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ВІДСУТНІСТЬ МІСЦЬ НА КЛАДОВИЩАХ: 
ПРОБЛЕМУ ВИРІШИТЬ КРЕМАТОРІЙ?
Бориспільські кладовища 
переповнені. Ще зовсім трохи, і 
у місті просто ніде буде ховати 
померлих.
Новообраний міський голова 
Борисполя Володимир Борисенко 
бачить кілька варіантів 
вирішення проблеми.
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ЗДОРОВ'Я

БОРИСПІЛЬ ПРОТИ ЕПІДЕМІЇ: 
НЕВРАХОВАНІ ВИКЛИКИ І ВТРАЧЕНІ МОЖЛИВОСТІ

 � Чергова хвиля COVID-19 стрімко наростає. На понеділок 
22 березня обидва корпуси інфекційного відділення №2 
Бориспільської БЛІЛ були заповнені на 80%. З 24 березня 
Бориспіль, як і вся Київщина, знаходяться в червоній зоні. 

Ірина КОСТЕНКО

Перші дзвінки 
локдауну

Ще недавно вистачало 40 лі-
жок у першому корпусі інфекцій-
ного відділення №2. У певний пе-
ріод навіть були вільні місця. На 
початку минулого тижня дирек-
тор комунального підприємства 
«Бориспільська багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування» 
Олександр Щур проінформував, 
що відкриватиметься вже й дру-
гий корпус, той, де раніше знахо-
дилася неврологія. 22 березня на 
плановій нараді він повідомив, 
що відділення, яке приймало хво-
рих на COVID-19, було збільшене 
до 60 ліжок, та цього вже замало. 
З понеділка у відділенні відкрито 
85 ліжок, де лежить 75 пацієнтів. 
За день-два усі ліжка можуть бу-
ти заповнені. Протягом минулого 
тижня надійшло 63 пацієнти з діа-
гнозом COVID-19, виписано 26, по-
мерло 8. Окрім того, є багато амбу-
латорних хворих.

Також Олександр Щур зазна-
чив, що виникли проблеми з по-
стачанням кисню. З трьох компа-
ній, з якими у ББЛІЛ заключено до-
говори, дві зараз кисню не мають. 
Запаси кисню поки є — за дого-
вором із ПрАТ «Лінде Газ Україна» 
кріоциліндри возитимуть заправ-
ляти у Київ. Також від постійно-
го навантаження виходять із ла-
ду концентратори кисню. На по-
неділок 17 апаратів потребували 
ремонту. На їх роботу також впли-
вають часті відключення електро-
енергії. У суботу електроенергія 
вимикалася і вмикалася двічі. Від-
ключення тривало близько хвили-
ни, але вийшли з ладу 5 концен-
траторів.

Вакцинація 
не в фаворі

Стан із вакцинацією, за словами 
очільника лікарні, викликає сер-
йозне занепокоєння. Приклади 
сусідніх держав, на які посилав-
ся керівник, де пункти вакцина-
ції відкриваються на стадіонах, у 
спортивних школах тощо, для на-
шої держави найближчим часом 
навряд чи реальні. І проблема не 
лише в тому, що вакцини сьогод-
ні дуже мало. Олександр Щур по-
відомив, що за місяць в Україні бу-
ло щеплено всього 111 тис. осіб. 
Навіть та вакцина, яка є, не вико-
ристовується повністю. Нагадає-
мо, що 19 березня до Борисполя 
приїжджала мобільна бригада для 
проведення вакцинації, тоді із 300 
замовлених доз вакцини було ви-
користано лише 200.

На щеплення 
до «своїх»

Мешканцям Бориспільської ОТГ 
для проведення вакцинації більше 
не потрібно чекати, щоб до міської 
лікарні приїхала столична брига-
да. Директор КНП «Бориспільський 

міський центр медико-санітарної 
допомоги» Євгеній Черенок пові-
домив, що 22 березня почав робо-
ту пункт щеплення у амбулаторії №6 
(вул. Київський Шлях, 158-б). Бори-
спіль отримав поки 150 доз вакцини 
Covishield (Ковішелд). На тиждень їх 
вистачить. Потім будуть нові постав-
ки. Будуть відкриватися й інші пунк-
ти щеплень: амбулаторія №4 (вул. Ки-
ївський Шлях, 11), амбулаторія №5 
(вул. Гагаріна, 1) та амбулаторія №2 
(вул. Київський Шлях, 24)

Хто в черзі?
З початку тижня розпочався дру-

гий етап вакцинації. За словами Єв-
генія Черенка, дорожньою картою 
МОЗ чітко визначено, хто має вакци-
нуватися на другому етапі. Це будь-
які медпрацівники, у тому числі пра-
цівники приватних медичних закла-
дів, фармакологи, працівники со-
ціальної сфери та люди, старші 80 
років. Але люди за 80 років, які є ма-
ломобільними, до цієї групи можуть 
не потрапити, оскільки визначено, 
що для такої категорії буде закупле-
но і привезено 14 тис доз вакцини 
Pfizer. Ця вакцина буде тільки для ма-
ломобільних груп, за 80+. Складати-
муться списки, кількість людей має 
бути кратна 10, до цих людей виїж-
джатимуть додому. Так само буде ор-
ганізована вакцинація для молодших 
людей, які не можуть вільно пере-
суватися. 

Масового щеплення вакциною 
Pfizer не планується. Передбачено 
тільки 14 тис. доз на маломобільні 
групи населення.

Місце зустрічі 
підвищеної небезпеки

На плановій нараді прозвучала ін-
формація, що за суботу-неділю бу-
ла вкрай висока кількість пацієнтів, 
які, маючи декларації з різними пер-
винками, зверталися на приймаль-
ний покій стаціонару. Так, у неділю 
тут було 30 пацієнтів з ковід. У той 
же час ніхто не відміняв інсульти, ін-

фаркти, цирози, онкозахворюван-
ня, бактеріальні пневмонії… Після 
контакту з хворими на ковід шан-
си на виживання інших хворих ро-
бляться значно нижчими. Зростає 
можливість заразитися в стаціона-
рі. Лікар Ілля Луців наголосив: «По-
ра починати створювати нашій пер-
винці невідкладну допомогу. Тому 
що в суботу-неділю чи вночі лю-
дям треба кудись звертатися. Ліка-
рі, фельдшери первинної ланки ма-
ють приїжджати додому, дивитися, 
наскільки важкий стан і після цьо-
го вже викликати екстрену допомо-
гу та шукати місце для госпіталіза-
ції. Приймальне відділення не може 
працювати з хворими на ковід, бо є 
загроза зараження інших пацієнтів».  
У підсумку домовились переглянути 
варіанти роботи медичних закладів.

Муніципальна 
невідкладна медична 
допомога, агов!

Багато пацієнтів не телефону-
ють лікарю, а самі йдуть до при-
ймального. Навряд чи в цьому є 

реальна провина лікаря, з яким 
підписана декларація. Адже коли 
людина відчуває різке погіршення 
стану, вона не чекатиме направ-
лення лікаря, не побіжить на кон-
сультацію до чергового кабінету, 
який є в Бориспільській первин-
ці, а поїде туди, де може отрима-
ти допомогу найбільш ефективно 
— до стаціонару. 

У цій ситуації дуже згодилася б 
служба муніципальної невідклад-
ної медичної допомоги. Секре-

тар Бориспільської міської ра-
ди Владислав Байчас ініціював 
її створення ще наприкінці ли-
стопада минулого року. На тому 
засіданні Євгеній Черенок пові-
домив, що для міста такі розра-
хунки вже робилися. Їх можна 
було використати як основу для 
розрахунку на всю громаду. На 
жаль, після того засідання пи-
тання муніципальної невідклад-
ної медичної допомоги більше 
не порушувалося. 

Як можна записатися на вакцинацію: 
• На державному порталі «Дія».
• Через національний контакт-центр з питань протидії 

COVID-19 за телефоном 0-800-60-20-19 
• В будь-якій амбулаторії — зателефонувати на рецепцію, 

де візьмуть всі дані, поставлять у чергу. Якщо це група №2, 
то наступного дня вже можна буде вакцинуватися. Пацієнти з 
інших груп залишатимуться під контролем і будуть викликані 
у визначений час. 

• Зателефонувати сімейному лікарю, який також може здійс-
нити запис.

При собі мати:
паспорт, ідентифікаційний код і при наявності — копію декларації 
з сімейним лікарем

Додатково:
Якщо людина, яка записалася на щеплення, не може прийти, 

наприклад, за станом здоров’я, можуть запросити на вакцинацію 
людину поза чергою, яка є у списку на щеплення. При наявності 
залишкових доз учасники бойових дій — АТО, ООС — також можуть 
бути щеплені на другому етапі.

«Я за те, щоб вакцинували всіх підряд, без ніяких груп. Але оскіль-
ки вакцин на сьогодні дуже мало, якщо щеплення проводити масово, 
без вакцинації можуть залишитися багато медпрацівників, і подо-
лати пандемію буде дуже складно», — наголосив Євгеній Черенок. 

Від постійного навантаження виходять із ладу 
концентратори кисню. 17 апаратів потребують 
ремонту. На їх роботу також впливають часті 
відключення електроенергії. У суботу електроенергія 
вимикалася двічі. Вийшли з ладу 5 концентраторів.
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МЕДИЦИНА

СИТУАЦІЯ ІЗ ЗАХВОРЮВАНІСТЮ НА КОВІД ПОГІРШУЄТЬСЯ. А ЗНАЧИТЬ, У СУСПІЛЬСТВІ 
ЗРОСТАЄ ГРАДУС ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА ЕМОЦІЙНОЇ НАПРУГИ. ЯК ВПОРАТИСЯ З ЦИМ 
ЛЮДЯМ, ЯКІ ВЖЕ ЗАХВОРІЛИ, ЩОБ НЕ ПОГІРШИТИ СВІЙ СТАН НЕРВОВИМИ ЗРИВАМИ 
– ДОСЛІДЖУВАЛИ «ВІСТІ».

ЛІКАР 
ЄВГЕН МУЦ: 

«ТРЕБА МАТИ ХОЛОДНУ ГОЛОВУ 
НАВІТЬ ПРИ ВИСОКІЙ ТЕМПЕРАТУРІ»
Наталья ДОЛИНА, фото автора

Реальна історія
Мешканка Борисполя Ірина К. 

хворіла на коронавірус вже дев’ять 
днів. Перебіг хвороби був досить 
тяжким: майже весь час тримала-
ся висока температура, відчувала-
ся сильна слабкість і ломота в тілі. 
Ірина підтримувала зв’язок зі сво-
їм сімейним лікарем: здала аналізи, 
отримала рекомендації щодо ліку-
вання, вимірювала рівень сатурації, 
який був непоганим — 94. На де-
сятий день жінка раптово відчула, 
що задихається, а стан нібито по-
гіршився. Вона у паніці звернула-
ся до сімейного лікаря з вимогою 
дати направлення на госпіталіза-
цію. Лікар пояснив, що такої необ-
хідності немає, і дати направлен-
ня відмовився. Тоді Ірина виклика-
ла екстрену медичну допомогу. За 
її словами, приїхав молодий лікар, 
який уважно оглянув її, подивив-
ся результати аналізів та пояснив, 
що насправді аналізи свідчать про 
те, що хвороба відступає. Показав 
комплекс дихальних вправ, після 
яких сатурація у жінки підвищила-
ся, а задишка зникла. Лікар переко-
нав пацієнтку, що їй не треба роби-
ти ані крапельниць, ані приймати 
масовані дози антибіотиків, адже 
це в її ситуації нанесе невиправда-
но важкий удар по організму. Після 

візиту лікаря Ірина почала повіль-
но, нелегко, але все ж таки одужу-
вати. За її словами, їй дуже пощас-
тило, що того дня до неї приїхав 
саме цей лікар. На жаль, його пріз-
вища вона спитати не здогадалася.

«Вістям» вдалося розшукати фа-
хівця і поспілкуватися з ним. Це 
був молодий, але дуже досвідче-
ний професіонал, фельдшер Бори-
спільської підстанції екстреної ме-
дичної допомоги Євген Муц.

— Євгене Петровичу, як давно 
ви працює в службі екстреної ме-
дичної допомоги?

— З 2015 року.
— Часто у вас трапляються та-

кі випадки?
— Досить часто. Перш за все, лю-

дину потрібно заспокоїти, налаш-
тувати на позитив. Насправді від 
психологічного стану пацієнта за-
лежить дуже багато. Якщо вона не 
піддається паніці, налаштована на 
одужання, результат лікування ви-
являється значно кращим, а хворо-
ба переноситься легше. Через пере-
живання, нервові зриви у пацієнтів 
часто бувають панічні атаки, які во-
ни помилково сприймають як погір-
шення захворювання. Нещодавно 
ми їздили в село до бабусі, біля го-
дини провели біля неї, лише щоб за-
спокоїти та зняти нервову напругу. 

— Не вважаєте це марною тра-
тою часу та непрофільними ви-
кликами?

— В жодному разі. Лікар пови-
нен розуміти, що від його ставлен-
ня до пацієнта, уміння роз’яснити 

ситуацію залежить результат ліку-
вання. Насправді внутрішні резер-
ви організму дуже великі, треба 
лише зуміти їх мобілізувати. І в цій 
ситуації правильне, грамотне сло-
во лікаря важить дуже багато. Бу-
вають ситуації, коли треба 20-30 
хвилин поговорити, пояснити все, 
і людина заспокоюється і йде на 
поправку.

— Як зрозуміти, коли можна 
лікуватися вдома, а коли потріб-
но негайно госпіталізуватися?

— Часто пацієнти не розуміють, 
чому їм не призначають лікування, 
а от, скажімо, сусідці колють анти-
біотики і беруть у лікарню. Перш 
за все, пацієнтові потрібно зда-
ти повний аналіз крові. Саме він 
покаже, яке лікування треба при-
значити. Якщо до вірусної інфекції 
приєднається бактеріальна, при-
значають антибіотики. Все суто ін-
дивідуально, самолікування ка-
тегорично протипоказано. Були 
випадки, коли пацієнти самі при-
значали собі антибіотики, і резуль-
тати виявлялися вкрай негативни-
ми. Тож якщо сімейний лікар ре-
комендує лише пити багато води 
(до 3 л на добу), вживати вітаміни 
— це не означає, що він непрофе-
сійний. У крайньому разі, якщо є 
сумніви, треба звернутися до ін-

шого лікаря, але не займатися са-
молікуванням.

Якщо тримається висока темпе-
ратура, сатурація нижче 93, є ка-
шель, патологічні зміни в легенях, 
показана госпіталізація.

— Як часто пацієнтів, до яких 
вам доводиться виїжджати по 
викликах, госпіталізують у лі-
карню?

— Вчора у мене було 5 викликів, за 
об’єктивними показниками госпіталі-
зували одного пацієнта. У моїх колег 
приблизно така ж сама статистика.

— Що порадите тим, для кого 
раптом діагноз ковід виявився 
як грім з ясного неба?

— Перш за все — не панікувати. 
Прислухатися до свого організму. 
В більшості випадків, якщо уваж-
но його слухати, він підкаже, що 
краще зробити. Є рекомендації не 
збивати температуру нижче 38.5. 
Але якщо людина дуже тяжко ре-
агує на температуру навіть 37.9, 
можна прийняти жарознижуюче. 
Не варто міряти температуру кож-
ні 5 хвилин, це лише сприяє зрос-
танню напруги, нервує. Це ж сто-
сується і вимірювання сатурації. 
Достатньо робити це два рази на 
добу. Головне — тримати голову 
холодною навіть при високій тем-
пературі.

Завідуюча Бориспільської 
підстанції екстреної медичної 
допомоги Світлана Карпенко:

— На 5 бригад Бориспільської 
підстанції припадає в середньому 
55 викликів за добу. Непрофільні 
виклики нікуди не поділися, вони 
є. Але зараз значно зросла кіль-
кість виїздів до пацієнтів із коро-
навірусною хворобою порівняно 
з минулим місяцем. 

Наша підстанція нараховує в 
штаті 85 працівників. Засобами 

індивідуального захисту забез-
печені достатньо, з цим поки що 
проблем не спостерігається.  

Обіцяний ремонт приміщення ще 
не розпочали. Але є позитивний мо-
мент: нам надали нові кардіографи 
Юкард-100 із можливістю передава-
ти ЕКГ в кардіологічний центр.  

Також забезпечили новими ро-
бочими мобільними телефонами 
для цілодобового та безперерв-
ного зв'язку з оперативним дис-
петчерським відділом.

З 24 березня Київщина вхо-
дить до «червоної» зони епі-
демічної небезпеки.

За даними директора КНП 
«Бориспільська багатопро-
фільна лікарня інтенсивного 
лікування» Олександра Щура, 
станом на 22 березня в інфек-
ційному відділенні із 85 ліжок 
75 уже зайняті.

ВИДІЛЕНО КОШТИ ДЛЯ 
ПРОДОВЖЕННЯ РЕМОНТІВ ББЛІЛ 
ТА ЗАКУПІВЛІ ОБЛАДНАННЯ

Юлія ГАМАН, фото автора

Хоча основний корпус ББЛІЛ 
уже з капітальним ремонтом, 
заклад ще продовжує процес 
устаткування лікарні новітньою 
апаратурою. Про це повідоми-
ла начальник відділу охорони 
здоров’я Бориспільської міської 
ради Людмила Пасенко.

Зокрема, рішенням останньої 
сесії було виділено 300 тис. грн 
на капітальний ремонт системи 
вентиляції приміщення рентге-
нологічного кабінету. Крім цього, 
за словами Людмили Пасенко, на 
останній сесії міської ради були 
виділені кошти для проведення 
запланованих капітальних ре-
монтів у відділеннях. Так, 2 млн 
55 тис. 300 грн виділено на капі-
тальний ремонт терапевтичного 
відділення, 5 млн 600 тис. грн — 
на капітальний ремонт першого 
етапу приміщень лікувального 
корпусу операційного блоку, 1 
млн 700 тис. грн — на влашту-
вання системи киснепостачання 
для операційного блоку. Крім 
того, було проведено тендер на 
капітальний ремонт хірургії ра-

зом з операційним блоком вар-
тістю трохи більше 14 млн грн. У 
півмільйона гривень обійдеться 
міському бюджету придбання 
енцефалографа і нейроміографа.

ДО ТЕМИ. У колишній поло-
говий переїде адміністрація

Заступник Бориспільського 
міського голови Сергій Лещенко 
зазначив, що за майбутнім про-
ектом будівництва нового кор-
пусу ББЛІЛ у ньому розміститься 
терапія, кардіологія, гінекологія, 
пологове та гемодіаліз. Також у 
цьому корпусі буде сформовано 
блок для обстеження (МРТ, КТ), 
розширена зона приймального 
відділення.

«На території лікарні маємо 
приміщення пологового відді-
лення. Туди після закінчення 
ремонту переїде адміністрація 
ББЛІЛ. Частину приміщень за-
ймуть працівники лікарні, ча-
стина буде здаватися в оренду 
приватним медичним практи-
кам», — прокоментував Сергій 
Лещенко. Він також зазначив, що 
територію між пологовим та цер-
квою чекає благоустрій. 

«Іноді досить поговорити з пацієнтом, заспокоїти його»

Як працює Бориспільська 
підстанція екстреної медичної 
допомоги в умовах карантину

 � ДО ТЕМИ

 � ОФІЦІЙНО
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АКТУАЛЬНО

 � ДО ТЕМИ 

 � ВАЖЛИВО

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2021: 
СЕЛА ТЕЖ «У ТЕМІ»
Наталія ТОКАРЧУК

Робоча група з питань впрова-
дження громадського бюджету 
у об’єднаній Бориспільській ОТГ 
провела першу зустріч цього року. 
17 березня обговорювали, як пра-
цюватиме програма після об’єд-
нання, що зміниться, а також за-
слухали звіт про виконання гро-
мадського бюджету за минулий, 
2020 рік. Підсумки зустрічі «Ві-
стям» прокоментувала начальник 
відділу економічної та інвестицій-
ної політики виконкому Ірина Го-
нчаренко. 

За її словами, цього року до ро-
бочої групи приєдналися представ-
ники сіл — новопризначені старо-
сти округів, адже фінансування на 

реалізацію проектів громадсько 
бюджету відтепер буде спільне. У 
2021-му воно становитиме 2,5 міль-
йона гривень. 

Подача проектів цього року роз-
почнеться пізніше, у травні. Один 
автор зможе подати не більше двох 
проектів. 

Щодо вартості проекти розді-
лили на дві категорії: до 500 тис. 
грн та до 1 млн грн. Таким чином, 
у обох категоріях переможцем мо-
же бути або один проект на повну 
суму (500 тис. або 1 млн), або кіль-
ка дрібних. 

Мінімальна кількість голосів під-
тримки, які повинен буде зібрати 
автор до подачі своєї пропозиції, 
— 30, а мінімальна кількість голо-

сів на етапі голосування за проект 
— не менше 100. 

Важливе нововведення-2021 — 
можливість голосування в елек-
тронній формі (для осіб, зареє-
строваних у системі Приватбанку). 
Традиційна — паперова форма — 
теж залишається. Як і у минулому 
році, пунктами голосування визна-
чено міський ЦНАП (у виконкомі 
міської ради) та Центральну біблі-
отеку (вул. Європейська). Крім то-
го, додаткові пункти будуть розмі-
щені у кожному з шести старостин-
ських округів Бориспільської ОТГ 
(у приміщеннях колишніх сільрад). 
Там можна буде не тільки проголо-
сувати, а й отримати консультацій-
ну підтримку фахівця. 

Із восьми проектів, що пере-
могли у конкурсі 2020-го року, 
вдалося реалізувати сім, один з 
яких — частково. Нереалізованим 
через карантинні умови залишив-
ся проект проведення фестивалю 
«Музичний компот». Втім, органі-
затори заявили, що реалізували 
проект за власні кошти, попри ді-
ючі обмеження щодо проведення 
масових заходів. 

Проект «Небезпечним відхо-
дам — безпечну утилізацію» був 
реалізований частково та зазнав 
суттєвих змін. 

Без проблем вдалося реалізу-
вати проекти: «Освітній простір 
для щасливих дітей» у НВК «Гім-
назія «Перспектива», «Ремонт 
групи «Берізка» у дитячому са-
дочку «Росинка», «Спортивний 
комплекс для дітей, підлітків та 
дорослих», «Встановлення теніс-
них столів», «Проведення Всеу-
країнської виставки живопису 
«Подих акварелі 2020» у Бори-
сполі з виданням каталогу», «Об-
ладнання кімнати матері та ди-
тини у приміщенні виконавчого 
комітету». 

Підсумки Громадського бюджету-2020: 
реалізовано повністю — 6, частково — 1

Проекти, діяльність за якими дублює обов’язки органів виконав-
чої влади, допускатися до конкурсу не будуть. Такими є, наприклад, 
ремонти в школах чи дитячих садках. Виключення — проекти з бла-
гоустрою території навчальних закладів.

063 264-00-78, 067 353-61-17

РОБОТА 
МЕНЕДЖЕР З РЕКЛАМИ

НОВИЙ НАСТУП НА ЗЕМЛЮ: 
НА ВАРТІ ЛИШЕ ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО
Альона ЯСНА

У к р а ї н ц і  п е р е ж и в а ю т ь 
кошмарне «дежа вю». Знову 
весна, знову локдаун, а «Слуги 
народу», замість підняття еко-
номіки, зниження тарифів та 
порятунку людей від корона-
вірусної епідемії, намагаються 
всупереч волі народа іще раз 
продати нашу землю інозем-
цям. Як і рівно рік тому, на за-
ваді зеленому бульдозеру ста-
ла лише Юлія Тимошенко та її 
партія «Батьківщина», які по-
слідовно відстоюють інтере-
си українців загалом та ферме-
рів зокрема. Завдяки її непо-
хитній позиції «другий етап зе-
мельної реформ» не пройшов 
у турборежимі — нищівні за-
конопроекти надійно заблоко-
вані в парламенті. Суспільство 
має знати, який злочин задума-
ли «слуги олігархів та великих 
корпорацій», і зупинити його — 
під проводом Юлії Тимошенко.

Весна нині видалась важка для 
людей: тарифна вакханалія призве-
ла до того, що майже всі українці 
тепер нездатні оплатити комірне. 
Різко зросла кількість хворих — і 
це на тлі того, що все більше й біль-
ше медиків не витримує і звільня-
ється з роботи. Ціни в магазинах 
сказились: люди скоро не зможуть 
навіть себе прогодувати. Країна ба-

лансує на межі енергетичної кризи. 
Закриваються виробництва, пра-
цівникам затримують зарплати, ма-
лий бізнес або банкрутіє, або ледь 
животіє.

Відповідальна влада за таких 
умов мала би працювати ціло-
добово задля захисту своїх гро-
мадян — у всіх країнах світу так. 
Тільки не в Україні — тут людські 
біди владу не обходять. Їй важ-
ливіше остаточно добити україн-
ське фермерство і якомога швид-
ше розпродати землю разом із 
надрами — хоча 75% українців 
проти цього. 

Для цього «слуги» цинічно протя-
гують два законопроекти — №2194 
та 2195, із красивими назвами та 
диявольським змістом. Проти них 
виступили всі притомні фахівці — 
від профільних організацій до еко-
номічних експертів.

Якщо їх приймуть, буде знято всі 
запобіжники, які неймовірним зу-
силлям «Батьківщині» та Юлії Тим-
ошенко вдалось відстояти рік то-
му. Іноземці зможуть скупати зем-
лі, скільки захочуть. Фермери втра-
тять всі свої привілеї, а багато хто 
одразу позбудеться земель, на 
яких давно працює. Їх викидати-
муть з торгів, бо вони не зможуть 
заплатити стільки, скільки зможуть 
банки, кримінал, міжнародні спе-
кулянти та транснаціональні кор-

порації. Ферми зникнуть, а разом 
із ними і села. Зникнуть особливо 
цінні землі — ліси, заповідники, до-
слідні поля.

А щойно землю скуплять, з нею 
можна буде робити все, що зама-
неться. Міняти цільове призначен-
ня. Знімати верхній шар грунту, аби 
вичерпати корисні копалини — 
«слуги» окремо про це потурбува-
лись. Навіть записали, що «власник 
дозволу на видобуток копалин» ма-

тиме на торгах пріоритет вище за 
фермера. 

Політичний експерт Володимир 
Небоженко прогнозує, що всього 
за півроку хаотичної скупки землі, 
без кадастру, без відповідних інсти-
туцій, без фінансового підкріплен-
ня фермерів, нормативів та дер-
жавного нагляду постане нова «зе-
мельна» олігархія — ніби нам «про-
мислової» було замало. 

В парламенті проти цього 

бульдозера, який руйнує вже не 
тільки економіку, а й майбутнє всіх 
прийдешніх поколінь, піднялися 
тільки Юлія Тимошенко та її партія 
«Батьківщина». Вони подали більше 
тисячі правок до цих законопро-
ектів і домоглись розгляду кожної 
— тож «антинародний бліцкріг» за-
буксував і суспільство вчасно діз-
налось про цинічні плани влади.

Боротьба Юлії Тимошенко знахо-
дить все більше підтримки серед 
народу. Політичний експерт Ігор 
Петренко, аналізуючи причини не-
ухильного зростання її рейтингу, 
пов'язує це саме із захистом землі 
та відстоюванням прав фермерів. 

Із ним солідарний експерт 
Дмитро Корнійчук, який також 
нагадав про здатність «Бать-
ківщини» відстоювати інтереси 
українців не лише в парламенті, 
а й на місцях. Це дуже важливо, 
адже раніше люди більше споді-
вались на центральну владу, а те-
пер все більше покладають надії 
на місцеву — як додатково заува-
жує Небоженко.

Професіоналізм, компетентність 
та чітка державницька позиція не 
просто є ключовими елементами 
захисту українців та державності. 
Вони роблять Юлію Тимошенко та 
команду «Батьківщини» єдиними, 
хто зможе врятувати країну і виве-
сти її з кризи по всіх фронтах.
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ПРОБЛЕМА

ВІДСУТНІСТЬ МІСЦЬ НА КЛАДОВИЩАХ: 
ПРОБЛЕМУ ВИРІШИТЬ КРЕМАТОРІЙ?

Юлія ГАМАН

«Насправді ця проблема не ви-
никла сьогодні чи учора, тому я не 
розумію, чому попередня влада не 
займалася активно цим питанням. 
Рогозівське кладовище, найбіль-
ше у Борисполі, заповнене більше 
ніж на 90%. Максимум, на скільки 
ще вистачить там місць, до кінця 
року. Подібна ситуація і на кладо-
вищах сіл. На мою думку, є кілька 
способів вирішення питання. Пер-
ший — розширення. На сьогодні 
землі за Рогозівським кладовищем 
та навпроти нього (куди кладови-
ще також можна буде розширити) 
знаходяться у паях. Загальновідо-
мо, що вже цим літом буде можли-
вість продавати паї, тому з деяки-
ми власниками вже зараз ведемо 
перемовини. 

Другий варіант — будівництво 
крематорію. Зараз їх в Україні ли-
ше три: Київ, Харків та Одеса. Це пи-
тання не одного дня, воно склад-
не, крім того, це непопулярна се-
ред християн процедура, але вона 
може стати альтернативним рішен-
ням проблеми із перевантаженням 

кладовищ. Маю зазначити, що для 
будівництва крематорію потужнос-
тей ОТГ не вистачить. Тому, якщо він 
і буде колись будуватись, то тільки із 
залученням до цього процесу КО-
ДА, адже цей об’єкт повинен буде 
розвантажити все Лівобережжя Ки-
ївської області. 

Третім шляхом вирішення про-
блеми може бути виділення одні-
єї земельної ділянки для облашту-
вання великого кладовища для всі-
єї ОТГ. Коли завершиться процес 
інвентаризації і буде розпочато роз-
робку Генерального плану, можна 
буде з’ясувати, чи є і де така земель-
на ділянка. Крім того, не відкидаємо 
варіант приватних кладовищ — за-
раз такий законопроект знаходить-
ся в розробці. 

Окремо я виділив би проблему 
догляду за кладовищами, адже про-
сто облаштувати місце для цвинта-
ря недостатньо, за ним потрібно 
доглядати. Недосконала і організа-
ція роботи кладовищ, захоронення 
відбуваються у хаотичному порядку 
без певної схеми», — зазначив Во-
лодимир Борисенко. 

 � Тема кладовищ — не надто популярна, але життєва і 
гостра, адже бориспільські кладовища переповнені. Ще 
зовсім трохи, і у Борисполі просто ніде буде хоронити 
померлих. Новообраний міський голова Борисполя 
Володимир Борисенко проблему перевантаження як 
міських, так і сільських кладовищ вважає однією із 
критичних на сьогодні. 

Кладовища: хто і де повинен прибирати
Догляд за міськими кладовищами — обов’язок комунальних служб. Із утворенням ОТГ обсяги ро-

біт у них збільшилися, адже приєдналися сільські цвинтарі. Чи справляються комунальники, «Вісті» 
поцікавилися у директора КП «ВУКГ» Богдана Меташопа.

«У Борисполі є чотири кладовища, якщо не рахувати тих, що у селах ОТГ, — повідомив він. — На сьогодні 
вистачає і працівників, і техніки. У догляд за кладовищами в першу чергу входить прибирання сміття і догляд 
за центральними алеями. Догляд за самими місцями поховання — це справа родичів померлих. За покину-
тими могилами наші працівники не доглядають. Така стаття витрат не передбачена у бюджеті. Тим більше, 
існують труднощі із тим, як дізнатися, чи є наразі кому із родичів доглядати за могилою. При нинішньому 
законодавстві відслідкувати це досить складно».

Щодо охорони Богдан Меташоп повідомив, що центральні входи до кладовищ закриваються на ніч. Ціло-
добової охорони ці об’єкти не мають, а є просто доглядачі за ними. 

 � ДО ТЕМИ

КАБМІН ЗАБОРОНИВ 
ГУЛЯТИ БЕЗ МАСОК 
У «ЧЕРВОНИХ» ЗОНАХ

Українцям у «червоних» каран-
тинних зонах заборонили перебу-
вати без індивідуальних засобів за-
хисту в місцях загального користу-
вання. По суті, йдеться практично 
про повсюдну заборону знахо-
дження на вулиці без масок.

Така вимога міститься у постано-
ві Кабінету міністрів від 22 березня. 
У ній наголошується, що громадяни 
на зазначених територіях обов'яз-
ково повинні бути у респіраторах 
або захисних масках, які закрива-
ють ніс та рот.

При цьому документом дозво-
ляється носіння захисних індиві-
дуальних засобів, які виготовлені 
самостійно.

Де будуть обов'язкові 
маски?

Згідно із Законом України «Про 
благоустрій населених пунктів», 

до територій загального користу-
вання зараховуються: парки, скве-
ри, зони відпочинку, майдани, про-
спекти, бульвари, вулиці, пішохід-
ні та велодоріжки, цвинтарі тощо.

Чи будуть штрафи за 
порушення?

У листопаді Президент України 
Володимир Зеленський підписав 
закон, який увів штрафи за ігно-
рування або неправильне носін-
ня захисних масок у громадських 
місцях.

У документі зазначено, що по-
рушників повинні карати штрафом 
у розмірі від 10 до 15 неоподатко-
вуваних мінімумів доходів грома-
дян — 170-255 гривень. Однак в 
ньому йшлося тільки про обов'яз-
кове перебування в масках у гро-
мадських будівлях, спорудах і тран-
спорті.
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МІСТО

ЛИПОВА АЛЕЯ ПРОТИ 
ЧЕРГОВОГО СУПЕРМАРКЕТУ

 � Липова алея, що тягнеться вздовж Київського Шляху в 
районі Соцмістечка, вже кілька років поспіль знаходиться 
під загрозою знищення. Поки дерева рятує від вирубування 
лише судова тяганина та місцеві активісти. Та що буде, 
коли суд останньої інстанції поставить крапку не на користь 
мешканців міста? Стан справ з’ясовували «Вісті».

Наталія ТОКАРЧУК, фото автора

Махінації майже 
десятирічної давнини

Ще у 2012 році депутати тодішньої 
каденції відвели у власність земель-
ну ділянку площею 6 соток. Вона 
складалася з 2,5 соток «зайвої» землі 
сусідньої садиби, яку господар обро-
бляв із 1950-го року, земель громад-
ського користування (з підземними 
інженерними комунікаціями) та про-
ходу між будинками. Згодом у доку-
ментації на право власності 6 соток 
перетворилися на 7 — до них долу-
чилася частина липової алеї та вихід 
на Київський Шлях. Пізніше прокура-
тура встановила незаконність подіб-
них дій (за її висновками, одну сотку 
було внесено в базу Держгеокада-
стру шахрайським методом, шля-
хом підробки документів), але «край-
ніх» чи винних встановити нікому — 
відкрили кримінальне проваджен-
ня, справа багато років мандрувала 
владними інстанціями, аж поки не 
потрапила назад у Бориспіль, де її за-
крили. Не допомогло навіть офіцій-
но написане першим власником ді-
лянки зізнання про те, що землю на 
нього оформляли за гроші, з умовою, 
що він відразу ж «продасть» її потріб-
ній людині. 

Паралельно громадськими ак-
тивістами був поданий позов що-
до незаконності виділення земель-
ної ділянки, суди за яким тягнуться 
кілька років. 

Незважаючи на заборону прова-
дити будь-які дії до закінчення су-
дових спорів, улітку 2017 року но-
ва власниця ділянки спробувала 
відгородити частину земель гро-
мадського призначення разом із 
липовою алеєю та проходом між 
житловими будинками з метою бу-
дівництва, чим викликала спротив 
бориспільців — мешканці Соцмі-
стечка, активісти та представни-
ки депутатського корпусу не дали 
встановити будівельний паркан, 
кілки для якого забили між дере-
вами, та почати будівництво. 

Рішення 
Бориспільського 
суду — не на користь 
бориспільців

Нещодавно свою крапку у справі 
поставив Бориспільський міський 
суд. Суддя не знайшов порушень 
у процесі приватизації земельної 
ділянки та виготовленні держав-
ного акта на землю, тому прийняв 
рішення на користь теперішнього 

власника ділянки. Це не зупинило 
громадський актив Соцмістечка — 
вже подано скаргу до апеляційно-
го суду. «Якщо і апеляційний суд 
не побачить махінацій, ще є Вер-
ховний та Європейський суди. Ми 
боротимемося до останнього. За 
багато років побували скрізь — в 
місцевій, обласній та Генеральній 
прокуратурі України, в Центрі про-
тидії рейдерству та корупції. Не 
звертались хіба що до Президен-
та», — каже представник активіс-
тів Олександр Дудар. Саме від його 
імені складалася позовна заява, ад-
же практика колективних позовів в 
Україні поки не діє. 

За словами активістів, вони збира-
ються запросити до Борисполя жур-
налістів провідних телевізійних ка-
налів України, аби люди побачили, 
які земельні махінації здійснюються 
в місті, адже це не поодинокий ви-
падок. «На прикладі однієї ділянки 
та спротиву мешканців мікрорайо-
ну ми хочемо показати, що громада 
не повинна миритися з подібними 
речами, коли її дурять та обкрада-
ють представники влади й депутати, 
обрані нею ж», — говорить місцевий 
мешканець Сергій Борисов. 

Супермаркет замість 
«хатки для мами»

До слова, попередній власник, 
якому виділяли землю у 2015 ро-
ці, після отримання землі змінив-
ся — ділянка одразу ж була прода-
на мешканці міста Львів громадянці 
Недєляєвій. Та, в свою чергу, офор-
мила довіреність на право управлін-
ня та користування ділянкою своїй 
доньці, бориспільці Наталії Чухнен-
ко. Саме вона поки безуспішно на-
магається забудувати липову алею, 
а поки «замітає сліди»: ділянку зно-
ву розділили, і її частина ще два рази 
переходила від одного власника до 
іншого, аж поки не опинилась в іпо-
теці. У власності ж Чухненко офіційно 
залишилася одна сотка між липами. 

Активісти стверджують — у Ната-
лії Чухненко вже є досвід нелегаль-
ного будівництва. Так, за їх слова-
ми (і згідно копій документів, на-
даних для ознайомлення щотиж-
невику) торгівельний центр «Ніка», 
що на розі вулиць Київський Шлях 
та Володимира Момота, побудова-
ний вищезгаданою особою як жит-
ловий будинок. Кілька років тому 
нею було придбано частину жит-
лового будинку, виготовлено про-
ект на його реконструкцію з добу-
довою. В результаті до частини од-
ноповерхового житлового будинку 
прибудували двоповерховий тор-

гівельний центр. На численні по-
рушення колишня міська влада за 
традицією закрила очі. 

Саме тому активісти впевнені — 
якщо не буде спротиву, подібний 
супермаркет збудують і на місці ли-
пової алеї, між житловими будинка-
ми у Соцмістечку. Вони демонстру-
ють копію будівельного паспорту, 
де вказано, що проїзд до ділянки 
забудови здійснюватиметься че-
рез наявний заїзд із … вулиці Київ-
ський Шлях, якого насправді не іс-
нує. Крім того, у будівельній доку-
ментації зазначено, що під ділян-
кою немає жодних комунікацій, а 
межує вона лише із землями гро-
мадського користування. 

Колишній мер обіцяв 
підтримку

І міська влада, і депутати міської 
ради минулих каденцій, і правоохо-
ронні органи давно знайомі з по-
дробицями ситуації — у їх розпо-
рядженні ціла тека листів, звернень, 
інших офіційних документів, що на-
копичилися за роки конфлікту. Знає 
подробиці протистояння і новий де-

путат округу Рустам Хамракулов. 
«Рік тому, навесні 2020-го року, на 

цьому місці, під липами, з нами зу-
стрічався колишній мер Бориспо-
ля Анатолій Федорчук, який пообі-
цяв надавати нам всіляку підтрим-
ку, в тому числі юридичну, щоб не 
допустити забудови зеленої зони. 
Разом із ним місце, відведене під бу-
дівництво, оглянули і представники 
управління будівництва і архітекту-
ри, благоустрою, державної архітек-
турно-будівельної інспекції, інші чи-
новники. Присутні прийшли до вис-
новку — будівництва на цьому міс-
ці бути не може, а надані будівельні 
документи містять недостовірну 
інформацію про ділянку. На жаль, 

юрист міської ради на запитання 
Федорчука про можливість скасу-
вання рішення 2012-го року про ви-
ділення землі відповів, що це зроби-
ти вже неможливо, єдиний вихід — 
суд», — згадують останню зустріч із 
мером активісти.

Мешканці Соцмістечка споді-
ваються, що новий очільник міста 
Володимир Борисенко зможе розі-
братися у непростій ситуації та за-
хистити зелену зону від чергово-
го комерційного будівництва. За їх 
словами, поки вони не змогли за-
писатися на прийом до міського го-
лови — на час карантину зустрічі 
скасовані, тому готують письмове 
звернення. 

• Бориспільський міський суд не знайшов порушень у процесі приватизації зеленої зони.

• Доріжку віддали у приватну власність.

• Цей ТЦ за документами житловий будинок.
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Друкар флексографічного 
друкування
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ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.10 Енеїда
6.30 М/ф "Люлька Миру"
6.40 М/ф "Маленький великий пес"
6.50 М/ф "Найменший"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.30, 5.10 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспільна студія
9.30, 1.05 Т/с "Віра" (16+)
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 5.45 Спорт
15.20, 2.40 Країна пісень
15.55 Т/с "Любов під час війни" (16+)
17.25 Наші гроші
18.55 UEFA U21 Чемпіонат Європи з 

футболу 2021 г. Швейцарія - 
Португалія

21.55 UEFA U21 Чемпіонат Європи з 
футболу 2021 г. Ісландія - 
Франція

0.00 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
4.10 Д/ф "Сходи Якова"

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, 3.35 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 - 2"
21.45 Комедія "Шукаю жінку з дитиною"
22.45, 23.45 Комедія "Кухня"
0.45 Комедія "Крампус: викрадач різдва"
2.30, 5.00 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.30, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочі"
12.25 Х/ф "Сабріна"
14.40, 15.40 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"

18.00, 19.00, 4.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.45 Х/ф "Лінкольн для адвоката" (16+)
1.55 Т/с "Спокуса" (12+)
5.00 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.50, 3.50 

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. Відбір до ЧС- 2022 р. 

Україна - Казахстан
0.00 Т/с "Беглянка 2" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Беглянка 2" (12+)

ICTV.
4.25 Служба розшуку дітей
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 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.40, 16.15, 22.35 Т/с "Розтин покаже-2" 

(16+)
17.00 Х/ф "Брейвен" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт Прем’єра
21.20 Т/с "Пес-6" (16+)
23.30 Х/ф "Форма води" (16+)
1.40 Х/ф "Три біллборди у Еббінгу, 

Міссурі" (18+)

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+)
11.10 Х/ф "З Парижу з любов'ю" (16+)
13.00 Кохання на виживання (16+)
17.00 Хто зверху? (12+)
19.00, 20.00 Варьяти (12+)
21.00 Х/ф "День, коли Земля зупинилась"

23.00 Х/ф "Оселя зла 3: Вимирання" (16+)
0.50 Х/ф "Оселя зла 4: Потойбічне життя" 

(18+)
2.40 Служба розшуку дітей

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
6.35 Т/с "Комісар Рекс"
10.20, 0.55 "Слідство ведуть екстрасенси" 

(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 "Один за всіх" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Ворожка"
23.00 Т/с "Пізнє каяття" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
6.15, 2.45 Т/с "Ласко"
8.10 Т/с "Перевізник"
11.55 "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"
3.25 "Він, вона та телевізор"

НТН.
6.00, 10.30, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
7.50, 17.15, 2.25 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 1.55 "Свідок"
9.00 Х/ф "У квадраті 45"
12.50 "Легенди карного розшуку"
14.40 "Таємниці кримінального світу"
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
18.20 "Вартість життя"
23.05 Х/ф "Алмази для Марії"
0.30 "Склад злочину"
1.20, 3.05 "Речовий доказ"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.10 Енеїда
6.30 М/ф "Хто в лісі хазяїн?"
6.40 М/ф "Тяв та Гав"
6.50 М/ф "Справа доручається детективу 

Тедді"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.30, 5.10 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспільна студія
9.30, 1.05 Т/с "Віра" (16+)
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 5.45 Спорт
15.20, 2.40 Країна пісень
15.55 Т/с "Любов під час війни" (16+)
17.25 Схеми. Корупція в деталях
18.55 UEFA U21 Чемпіонат Європи з 

футболу 2021 г. Німеччина - 
Румунія

21.55 UEFA U21 Чемпіонат Європи з 
футболу 2021 г. Іспанія - Чехія

0.00 Наші гроші

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, 4.20 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 - 2"
22.05 Комедія "Шукаю жінку з дитиною"
23.05, 0.05 Комедія "Кухня"
1.05 Комедія "Великий солдат"
2.50 Драма "Припутні"
5.40 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.30, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочі"
12.25 Х/ф "Сім'янин"

14.40, 15.40 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.50 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.45 Х/ф "Справа СК1"
1.55 Т/с "Спокуса" (12+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.10 

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 "Помилки молодості" (16+)
23.10 Т/с "Беглянка" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
4.15 Скарб нації
4.25 Еврика!
4.30 Факти

4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 1.30 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 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.15, 22.30 Т/с "Розтин покаже-2" 

(16+)
16.45 Х/ф "Найманець" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Громадянська оборона Прем’єра
21.20 Т/с "Пес-6" (16+)
23.25 Х/ф "Три біллборди у Еббінгу, 

Міссурі" (18+)
3.05 Я зняв!

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+)
11.20 Х/ф "В облозі" (16+)
13.00 Кохання на виживання (16+)

17.00 Хто зверху? (12+)
19.00 Де логіка? (12+)
20.00 Improv Live Show (12+)
21.00 Х/ф "Зоряний десант"
23.30 Х/ф "Оселя зла 2: Апокаліпсис" 

(18+)
1.20 Т/с "Хроніки Шаннари" (16+)
2.50 Зона ночі
5.00 Абзац

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"
15.40 Т/с "Слід" (16+)
18.05 "СуперМама"
19.05 "Таємниці ДНК" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Ворожка"
23.00 Т/с "Пізнє каяття" (16+)
1.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 2.45 Т/с "Ласко"

7.55 Х/ф "Олександр"
11.15 "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"
3.30 "Джедаі 2019"

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00, 10.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
7.50, 17.15, 3.20 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.50 "Свідок"
9.00 Х/ф "Сумка інкасатора"
12.50 "Легенди карного розшуку"
14.35 "Свідок. Агенти"
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
18.20 "Будьте здоровi"
23.00 Х/ф "У квадраті 45"
0.20 Х/ф "Танцюй, танцюй"
3.30 "Речовий доказ"
4.00 "Правда життя"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.
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СЕРЕДА, 31 березня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.15 Енеїда
6.30 М/ф "День народження Юлії"
6.40 М/ф "Чудасія"
6.50 М/ф "Що на що схоже"
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, 1.05 Т/с "Віра" (16+)
11.05, 4.10 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 Д/ф "Дика прогулянка"
19.55 "Світ дикої природи"
20.25 "Супер-чуття"
21.35 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
0.40 "Супер - чуття"
2.45 Бюджетники
4.25 "Повернення до природи"

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 - 2"
22.15, 23.15 Комедія "Шукаю жінку з 

дитиною"
0.15 Комедія "Кухня"
1.15 "Голос країни 11"
5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
2.40 Х/ф "Не було б щастя"
3.45, 10.10, 18.00, 19.00 "Стосується 

кожного"
5.00 "Телемагазин"
5.30, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

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

12.25 Х/ф "Гра в чотири руки"
14.20 Х/ф "Колесо чудес" (16+)
16.10 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.45 Х/ф "Занурення" (16+)
1.45 Т/с "Спокуса" (12+)
4.30 "Мультфільм"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 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 "Помилки молодості" 1, 2 с. 

(16+)
23.10 Т/с "Пробудження любові" 1, 2 с. 

(12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Пробудження любові" (12+)
3.10 Контролер
4.00 Реальна містика

ICTV.
4.55 Скарб нації
5.05 Еврика!
5.15 Служба розшуку дітей
5.20, 10.05, 1.50 Громадянська оборона
6.05 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.10, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.00 Секретний фронт
12.10, 13.15 Анти-зомбі
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Більше ніж правда
14.40, 16.25 Х/ф "Пасажир 57" (16+)
16.50 Х/ф "Від колиски до могили" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Більше ніж правда Прем’єра
21.20 Т/с "Пес-6" (16+)
22.30 Свобода слова
0.00 Х/ф "Інтереси держави" (16+)
2.50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.30 Kids' Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.35, 14.30 Орел і Решка
8.30 Т/с "Надприродне" (16+)
10.30 Х/ф "Повінь"

16.30 Х/ф "Реальна сталь" (16+)
19.00 Від пацанки до панянки (16+)
21.20 Х/ф "Робот Чаппі" (16+)
23.40 Х/ф "Оселя зла" (18+)
1.40 Т/с "Хроніки Шаннари" (16+)
2.30 Служба розшуку дітей
2.35 Зона ночі
5.00 Абзац

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.50 Т/с "Комісар Рекс"
8.45 "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 "Ворожка"
23.00 Т/с "Пізнє каяття" (16+)
1.05 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 20.20, 21.15 Т/с "Ментівські війни. 

Харків-3"
9.45 Х/ф "Обітниця мовчання"
11.20 Х/ф "Сек'юріті"
13.10 Х/ф "Літак проти вулкана"

15.00 "Загублений світ"
18.00 "Секретні матеріали"
18.15, 2.05 "Спецкор"
18.50, 2.35 "Джедаі"
19.25 Т/с "Карпатський рейнджер"
22.20 "Гроші"
23.35 "Дубинізми"
0.00 Х/ф "Хижак"
3.05 Т/с "Ласко"
3.50 "Джедаі 2019"
4.10 "Бандерлоги 2017"
4.55 "Зловмисники"
5.45 Телемагазини

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00, 8.10 Х/ф "Сержант міліції" (16+)
7.15, 17.10, 3.10 "Випадковий свідок"
10.55, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 2.40 "Свідок"
12.50 Х/ф "Лорд Дракон"
14.45 "Таємниці світу"
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
18.20 "Свідок. Агенти"
22.50 Х/ф "Сумка інкасатора"
0.30 Х/ф "Кривава помста" (18+)
3.30 "Речовий доказ"
4.00 "Правда життя"

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

ПОНЕДІЛОК, 29 березня

ВІВТОРОК,  30 березня
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.00 Енеїда
6.30 М/ф "Світла Особистість"
6.40 М/ф "Синя Шапочка"
6.50 М/ф "Подарунок"
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, 1.00 Т/с "Віра" (16+)
11.05 Солодка дача
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 5.45 Спорт
15.20, 2.35 Країна пісень
15.55 Т/с "Любов під час війни" (16+)
17.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
18.55 Д/ф "Дика прогулянка"
19.55, 0.30 "Супер - чуття"
21.55, 0.20, 5.55 Спорт. Аспект
22.00 "Виживання у дикій природі"
23.00 Схеми. Корупція в деталях
4.00 Д/ф "Капелани"

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"
20.20 "Чистоnews 2021"
20.25 Комедія "Папік - 2"
21.45 "Право на владу 2021"
0.45 Комедія "Прибульці 2: коридори 

часу"
3.00, 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
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"

11.00 "Позаочі"
12.25 Х/ф "Анжеліка, маркіза янголів" 

(16+)
14.40, 15.35 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 4.05 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.45 Х/ф "Ведмежатник" (16+)
2.00 Т/с "Спокуса" (12+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.10 

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 Т/с "Виклик" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Довга дорога до щастя" 1, 2 с. 

(12+)
23.10 Слідами
23.50 Т/с "Довга дорога до щастя" (12+)

ICTV.
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"
11.55, 13.15 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.15, 22.35 Т/с "Розтин покаже-2" 

(16+)
16.50 Х/ф "Президент Лінкольн: 

Мисливець на вампірів" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Анти-зомбі Прем’єра
21.20 Т/с "Пес-6" (16+)
23.30 Х/ф "Форрест Ґамп"

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+)

10.20 Х/ф "Зоряний десант"
13.00 Кохання на виживання (16+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Сім сестер" (16+)
23.40 Х/ф "Оселя зла 5: Відплата" (18+)
1.30 Варьяти (12+)

СТБ.
6.45 Т/с "Комісар Рекс"
10.30, 1.00 "Слідство ведуть екстрасенси" 

(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 "Ворожка"
23.00 Т/с "Пізнє каяття" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 2.45 Т/с "Ласко"
7.50 Х/ф "Помпеї: Апокаліпсис"
9.25 Х/ф "Останній бій"
11.10 "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"
4.15 "Джедаі 2019"

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00, 10.40, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
7.50, 17.10, 2.45 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.15 "Свідок"
9.00 Х/ф "Алмази для Марії"
12.50 "Легенди карного розшуку"
14.30 "Вартість життя"
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
18.20, 4.00 "Правда життя"
22.25 Х/ф "Командир щасливої "Щуки" 

(12+)
0.20 "Склад злочину"
1.05, 3.00 "Речовий доказ"

UA: ПЕРШИЙ.
6.30 М/ф "Круглячок"
6.40 М/ф "Лисичка з качалкою"
6.50 М/ф "Літачок Ліп"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 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
15.10, 21.35, 0.10, 2.40, 5.45 Спорт
15.20 Країна пісень
15.55 Т/с "Любов під час війни" (16+)
17.25 Перша шпальта
18.55 "Виживання у дикій природі"
19.55, 0.25 "Супер - чуття"
21.55, 2.50, 5.55 Спорт. Аспект
22.00 Пряма трансляція з Ватикану 

Хресної Дороги за участю 
Святішого Отця Франциска

1.00 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, 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 "Ліга сміху 2021"
17.10 Мелодрама "Навчи мене кохати"
20.10 "Чистоnews 2021"
20.15 Комедія "Скажене весілля"
22.10 "Ліпсінк батл"
23.55 Жахи "Піраміда"
1.40 Комедія "Прибульці 2: коридори 

часу"
4.55 "Світське життя. 2021"
6.05 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.30, 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 "Позаочі"
12.25 Х/ф "Поки весілля нас не розлучить 

нас"
14.40, 15.35, 0.30 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Виходу немає" (16+)
2.20 "Жди меня. Україна"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 Зоряний шлях. Новий сезон
10.55 Т/с "Кровна помста" (12+)
14.45 Т/с "Скажи мені правду" 1 с. (12+)
15.30 Т/с "Скажи мені правду" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "Ласкаво просимо на Канари" 1, 

2 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Ласкаво просимо на Канари" 

(12+)

ICTV.
4.30, 0.45 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+)
11.20 Т/с "Вижити за будь-яку ціну-2"
12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 16.15, 23.45 "На трьох" (16+)
16.55 Х/ф "Пророк" (16+)
18.45 Факти. Вечір
20.05 Дизель-шоу Прем’єра (12+)
22.45 "На трьох-9" Прем’єра (16+)
1.10 Х/ф "Форма води" (16+)

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+)
10.20 Від пацанки до панянки (16+)
12.50, 1.40 Варьяти (12+)

14.50 Де логіка? (12+)
15.50 Х/ф "Робот Чаппі" (16+)
18.00 Х/ф "Зоряні війни: Останні Джедаї" 

(12+)
21.00 Х/ф "Хан Соло" (12+)
23.40 Х/ф "Оселя зла: Фінальна битва" 

(16+)
2.20 Служба розшуку дітей
2.25 Зона ночі

СТБ.
5.15 Х/ф "Термінал"
7.50, 19.00, 22.50 "Холостяк" (12+)
11.50 "Як вийти заміж" (16+)
13.00, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
23.45 "Про що мовчать жінки" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 3.35 "Джедаі 2019"
6.30, 2.05 Т/с "Ласко"
7.20 Х/ф "Слід смерті"
9.10 Х/ф "Гість"
11.05 "Загублений світ"

18.00 "Секретні матеріали"
18.15, 1.05 "Спецкор"
18.50, 1.35 "Джедаі"
19.25 Х/ф "Чистильник"
21.20 Х/ф "Стій! Або моя мама 

стрілятиме"
23.05 Х/ф "Напад на Уолл-стріт"
2.50 "Він, вона та телевізор"

НТН.
5.00, 4.45 "Top Shop"
6.00, 11.00, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
7.50, 17.15, 2.10 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 1.40 "Свідок"
9.00 Х/ф "Командир щасливої "Щуки" 

(12+)
12.50 "Легенди карного розшуку"
14.35, 3.50 "Правда життя"
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
18.20 "Таємниці світу"
22.30 Х/ф "Заручники страху"
0.05 "Склад злочину"
2.50 "Речовий доказ"
4.20 "Легенди бандитського Києва"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 4.00 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.45, 5.35 Новини
7.10 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.40 М/ф "Як козаки сіль купували"
7.50 М/ф "Як козак щастя шукав"
8.05 "Тваринна зброя"
9.05 Відтінки України
9.35 #ВУКРАЇНІ
10.00 Домашні улюбленці - Дикі в душі
11.05 "Виживання у дикій природі"
12.00 Х/ф "Дворецький" (16+)
14.25 Телепродаж
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.05 Х/ф "Цар Соломон. Наймудріший 

з-поміж мудрих" 1 с. (16+)
17.50 Полювання: Фільм після фільму
18.50, 2.05 Х/ф "Катерина" 1, 2 с. (16+)
21.25 Х/ф "Катерина" 3, 4 с. (16+)
0.10 Д/ф "Блаженніший" (12+)
5.00 Бюджетники

КАНАЛ "1+1".
7.00, 6.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
12.40 Комедія "Папік - 2"
18.20 "Світ навиворіт - 12 Пакистан"
19.30, 5.00 ТСН
20.10 "Чистоnews 2021"
20.15 "Ліпсінк батл"
22.00 "Жіночий квартал 2021"
23.20, 0.20 "Світське життя. 2021"
1.20 "Ліга сміху"

ІНТЕР.
5.35 Д/п "Планета Земля 2"
6.55 "Слово Предстоятеля"
7.05 Х/ф "Операція "Тушонка" (16+)
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Покровські ворота"

13.40 Х/ф "Самогонники"
14.00 Х/ф "Пес Барбос та незвичайний 

крос"
14.15, 4.50 Х/ф "За двома зайцями"
15.40 Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
20.00 "Подробиці"
20.30 "Місце зустрічі"
22.00 Т/с "Зозуля"
1.35 Х/ф "Бебі-бум" (16+)
3.05 Х/ф "Поки весілля нас не розлучить 

нас"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.25, 3.00 Реальна містика
8.40 Х/ф "Блискуча кар'єра" (12+)
10.40 Т/с "Помилки молодості" (16+)
14.50 Т/с "Виховання почуттів" 1 с. (12+)
15.20 Т/с "Виховання почуттів" (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Шоу "Маска"
23.00 Т/с "Перехрестя" 1, 3 с.
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Перехрестя"

ICTV.
5.20 Скарб нації
5.30 Еврика!
5.35 Факти
6.00 Т/с "Марк + Наталка" (16+)
7.50, 9.55, 11.35 "На трьох" (16+)
9.15, 10.55 Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
12.10, 13.00, 0.40 Т/с "Таємні двері" (16+)
12.45 Факти. День
13.25 Т/с "Пес" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Битва титанів" (16+)
21.00 Х/ф "Гнев титанів" (16+)
22.50 Х/ф "Помпеї" (16+)
2.25 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
5.30, 2.00 Варьяти (12+)
8.00, 10.00 Kids' Time
8.05 М/ф "Вольт"
10.05 Орел і Решка. Дива світу
11.00 Орел і Решка. Невидане. Дива світу
12.10 У кого більше? (12+)
14.00 Х/ф "День, коли Земля зупинилась"

16.10 Х/ф "Тихоокеанський рубіж" (16+)
18.50 Х/ф "Облівіон" (16+)
21.10 Х/ф "Межа майбутнього" (16+)
23.30 Х/ф "Сім сестер" (16+)
2.30 Зона ночі

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
6.20, 10.50 Т/с "Ворожка"
7.55 "Неймовірна правда про зірок"
17.00, 0.10 "Хата на тата" (12+)
19.00 "МастерШеф Професіонали" (12+)
22.10 "Звана вечеря" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Шалені перегони 2018"
7.00, 3.05 "Джедаі 2019"
7.50 "Джедаі 2020"
8.50 "Загублений світ"
12.45 Х/ф "Перлини дракона"
14.15 Х/ф "Хеллбой 2: Золота армія"
16.30 Х/ф "Аліта: Бойовий ангел"
19.00 Х/ф "Загублений світ"

20.55 Х/ф "Геркулес"
22.50 Х/ф "Повернення Геркулеса"
0.40 Х/ф "Орден дракона"
2.20 "Він, вона та телевізор"
3.15 "Цілком таємно-2017"
4.55 "Зловмисники"
5.45 Телемагазини

НТН.
5.55 Х/ф "Останній гейм"
7.20 Х/ф "Вічний поклик"
13.00 "Випадковий свідок. Навколо світу"
14.10 Х/ф "Сини Великої Ведмедиці"
16.00 Х/ф "Проект А" (16+)
18.05 "Круті 90-ті"
19.00, 2.55 "Свідок"
19.30 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
21.10 Х/ф "На гребені хвилі" (16+)
23.40 Х/ф "Остаточний рахунок" (16+)
1.55 "Хвороби-вбивці"
3.25 "Випадковий свідок"
3.35 "Речовий доказ"
4.05 "Правда життя"
4.35 "Легенди бандитського Києва"

UA: ПЕРШИЙ.
7.00, 21.00, 0.30, 5.35 Новини
7.10 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.40 М/ф "Як козаки у хокей грали"
8.00 Великодня Свята Меса Римсько-

Католицької Церкви в Україні
9.00 Божественна Літургія Православної 

Церкви України
11.00 Меса під проводом Святішого Отця 

Франциска у Ватикані
13.00 Великоднє послання та 

Апостольське Благословення для 
Риму і цілого світу "Urbi et Orbi" 
Святішого Отця Франциска

13.30 Неймовірний світ цуценят. 1 сезон
14.25 Телепродаж
15.00 Країна пісень
16.05, 2.05 Х/ф "Катерина" 3, 4 с. (16+)
20.25 "Боротьба за виживання"
21.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.00 Х/ф "Дворецький" (16+)

КАНАЛ "1+1".
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 "Світ навиворіт - 12 Пакистан"
10.50, 2.30 "Світ навиворіт"
18.15 "Українські сенсації 2021"
19.30, 5.00 ТСН "ТСН-тиждень"
21.00 "Голос країни 11"
0.00 "Світське життя. 2021"
1.00 Бойовик "Телефонна будка"

ІНТЕР.
8.00 "Удачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 11.00, 12.00 "Інше життя"
12.50 "Вещдок. Опережая время"
17.10 Т/с "Проект "Синя книга" (12+)
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Бережи мене, доще"
0.00 Х/ф "Люблю. 9 березня"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50 Сьогодні
6.50 Реальна містика
9.10 Т/с "Між любов'ю і ненавистю" (16+)
17.00 Т/с "Уроки життя і водіння" 1, 2 с. 

(12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Уроки життя і водіння" (12+)
23.00 Т/с "Кров ангела" 1, 3 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Кров ангела" (12+)
3.10 Гучна справа
4.00 Т/с "Виклик" (12+)

ICTV.
5.05 Скарб нації
5.15 Еврика!
5.20 Факти
5.45 Не дай себе обдурити!
6.35 Більше ніж правда
7.30 Анти-зомбі
8.25 Секретний фронт

9.20 Громадянська оборона
10.10, 13.00, 0.50 Т/с "Розтин покаже-2" 

(16+)
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф "Помпеї" (16+)
15.05 Х/ф "Битва титанів" (16+)
16.55 Х/ф "Гнев титанів" (16+)
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф "Останній мисливець на 

відьом" (16+)
23.10 Х/ф "Мисливці на відьом" (16+)
3.10 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
5.30, 2.20 Варьяти (12+)
6.20, 8.20 Kids' Time
6.25 М/ф "Вольт"
8.25 М/ф "Луїс і прибульці"
10.00 Х/ф "Прибулець Пол" (16+)
12.00 Х/ф "Могутні рейнджери" (12+)
14.20 Х/ф "Облівіон" (16+)
16.50 Х/ф "Межа майбутнього" (16+)
19.00 Х/ф "Велика стіна" (12+)

21.00 Х/ф "Годзила" (16+)
23.40 Improv Live Show (12+)
0.30 Х/ф "Морган" (16+)

СТБ.
4.30 Х/ф "Покровські ворота"
7.05 Х/ф "Знахар"
9.55 "МастерШеф Професіонали" (12+)
13.05 "Хата на тата" (12+)
15.05 "СуперМама"
19.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.00 "Один за всіх" (16+)
23.20 "Таємниці ДНК" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Шалені перегони 2018"
7.00 "Джедаі 2019"
9.15 "Загублений світ"
13.15 Т/с "Перевізник"
16.15 Т/с "Перевізник-2"
18.15 Х/ф "211"
20.00 Х/ф "Розплата"
22.00 Х/ф "Збройний барон"

0.15 Х/ф "Мега-акула проти Меха-акули"
2.00 "Він, вона та телевізор"
4.00 "Найкраще"
4.10 "Бандерлоги 2017"
4.55 "Зловмисники"
5.45 Телемагазини

НТН.
5.00 "Top Shop"
5.30 Х/ф "Зухвалість"
7.25 "Слово Предстоятеля"
7.35 "Будьте здоровi"
8.15 "Випадковий свідок. Навколо світу"
9.30 Х/ф "Сини Великої Ведмедиці"
11.20 Х/ф "На гребені хвилі" (16+)
13.50 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
15.25 Х/ф "Чорна стріла"
17.10 Х/ф "Проект "Альфа"
19.00 Х/ф "У зоні особливої уваги"
20.55 Х/ф "Хід у відповідь"
22.30 Х/ф "На межі божевілля" (16+)
0.25 Х/ф "Остаточний рахунок" (16+)
2.30 "Речовий доказ"

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

ЧЕТВЕР,  1 КВІТНЯ

П'ЯТНИЦЯ,  2 КВІТНЯ

СУБОТА,  3 КВІТНЯ

НЕДІЛЯ,  4 КВІТНЯ
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

3-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, кімна-
ти окремо, ремонт, вбудовані меблі, 1435000 грн, 
торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

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, бой-
лер, газ.колонка, літня кухня, гараж, сарай, по-
гріб, 17 соток, 400 м від центру, 644000 грн. Тел.: 
0 97 2526578. 
Любарці с., 100 кв.м, газифікований, всі зруч-
ності, 25 соток (з ниж 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.

Переяслав-Хмельницький
Ковалин с., 3 кімнати, коридор, веранда, при-
ватизований, газ, 40 соток, біля будинку сверд-
ловина, сад, літня кухня, гараж, сарай, погріб, 
поруч ліс, ціна договірна. Тел.: 0 95 1714380, 0 
67 8541318, Галина.
Ковалин с., 69 кв.м, дерев'яний, обкладений 
цеглою, 2 кімнати прохідні, кухня, веранда, 25 
соток, гараж, погріб, сарай, поруч ліс, 250000 
грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
1/4 будинку, с. Глибоке, 37,6 кв.м, 2 кімнати+ко-
ридор, м/п вікна, стеля підбита пластиком, світ-
ло в будинку, газ, вода у дворі, 2 сотки, 308000 
грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

ГАРАЖІ

Бориспіль

Гараж металевий (ждановськй). Тел.: 0 66 
5058026.

Гараж металевий. Тел.: 0 66 2902444.

Капітальний гараж,кооператив «Схід» 5Х6 м, є 
підвал, оглядова яма. Тел.: 0 97 5918154.

Розбірний металевий гараж, в гарному стані, 
р-н з/д вокзал. Тел.: 0 97 4404378, 0 99 7971880, 
Олег.

КОМЕРЦІЙНІ ПРИМІЩЕННЯ

Бориспіль

Приміщення, 2 поверхи, цегляне, окреме, з під-
валом, 1100 кв.м, під будь-який вид діяльності, 
м. Бориспіль. Власник. Тел.: 0 63 9440777.

Земельні ділянки
Бориспіль
Глибоке с., центр, 25 соток, приватизована, є са-
док, ціна договірна. Тел.: 0 68 0713502.
Іванків с., 20 соток, гарне, зручне місце, центр 
села, комунікації поруч. Тел.: 0 97 5918154.

Куплю
Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря. Тел.: 
0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
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. Олексан-
дрівка. 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

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бориспіль. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

Будинок у м. Бориспіль, 1 кімната, окремий вхід, 
душова кабіна, пральна машина, 6000 грн за 
все. Тел.: 0 67 4503318.

Гуртожиток, меблі, холодильник, пральна ма-
шинка, 3000 грн. за все. Тел.: 0 67 4503318.

Кімната у 3-к.кв., для дівчини, вул. Лютнева, 
необхідні меблі, техніка, 3500 грн. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Кімнату в будинку, центр, 2000 грн. Тел.: 0 67 
4503318.

Кімнату у приватному будинку, без господарів, 
для 1 людини, всі зручності, меблі, пральна ма-
шина, поруч зупинка, без комісійних, 1000 гр-
н+комунальні. Тел.: 0 63 1882829.

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

Òåë.: 096-876-66-67
097-127-66-05Ë³ö. ÀÂ ¹476495 ÌÒÇÓ â³ä 16.06.2009 ð.

Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

ТОРГОВІ МІСЦЯ
Тел.: 0�63�571�48�48м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

ДИРЕКТОРА РЕСТОРАНУ
АДМІНІСТРАТОРА 
В РЕСТОРАН
ОФІЦІАНТА В РЕСТОРАН
КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
КУХАРЯ-КОНДИТЕРА
ПОКОЇВКУ
БУХГАЛТЕРА-РЕВІЗОРА
БАНЩИКА
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На постійну роботу у с. Проліски потрібні сто-
ляр, 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. Проліс-
ки. Тел.: 0 66 5977710. 

Терміново! Потрібен продавець у продукто-
вий магазин, гнучкий г/р по домовленості, з/п 
висока, м. Бориспіль, вул. Шевченка, 100. Тел.: 
0 97 1773770, 0 66 3965185, 0 63 2969105. 

ШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль
Шукаю роботу няні. Чесна, охайна, доброзичлива. 
Допоможу з домашніми завданнями 1-3 класи. Є 
досвід роботи. Тел.: 0 96 2591723.

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

Брус, балки, крокви, дошка обрізна, рейка. 
Індивідуальний підхід до кожного клієнта, до-
ставка. м. Бориспіль, вул. Броварська, 4-б. 
Тел.: 0 95 2731075, 0 95 2733310, 0 96 3922253, 
0 63 2731075.

ТОВ «Стиль-М» — тротуарну плитку, європар-
кани. Доставка, установка. Тел.: 0 50 3110467, 
0 67 8387023.

ТВАРИНИ

Бориспіль
Закуповуємо корів, коней, бичків. Тел.: 0 67 
7762201, 0 93 0925499.

Поросята малі 5-6 неділь, породи Ландрас, 
Дюрок-Петрен, Альба, Кантар. Сіно, солома. 
Ціна договірна. Тел.: 0 50 1590197, 0 98 4810302.

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

РІЗНЕ

Бориспіль

Дрова, рубані, недорого. Тел.: 0 97 2390930.

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

Оренда автозупинки під магазин - 14 кв.м, 
р-н ТЦ «Золоте Руно». Тел.: 0 67 3688909, 0 
67 5017077.

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

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 рес-
торан, кухаря-універсала, кухаря-кондитера, 
покоївку, бухгалтера-ревізора, інженера-е-
нергетика, банщика. Тел.: 0 50 3521592. 

На виробництво гофроупаковки (с. Щасливе 
Бориспільського р-ну) потрібні: менеджер з 
продажу; завідуючий складом; робочі вер-
статники: на картонно-різальний верстат, на 
рольовий прес, на тигель; вантажники; різ-
норобочі. Тел.: 0 67 4666416, Володимир, 0 67 
2095551, Олексій. 

На постійну роботу потрібен водій на асенізатор-
ську машину. Тел.: Тел.: 0 97 1040311. 

На постійну роботу потрібен охоронець, г/р 
1/2. Оплата та умови при співбесіді. Тел.: 0 67 
7341607.

На постійну роботу потрібні охоронці у гар-
ній фізичній формі. Офіційне працевлашту-
вання. Наявність медичної довідки та довідки 
про несудимість, та водії. Г/р 1/2, 2/2, вахта. 
Тел.: 0 67 3288818, 0 99 5389196.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

КУПЛЮ
Бориспіль

Куплю будівельну сільгосптехніку, цистер-
ни-вагончики-битовку-кунг, станки, буд.мате-
ріали. Тел.: 0 68 6848964.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

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

Бригада будівельників виконує абсолютно всі 
види ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бетон-
но-монтажні, кладочні, оздоблювальні, покрівельні 
та ін. види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 1269208.

Бригада надає послуги з електрики та зварю-
вання металевих конструкцій. Швидко, якісно, 
доступно. Тел.: 0 63 3450888, 0 50 6945129. Ди-
плом В15 №036611.

Вантажні перевезення: пісок, щебінь, чорно-
зем, 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.

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 побу-
тової 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 зап-
частини. Тел.: 0 98 2871782, 0 95 8887825.

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

WWW.I-VISTI.COM

Салон «Апраксіна» запрошує на стрижки, фарбу-
вання та манікюрні послуги, 5 хв. від «McDonald's». 
Проводимо курси — перукар, макіяж і манікюр-пе-
дикюр. Також на роботу потрібні перукарі. Тел. 0 
97 8828312. 

Спилювання дерев. Тел.: 0 66 6182854.

РІЗНЕ
Бориспіль

Втрачений атестат про повну загальну освіту, серія 
КХ №36466264, та додаток до нього, видані на ім'я 
Воловик Владислава Сергійовича Бориспільською 
ЗОШ №1 2009 р., вважати недійсними.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім'я 
Скворцова Дем'яна Олександровича Краснолуць-
ким військкоматом, вважати недійсним. 

Втрачений польсикй дозвіл на перевезення 
№7481996 на автомобіль АА5885КХ, виданий на 
ТОВ «Росавтотранс», вважати недійсним.

Догляну людину похилого віку, з правом успадку-
вання майна, або куплю спадок. Тел.: 0 68 6848964.
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ОВЕН. Діліться своїм досвідом 
і знаннями, повертайте борги 
й завершуйте важливі проекти.  

Не соромтеся виявити впертість і свої ін-
телектуальні здібності.

ТЕЛЕЦЬ.  Успіх неодмінно при-
йде до вас, але тільки якщо ви 
прикладете максимум зусиль до 

його досягнення. Проявляйте обачність, 
зосередьтеся на головному.

БЛИЗНЮКИ.  Вам може зда-
тися, що все йде не так, як хо-
тілося б, але насправді ви ру-

хаєтеся до своєї мети. Так що не втра-
чайте віру та надію. Можливі несподі-
вані зміни в планах і навіть переоцінка 
цінностей.

РАК. Вас буде супроводжува-
ти успіх у будь-якому починан-
ні. Хоча і прийдеться займатися 

малоцікавими справами й терпляче роз-
грібати завали дрібних проблем. У вихід-
ні уваги зажадають близькі люди.

ЛЕВ. Не поспішайте та не ме-
тушіться, і удача буде на вашо-
му боці, тим більше, що у вас 

зараз гарний період для розкриття сво-
го потенціалу.

ДІВА.    Ваші плани почина-
ють реалізовуватися. Тільки 
не розповідайте про це, не 

давайте приводу для пліток. Потріб-
но зосередитися на своїй меті. Робо-
та буде займати досить багато часу.

ТЕРЕЗИ.  Цілком імовірна до-
сить різка зміна діяльності. При 
цьому зовсім не обов'язкова 

зміна роботи. Прийміть допомогу колег, 
вона буде доречною.

СКОРПІОН.  Нещодавно ви 
прийняли важливе рішення, і 
воно вже впливає на ваше жит-

тя. Це вірний шлях, вас чекають прибуток 
і удача.

СТРІЛЕЦЬ. Раптові кар'єрні 
зльоти трапляються нечасто, 
однак якраз зараз їх можна че-

кати. Постарайтеся зрозуміти близьких 
людей, знайдіть компромісне рішення.  У 
вихідні ви зможете поринути у чудову ат-
мосферу відпочинку.

КОЗЕРІГ. Варто налаштуватися 
на активне спілкування. На вас 
наваляться дрібні незначні 

справи.  Приділить досить часу аналізу 
своїх дій. У вихідні можливий деякий спад 
настрою.

ВОДОЛІЙ. У вас будуть шанси 
добитися успіху, якщо ви в числі 
перших довідаєтеся важливі но-

вини. Багато справ і проектів потребувати-
муть додаткових витрат і зусиль.

РИБИ. Ваш погляд спрямова-
ний вперед, до нових якісних 
змін, не оглядайтеся назад, інак-

ше потрапите в полон спогадів про мину-
лі помилки. Будьте обережні у висловлю-
ваннях, умійте берегти свої й чужі секрети.
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