глибоцької та Любарецької
— не тому, що немає можливості їх
організувати, просто на даний момент відсутня потреба (немає запиту від батьків). На сьогодні у школах Бориспільської ОТГ відкрито 29
ставок асистентів-учителів.
Що стосується дошкільних навчальних закладів, то інклюзивна
мережа містить 36 груп, в яких виховується 54 дитини. Найбільше
«особливих» дітей у ДНЗ №3, «Росинці» й «Сонечку».
На запитання щодо наявності
скарг чи зауважень від батьків звичайних дітей щодо незадоволення
навчанням поряд із ними дітей, що
потребують особливого підходу,
фахівець управління освіти запевняє: за час її роботи таких не було.

«Є певна категорія дітей, які потребують особливої моделі спілкування, мають проблеми з поведінкою чи більш вразливі. Усі особливості поведінки виявляють у
інклюзивно-ресурсному центрі
при обстеженні за рядом методик. Якщо фахівці бачать, що дитина не може перебувати в колективі, бо це завдасть стресу і
їй, і іншим дітям, батькам порекомендують індивідуальну форму навчання — педагогічний патронаж. Зокрема, така форма навчання передбачає, що дитина може перебувати в класі, але не на
постійній основі, а лише на деякі години чи уроки. Усі ці нюанси
зазвичай прописуються в індивідуальній програмі розвитку, що
складається для кожної дитини.
Команда психологічного супроводу може вносити до неї свої пропозиції чи зауваження, щоб вона
максимально підходила дитині.
В залежності від розвитку дитини (якщо є погіршення стану чи
навпаки, покращення) в програму можуть вноситися відповідні правки», — зазначає Валентина Гулая. Індивідуальна програма
розвитку складається на навчальний рік, затверджується директором закладу освіти, погоджується батьками або іншими законними представниками дитини та переглядається два-три рази на рік
(у разі потреби частіше) з метою її
коригування.

Замість комісій —
інклюзивно-ресурсні
центри
За словами співрозмовниці,
психолого-медико-педагогічні комісії, що діяли в Україні до

2018-го року, нині замінили інклюзивно-ресурсними центрами. В Україні діє розгалужена мережа таких центрів. Крім виконання функцій колишніх комісій
— обстеження дітей та надання
висновку про розвиток дитини
— вони надають психолого-педагогічні та корекційні послуги,
забезпечують кваліфікований
супровід дитини з особливими
освітніми потребами.
«Перевагою та особливістю таких центрів є наявність вузьких
спеціалістів. Наприклад, не тільки логопеда, психолога та соціального педагога, як у школах чи садках, а й дефектолога, реабілітолога. Працівники ІРЦ надають корекційно-розвиткові послуги дітям,
які не охоплені навчанням, тобто
не навчаються в закладах освіти.
Але можуть надаватися послуги
й дітям, що займаються в закладі
освіти: наприклад, якщо там відсутній дефектолог чи реабілітолог, а дитина його потребує. В тому числі в бориспільському центрі
обстежуються і діти-підопічні соціальної установи «Наш дім», — пояснює фахівець.
У Борисполі інклюзивно-ресурсний центр функціонує із 2018-го
року на базі ЗОШ №6, для його роботи виділене спеціальне приміщення.
Важливо, що висновок про можливість навчання дитини у закладі освіти може бути наданий будьяким інклюзивно-ресурсним центром, не обов’язково за територіальною приналежністю. Тому, якщо
родина переїхала, їй не обов’язково знову проходити обстеження.
Його достатньо проводити лише
при зміні садочка на школу, при переході з початкової школи в середню або за бажання батьків чи рекомендації фахівців.
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ОБ’ЄДНАННЯ
ЖЕК №1 ТА ЖРЕУ
 У Борисполі планувалося об’єднання ЖЕК №1 та ЖРЕУ.
Про те, чи затвердять це рішення, «Вісті» поцікавилися
у Ігоря Шалімова, голови комісії з питань житловокомунального господарства, приватизації, благоустрою та
екології.
Тетяна ХАУХА
За словами Ігоря Шалімова, дане питання на обговорення до комісії з питань житлово-комунального господарства, приватизації,
благоустрою та екології не подавали: «На комісії це питання не обговорювалося. Проте ми задали його
профільному заступнику міського
голови Віталію Горкуну. Він зазначив, що така ідея дійсно була, але
не знайшла підтримки серед депутатів. Особисто я вважаю таке об’єднання недоцільним, адже у нас місто поділене на дві ділянки обслуговування. Зараз ЖЕК №1 та ЖРЕУ
знаходяться один з одним у конкурентних умовах, і це правильно. Таким чином бориспільці можуть от-

римувати більш якісні послуги».
Довідково. На обслуговуванні
ЖЕК-1 перебуває 124 будинки, КП
«ЖРЕУ» — 84. Середній вік будинків КП «ЖРЕУ» — 50 років, ЖЕК-1
обслуговує центральну частину міста з більш новим житлом.
Сучасні підприємства з надання
послуг по утриманню будинків не
зацікавлені в обслуговуванні старих 50-річних будинків, адже проблем із ними більше, ніж заробітків.
Саме тому, за словами Ігоря Шалімова, для Борисполя є життєво необхідним зміцнювати позиції в комунальній сфері, щоб ЖЕКи нормально працювали, а жителі всіх
будинків, в тому числі старих, отримували послуги вчасно та якісно.

БЛИЗЬКО 80 млн грн КОМУНАЛЬНИКАМ
Тетяна ХАУХА
12 березня відбулося засідання комісії з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології. На ньому
зібралися депутати та керівники підприємств ЖКГ, щоб розглянути питання ресурсного
забезпечення Програми щодо підтримки діяльності комунальних підприємств міста Борисполя на 2020-2021 роки.
«Прийнята програма розвитку комунального господарства
передбачає реконструкцію дуже
багатьох слабких місць, зокрема
тепломережі, водопроводу та каналізації, купівлю нової техніки,
— зазначив Ігор Шалімов, голова
комісії з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології. —
Ця програма передбачає близько
80 млн грн видатків. На мою думку, комунальне господарство нашого міста потрібно зміцнювати.
Остання зима показала, що Бориспіль не готовий до великих снігопадів. Тому наразі робимо роботу над помилками та вже передбачили закупівлю навантажувачів для снігу для очищення
доріг та тротуарів». У програмі
передбачили кошти на закупівлю різноманітної техніки, напри-

клад, 1 млн 80 тис. грн на закупівлю гудронатора та 2 млн 300 тис.
грн — на ескалатор.
Щодо питання ремонту доріг,
яке теж піднімалося на засіданні,
Ігор Шалімов зазначив, що у минулому році на капітальний ремонт та будівництво нових доріг
було виділено близько 170 млн
грн, а місцеве КП виконало робіт лише на 4,5 млн грн, і це дуже мало.
За словами голови комісії, бориспільські комунальні підприємства можуть і будуть на рівні з
приватними брати участь у тендерах, які проводяться у Борисполі.
А завдання комісії — зробити професію комунальника почесною та
високо оплачуваною. «Ми всіляко

будемо підтримувати ініціативи діючого голови ОТГ, який щиро хоче зробити наше місто кращим», —
зазначив Ігор Шалімов.
Варто розуміти, що є різниця
між «живим» фінансуванням і програмою. «Програма — це наміри
та плани, а бюджетом ми фактично підтверджуємо та підкріплюємо фінансування, — зазначила
під час засідання комісії заступник
міського голови Тамара Матяш. —
Наразі бюджет підкріплено на 98
мільйонів грн видатків».
На сьогодні маємо таке ресурсне забезпечення Програми щодо підтримки діяльності
комунальних підприємств міста Борисполя на 2020 – 2021
роки.

«Позиція комісії — допомагати комунальним підприємствам,
щоб кожен керівник розумів свою відповідальність і вчасно інформував про те, що йому потрібно для більш ефективної роботи», — зазначив Ігор Шалімов.

ОЛЕСНИЦЬКЕ СЬОГОДНІ: СОБАЧІ ЕКСКРЕМЕНТИ, БРИДКА ВБИРАЛЬНЯ І АКВАПАРК
 Традиційно з приходом тепла містяни все більше
вільного часу проводять на природі. Зелених зон у місті
небагато, а цивілізовано облаштованих для відпочинку —
ще менше. Сумна ситуація і з місцевими водоймами: вода
в них, як відомо, непридатна для купання.
Юлія ГАМАН, фото автора

«Собачі» пляжі
Олесницьке ще не повністю прокинулося після зимової сплячки,
його вода ще скута кригою. Але пляж уже користується популярністю
— щоправда, поки для собачників, які вигулюють тут домашніх улюбленців, судячи зі слідів на піску. Постійний і неконтрольований вигул
собак на цьому озері — одвічна проблема. Тому, якщо ви не хочете
натрапити на «міну», уважніше дивіться під ноги або ж ходіть лише
доріжками. На щастя, їх тут вистачає. До речі, доріжки, на противагу
міським дорогам, рясно вкритим вибоїнами після зими, у належному
стані. Уціліли і посаджені дерева, а от чи прижилися — буде зрозуміло
після приходу весняного тепла.

Сміття прибирають, вбиральню — ні
По нефарбованих лавочках видно, що за весняне прибирання ще не
бралися. Але порожні урни для сміття говорять про належну роботу
відповідних служб. Втім, до місцевої вбиральні, судячи з усього, вони
ще не заглядали. Відкриті настіж двері говорять про те, що вбиральню
відвідують, але аж ніяк не комунальні служби.
Радує встановлений на зеленій зоні дитячий майданчик. Влітку ця
територія заросте травою, і ним можна буде скористатися. Зараз цього
не дає грязюка та численні калюжі.

Висновок: є недопрацювання
Загальне враження від Олесницького озера ніби й позитивне — доглянуто, прибрано, облаштовано. Але споглядаючи зарості по інший
бік озера, ближче до іншої водойми, ловиш себе на думці, що допрацьовано не все. Територія навколо самого озера окультурена, а вільні
площі поблизу перетворюються на дикі зарості, де влітку пиячаті,
смітять та галасують.

Чи буде аквапарк? Коментар із приводу
Чи з’явиться колись на Олесницькому обіцяний аквапарк? І чи можна
взагалі задіяти наявну територію для подібного виду дозвіллля? Свою
думку з цього приводу висловив бориспільський архітектор Євгеній
Кулик. «Територія Олесницького озера замала для втілення в життя
такого грандіозного проекту, адже на площі майже в 10 гектарів більшу
частину займає озеро. Наголошу, згідно Плану зонування ця територія
належить до зони рекреації, яка передбачає можливість розміщення
скверів, бульварів, парків загального користування тощо. Враховуючи
обмеження у вигляді прибережно-захисних смуг від води та щодо висотності будівель, зведення там капітальних будівель для розміщення
аквапарку, подібного до броварського, стає практично нереальним.
Маючи бажання та розумний підхід до кожного метра території, можна
зробити чудову зелену зону — із місцями для відпочинку, пристойним
пляжем та гарним парком. Аквапарк на території Олесницького — примарні сподівання».

Читайте «Вісті» в інтернеті, залишайте свої коментарі, пропозиції,
беріть участь в обговоренні матеріалів.
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ШТРАФИ ЗА ПОРУШЕННЯ ПДР:
ЩО ЗМІНИЛОСЬ І ЯК ЦЕ ВПЛИНЕ НА ДОРОЖНІЙ РУХ
 В Україні набувають чинності нові штрафи за
порушення правил дорожнього руху. Про те, як вони
вплинуть на ситуацію на дорогах, «Вістям» розповів
керівник Бориспільського батальйону патрульної поліції
Артур Шкроб.
Богдан РАК
«Не зовсім вірно казати, що це
просто підвищення штрафів. Їх привели у відповідність до сучасних
реалій і цін. Адже що таке штраф
51 грн для пішохода за перехід дороги у невстановленому місці? Хочеться зазначити, що суттєво змінились санкції за повторні порушення правил дорожнього руху.
Наприклад, за водіння автомобіля
у стані алкогольного сп’яніння», —
зазначає Артур Шкроб.
Згідно статистики, за минулий рік
в Україні близько 10 тисяч водіїв двічі на рік притягувались до відповідальності за те, що сідали за кермо
напідпитку. Близько 5 тисяч були помічені п’яними тричі і більше разів.
Раніше максимальний штраф, який
їм загрожував, складав 40800 грн
та позбавлення прав керування на
10 років. Зараз санкції стали жорсткішими: 51 тис. грн штрафу, адміністративний арешт на строк 15 діб,
позбавлення права керування на 10
років та конфіскація автомобіля.
«Загалом усі зміни направлені
саме на тих, хто регулярно нехтує
ПДР та постійно наражає на небезпеку інших учасників дорожнього
руху. На мою думку, це правильно.
Також зросли штрафи саме за грубі порушення правил дорожнього руху. Наприклад, якщо раніше
при перевищенні швидкості більш
ніж на 20 км/год штраф складав 255

грн, зараз він 340 грн. Це несуттєве
зростання. А ось для тих, хто перевищує швидкість більш ніж на 50
км/год, санкції змінились суттєво,
з 510 грн на 1700 грн», — зауважує
Артур Шкроб.
Змінились і штрафи для пішоходів. Якщо раніше за перехід вулиці у невстановленому місці штраф
складав 51 грн або попередження,
зараз 255 грн.
«Останнім часом ми багато уваги
приділяємо роботі з пішоходами,
адже вони часто порушують ПДР,
забуваючи, що також є учасниками дорожнього руху. Посилена увага — на автомагістраль Київ-Бориспіль, адже згідно правил, по ній
не можуть рухатись ані пішоходи,
ані велосипедисти. На вулиці Київський Шлях, незважаючи на кількість світлофорів та пішохідних переходів, люди все одно перебігають там, де їм зручніше», — розповідає Артур Шкроб.
Були змінені і процесуальні моменти. Раніше термін розгляду в
суді був 3 місяці, але через завантаженість суддів були непоодинокі випадки, коли вони не встигали розглянути справу і порушник
уникав покарання, зараз цей строк
збільшено до 1 року.
«Також прибрали норму, згідно
якої справу могли закрити по малозначності, та можливість передачі справи на розгляд трудового ко-

лективу. Така ще радянська «спадщина» донедавна була прописана в
українському законодавстві. Я стикався з випадком, коли трудовий
колектив за важке порушення ПДР
прийняв рішення обмежитись усним зауваженням», — згадує співрозмовник.
Важливим нововведенням, на
думку керівника бориспільського батальйону патрульної поліції,
є чітко прописані обов’язки водія
при зупинці авто поліцією.
«Водій повинен залишатись у автомобілі та не виходити без дозволу поліцейського, а руки тримати в
полі зору правоохоронця. Те ж сто-

БІЗНЕС
НА ВЛАСНІЙ КУХНІ
Валентина ОЛІЙНИК, фото з домашнього архіву Тетяни Глухової
Бориспілька Тетяна Глухова,
молода мама в декреті, розповіла «Вістям» про додатковий заробіток на приготуванні домашніх напівфабрикатів.
Сьогодні цю жінку вже добре
знають у місті, для продажу вона готує великий асортимент: домашні пельмені, млинці, чебуреки,
бендерики, сирники, голубці тощо.
Свою ідею виношувала довго,
і одного разу спробувала запропонувати іншим те, що у неї виходить найкраще — бендерики
(складені млинці) з м’ясом. Позитивні відгуки надихнули, згодом асортимент почав розширюватися.
«Якось одна клієнтка, забираю-

чи замовлення, запитала, що я іще
готую. Я тоді швидко зорієнтувалась: сказала, що поки нічого, але
з наступного тижня вже будуть пельмені, вареники з картоплею і капустою», — сміється жінка, згадуючи ситуацію.
Зараз за тиждень до жінки із замовленнями звертається в середньому 5-6 людей. Час на підзаробіток є не завжди, однак намагається нікому не відмовляти.
На запитання про найпопулярнішу страву на замовлення відповідає: «Пельмені. На другому місці після них — вареники з картоплею і сиром».
Тож якщо маєте якийсь хист або
бажання чомусь навчитися — сміливо дійте. Можливо, зовсім скоро ви самі здивуєтеся, яким доречним було ваше захоплення.

сується пасажира. Лише на вимогу
поліцейського і водій, і пасажири
зобов’язані вийти з транспортного
засобу», — коментує Артур Шкроб.
Також в законі тепер чітко прописано, що на вимогу поліцейського водій зобов’язаний надати йому посвідчення водія у такий спосіб, аби правоохоронець мав змогу ознайомитись з усіма даними в
документі.
«Це дуже важливий момент. Адже раніше це не було чітко прописано, чим і користувались деякі водії. Покаже на секунду права і ховає. І каже: я вам показав, усе. А що
можна прочитати за секунду?», —

розмірковує Шкроб.
Також цікавий момент стосується прав поліції фіксувати порушення за допомогою технічних
засобів. Так, при оформлені матеріалів за керування ТЗ у нетверезому стані раніше необхідно було залучати свідків. Зараз для суду замість свідків можна буде використовувати запис із натільної
камери поліцейського.
Загалом, на думку Артура Шкроба, нові зміни спростять роботу
правоохоронців, нададуть їм можливість більш якісно виконувати
свою роботу по забезпеченню безпеки дорожнього руху.
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ЧИ ЗАЛИШИТЬСЯ
БОРИСПІЛЬ БЕЗ
БАСКЕТБОЛУ?
 Близько місяця тому до своєї тренерської діяльності
приступив Антон Міняйленко — єдиний на сьогодні тренер
з баскетболу в ДЮСШ. Про спортивну кар’єру та плани
на майбутнє молодого та талановитого спортсмена
дізнавалися «Вісті».
Тетяна ХАУХА
Антон Міняйленко почав займатися баскетболом ще в 12 років,
навчаючись у бориспільській гімназії «Перспектива». Керівником
секції була єдиний на весь Бориспіль тренер із баскетболу Наталія Сосімович. Саме вона і прищепила Антону цікавість до цього виду спорту.
У місті не було можливостей
професійного зростання, тому з
15-ти років хлопець три роки займався спортом у столиці — тренувався 4 рази на тиждень та виступав за київську баскетбольну
команду. Свого часу два роки виступав на вищому юнацькому рівні. А під час навчання в Національному авіаційному університеті на
економічному факультеті був капітаном баскетбольної команди
навчального закладу. «Я не пішов
у професійний спорт, оскільки,
спілкуючись зі старшими спортсменами, побачив їх життєвий
шлях та зрозумів, що потрібно
мати освіту. Адже якщо в тебе
якась травма, ти просто вилітаєш зі спорту та не знаєш, чим надалі займатися в житті. Тому крім
спорту потрібна ще додаткова
освіта», — розповідає Антон Міняйленко. Студентська команда,
де грав хлопець, завжди займала другі-треті місця по Київській
області — першими завжди були
баскетболісти НТУУ «КПІ» або команда Національного університету фізичного виховання та спорту України.

Тренерський шлях
«З чого розпочався мій тренерський шлях? 30 серпня я дізнався, що Наталія Геннадіївна вже не
буде займатися тренерською діяльністю, а вже 1 вересня я подавав документи на навчання до Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету
імені Григорія Сковороди на факультет фізичної культури, спорту
і здоров’я, щоб мати можливість
працювати тренером з баскетболу, — розповідає Антон Міняйленко. — Насправді я не збирався бути тренером. Адже це фінансово малозабезпечена професія.
Всі хочуть жити в комфорті. Але
мій перший тренер Наталія Сосімович сказала, що вона більше
не буде тренувати дітей. Графік надважкий — з 8 ранку до 18 години. Щоб цей вид спорту не зупинився, не зник в Борисполі, я ви-

рішив започаткувати власну баскетбольну школу. Шкода, але не
склалося. Проте я впевнений, що
потрібно тренувати дітей, тому й
пішов в ДЮСШ працювати тренером з баскетболу. Наразі я єдиний
тренер із баскетболу в Борисполі, інакше цього виду спорту в нашому місті не існувало б узагалі.
Адже, наскільки мені відомо, були
лише факультативи з баскетболу в
одному з ліцеїв, оце й усе», — розповідає спортсмен.
Життєва філософія Антона Міняйленка — через спорт доносити до дітей правильні цінності,
створити для них здорову атмосферу та правильне оточення. Адже якщо вони не зайняті, то їх виховує вулиця, зі всіма наслідками
цього. «Моя мрія та одночасно
мета — забрати з вулиці якомога
більше дітей», — говорить юний
тренер.

Найкращий
баскетбольний
майданчик — для
гімнастики

За словами Антона Міняйленка,
наразі у Борисполі немає тренерів та умов для занять баскетболом. Спортивні зали для баскетболу є, але вони використовуються
не за призначенням, наприклад,
для занять гімнастикою чи танцями. І графік занять розписаний абсолютно на всі години.
Є чудові майданчики у гімназії «Перспектива» (на вулиці та в
спортивному залі), проте там занять із баскетболу не проводять.
У спортивній школі також немає
майданчика для занять баскетболом.
Про баскетбол мріють багато дітей, а починають займатися з 8 років. «Здебільшого в мене займаються 11-12-річні, є і 8-річні діти.
Тренування відвідує близько 25 дітей, це дві баскетбольні команди.
Тренування проводжу в ЗОШ №8
на вихідних та в середу з 7-ї години ранку. Як потеплішає, будемо
займатися на майданчику в міському парку», — розповідає Антон.

Вуличний баскетбол
Вуличний баскетбол — це гра 3
на 3. У Борисполі родоначальники
цього руху — це баскетболісти та
ентузіасти, яких очолила років 10
тому громадський діяч, а нині де-

путат міської ради Вікторія Шевц.
«Є у нас Всеукраїнська стрітбольна ліга, яка проводить в Борисполі 1-2 турніри за літо. Діти
самі туди йдуть. Вони бажають
розвиватися в баскетболі. В 16 років я сам залюбки цим займався»,
— розповідає Антон.

Міфи про баскетбол
У баскетбол можуть грати діти
з різними фізичними даними. Це
міф, що туди потрібні лише найвищі. Адже у грі важливі різнопланові позиції гравців: 1-й — розігруючий захисник — маленький
та прудкий; 2-й — атакуючий захисник — людина з гарною координацією; 3-й — легкий форвард-універсал; 4-й — важкий
форвард; 5-й — центровий (високі хлопці та дівчата).
Існує дві протилежні думки щодо того, як стати найкращим баскетболістом. Перша — вік не має
великого значення, починай грати у баскетбол, коли забажаєш.
Але досягали таким чином грандіозних успіхів та грали в NBA
одиниці. Інша думка — бажано
розпочинати займатися баскетболом з 8-9 років. Проте тут все
індивідуально: якщо дитина розпочинає грати у 8-9 років, у неї
набагато більше шансів досягти
успіху в баскетболі, але головне
все ж таки завзяття та хист.
Щодо командної гри, то якщо
команда хоче бути першою по
області та достойно представляти себе та входити в топ-10, по-

винна мати мінімум три тренування по півтори години щотижня, а в ідеалі — чотири тренування команди та індивідуальна
робота з гравцями, щоб розвивати їх найсильніші якості.

Нові можливості
Зараз для кожного є унікальна
можливість, проявивши свій спортивний талант із баскетболу, навчатися за кордоном та водночас
грати за баскетбольну команду в
Європі чи США. В результаті дитина отримає престижну освіту та
вдосконалюватиме навички гри в
баскетбол на міжнародному рівні.
Може побачити світ, вивчити різні
мови. І далі за бажанням або розвивати своє спортивне майбутнє,

або, отримавши престижну освіту,
займатися кар’єрою.
Наразі вже не принципово грати
в збірній України, щоб стати першокласним гравцем у Європі. Адже є
спеціальні агентства, які проводять
відбори. Учні грають на відборах,
на них дивляться скаути коледжів,
університетів, а потім найкращим
роблять пропозицію грати за конкретний коледж чи університет. В
результаті дитина має і стипендію
на навчання, і можливість грати в
баскетбол на більш високому рівні.
Баскетбол — гра, що об’єднує
та надихає розкривати власний
потенціал. Тому якщо у вас є бажання — спробуйте займатися
цим видом спорту, можливо, життя приготувало для вас успішне
спортивне майбутнє.
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ПОНЕДІЛОК, 22 березня
UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.10 Енеїда
6.30 М/ф "Ходить гарбуз по городу"
6.40 М/ф "Історія про дівчинку, яка
наступила на хліб"
6.50 М/ф "Колосок"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 0.05, 5.25 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20
Суспільна студія
9.30 Т/с "Віра" (16+)
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.25, 0.30, 5.50 Спорт
15.20 Країна пісень
15.55 Т/с "Любов під час війни" (16+)
17.25 "Боротьба за виживання"
18.55 "Супротивники рифів"
19.55 "Світ дикої природи"
21.35 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
0.40 "Супер - чуття"
1.10 Т/с "Посольство" (16+)

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30, 4.10 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.20, 12.20, 14.15 "Одруження наосліп"
16.00 "Світ навиворіт"
17.10 Мелодрама "Навчи мене кохати"
20.45 Комедія "Папік"
22.00, 23.05 Т/с "Родичі"
0.10 Комедія "Кухня"
1.10 "Голос країни 11"
5.35 "Життя відомих людей"
ІНТЕР.
2.30 Т/с "Свідок обвинувачення"
4.55, 5.00 "Телемагазин"
5.25, 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"
10.05, 18.00, 19.00, 3.55 "Стосується
кожного"

ВІВТОРОК, 23 березня
UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.10 Енеїда
6.30 М/ф "Бегемот та Сонце"
6.40 М/ф "Братик Кролик та Братик Лис"
6.50 М/ф "Будиночок для Равлика"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.35, 5.10 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20
Суспільна студія
9.30 Т/с "Віра" (16+)
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 5.45 Спорт
15.20 Країна пісень
15.55 Т/с "Любов під час війни" (16+)
17.25 Схеми. Корупція в деталях
18.55 Д/ф "Дика прогулянка"
19.55 "Світ дикої природи"
21.55, 0.20, 5.55 Спорт. Аспект
22.00 "Виживання у дикій природі"
23.00 #ВУКРАЇНІ
0.30 "Супер - чуття"
1.00 Т/с "Посольство" (16+)

2.20 "Дикуни. Дикі забави в зоопарку
Сан-Дієго"
2.40 Бюджетники
КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30, 4.10 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.20, 12.20, 14.15 "Одруження наосліп"
16.00 "Світ навиворіт"
17.10 Мелодрама "Навчи мене кохати"
20.45 Комедія "Папік"
22.00 Т/с "Родичі"
23.05, 0.05 Комедія "Кухня"
1.10 Комедія "Ва-банк"
3.10, 5.35 "Життя відомих людей"
ІНТЕР.
5.30, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом
Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини

СЕРЕДА, 24 березня
UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.10 Енеїда
6.30 М/ф "Рукавичка"
6.40 М/ф "Козлик та його горе"
6.50 М/ф "Як їжачок шубку міняв"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 0.00, 5.10 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20
Суспільна студія
9.30, 1.00 Т/с "Віра" (16+)
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.35, 5.45 Спорт
15.20 Країна пісень
15.55 Т/с "Любов під час війни" (16+)
17.25 #ВУКРАЇНІ
18.55 UEFA U21 Чемпіонат Європи з
футболу 2021 г. Чехія - Італія
21.55 UEFA U21 Чемпіонат Європи з
футболу 2021 г. УгорщинаНімеччина
2.40 Бюджетники
4.10 Д/ф "Три Івани"
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12.25 Х/ф "Париж зачекає" (12+)
14.15 Х/ф "Чи вмієш ти зберігати
секрети?" (12+)
16.05 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.50 Т/с "Агата Рейзін" (12+)
1.50 Т/с "Спокуса" (12+)
КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.25
Сьогодні
9.00 Зоряний шлях. Новий сезон
10.40 Місія: краса. Новий сезон
11.45 Реальна містика. Новий сезон
13.55, 15.30 Т/с "Жіночий лікар 2" (16+)
17.10, 4.45 Т/с "Виклик" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Сашка" 1, 2 с. (12+)
23.10 Т/с "Три сестри" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Три сестри" 3 с. (12+)
ICTV.
4.55 Скарб нації
5.05 Еврика!

7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочи"
12.25 Х/ф "Із Неаполя з любов'ю" (12+)
14.30, 15.30 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.55 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.50 Т/с "Агата Рейзін" (12+)
1.45 Т/с "Спокуса" (12+)
КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.25
Сьогодні
9.00 Зоряний шлях. Новий сезон
10.40 Місія: краса. Новий сезон
11.45 Реальна містика. Новий сезон
13.55, 15.30 Т/с "Жіночий лікар 2" (16+)
17.10, 4.00 Т/с "Виклик" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Сашка" (12+)
23.10 Т/с "Три сестри" 4, 5 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Три сестри" 6 с. (12+)

20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.50 Т/с "Агата Рейзін" (12+)

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30, 4.10 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.20, 12.20, 14.15 "Одруження наосліп"
16.00 "Світ навиворіт"
17.10 Мелодрама "Навчи мене кохати"
20.45 Комедія "Папік"
22.00 Т/с "Родичі"
23.05, 0.10 Комедія "Кухня"
1.15 Комедія "Ва-банк 2"
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 "Позаочи"
12.25 Х/ф "Суперзять" (16+)
14.30, 15.30 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 4.00 "Стосується кожного"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.50, 2.25
Сьогодні
9.00 Зоряний шлях. Новий сезон
10.40 Місія: краса. Новий сезон
11.45 Реальна містика. Новий сезон
13.55, 15.30 Т/с "Жіночий лікар 2" (16+)
17.10, 4.45 Т/с "Виклик" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.35 Футбол. Ліга Нації УЄФА Франція Україна
0.00 Т/с "Три сестри" 7 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Три сестри" (12+)
3.15 Реальна містика
ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)

Тел.: 067-238-88-58

5.10 Служба розшуку дітей
5.15, 10.10 Громадянська оборона
6.00 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
11.05 Секретний фронт
12.10, 13.15 Анти-зомбі
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.15 Х/ф "Будь кмітливим!"
16.25 Х/ф "Агенти А.Н.К.Л." (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Більше ніж правда Прем’єра
21.20 Т/с "Пес" (16+)
22.35 Свобода слова
0.00 Х/ф "Американський гангстер" (16+)
2.50 Я зняв!
НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.30 Kids' Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.35 Орел і Решка. Дива світу
8.30 Т/с "Надприродне" (16+)
10.30 Х/ф "Крокодил Данді" (16+)
12.30 Х/ф "Крокодил Данді 2" (16+)
15.00 Орел і Решка
17.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест" (16+)
19.00 Від пацанки до панянки (16+)
ICTV.
4.15 Скарб нації
4.25 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
10.10 Реаліті-шоу "Рішає Оністрат"
12.10, 13.15, 21.20 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.45, 22.20 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
15.10, 16.15 Х/ф "Американський
гангстер" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Громадянська оборона Прем’єра
23.15 Х/ф "Судна ніч" (18+)
0.45 Х/ф "Пристрель їх" (16+)
НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.30 Kids' Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.35 Орел і Решка. Невидане
8.30 Т/с "Надприродне" (16+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.55 Т/с "Комісар Рекс"
8.50 Битва екстрасенсів (16+)
13.10, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
15.35 Т/с "Слід" (16+)
18.05 СуперМама
19.05 Детектор брехні (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Вірина Любов" (12+)
23.00 Т/с "Наречений" (16+)
1.05 Слідство ведуть екстрасенси (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.30 Kids' Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.35, 15.00 Орел і Решка
8.30 Т/с "Надприродне" (16+)
11.00 Х/ф "Мерлін"
13.00 Кохання на виживання (16+)
17.00 Хто зверху? (12+)
19.00 Варьяти (12+)
21.00 Х/ф "Із Парижа з любов'ю" (16+)
23.00 Х/ф "Оселя зла" (18+)

18.50, 2.20 "Джедаі"
19.25 Т/с "Карпатський рейнджер"
20.20, 21.15 Т/с "Ментівські війни.
Харків-3"
22.20 "Гроші"
22.35 "Дубинізми"
0.05 Х/ф "Приречені-2"
2.50 "Він, вона та телевізор"
4.10 "Бандерлоги 2017"
4.55 "Зловмисники"
5.45 Телемагазини

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
6.45 Т/с "Звонар-2"
10.50 Х/ф "Петля часу"
13.00 Х/ф "Облога"
15.10 "Загублений світ"
18.00 "Секретні матеріали"
18.15, 1.50 "Спецкор"

НТН.
5.00, 4.55 "Top Shop"
5.15 Х/ф "Чортова дюжина"
6.45, 17.15, 3.20 "Випадковий свідок"
7.35 Х/ф "Вони воювали за Батьківщину"
10.40, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 2.50 "Свідок"
12.50 Х/ф "Переможці та грішники" (16+)
14.55 "Таємниці світу"
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
18.20 "Свідок. Агенти"
23.00 Х/ф "Страх висоти"
0.45 Х/ф "Нічна бригада" (18+)
3.40 "Речовий доказ"
4.10 "Правда життя"

11.00 Х/ф "Круті віражі"
13.00 Кохання на виживання (16+)
15.00 Орел і Решка
17.10 Хто зверху? (12+)
19.00 Де логіка? (12+)
20.00 Improv Live Show (12+)
21.00 Х/ф "13 район: Цегляні особняки"
(16+)
22.50 Х/ф "В облозі" (16+)
0.40 Т/с "Відчайдушні домогосподарки"
(16+)

8.10 Х/ф "Перше вбивство"
10.10 Х/ф "Гнів"
12.05 "Загублений світ"
18.00 "Секретні матеріали"
18.15, 1.50 "Спецкор"
18.50, 2.20 "Джедаі"
19.25 Т/с "Карпатський рейнджер"
20.20, 21.15 Т/с "Ментівські війни.
Харків-3"
22.25, 0.00 Т/с "Кістки-11"
2.50 "Він, вона та телевізор"

СТБ.
9.00 Битва екстрасенсів (16+)
13.10, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
15.40 Т/с "Слід" (16+)
18.05 СуперМама
19.05 Таємниці ДНК (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Вірина Любов" (12+)
23.00 Т/с "Наречений" (16+)

НТН.
5.55, 10.45, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
7.50, 17.15, 2.35 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.05 "Свідок"
9.00 Х/ф "Страх висоти"
12.50 "Легенди карного розшуку"
14.35 "Свідок. Агенти"
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
18.20 "Будьте здоровi"
23.00 Х/ф "Повернення "Святого Луки"
0.50 "Склад злочину"
1.30, 3.05 "Речовий доказ"
4.05 "Правда життя"

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
6.10 Т/с "Ласко"

5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.10 Реаліті-шоу "Рішає Оністрат"
12.05, 13.15, 21.20 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.15, 22.30 Т/с "Розтин покаже-2"
(16+)
16.25 Х/ф "На одного менше" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт Прем’єра
23.30 Х/ф "Судна ніч-2" (18+)
1.25 Х/ф "Судна ніч" (18+)
2.40 Я зняв!

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

21.00 Х/ф "13 район" (16+)
22.50 Х/ф "13 район: Ультиматум" (16+)
0.50 Х/ф "Небезпечний бізнес" (16+)
2.50 Служба розшуку дітей
2.55 Зона ночі

СТБ.
5.15 Т/с "Комісар Рекс"
8.55 Битва екстрасенсів (16+)
13.10, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
15.35 Т/с "Слід" (16+)
18.05 СуперМама
19.05 Один за всіх (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Вірина Любов" (12+)
23.00 Т/с "Наречений" (16+)
1.05 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
6.25 Т/с "Ласко"
8.15 Т/с "Перевізник"
13.00 "Загублений світ"
18.00 "Секретні матеріали"
18.15, 1.45 "Спецкор"
18.50, 2.15 "Джедаі"
19.25 Т/с "Карпатський рейнджер"
20.20, 21.15 Т/с "Ментівські війни.
Харків-3"
22.20, 23.55 Т/с "Кістки-11"
2.45 "Він, вона та телевізор"
4.10 "Бандерлоги 2017"

Тел.: 067-353-62-96

НТН.
5.00, 4.55 "Top Shop"
6.00, 10.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
7.55, 17.15, 2.40 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.10 "Свідок"
9.00 Х/ф "Повернення "Святого Луки"
12.50 "Легенди карного розшуку"
14.40 "Таємниці кримінального світу"
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
18.20 "Вартість життя"
23.00 Х/ф "Чорний принц"
0.50 "Склад злочину"
1.35, 3.00 "Речовий доказ"
4.00 "Правда життя"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ
СВОЇ КОМЕНТАРІ,
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ
УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ
МАТЕРІАЛІВ.
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12.25 Х/ф "Чоловік нарозхват" (16+)
14.30, 15.30 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 4.10 "Стосується кожного"
UA: ПЕРШИЙ.
КАНАЛ "1+1".
20.00 "Подробиці"
6.00, 3.10 Енеїда
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
6.30 М/ф "Іванко Та Воронячий Цар"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 19.30 23.50 Т/с "Агата Рейзін" (12+)
6.40 М/ф "Котигорошко"
ТСН
1.45 Т/с "Спокуса" (12+)
6.50 М/ф "Тредичіно"
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
3.45 Мультфільм
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
11.20, 12.20, 14.15 "Одруження наосліп"
4.55 "Телемагазин"
21.00, 0.25, 5.10 Новини
16.00 "Світ навиворіт", Серiя
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20
17.10 Мелодрама "Навчи мене кохати"
Суспільна студія
20.30 Комедія "Папік"
КАНАЛ "УКРАЇНА".
9.30, 1.00 Т/с "Віра" (16+)
21.45 "Право на владу 2021"
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
11.05 Солодка дача
0.45 Бойовик "Король Артур"
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.25
11.25 Телепродаж
3.05 Комедія "Ва-банк"
Сьогодні
15.10, 21.35, 5.45 Спорт
5.10 "Життя відомих людей"
9.00 Зоряний шлях. Новий сезон
15.20 Країна пісень
10.40 Місія: краса. Новий сезон
15.55 UEFA U21 Чемпіонат Європи з
11.45 Реальна містика. Новий сезон
ІНТЕР.
футболу 2021 г. Англія-Швейцарія
13.55, 15.30 Т/с "Жіночий лікар 2" (16+)
5.25, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом
18.55 "Виживання у дикій природі"
17.10 Т/с "Виклик" (12+)
Каневським"
19.55 "Світ дикої природи"
20.10 "Говорить Україна"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
21.55 UEFA U21 Чемпіонат Європи з
21.00 Т/с "Кришталева мрія" 1, 2 с. (12+)
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
футболу 2021 г. Франція-Данія
23.10 Слідами
10.00 "Корисна програма"
0.00 Схеми. Корупція в деталях
23.50 Т/с "Кришталева мрія" 3 с. (12+)
11.00 "Позаочи"
2.40 Бюджетники

П'ЯТНИЦЯ, 26 березня
UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 4.40 Енеїда
6.30 М/ф "Черевички"
6.40 М/ф "Чарівні окуляри"
6.50 М/ф "Нікудишко"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 18.00, 21.00,
23.55, 2.05, 5.10 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20
Суспільна студія
9.30 Т/с "Віра" (16+)
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.00 Новини (оригінал)
15.10, 21.35, 2.40, 5.45 Спорт
15.20 Країна пісень
15.55 Т/с "Любов під час війни" (16+)
17.25 Перша шпальта
18.55 Д/ф "Дика прогулянка"
19.55 "Світ дикої природи"
21.55, 2.50, 5.55 Спорт. Аспект
22.00 Х/ф "Додому" (12+)
0.30 "Супер - чуття"

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30, 4.10 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.20, 12.20, 14.15 "Одруження наосліп"
14.30, 20.15 "Ліга сміху 2021"
17.10 Мелодрама "Навчи мене кохати"
22.20 "Ліпсінк батл"
0.15 Комедія "Я, знову я та Ірен"
2.30 Комедія "Ва-банк 2"
4.55 "Світське життя. 2021"
ІНТЕР.
5.25, 22.50 "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 "Позаочи"

СУБОТА, 27 березня
UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.55 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.50, 2.05, 3.30,
5.35 Новини
7.10 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.40 М/ф "Як козаки інопланетян
зустрічали"
8.05 "Тваринна зброя"
9.05 Відтінки України
9.35, 0.15, 2.30 #ВУКРАЇНІ
10.05, 22.00 Х/ф "Обличчя кохання" (12+)
11.50 "Виживання у дикій природі"
12.45, 14.05 Міста та містечка
13.10 Біатлон. Кубок світу. Х етап. Гонка
переслідування 10 км, жінки
14.25 Телепродаж
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.10 Біатлон. Кубок світу. Х етап. Гонка
переслідування 12, 5 км, чоловіки
17.05 Полювання (Природнича історія)
18.05 Х/ф "Яків" (12+)

19.55, 21.25 "Боротьба за виживання"
0.55 Д/ф "З України до Голлівуду"
КАНАЛ "1+1".
7.00, 6.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
18.20 "Світ навиворіт - 12 Пакистан"
19.30, 5.00 ТСН
20.15 "Ліпсінк батл"
22.10 "Жіночий квартал 2021"
23.20, 0.20 "Світське життя. 2021"
1.20 Комедія "Війна подружжя Роузів"
ІНТЕР.
6.50 "Слово Предстоятеля"
6.55 Х/ф "Три мушкетери. Підвіски
королеви"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"

12.25 Х/ф "Ласкаво просимо на борт"
(16+)
14.30, 15.25, 0.30 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "21 міст" (16+)
2.15 "Жди меня. Україна"
3.25 Мультфільм
3.55 "Орел і Решка. Дива світу"
4.45 "Телемагазин"
КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 Зоряний шлях. Новий сезон
10.50 Т/с "Пробудження любові" (12+)
14.45 Т/с "Королева доріг" 1, 2 с. (12+)
15.30 Т/с "Королева доріг" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "Рись" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Рись" (12+)
3.50 Х/ф "В останній раз прощаюся" (12+)

10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Бережись автомобіля"
13.00 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса та
доктора Ватсона. Знайомство"
15.40 Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
20.00 "Подробиці"
20.30 "Место встречи"
22.00 Т/с "Побачити океан" (12+)
1.45 Х/ф "Гувернантка" (16+)
КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.25, 4.00 Реальна містика
8.45 Х/ф "В останній раз прощаюся" (12+)
10.50 Т/с "Коли повертається минуле"
(16+)
14.45, 15.20 Т/с "Рись" (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Шоу "Маска"
23.55 Т/с "Рідна кров" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Рідна кров" (12+)

НЕДІЛЯ, 28 березня
UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.55 Енеїда
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.00, 2.05, 3.30,
5.35 Новини
7.10 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.40 М/ф "Як козаки куліш варили"
7.50 М/ф "Як козаки сіль купували"
8.20, 18.00 "Дикі тварини"
9.00 Божественна Літургія Православної
Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української
Греко-Католицької Церкви
12.30 Недільна Свята Меса РимськоКатолицької Церкви в Україні
13.30 Неймовірний світ цуценят. 1 сезон
14.25 Телепродаж
14.55 Країна пісень
15.55 UEFA U21 Чемпіонат Європи з
футболу 2021 г. Ісландія-Данія
18.40 Міста та містечка

ІНТЕР.
4.50 Х/ф "Високий блондин у чорному
черевику"
6.25 Х/ф "Повернення високого
18.55 UEFA U21 Чемпіонат Європи з
футболу 2021 г. Хорватіяблондина"
Швейцарія
8.00 "Удачный проект"
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+) 9.00 "Готуємо разом"
21.55 UEFA U21 Чемпіонат Європи з
10.00, 11.00, 12.00 "Інше життя"
футболу 2021 г. Португалія-Англія 12.50 "Вещдок. Опережая время"
0.20 Д/ф "Северин Наливайко. Остання
17.20 Т/с "Проект "Синя книга"
битва!" (12+)
20.00 "Подробиці тижня"
2.25 #ВУКРАЇНІ
22.00 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса та
3.00 Бюджетники
доктора Ватсона. Скарби Агри."
1.00 "Вещдок"
КАНАЛ "1+1".
7.00 "Життя відомих людей"
КАНАЛ "УКРАЇНА".
8.00 "Сніданок. Вихідний"
6.50
Реальна містика
9.00 Лотерея "Лото-забава"
8.50 Т/с "Сашка" (12+)
9.45 "Світ навиворіт - 12 Пакистан"
12.45 Т/с "Ласкаво просимо на Канари"
10.50, 2.20 "Світ навиворіт"
(12+)
17.40 Трилер "Сурогати"
16.40 Т/с "Скажи мені правду" 1, 2 с.
19.30, 5.00 ТСН "ТСН-тиждень"
21.00 "Голос країни 11"
(12+)

Тел.: 067-238-88-58

1.40 Телемагазин
2.10 Т/с "Кришталева мрія" (12+)
3.15 Реальна містика
ICTV.
4.15 Скарб нації
4.25 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
10.10 Реаліті-шоу "Рішає Оністрат"
12.00, 13.15, 21.20 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.15, 22.35 Т/с "Розтин покаже-2"
(16+)
17.05 Х/ф "Пасажир 57" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Анти-зомбі Прем’єра
23.30 Х/ф "Судна ніч-3" (18+)
1.35 Х/ф "Судна ніч-2" (18+)
ICTV.
4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 0.50 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
10.10 Дизель-шоу (12+)
11.25 Т/с "Вижити за будь-яку ціну-2"
12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 16.15, 23.50 "На трьох" (16+)
16.20 Х/ф "Обладунки бога-3: Місія
"Зодіак" (16+)
18.45 Факти. Вечір
20.05 Дизель-шоу Прем’єра (12+)
22.45 "На трьох-9" Прем’єра (16+)
1.15 Х/ф "Судна ніч-3" (18+)

ICTV.
5.10 Скарб нації
5.20 Еврика!
5.25 Факти
5.50 Т/с "Марк + Наталка" (16+)
7.40, 9.15, 10.55 "На трьох" (16+)
8.40, 10.15 Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
11.55, 13.00 Т/с "Пес" (16+)
12.45 Факти. День
16.35 Х/ф "Будь кмітливим!"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "РЕД" (16+)
21.20 Х/ф "РЕД-2" (16+)
23.25 Х/ф "Пристрель їх" (16+)
0.55 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
НОВИЙ КАНАЛ.
5.30 Варьяти (12+)
8.10, 10.00 Kids' Time
8.15 М/ф "Агент Марні"
10.05 Орел і Решка. Дива світу
11.00 Орел і Решка. Невидане. Дива світу
12.10 Орел і Решка
13.10 У кого більше? (12+)

19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
Панютою
20.00 Т/с "Скажи мені правду" (12+)
21.35 Футбол. Ліга Нації УЄФА Україна Фінляндія
23.50 Т/с "Кришталева мрія" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин
ICTV.
5.40 Більше ніж правда
6.35 Анти-зомбі
7.30 Секретний фронт
8.25 Громадянська оборона
9.20, 1.25 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
12.00, 13.00 Х/ф "Термінатор-3:
Повстання машин" (16+)
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф "Обладунки бога-3: Місія
"Зодіак" (16+)
16.40 Х/ф "Бладшот" (16+)
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф "Від колиски до могили" (16+)
23.20 Х/ф "Найманець" (16+)

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.30 Kids' Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.35, 15.00 Орел і Решка
8.30 Т/с "Надприродне" (16+)
11.00 Х/ф "Мерлін"
13.00 Кохання на виживання (16+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Погоня" (16+)
23.10 Х/ф "Оселя зла 2: Апокаліпсис"
(18+)
1.00 Варьяти (12+)
2.45 Служба розшуку дітей

КАНАЛ "2+2".
7.50 Х/ф "Літаючі мечі біля брами
Дракона"
10.10 Х/ф "Герой"
12.10 "Загублений світ"
18.00 "Секретні матеріали"
18.15, 1.50 "Спецкор"
18.50, 2.20 "Джедаі"
19.25 Т/с "Карпатський рейнджер"
20.20, 21.15 Т/с "Ментівські війни.
Харків-3"
22.25, 0.00 Т/с "Кістки-11"
2.50 "Він, вона та телевізор"

СТБ.
5.15 Т/с "Комісар Рекс"
8.55 Битва екстрасенсів (16+)
13.10, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
15.40 Т/с "Слід" (16+)
18.05 СуперМама
19.05 Як вийти заміж (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Вірина Любов" (12+)
23.00 Т/с "Наречений" (16+)

НТН.
7.50, 17.15, 3.05 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.35 "Свідок"
9.00 Х/ф "Чорний принц"
12.50 "Легенди карного розшуку"
14.35 "Вартість життя"
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
18.20, 4.05 "Правда життя"
23.00 Х/ф "Сицилійський захист"
0.45 "Склад злочину"

11.20 Від пацанки до панянки (16+)
13.20, 1.40 Варьяти (12+)
15.20 Де логіка? (12+)
16.20 Х/ф "13 район" (16+)
18.00 Х/ф "13 район: Ультиматум" (16+)
20.00 Х/ф "Оселя зла 3: Вимирання" (16+)
22.00 Х/ф "Оселя зла 4: Потойбічне
життя" (18+)
23.50 Х/ф "Оселя зла 5: Відплата" (18+)

18.15, 2.05 "Спецкор"
18.50, 2.35 "Джедаі"
19.25 Х/ф "Обітниця мовчання"
21.10 Х/ф "Сек'юріті"
23.00 Х/ф "Слід смерті"
0.50 Х/ф "Війни дронів"
3.05 "Джедаі 2019"
3.45 "Цілком таємно-2017"

СТБ.
4.45 Х/ф "Проста послуга" (16+)
6.55, 19.00, 22.50 Холостяк (12+)
11.50 Як вийти заміж (16+)
12.55, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
23.50 Про що мовчать жінки (16+)

НТН.
5.00, 4.55 "Top Shop"
6.00, 10.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
7.55, 17.15, 2.40 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.10 "Свідок"
9.00 Х/ф "Сицилійський захист"
12.50 "Легенди карного розшуку"
14.35, 4.00 "Правда життя"
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
18.20 "Таємниці світу"
22.50 Х/ф "Дезертир" (16+)
0.40 "Склад злочину"
3.00 "Речовий доказ"
4.30 "Легенди бандитського Києва"

КАНАЛ "2+2".
6.00 Т/с "Ласко"
7.55 Х/ф "Облога"
10.05 Х/ф "Вціліла"
11.55 "Загублений світ"
18.00 "Секретні матеріали"

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.30 Kids' Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.35 Орел і Решка
8.30 Т/с "Надприродне" (16+)
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15.10 М/ф "Мадагаскар"
17.00 М/ф "Співай"
19.10 Х/ф "Король Лев"
21.20 Х/ф "Аладдін"
0.00 Х/ф "Знахар"
СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
5.55, 10.50 Т/с "Авантюра на двох"
7.55 "Неймовірна правда про зірок"
17.00 "Хата на тата (сезон 10)" (12+)
19.15 "МастерШеф Професіонали" (12+)
22.22 "Dizel Night"
КАНАЛ "2+2".
6.00 "Шалені перегони 2018"
7.30 "Джедаі 2019"
7.55 ПРЕМ'ЄРА! "Джедаі 2020"
8.55 "Загублений світ"
12.45 Х/ф "Зворотній відлік"
14.20 Х/ф "Ронін"
16.50 Х/ф "Петля часу"
19.00 Х/ф "Перше вбивство"
НОВИЙ КАНАЛ.
7.35 М/ф "Зачарований принц"
9.25 М/ф "Бі Муві: Медова змова"
11.00 Х/ф "Небесні гінці"
13.00 Х/ф "Автомонстри" (12+)
15.00 Х/ф "13 район: Цегляні особняки"
(16+)
17.00 Х/ф "Хенкок" (16+)
18.50 Х/ф "Могутні рейнджери" (12+)
21.00 Х/ф "Тихоокеанський рубіж" (16+)
23.40 Improv Live Show (12+)
0.40 Х/ф "Я бачу тебе" (16+)
СТБ.
4.05 Х/ф "Відпустка за свій рахунок"
6.40 Х/ф "Покровські ворота"
9.30 МастерШеф Професіонали (12+)
12.50 Хата на тата (сезон 10) (12+)
15.05 СуперМама
19.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
20.00 Один за всіх (16+)
23.15 Таємниці ДНК (16+)

Тел.: 067-353-62-96

21.00 Х/ф "Облога"
23.10 Х/ф "Посланець"
1.00 Х/ф "Литовське весілля"
2.45 "Облом"
3.15 "Цілком таємно-2017"
4.55 "Зловмисники"
НТН.
5.00 "Top Shop"
6.15 Х/ф "Вічний поклик"
13.00 "Випадковий свідок. Навколо світу"
14.15 Х/ф "Апачі"
16.00 Х/ф "Переможці та грішники" (16+)
18.05 "Круті 90-ті"
19.00, 2.40 "Свідок"
19.30 Х/ф "Небезпечно для життя!"
21.20 Х/ф "Нові амазонки" (16+)
23.40 Х/ф "Я, Алекс Кросс" (16+)
1.35 "Хвороби-вбивці"
3.10 "Випадковий свідок"
3.40 "Речовий доказ"
4.10 "Правда життя"
4.35 "Легенди бандитського Києва"
КАНАЛ "2+2".
6.00 "Шалені перегони 2018"
7.30 "Джедаі 2019"
10.25, 0.40 "Загублений світ"
14.15 Т/с "Перевізник"
18.00 Х/ф "Хеллбой 2: Золота армія"
20.15 Х/ф "Аліта: Бойовий ангел"
22.45 Х/ф "Фар Край"
НТН.
7.05 "Будьте здоровi"
7.50 "Випадковий свідок. Навколо світу"
9.00 Х/ф "Білі вовки"
10.55 Х/ф "Кодекс злодія" (16+)
12.55 Х/ф "Скарби стародавнього храму"
15.25 Х/ф "Одиночне плавання"
17.15 Х/ф "У бій ідуть лише "старики"
19.00 Х/ф "Сержант міліції" (16+)
22.50 Х/ф "Кривава помста" (18+)
0.55 Х/ф "Страховик" (16+)
2.50 "Речовий доказ"
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Готельно-ресторанний комплекс

«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ

ДИРЕКТОРА РЕСТОРАНУ
АДМІНІСТРАТОРА
В РЕСТОРАН
ОФІЦІАНТА В РЕСТОРАН
КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
КУХАРЯ-КОНДИТЕРА
ПОКОЇВКУ
БУХГАЛТЕРА-РЕВІЗОРА
БАНЩИКА
Забезпечуємо житлом
та харчуванням

Тел.: 050-352-15-92
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

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ
КОНЕЙ
БИЧКІВ
ТЕЛИЦЬ
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

Тел.: 0 67 5036672, 0 67 5044406

ЗАКУПОВУЄМО

КОРІВ КОНЕЙ
БИЧКІВ
У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776 22 01
(093) 092 54 99

НЕРУХОМІСТЬ
Продам
БУДИНКИ

Бориспіль
Добротний теплий будинок 113 кв.м., 2 кімнати,
3 спальні, кухня, с/в, літня кухня, гараж, сарай,
підвал, альтанка, 8 соток, металева огорожа.
Все в хорошому стані, 1652000 грн. Тел.: 0 97
2526578.
Глибоке с., 56 кв.м, 3 кімнати, кухня, с/в, бойлер, газ.колонка, літня кухня, гараж, сарай, погріб, 17 соток, 400 м від центру, 644000 грн. Тел.:
0 97 2526578.
Любарці с., 100 кв.м, газифікований, всі зручності, 25 соток (з них 7 соток під садом), гараж
40 кв.м, сарай 60 кв.м, погріб, свердловина, ціна
договірна. Тел.: 0 66 4390405.
Любарці с., 78 кв.м., 3 кімнати, кухня, сарай 34
кв.м., город 25 соток, газ, вода, сад. Тел.: 0 96
1875243.
Ковалин с., 3 кімнати, коридор, веранда, приватизований, газ, 40 соток, біля будинку свердловина, сад, літня кухня, гараж, сарай, погріб,
поруч ліс, ціна договірна. Тел.: 0 95 1714380, 0
67 8541318, Галина.
ГАРАЖІ

Бориспіль
Гараж металевий (ждановський). Тел.: 0 66
5058026.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ

ТОРГОВІТел.:МІСЦЯ
0635714848
м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

Куплю
1-к. кв., терміново у господаря. Тел.: 0 67 8677535,
0 95 7275230.
Житло у власника. Тел.: 0 67 4503318.
Земельну ділянку у власника в м. Бориспіль Тел.:
0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 4 до 20 соток під
будівництво в м. Бориспіль, до 20 км. від Києва.
Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 5 до 10 соток в м.
Бориспіль. Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника. Тел.: 0 67 4503318.
Куплю земельну ділянку під забудову у власника.
Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бориспіль
або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. Олександрівка. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бориспіль
або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе. Тел.: 0 67
4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в с. Гора, с.
Щасливе або с. Проліски від 5 соток. Тел.: 0 67
4040137.

Здам
Бориспіль

Капітальний гараж,кооператив «Схід» 5Х6 м, є
2-к, кв., вул. Головатого, 76 «б». Тел.: 0 67
підвал, оглядова яма. Тел.: 0 97 5918154.
7337609, Олександр.
Розбірний металевий гараж, в гарному
Будинок у м. Бориспіль, 1 кімната, окремий вхід,
стані, р-н з/д вокзал. Тел.: 0 97 4404378, 0 99
душова кабіна, пральна машина, 3000 грн.+ко7971880, Олег.
мунальні. Тел.: 0 67 4503318.
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
Гуртожиток, меблі, холодильник, пральна машинка, 2500 грн. за все. Тел.: 0 67 4503318.
Бориспіль
Кімнату в будинку, центр, 2000 грн. Тел.: 0 67
Глибоке с., центр, 25 соток, приватизована, є са4503318.
док. Тел.: 0 98 2812556.
Мусоргського вул., 10 соток, під будівництво, на Кімнату у приватному будинку, без господарів,
ділянці є фундамент, газ та світло біля ділянки. для 1 людини, всі зручності, меблі, пральна машина, поруч зупинка, без комісійних, 1000 грТел.: 0 63 6518465.
Глибоке с., центр, 25 соток, приватизована, є са- н+комунальні. Тел.: 0 63 2013797.
док, ціна договірна. Тел.: 0 68 0713502.
Оренда автозупинки під магазин - 14 кв.м, р-н
Іванків с., 20 соток, гарне, зручне місце, центр ТЦ «Золоте Руно». Тел.: 0 67 3688909, 0 67
5017077.
села, комунікації поруч. Тел.: 0 97 5918154
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Шукаю роботу няні. Чесна, охайна, доброзичлива.
Допоможу з домашніми завданнями 1-3 класи. Є
досвід роботи. Тел.: 0 96 2591723

РЕМОНТ
КОТЛІВ
ПРОДАМ
усіх видів
Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Бджолосім'ї, рамки. Тел.: 0 98 4767244.
РІЗНЕ

РІЗНЕ

Бориспіль

Бориспіль

НАЙМУ

Бориспіль

Бориспіль

Брус, балки, крокви, дошка обрізна, рейка.
Індивідуальний підхід до кожного клієнта, доставка. м. Бориспіль, вул. Броварська, 4-б.
Тел.: 0 95 2731075, 0 95 2733310, 0 96 3922253,
0 63 2731075.
ТОВ «Стиль-М» — тротуарну плитку, європаркани. Доставка, установка. Тел.: 0 50
3110467, 0 67 8387023.

Житло, порядок і охайність гарантую. Тел.: 0
67 4503318.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль
Господарству з вирощування шампіньйонів в
Київській області потрібні збиральники грибів
та різноробочі. Житлом забезпечуємо, оплату
гарантуємо. Тел.:0 67 2091505.
Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА»
запрошує на роботу: директора ресторану,
адміністратора в ресторан, офіціанта в ресторан, кухаря-універсала, кухаря-кондитера,
покоївку, бухгалтера-ревізора, інженера-енергетика, банщика. Тел.: 0 50 3521592.
На виробництво гофроупаковки (с. Щасливе
Бориспільського р-ну) потрібні: менеджер з
продажу; завідуючий складом; робочі верстатники: на картонно-різальний верстат, на
рольовий прес, на тигель; вантажники; різноробочі. Тел.: 0 67 4666416, Володимир, 0 67
2095551, Олексій.
На постійну роботу потрібен водій на асенізаторську машину. Тел.: Тел.: 0 97 1040311.
На постійну роботу потрібні охоронці у гарній фізичній формі. Офіційне працевлаштування. Наявність медичної довідки та довідки
про несудимість, та водії. Г/р 1/2, 2/2, вахта.
Тел.: 0 67 3288818, 0 99 5389196.
На постійну роботу у с. Проліски потрібні
столяр, г/р 4/3; садовод, г/р 5/2; електрик,
г/р 5/10. Тел.: 0 50 8349748, 0 97 0379729, 0 93
4873931.
На роботу потрібен офіціант, г/р 2/2, с. Проліски. Тел.: 0 66 5977710.
Терміново! Потрібен продавець у продуктовий магазин, гнучкий г/р по домовленості,
з/п висока, м. Бориспіль, вул. Шевченка, 100.
Тел.: 0 97 1773770, 0 66 3965185, 0 63 2969105.

ТОВ «Енергія-Плюс» запрошує на роботу водія кат. «В», «С», «D». Тел.: 0 67 4647962, Володимир Васильович.

ШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

ТВАРИНИ

Бориспіль

Телевізор «Samsung», діагональ 24 дюйми;
гармошка; баян; швейна машина, все в робочому стані, дата виробництва — середина ХХ
століття. Тел.: 0 63 4031009.

КУПЛЮ
Бориспіль
Куплю будівельну сільгосптехніку, цистерни-вагончики-битовку-кунг, станки, буд.матеріали. Тел.: 0 68 6848964.

ПОСЛУГИ
Бориспіль
Бригада будівельників виконує абсолютно всі
види ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бетонно-монтажні, кладочні, оздоблювальні, покрівельні та ін. види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 1269208.
Бригада надає послуги з електрики та зварювання металевих конструкцій. Швидко, якісно,
доступно. Тел.: 0 63 3450888, 0 50 6945129. Диплом В15 №036611.
Вантажні перевезення: пісок, щебінь, чорнозем, відсів, гній. Тел.: 0 98 1200220.
Вантажні перевезення: щебінь, відсів, бетон, пісок, грунт, гній. Тел.: 0 96 8766667, 0 97 1276605.
Викачування від 1 до 7 куб.м, без вихідних.
Тел.: 0 93 7564969, 0 97 5505353, 0 66 4553391.
Викачування ям 12 куб.м, працюємо без вихідних.
Тел.: 0 67 8452525.

Щотижнева газета
«Вісті.Інформація.Реклама»
© ТОВ «Будінвесттехноіндустрія ХХІ століття»
Головний редактор: Тетяна Хауха
Газета розповсюджується: Київ, Бориспіль, Баришівка,
Березань, Бровари, Згурівка, Переяслав, Яготин.

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

Масаж: лікувальний, дитячий, профілактичний,
антицелюлітний, косметичний (обличчя, зона
декольте), відновлення після інсульту. Диплом
серія ЖТ №903606 від 29.02.1984 р., виданий
Київським медичним училищем №2. Тел.: 0 63
7550895, 0 50 1492539.
Ремонт електроінструменту та дрібної побутової техніки, м. Бориспіль, р-к «Зоряний»,
павільйон №60. Тел.: 0 93 4881425, Олександр.
Ремонт котлів усіх видів. Тел.: 0 50 9007347, 0 98
0484595.
Ремонт стартерів та генераторів, супутні запчастини. Тел.: 0 98 2871782, 0 95 8887825.
Салон «Апраксіна» запрошує на стрижки,
фарбування та манікюрні послуги, 5 хв. від
«McDonald's». Проводимо курси — перукар, макіяж і манікюр-педикюр. Також на роботу потрібні
перукарі. Тел. 0 97 8828312.
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Втрачене свідоцтво про право власності на нерухоме майно №10804, видане на ім'я Хлистун Олени Володимирівни та Діккерс Вікторії Бориспільським міськвиконкомом 17.07.2009 р., вважати
недійсним.
Втрачене службове посвідчення військовослужбовця, серія ПС №111450, видане на ім'я Білецької Ольги Анатоліївни начальником ОКПП «Київ»
12.04.2019 р., вважати недійсним.
Втрачений Витяг про реєстрацію права власності
на нерухоме майно №23647910, виданий на ім'я
Хлистун Олени Володимирівни та Діккерс Вікторії
КП «Бориспільське бюро технічної інвентаризації»
21.08.2009 р., вважати недійсним.
Втрачений Державний акт на право власності на
земельну ділянку, серія ЯИ №450308, виданий на
ім'я Тригуб Марії Гордіївни Бориспільською райдержадміністрацією 21.04.2011 року, вважати
недійсним.
Втрачений Державний акт на право власності на
земельну ділянку, серія ЯИ №450309, виданий на
ім'я Тригуб Марії Гордіївни Бориспільською райдержадміністрацією 21.04.2011 року, вважати
недійсним.
Втрачений Державний акт на право власності на
земельну ділянку, серія ЯИ №450310, виданий на
ім'я Тригуб Марії Гордіївни Бориспільською райдержадміністрацією 21.04.2011 року, вважати
недійсним.
Втрачений польський дозвіл на перевезення
№7501879, чеський дозвіл №774407 на автомобіль СВ 1968 СЕ, виданий на ТОВ «Шмирук-Транс», вважати недійсним.
Догляну людину похилого віку, з правом успадкування майна, або куплю спадок. Тел.: 0 68
6848964.

Адреса редакції: 08301, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 69а.
Юридична адреса: 08304, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 76а.
Тел. редакції: (067) 353-61-17.
Рекламний відділ: тел.: (067) 238-88-58.
E-mail: borvisti@gmail.com, reklama.borvisti@gmail.com.
Веб-сторінка: www.i-visti.com
Передплатний індекс для: фізичних осіб — 22350, юридичних — 41394

Свідоцтво про державну реєстрацію KВ №22018-11918ПР.

ТОВ «Марійка»
Заява про наміри буріння трьох артсвердловин загальним дебітом водозабору 120 м3/год. для здійснення поливу
сільськогосподарських культур (овочів)
за адресою: Бориспільський р-н, с. Мартусівка, вул. Промислова.
Можливі впливи планової діяльності
на навколишнє середовище:
клімат і мікроклімат — не впливає;
повітряне, водне — не впливає;
рослинний і тваринний світ, заповідні
об’єкти — не впливає;
навколишнє соціальне середовище
(населення) — не впливає;
навколишнє техногенне середовище
— не впливає.
З питаннями та зауваженнями можна
звертатися за тел. 067-408-23-47, а також
за адресою: Бориспільський р-н, с. Гора,
вул. Центральна, 5, Гірська сільрада.
ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ
КОМЕНТАРІ, ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ УЧАСТЬ В
ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

Відповідальність за зміст, достовірність фактів, цитат, власних назв та інших відомостей несуть автори публікацій. Матеріали під рубриками «Позиція», «Компанія» друкуються на правах реклами.
Відповідальність за зміст рекламних матеріалів несе рекламодавець. Редакція не завжди поділяє
думку авторів публікацій. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. Копіювання чи
передрук наших публікацій суворо забороняється без письмової згоди редакції.
Засновник: ТОВ «Будінвесттехноіндустрія ХХІ століття».
Видавець: ТОВ «Редакція газети «Вісті.Інформація.Реклама», м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 69а.
Друк: ТОВ «Мега-Поліграф», м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
Наклад: 10200 прим., зам. №200325-11.
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АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 22-28 БЕРЕЗНЯ
ОВЕН. Приймайте себе та
навколишніх такими, які вони є
насправді. Спробуйте бути природніші та простіші. Початі справи будуть
успішні, не пропустіть цей момент.
ТЕЛЕЦЬ. Якісь проблеми емоційно виснажили вас, тому постарайтеся створити собі більш
комфортну обстановку, спілкуйтеся з
приємними для вас людьми.
БЛИЗНЮКИ. Ловіть мить удачі й постарайтеся її утримати,
працюйте на свій успіх, у вашій
кар'єрі й особистому житті зараз настав
досить продуктивний період. Поспішайте
реалізовувати свої таємні мрії, тому що ці
дні відкривають перед вами перспективи.

РАК. Відчуття власної значимості виникне не на порожньому місці, і використовувати
плідний період необхідно сповна. Успіх
у справах може багато в чому залежати
від ваших організаторських здібностей.
ЛЕВ. Гарний час для рішення
багатьох питань мирним шляхом, імовірний компроміс без
шкоди для ваших інтересів. Можливе
прийняття позитивних рішень.
ДІВА. На вас чекають приємні зустрічі й спілкування
з цікавими людьми. Цілком
можуть налагодитися відносини з
дітьми та сусідами. Допомога друзів
буде досить своєчасна.

ТЕРЕЗИ. Не зациклюйтеся на
минулих досягненнях, зберіться з силами та рішуче подолайте новий рубіж. За витрачені зусилля ви
будете нагороджені сповна.
СКОРПІОН. Чим чіткіше ви
розпишете плани важливих
справ, тим простіше вам буде
все здійснити. Не дозволяйте, щоб хтось
змінював ваші наміри.
СТРІЛЕЦЬ. Схоже, вам хочеться новизни відносин. Ви
зараз як ніколи проникливі,
використовуйте цей стан для прояснення багатьох загадок свого життя. У вихідні
ви можете здивувати своїх друзів і знайомих несподіваною поведінкою.

КОЗЕРІГ. Основними подіями
можуть стати справи, пов'язані з родиною і домівкою. Пам'ятайте, що будь-які зміни гарні лише в розумних межах. Поцікавтеся ще будь-чиєю
думкою, не вирішуйте все самостійно.
ВОДОЛІЙ. Зустрічі та нові знайомства виявляться плідними. У
незнайомій обстановці виявіть
такт і стриманість. Варто закласти фундамент для майбутніх важливих змін.
РИБИ. Гарний час для переходу до нового виду діяльності, змінам у кар'єрі. Ви цілком
здатні побудувати найскладнішу комбінацію заради досягнення мети, яка ніяк не
хоче піддаватися.

