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БЕЗПЕКА

БАТАЛЬЙОН ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: 
5 РОКІВ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

 � Бориспільський батальйон патрульної поліції 
відсвяткував свій перший ювілей — п’ять років від 
дня заснування підрозділу. Про пріоритети в роботі та 
досягнення цих років керівництво батальйону розповіло 
«Вістям».

Богдан РАК

Як усе починалося
24 березня 2016 року на Євро-

пейській площі міста перші 172 па-
трульних присягнули на вірність 
українському народові. Їм було не-
легко: ночі без сну, моральна і фі-
зична втома, не завжди адекватна 
реакція населення. Але більшість із 
них витримала цей екзамен та до-
сі несе службу в патрульній поліції.

«За п’ять років наш колектив 
професійно виріс, зміцнів і щодня 
готовий до виконання поставлених 
завдань. Середній вік поліцейських 
по підрозділу — 28 років. При цьо-
му більше 90% поліцейських мають 
вищу освіту, це вагомий показник 
професійності наших патрульних», 
— зауважує командир Бориспіль-
ського батальйону патрульної по-
ліції Артур Шкроб.

Кількість роботи 
постійно зростає

На початку створення робота 
патрульної поліції полягала лише 
у реагуванні на виклики по лінії 
«102» та написанні адміністратив-
них протоколів. Зараз батальйон 
займається і незаконним обігом 
наркотичних речовин, і виявлен-
ням незаконних ігрових закладів, 
і роботою з протидії домашньому 
насильству тощо. Додав роботи по-
ліцейським і карантин.

«Під час карантину суттєво збіль-
шилась кількість випадків насиль-
ства в сім’ї. Але завдяки законо-
давцю, принциповій та послідов-
ній позиції патрульної поліції зараз 
ми маємо чіткий механізм, як дія-
ти у таких випадках, та відповідні 
важелі впливу на порушників», — 
розповідає Артур Шкроб.

Патрульна поліція від дня сво-
го заснування була відкрита для 
жінок. На сьогодні більше 20% 
особового складу Бориспіль-
ського батальйону патрульної 
поліції — жінки. І, за словами 
керівника підрозділу, цей від-
соток із кожним роком зростає. 
При цьому в професійному від-
ношенні вони нічим не поступа-
ються чоловікам.

Мовою цифр
Кількість викликів по лінії «102» у 

2020 році склала 15829, проти 9816 
у 2016 році. За 2020 рік бориспіль-
ськими патрульними складено 895 
протоколів за водіння автомобіля в 
стані алкогольного чи наркотично-
го сп’яніння, проти 394 у 2016 році. 
Так каже суха статистика, але за ци-
ми цифрами стоїть величезна ро-
бота поліції.

«Остання цифра не значить, що 
водії стали більше вживати, ця циф-
ра показує, що ми стали більше ви-
являти таких водіїв, тобто зрос-
ла професійність патрульних», — 
вважає заступник командира Бори-
спільського батальйону патрульної 
поліції Сергій Майстренко.

В 2018 році Бориспільські па-
трульні отримали пристрої вимірю-
вання швидкості TRUCAM. В той же 
рік за їх допомогою було виявлено 
734 факти перевищення швидко-
сті. Минулого року таких фактів бу-
ло виявлено вже 6584. 

«Контроль швидкості дуже впли-
ває на зниження аварійності на те-
риторії міста. Адже згідно статис-
тики більшість ДТП стаються саме 
через перевищення швидкості. На 
території, яку ми обслуговуємо, ми-
нулого року було 93 ДТП із потерпі-
лими, проти 97 у 2019 році. Більш 
ніж на 5% зменшилась кількість 
аварій з потерпілими», — зазначає 
Сергій Майстренко.

Оперативність 
реагування 

«Патрульна поліція керується 
виключно нормами закону. В нас є 
наказ 357, в якому чітко вказується 

час, за який екіпаж повинен при-
бути на виклик. Звісно, не завжди 
вдається дотримуватись цих норм 
через погодні умови, звернення 
громадян тощо. Але ми робимо 
все, аби реагувати якомога швид-
ше, — зазначає помічник коман-
дира Бориспільського батальйо-
ну патрульної поліції Олександр 
Сибилєв.

Допомагають патрульним у цьо-
му й сучасні технології. Усі екіпажі 
оснащені планшетами та принте-
рами. Це дозволяє оформляти ад-
мінпротоколи вдвічі швидше, ніж 
раніше.

«На ранковому шикуванні ми 
постійно розбираємо різноманітні 
ситуації, які можуть виникнути під 
час реагування на той чи інший ви-
клик. Це дозволяє розробити алго-
ритм дій поліцейського. Звісно, пе-
редбачити все ми не можемо, ад-
же всі люди різні і реагують кожен 
по-своєму, але кожен патрульний 
знає, в якій ситуації які дії необхід-
но вчинити першочергово. Це сут-
тєво зменшує час реагування екі-
пажу на виклик», — пояснює Олек-
сандр Сибилєв.

Не лише патрульна 
служба…

«У нас є відділення розшуку та ді-
знання. Його особовий склад про-
водить розшук учасників ДТП та 
транспортних засобів, що залиша-
ють місце аварії. Це складна робо-
та, але вона необхідна», — зазначає 

заступник командира Бориспіль-
ського батальйону патрульної по-
ліції Саргіс Мінасян.

Так, у 2019 році було зафіксо-
ване 81 розшукове ДТП. Завдяки 
діям поліції у 72% випадків осо-
би, що залишили місце пригоди, 
були знайдені. У 2020 році кіль-
кість таких ДТП збільшилась до 
88, але результативність роботи 
відділення зросла значно більше. 
У 87,5% випадків особи, що зали-
шили місце пригоди, були вста-
новлені.

«Також у нас є відділення безпе-
ки дорожнього руху, яке відпові-
дає за все лівобережжя Київської 
області. Працівники відділення 
контролюють стан вулично-до-
рожньої мережі. Так, за минулий 
рік було складено 761 адміністра-
тивний матеріал та видано 212 ви-
мог та приписів на усунення пору-
шень правил та норм безпеки до-
рожнього руху», — зауважує Сар-
гіс Мінасян.

Профілактика 
важлива

Чимало уваги патрульні приді-
ляють і профілактиці порушень. 

Адже краще попередити, ніж потім 
фіксувати та розслідувати. В цьому 
напрямку головна увага приділя-
ється роботі з молодим поколін-
ням, а саме із школярами.

«У школах приділяємо увагу 
проявам булінгу. Ми пояснюємо 
дітям, що це таке та чому не мож-
на про це мовчати. Про такі фак-
ти необхідно ставити до відома 
правоохоронні органи, аби вони 
вчасно могли втрутитись у ситу-
ацію та запобігти її ускладненню. 
Адже усі розуміють, що безкар-
ність лише збільшує агресію», — 
зазначає Сергій Майстренко.

За його словами, зараз із дітьми 
в школі працювати стало цікавіше. 
Вони обізнані та не соромляться 
ставити запитання.

«Скажу так, мені не вистачає 45 
хвилин уроку, аби з ними поспіл-
куватись. Я встигаю розповісти 
свою тему, але відповісти на всі пи-
тання часу вже не вистачає. Дітям 
усе цікаво, і це дуже добре, що во-
ни йдуть на діалог. Це доказ того, 
що вони не бояться людей у фор-
мі. Вони розуміють, що наша мета 
— їхній захист. І це дуже добре. Це 
значить, що ми працюємо у вірно-
му напрямку», — підсумовує Сер-
гій Майстренко.
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АКТУАЛЬНО

ОПАЛЮВАЛЬНИЙ 
СЕЗОН ЗАВЕРШИТЬСЯ 
9 КВІТНЯ

Ірина ГОЛУБ

Рішення про те, що опа-
лювальний сезон триватиме 
до 9 квітня, було прийняте 
на позачерговому засіданні 
виконавчого комітету Бори-
спільської міської ради 31 бе-
резня 2021 року. Попередньо 
планувалося зупинити пода-
чу тепла з 1 квітня. Саме тому 
і було терміново призначено 
виконком. Але, зваживши на 
прогноз погоди на найближ-
чий тиждень та інші чинники, 
члени виконавчого комітету 
дійшли згоди, що оптимально 
буде продовжити опалювати 
будинки до 9 квітня. 

ЧЕКАЄМО ЗЛИВ 
ТА ПІДТОПЛЕННЯ?
Інна КРИНИЧНА, фото автора

Старожили провулку 1 Травня та вулиці Шевченка ще можуть пригада-
ти, як під час сильних злив та в період стрімкого танення снігу в районі по-
жежної частини неслися ріки води, грунтові води піднімалися у підвали, а 
вода підступала до обійсть та підтоплювала городи. 

З того часу в місті було здійснено багато заходів із водопониження. Зо-
крема, на території за гаражами на вул. Нова ІІ, яка сполучає вул. Шевчен-
ка і пров. 1 Травня, було прорито водовідвідні канали та водойми для збо-
ру дощових вод. Весну-2021 вони зустріли зарослими очеретом. Зробили 
«внесок» і мешканці сусідніх будинків: між очеретом плавають пластикові 
пляшки, поліетиленові пакети, інший непотріб. На берегах разом зі сміт-
тям громадяться обрізані гілки. Через сміття пропускна здатність каналів 
зменшена, тому весняні зливи можуть викликати підтоплення території. 

Є інформація про наміри будувати багатоповерхівку на вказаній тери-
торії. Якими виявляться наслідки, страшно уявити. 

НОВИЙ ТАРИФ НА ВОДОПОСТАЧАННЯ У БОРИСПОЛІ: 
ВАРТІСТЬ ТОННИ ВОДИ НА РІВНІ ЦІНИ 5-ЛІТРОВОГО БУТЛЯ У МАГАЗИНІ 

 � З 1 квітня 2021 року у Борисполі за воду доведеться 
платити більше. Нову ціну затверджено рішенням 
виконавчого комітету від 29 березня 2020 року.

Ірина КОСТЕНКО

Підґрунтя 
непопулярного 
рішення

Сьогодні бориспільці платять 
за централізоване водопостачан-
ня 16,69 грн і за водовідведення 
12,17 грн — у сумі виходить 30,47 
грн. На розгляд виконкому виноси-
лася вартість 40,08 грн за кубічний 
метр — 23,64 грн за водопостачан-
ня і 16,44 за водовідведення.

Директор КП ВКГ «Бориспільво-
доканал» Олександр Гануш у хо-
ді розгляду питання обґрунтував 
необхідність збільшення тарифів. 
Він зазначив, що тариф для Бори-
спільводоканалу не переглядав-
ся протягом 3-х років. Хоча зро-
стала мінімальна заробітна пла-
та, прожитковий мінімум та інші 
складові.

На підприємстві працює біль-
ше 200 працівників. Їх середній 
вік складає 56,6 років. Із середньої 
зарплати, яку в новому тарифі за-
кладено на рівні 14 938 грн (це без 
відрахувань), на руки отримувати-
муть близько 10 тис. грн. Маши-
ніст, який качає каналізаційні сто-
ки за 12-годинну зміну, по техно-
логії зобов’язаний не менше 24-х 
разів спуститися, щоб прочистити 
каналізаційні решітки. Черга на та-
ку роботу не стоїть. 

На балансі підприємства знахо-
диться більше 100 кілометрів во-
допровідних мереж, ще близько 
35 кілометрів — на обслуговуван-

ні. Те ж стосується і каналізації.
Для зменшення споживання 

електроенергії, у травні 2008 ро-
ку Бориспільводоканал взяв кре-
дит у Світовому банку на суму 4,2 
млн доларів для впровадження 
проекту «Реконструкція енерго-
ємного обладнання систем водо-
постачання та водовідведення у 
місті Бориспіль». Це дало еконо-
мію 1 млн 300 тис. кВт електрое-
нергії щороку. До 2025 року під-
приємство двічі на рік — до 15 
квітня і до 15 жовтня — оплачує 
тіло кредиту. Ці кошти акумулю-
вали за рахунок амортизаційних 
відрахувань і планових прибутків 
(на кредит ішло 95-97%). На сьо-
годні більше половини заборгова-
ності погашено. Залишилося спла-
тити 1,6 млн грн.

Варто нагадати, що напри-
кінці минулого року за сприян-
ня Владислава Байчаса вдалося 
знайти шляхи підвищення заро-
бітної плати працівникам водо-
каналу без збільшення тарифу, 
але зарплата — це тільки одна із 
складових тарифу. 

Що найбільше 
впливає на вартість 
води

• Зростання середньої заробіт-
ної плати із уведенням нового та-
рифу передбачене від 9 293 до 14 
938 грн (це без відрахувань).

• За рахунок введення в експлу-
атацію нових мереж та водозабо-

рів збільшилася вартість основних 
засобів, у результаті, майже вдвічі 
зросли амортизаційні відрахуван-
ня, які є невід’ємною складовою та-
рифу:

— завдяки фінансовій підтримці 
з міського бюджету було проведе-
но реконструкцію водозабірного 
вузла, збудовано нову станцію зне-
залізнення, яка коштувала близько 
30 млн грн; 

— забудовник так званого 
«Кінг-Конгу» передав мережі більш 
як на 17 млн грн; 

— вводяться в експлуатацію ба-
гатоповерхівки, дитячі садки, ака-
демічний ліцей, елементи водопо-
стачання і водовідведення яких пе-
редаються на баланс підприємства. 

• Постійно зростає вартість елек-
троенергії, яка нині складає майже 
третину тарифу. 

Пізнається 
у порівнянні

Заперечень проти підвищення 
тарифів на воду у членів виконав-
чого комітету не було. Під час об-
говорення прозвучало зауважен-
ня, що не було проведено достат-
нього інформування громади про 
очікуване подорожчання води і йо-
го деталі. Зазначалося, що якщо в 
умовах карантину неможливо ор-
ганізувати громадські слухання, то 
потрібно було активніше задіюва-

ти можливості інтернету. Втім, важ-
ко уявити, як через інтернет роз-
тлумачити людям дані, що містять-
ся на 270 сторінках, і які опрацьо-
вувалися спеціалістами протягом 
трьох місяців. Зате дуже просто бу-
ло спровокувати масові акції про-
тесту, особливо небезпечні у ни-
нішній червоній зоні.

Рішення про те, що з 1 квітня вар-
тість водопостачання і водовідве-
дення для населення становитиме 
40 грн 08 коп., було прийняте. Якщо 
зважити, що у магазинах вартість 
5-літрового бутля води стартує від 
двадцяти гривень і сорока гривня-
ми не обмежується, то 23 грн за ку-
бічний метр, який доставлять додо-
му, — це не така вже й велика сума.   
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МІСТО

КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК 
«СЛУГИ НАРОДУ» ОЧОЛИВ НАРОДНИЙ 
ДЕПУТАТ АНДРІЙ МОТОВИЛОВЕЦЬ

 � ЗАКОНОДАВЧА ДОВІДКА

На зустрічі з депутатами Київ-
ської області голова партії «Слу-
га Народу» Олександр Корнієнко 
представив новообраного очіль-
ника обласного осередку Андрія 
Мотовиловця та окреслив основ-
ні завдання для обласної партійної 
організації.

«Андрій у гарному сенсі техно-
крат. Тобто не політикан, не той, 
хто буде розбудовувати власну по-
літичну кар’єру за рахунок інших. А 
той, хто буде вирішувати завдання, 
які є. Технократичний підхід — це 
чітка постановка завдань та їх ви-
конання, прозорі процедури, кон-
троль виконання», — наголосив 
Олександр Корнієнко.

За його словами, Київська область 
має стати прикладом змін у країні, 
а обласна партійна організація по-
винна забезпечити відвертий діалог 
у Політраді області та Раді громад.

«Київська область є моделлю 
країни в мініатюрі: вона також від-
різняється строкатістю, розмаїт-
тям, браком синхронізації розвит-
ку між територіями і регіонами. Ки-
ївщина може продемонструвати, як 
внаслідок децентралізації та інших 
реформ змінюється країна в ціло-
му. Партійна організація так само 
має бути прикладом швидкого та 
ефективного впровадження змін 
для всіх регіональних організацій», 
— вважає Корнієнко.

В свою чергу новий голова Київ-
ської обласної організації політич-
ної партії «Слуга Народу» Андрій 
Мотовиловець закликав членів 
осередку зосередитися не на по-
літиці, а на конструктивній роботі.

«Якщо в нас у парламенті багато 
політики, то на вашому рівні, я спо-
діваюся, політики буде менше. Про-
блеми є як в області, так і в країні, 
й нам потрібно їх розв’язувати. За-
кони, які ми ухвалюємо, не можуть 
бути реалізовані без вас. Зворот-
ній зв'язок дуже важливий інстру-
мент, разом маємо формувати кар-
тину змін і нести за це спільну від-
повідальність», — підкреслив Мо-
товиловець.

КАЛЬЯН, КАФЕ, ДИТЯЧИЙ ЛАБІРИНТ, СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК — 

ЩО ЗАЙВЕ У ПАРКОВІЙ ЗОНІ?
Ірина ГОЛУБ, фото автора

Історія забудови: від 
літнього майданчику 
— до павільйону

Історію цегляної будівлі у місько-
му парку Борисполя біля тенісно-
го корту пам’ятаю не з чужих вуст. 
Близько 20 років тому, коли будів-
ництво тільки розпочалося, пред-
ставники міської влади запевняли, 
що то зводяться роздягальні для те-
нісистів. Але будівля чомусь не мала 
виходів до тенісного корту, а замість 
роздягалень у ній розташувалися 
продуктовий магазин, перукарня та 
кафе. Перед будівлею облаштували 
просторий майданчик, навколо яко-
го довго вирощували живопліт. 

На сьогодні на своєму місці й у 
колишніх межах залишилася тіль-
ки перукарня. Першою територію 
майданчика перед входом почав 
освоювати кафе-бар «Теплий кіт», 
що розташувався на місці магази-
ну. За допомогою щитів із дошок 
було облаштовано літній майдан-
чик, який функціонує вже багато 
років. А от «Кафе ПАРК» нові пло-

щі завойовує особливо активно. 
Оселилося воно у згаданій будівлі 
зовсім недавно, але майже відразу 
частину прибудованого майдан-
чика зайняв тентовий літній па-
вільйон, який відгороджував те-
риторію перед входом від вулиці 
Першого Травня. З іншого боку від 
входу до кафе торік вже було зве-
дено майже капітальний павіль-
йон: дерев’яний і досить теплий, з 
повноцінними вікнами. Він функці-
онував навіть взимку. На запитан-
ня «Вістей» до представників чин-
ної тоді влади, чи має заклад якісь 
дозволи на будівництво, була от-
римана відповідь, що будівля не 
має капітального фундаменту, то-
му дозволи не потрібні. Очевид-
но, що нова діюча влада має таку 
ж думку, бо днями на місці літньо-
го тентового павільйону почали 
зводити дерев’яну будівлю. Опо-
рою для неї, як і для попередньої, 
служать розташовані по всій пло-
щі бетонні стовпчики, заглиблені 
в землю (правда, вони зовсім не є 
фундаментом?).

Цікаво, як цей комплекс вписува-
тиметься в анонсований проект ре-
конструкції парку?

Проблем — без краю
Вздовж усієї тієї забудови йде до-

ріжка, якою мешканці великого жит-
лового масиву на вулиці Нова, ІІ (в на-
роді його називають «Голівуд») про-
ходять до центру Борисполя. Для них 
вхід до парку тепер справляє похмуре 
враження. І це не єдина проблема. Від-
відувачі розташованих у будівлі закла-
дів намагаються поставити свій тран-
спорт якомога ближче до місця відпо-
чинку. А це — вузенька вуличка Пер-
шого Травня. На ній, навіть порожній, 
двом автомобілям розминутися важ-
ко, а що робити, якщо цілий ряд ав-
тівок припаркувалися на краю доро-
ги вздовж парку? Іноді не зважають 
навіть на наявність пішохідного пере-
ходу, залишаючи машини на «зебрі». 

З іншого краю торгового ряду — 
своя проблема. На літньому майдан-
чику біля «Теплого кота» люблять «ба-
витися» кальянами. Навпроти, через 
ту ж доріжку, знаходиться дуже по-
пулярний серед молоді спортивний 
майданчик, а ще — щоліта встанов-
люють дитячий лабіринт. Тому сусід-
ство виходить надзвичайно «здоро-
ве»: спорт, дитячі розваги та дим від 
кальяну. 

Відповідно до закону України 
«Про заходи щодо попереджен-
ня та зменшення вживання тю-
тюнових виробів і їх шкідливого 
впливу на здоров'я населення» 
під забороною куріння мається на 
увазі не тільки куріння звичайних 
сигарет, а й: всіх тютюнових виро-
бів; електронних сигарет; кальяну.

Курити повністю заборонено 
в таких громадських місцях:

• в приміщенні закладів охоро-
ни здоров'я, навчальних закладів, 

а також на їх території;
• в спортивних, фізкультурних 

закладах, інших установах спор-
ту (стадіонах, спортзалах, фіт-
нес-клубах та інших);

• у під'їздах житлових будинків;
• на дитячих майданчиках (що 

облаштовані дитячими лавочка-
ми, гойдалками, гірками та іншим 
дитячим обладнанням);

• в таксофонах і ліфтах;
• у підземних переходах;
• приміщеннях ресторанного 

типу (ресторани, кафе, заклад гро-
мадського харчування) і в об'єк-
тах з культурним призначенням 
(музеях, архітектурних і історич-
них пам'ятках);

• в громадському транспорті (ме-
тро, трамваях, тролейбусах, авто-
бусах), а також на їх зупинках, якщо 
вони обладнані належним чином;

• в приміщеннях органів влади: 
як державної, так і місцевої (міс-
цеві ради, різні державні управ-
ління, поліція та інші).

Таким чином, українське законодавство не має прямої норми, що літній майданчик у парку є громадським 
місцем, де заборонене паління, у тому числі і кальяну. Але права на чисте повітря інших відвідувачів парку пору-
шуються однозначно. І чи є прийнятним таке сусідство із дитячим та спортивним майданчиками у місті?
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ПОЗИЦІЯ

ЛИПОВА БОРОТЬБА ЗА ЛИПОВІ АЛЕЇ* 
 � У №13(1069) «Вістей» у рубриці «Місто» було 

опубліковано матеріал «Липова алея проти чергового 
супермаркету», приводом до написання якого стало 
звернення мешканців ініціативної групи мікрорайону 
Соцмістечко. Нагадаємо, проблема, порушена у статті, 
неодноразово висвітлювалась на сторінках газети у 
журналістських матеріалах: «У Борисполі на Липовій 
алеї Соцмістечка намагаються будувати ТЦ» (2017 р.), 
«Торговий центр як половина хати для матері» (2017 р.), 
«Активісти: у Борисполі може з’явитися торговий центр» 
(2019 р.), «Конфлікт громади і забудовника» (2020 р.). У 
відповідь на останню публікацію до редакції звернулася 
одна з фігурантів, згадана у матеріалі, — Наталія Чухненко. 
Вона запропонувала щотижневику свою версію подій, яку 
ми публікуємо без жодних змін, втручань чи редакційних 
правок. 

*матеріал публікується на правах реклами

Наталія ЧУХНЕНКО

26 березня 2021 року газе-
та «Бориспільскі вісті» опубліку-
вала статтю «Липова алея про-
ти чергового супермаркету», не-
правдивість інформації якої обу-
рила мене.

Кожне слово та фото, наведене 
в цій статті – відвертий наклеп і 
намагання ввести читачів в оману 
з метою прикриття рейдерських 
оборудок та махінацій.

Мені не відомо, з якою ме-
тою громаду Борисполя вводять 
в оману, але згаданого у статті 
Олександра Дударя інтереси гро-
мадян зовсім не цікавлять! Це від-
верте намагання відібрати закон-
ну ділянку у її власників та при-
своїти собі!

Він дійсно подав до суду заяву 
на попереднього власника ділян-
ки про наступне:

Батько О. Дударя отримав у ко-
ристування житловий будинок та 
ділянку, межі якої узгодив з ко-
мандуючим Військової частини. 

Земельна ділянка 0,06 га, що 
межує з земельною ділянкою О. 
Дударя, залишилась непривати-
зованою, але була ним незаконно 
огороджена! Далі О. Дудар пише, 
що у 2016 році нібито звернув-
ся усно до Бориспільської місь-
кої ради за консультацією про те, 
як можна отримати у власність 
суміжну ділянку 0,06 га, якою 
він користувався. У відповідь на 
звернення він дізнався, що ділян-
ку вже приватизовано.

Отже, з заяви О. Дударя мож-
на зрозуміти, що його метою є от-
римання у власність сусідньої зе-
мельної ділянки!

Таким чином, ми бачимо, що О. 
Дудар прагне забрати згадану зе-
мельну ділянку у свою власність.

І де ж тут захист інтересів гро-
мади?

Він користується громадою з 
метою заволодіти чужим майном!

З цією метою використовуєть-
ся класична рейдерська схема! 
Він подає заяви у всі інстанції, 
публікує заказні статті з брех-
нею, цим самим вводить в ома-
ну читачів.

Тут головна задача – обли-
ти брудом людину, у якої нама-
гаються відібрати майно! Адже, 

якщо переконати громадськість, 
що власник майна – погана лю-
дина, то відібрати майно набага-
то легше!

На мене намагаються звести 
наклеп, нібито я  намагаюсь роз-
ділити якусь ділянку, але це від-
верта брехня! Брехнею є також 
ствердження, що я намагаюсь за-
будувати липову алею! Ця ділян-
ка не являється ні моєю власні-
стю, ні власністю моєї сім'ї, тому 
будувати там будь-що я не можу!

У власності моєї матері є зе-
мельна ділянка, що розташована 
біля земельної ділянки О. Дударя 
площею 0,01 га.

Вона вже двічі зверталась до 
Бориспільської міської ради з за-
явою (письмово, а не усно, уяв-
но і брехливо, як О. Дудар) про 
бажання подарувати громаді цю 
ділянку! Але отримала відповідь, 
що її звернення прийнято до ві-
дома, та становище не змінилося. 

В статті  зазначається, що 
сторонньою людиною були 
пред'явлені якісь мої докумен-
ти! Хотілось би знати, звідки у 
посторонньої людини  можуть 
бути документи на чуже майно! 
Впевнена, що це фальшиві до-
кументи, тому готова пред'яви-
ти справжні документи журна-
лісту (якщо він насправді бажає 
встановити істину), а не фаль-
сифіковані.

Намагання облити мене бру-
дом у пресі та інтернет виданнях 
перед людьми свідчить про те, 
що це чітко сплановані дії та за 
цим можливо стоїть хтось з коли-
шніх депутатів.

Мені стало відомо, що один з 
колишніх депутатів Борисполя 
сприяв виділенню своїм роди-
чам неподалік земельної ділян-
ки площею 0,03 га та збирається 
збудувати там будівлю комерцій-
ного призначення.

Думаю, що йому стало замало 
цієї землі, яку він забрав у грома-
ди Борисполя,  і він вирішив збіль-
шити її за рахунок ділянки, яку  на-
магався відібрати у моєї матері. 

На мою думку, О. Дудар – це ли-
ше підставна особа. Про це свід-
чить той факт, що О. Дудар вже 
декілька років поспіль, почина-
ючи з 2016 року, оплачує найдо-

рожчих адвокатів міста Києва.
На жаль, ні я, ні в моя мати на 

таких адвокатів коштів не маємо! 
Стає зрозуміло, що  ця афера фі-
нансується рейдерським угрупу-
ванням!

Це підтверджується і тим, що 
злочинці здійснили силовий за-
хват мого майна, під час якого 
мені було задано тілесних ушко-
джень, внаслідок чого я перебу-
вала на лікуванні в стаціонарі!

За даним злочином поліці-
єю міста Бориспіль було відкри-

то кримінальне впровадження 
за статтею 186, частина 2, Кримі-
нального Кодексу – «грабіж», де 
фігурують усі ці так звані «пред-
ставники громади».

Стосовно злочину, про який так 
багато говориться в статті, про-
куратура дала чітку відповідь! Зо-
крема, справу, відкриту по їхній 
заяві, після довгих розслідувань, 
за відсутність складу злочину бу-
ло закрито.

Крім того, суд відмовив їм пов-
ністю у задоволенні багаточис-

ленних позовних заяв, вважаю-
чи їх необґрунтованими!

Отже, ніяких правових підстав 
для їхніх зазіхань на чуже майно 
немає! Їм залишилися тільки на-
клепи, брехня і погрози, чим вони 
зараз і займаються! Але я вважаю, 
що вже досить боятися й мовчати!

Маю дуже велике сподівання, 
що нове керівництво міста розбе-
реться в даній ситуації, зробить 
правові висновки і Бориспіль не 
буде містом рейдерів та злочин-
них угрупувань!
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ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ 
СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ 
ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНО-
ГО ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВОГО РІВНЯ 
«ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ ЗЕ-
МЕЛЬ, РОЗТАШОВАНИХ НА ТЕРИТО-
РІЇ ГЛИБОЦЬКОЇ ТА МАРТУСІВСЬКОЇ 
СІЛЬСЬКИХ РАД БОРИСПІЛЬСЬКОГО 
РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ОРІ-
ЄНТОВНОЮ ПЛОЩЕЮ 470,00 ГА ДЛЯ 
РОЗМІЩЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІ-
ВЕЛЬ І СПОРУД ДОДАТКОВИХ ТРАН-
СПОРТНИХ ПОСЛУГ ТА ДОПОМІЖНИХ 
ОПЕРАЦІЙ, ВРАХОВУЮЧИ РОЗВИТОК 
ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ»

1. Замовник: Бориспільська район-
на державна адміністрація Київської 
області

2. Вид та основні цілі документу 
державного планування та його зв'я-
зок з іншими документами державно-
го планування

«Детальний план території земель, 
розташованих на території Глибоцької 
та Мартусівської сільських рад Бори-
спільського району Київської області, 
орієнтовною площею 470,00 га для 
розміщення та експлуатації будівель і 
споруд додаткових транспортних по-
слуг та допоміжних операцій, врахо-
вуючи розвиток прилеглих територій» 
розроблений відповідно до Розпоря-
дження Бориспільської районної дер-
жавної адміністрації Київської області 
від 29 листопада 2019 року №750.

Детальний план території пов'яза-
ний з іншими документами держав-
ного планування:

- Стратегія сталого розвитку «Укра-
їна-2020»,

- Основні засади (стратегія) держав-
ної екологічної політики України на 
період до 2030 року;

- Державна стратегія регіонального 
розвитку на період до 2020 року;

- Стратегія регіонального розвитку 
Київської області на період до 2021-
2027 роки;

3. Те, якою мірою документ держав-
ного планування визначає умови для 
реалізації видів діяльності або об’єк-
тів, щодо яких законодавством перед-
бачено здійснення процедури оцін-
ки впливу на довкілля (у тому числі 
щодо визначення місцезнаходження, 
розміру, потужності або розміщення 
ресурсів)

Види планової діяльності та об'єк-
тів, які можуть мати значний вплив на 
довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля, визначені частиною 3 
статті 3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» в межах території 
документу державного планування, 
наступні:

- будівництво аеропортів та аеро-
дромів з основною злітно-посадко-
вою смугою довжиною до 2100 метрів;

- будівництво перевантажувальних 
терміналів та обладнання для пере-
вантаження різних видів транспорту, 
а також терміналів для різних видів 
транспорту;

- зміна цільового призначення зе-
мель сільськогосподарського при-
значення.

Умови для реалізації видів діяльно-

сті та об’єктів, які матимуть значний 
вплив на довкілля, визначаються де-
тальним планом території відповідно 
до Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності».

4. Ймовірні наслідки
а) для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення. Виконання стра-
тегічної екологічної оцінки проекту 
державного планування – «Детальний 
план території земель, розташованих 
на території Глибоцької та Мартусів-
ської сільських рад Бориспільського 
району Київської області, орієнтов-
ною площею 470,00 га для розміщен-
ня та експлуатації будівель і споруд 
додаткових транспортних послуг та 
допоміжних операцій, враховуючи 
розвиток прилеглих територій». Реа-
лізація проектних рішень детального 
плану може мати ймовірні наслідки 
для таких складових навколишнього 
природного середовища, як ґрунт, 
ландшафт, повітря, поверхневі води: 

- забруднення атмосферного пові-
тря викидами від основних та допо-
міжних технологічних процесів;

- забруднення атмосфери викидами 
від транспортних засобів;

- утворення та відведення стічних 
вод;

- акустичний вплив (шумове за-
бруднення під час будівельних робіт);

- вплив при виконанні підготовчих 
та будівельних робіт.

б) для територій з природоохорон-
ним статусом:

Об'єкти природно-заповідного 
фонду у межах детального плану те-
риторії та прилеглих територіях від-
сутні.

в) транскордонні наслідки для 
довкілля, у тому числі для здоров’я 
населення. Будь які ймовірні тран-
скордонні наслідки для довкілля, у 
тому числі для здоров’я населення 
від реалізації документа державного 
планування — Детального плану те-
риторії — відсутні.

5. Виправдані альтернативи, які не-
обхідно розглянути, у тому числі якщо 
детальний план території не буде за-
тверджено

Основними цілями територіально-
го планування є створення сприят-
ливого середовища життєдіяльності 
і сталого розвитку міста, забезпечен-
ня екологічної і техногенної безпеки, 
збереження природної і культурної 
спадщини.

Альтернативним варіантом є від-
мова від запланованої діяльності, так 
званий «нульовий варіант» без впро-
вадження проектних рішень.

При цьому розглядається вплив 
на довкілля та прогноз його змін (на-
скільки вони можуть бути оцінені на 
базі наявної екологічної інформації 
та сучасного рівня наукових знань) 
без реалізації документу державного 
планування.

Не затвердження документу дер-
жавного планування — детально-
го плану території унеможливлює 
ефективне регулювання землеко-
ристуванням на території кварталу, 
мікрорайону, іншої частини території 

населеного пункту та здійснення мі-
стобудівної діяльності.

6. Дослідження, які необхідно про-
вести, методи і критерії, що вико-
ристовуватимуться під час стратегіч-
ної екологічної оцінки

Предметом стратегічної еколо-
гічної оцінки є проектні рішення 
проекту державного планування — 
«Детальний план території земель, 
розташованих на території Глибоцької 
та Мартусівської сільських рад Бори-
спільського району Київської області, 
орієнтовною площею 470,00 га для 
розміщення та експлуатації будівель 
і споруд додаткових транспортних 
послуг та допоміжних операцій, вра-
ховуючи розвиток прилеглих терито-
рій», їх потенційний вплив на стан до-
вкілля та здоров’я населення. З огляду 
на стратегічний характер такого виду 
документації як детальний план тери-
торії, ключове значення у виконанні 
стратегічної екологічної оцінки про-
екту такого документу мають методи 
стратегічного аналізу. 

При виконанні СЕО заплановано 
провести наступні дослідження:

- визначення цілей охорони довкіл-
ля, в тому числі здоров'я населення, 
з урахуванням існуючої екологічної 
ситуації в регіоні;

- розгляд стратегічний цілей та про-
блем в інших актах законодавства;

- аналіз природних умови терито-
рії, яка межує з ділянкою розміщення 
планової діяльності, включаючи ха-
рактеристику поверхневих водних 
систем, ландшафтів (рельєф, родючі 
ґрунти, рослинність та ін.), гідрогео-
логічні особливості території та інших 
компонентів природного середови-
ща;

- прогноз можливих змін в природ-
них екосистемах при реалізації запла-
нованої діяльності та пропозиції щодо 
перспективного моніторингу стану 
довкілля після реалізації рішень про-
екту державного планування.

Під час стратегічної екологічної 
оцінки використовуватимуться такі 
методи та критерії:

- метод цільового аналізу — дозво-
лить встановити відповідність рішень 
проекту містобудівної документації 
екологічним цілям, визначеним місто-
будівною документацією та забезпе-
чення безпечного для здоров'я насе-
лення середовища існування;

- застосування альтернативних сце-
наріїв дозволить оцінити альтерна-
тивні шляхи просторового розвитку 
території та їх екологічні та соціальні 
наслідки

- аналіз на відповідність містобудів-
ної документації вимогам ДБН, сані-
тарним нормам і правилам України, 
законодавству у сфері охорони навко-
лишнього природного середовища;

- врахування зауважень та пропо-
зицій до проекту містобудівної доку-
ментації.

7. Заходи, які передбачається роз-
глянути для запобігання, зменшення 
та пом’якшення негативних наслідків 
виконання документа державного 
планування

З метою запобігання, зменшення 
та пом'якшення негативних наслідків 
виконання документа державного 
планування уся запроектована в де-
тальному плані території проектна 
діяльність повинна здійснюватися 
відповідно до державних будівельних 
норм, санітарних норм і правил про-
ектування містобудівної документації.

У ході виконання стратегічної 
екологічної оцінки для запобігання, 
зменшення та пом’якшення можли-
вих негативних наслідків реалізації 
проектних рішень документу дер-
жавного планування передбачається 
провести аналіз містобудівних регла-
ментів стосовно обмеження викори-
стання земельних ділянок у зонах з 
особливими умовами використання 
територій, які встановлюються на під-
ставі схеми планувальних обмежень, 
що розповсюджуються на територію 
міста, схеми інженерної підготовки 
та зон охорони пам’яток культурної 
спадщини.

8. Пропозиції щодо структури та 
змісту звіту про стратегічну екологіч-
ну оцінку

Структура звіту про стратегічну 
екологічну оцінку визначається стат-
тею 11 Закону України «Про стратегіч-
ну екологічну оцінку» і складається з 
наступних розділів:

1) Зміст та основні цілі документа 
державного планування, його зв’язок 
з іншими документами державного 
планування;

2) Характеристику поточного стану 
довкілля, у тому числі здоров’я насе-
лення, та прогнозні зміни цього стану, 
якщо документ державного плануван-
ня не буде затверджено (за адміністра-
тивними даними, статистичною інфор-
мацією та результатами досліджень);

3) Характеристику стану довкілля, 
умов життєдіяльності населення та 
стану його здоров’я на територіях, які 
ймовірно зазнають впливу (за адміні-
стративними даними, статистичною 
інформацією та результатами дослі-
джень);

4) Екологічні проблеми, у тому 
числі ризики впливу на здоров’я на-
селення, які стосуються документа 
державного планування, зокрема 
щодо територій з природоохорон-
ним статусом (за адміністративними 
даними, статистичною інформацією 
та результатами досліджень);

5) Зобов’язання у сфері охорони 
довкілля, у тому числі пов’язані із за-
побіганням негативному впливу на 
здоров’я населення, встановлені на 
міжнародному, державному та інших 
рівнях, що стосуються документа дер-
жавного планування, а також шляхи 
врахування таких зобов’язань під час 
підготовки документа державного 
планування;

6) Опис наслідків для довкілля, у 
тому числі для здоров’я населення, 
у тому числі вторинних, кумулятив-
них, синергічних, коротко-, серед-
ньо- та довгострокових, постійних і 
тимчасових, позитивних і негативних 
наслідків;

7) Заходи, що передбачається вжи-

ти для запобігання, зменшення та 
пом’якшення негативних наслідків 
виконання документа державного 
планування;

8) Обґрунтування вибору виправ-
даних альтернатив, що розглядалися, 
опис способу, в який здійснювалася 
стратегічна екологічна оцінка, у тому 
числі будь-які ускладнення (недостат-
ність інформації та технічних засобів 
під час здійснення такої оцінки);

9) Заходи, передбачені для здійс-
нення моніторингу наслідків вико-
нання документа державного плану-
вання для довкілля, у тому числі для 
здоров’я населення;

10) Опис ймовірних транскордон-
них наслідків для довкілля, у тому 
числі для здоров’я населення (за на-
явності);

11) Резюме нетехнічного характеру 
інформації, розраховане на широку 
аудиторію.

Обласні органи виконавчої влади, 
що реалізують державну політику у 
сфері охорони навколишнього при-
родного середовища та реалізують 
державну політику у сфері охорони 
здоров’я (відповідні підрозділи з пи-
тань охорони навколишнього природ-
ного середовища та з питань охорони 
здоров’я), у межах своєї компетенції 
надають у письмовій формі свої заува-
ження і пропозиції до заяви про визна-
чення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки у строк, що не перевищує 15 
днів з дня отримання такої заяви. За 
відсутності письмових зауважень і 
пропозицій протягом зазначеного 
строку замовник самостійно визначає 
обсяг досліджень та рівень деталізації 
інформації, що має бути включена до 
звіту про стратегічну екологічну оцін-
ку. Зміст звіту про стратегічну еколо-
гічну оцінку визначається змістом та 
характером проектних рішень проекту 
державного планування — детальний 
план території з урахуванням сучасних 
знань і методів оцінювання.

9. Орган, до якого подаються заува-
ження і пропозиції

Зауваження і пропозиції до Заяви 
про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки проекту «Детальний 
план території земель, розташованих 
на території Глибоцької та Мартусів-
ської сільських рад Бориспільського 
району Київської області, орієнтовною 
площею 470,00 га для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд додатко-
вих транспортних послуг та допоміж-
них операцій, враховуючи розвиток 
прилеглих територій» подаються до: 

Бориспільська районна держав-
на адміністрація за адресою: 08300, 
Київська область, м. Бориспіль, вул. 
Київський шлях, 74;

відповідальна особа — в.о. началь-
ника відділу містобудування та архі-
тектури А.С. Степаненко. 

Строки подання
Строк подання зауважень і про-

позицій становить 15 днів з дня оп-
рилюднення цієї заяви до 10 квітня 
2021 року (відповідно до пп.5,6 ст.10 
Закону України «Про стратегічну еко-
логічну оцінку»).
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ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.30 М/ф "Коза-Дереза"
6.40 М/ф "Козлик та ослик"
6.50 М/ф "Некмітливий Горобець"
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 5.10 Новини
7.05, 8.05 Суспільна студія. Головне
9.00 Божественна Літургія Православної 

Церкви України у Свято-
Михайлівському Золотоверхому 
соборі з нагоди свята 
Благовіщення Пресвятої 
Владичиці нашої Богородиці і 
Приснодіви Марії

11.30 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
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 #ВУКРАЇНІ
18.55, 22.00 "Виживання у дикій природі"
19.55 "Супер - чуття"
21.55, 0.20, 5.55 Спорт. Аспект
23.00 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
0.30 "Світ дикої 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, 4.05 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.20, 12.20, 14.15 "Одруження наосліп"
15.50, 3.20 "Мисливці за нерухомістю"
17.10 Мелодрама "Навчи мене кохати"
20.45 Комедія "Папік - 2"
22.20 Комедія "Свати"
23.30, 0.45 Комедія "Кухня"
1.50 Мелодрама "Горизонти кохання"
5.30 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
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"
10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочі"
12.25 Х/ф "Планета самотніх 2"
14.45, 15.40 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"

18.00, 19.00, 3.40 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.50 Т/с "За справу береться Шекспір 2" 

(12+)
1.35 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 Сьогодні
9.00 Зоряний шлях. Новий сезон
10.40 Місія: краса. Новий сезон
11.45 Реальна містика. Новий сезон
13.50, 15.30 Т/с "Жіночий лікар 3" (16+)
17.10, 4.45 Т/с "Виклик 2" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Без тебе" 5, 6 с. (16+)
23.10 Т/с "Без тебе" 6 с. (16+)
23.20 Т/с "Між любов'ю і ненавистю" 5, 6 

с. (16+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Факти

4.45 Т/с "Таємні двері" (16+)
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Т/с "Смертельна зброя" (16+)
11.55, 13.15 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.25, 16.15, 22.35 Т/с "Розтин покаже-2" 

(16+)
16.30 Х/ф "Меркурій у небезпеці" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт Прем’єра
21.25 Т/с "Пес-6" (16+)
0.25 Х/ф "По сліду" (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+)
10.20 Х/ф "Хан Соло" (12+)
13.00 Кохання на виживання (16+)
17.00 Хто зверху? (12+)
19.00, 20.00 Варьяти (12+)
21.00 Х/ф "Таксі 2" (16+)
23.00 Х/ф "Зразковий самець" (12+)
0.40 Т/с "Хроніки Шаннари" (16+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.45 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.45 Т/с "Комісар Рекс"
10.30, 0.55 "Слідство ведуть екстрасенси" 

(16+)
13.20, 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" (12+)
23.00 Т/с "Пізнє каяття" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 Т/с "Рекс"
8.00 Т/с "Перевізник"
11.00 Т/с "Перевізник-2"
13.00 "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 Т/с "Ласко"

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00, 10.45, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
7.50, 17.15, 3.10 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.25 "Свідок"
9.00 Х/ф "Зниклі серед живих"
12.50 "Легенди карного розшуку"
14.30 "Таємниці кримінального світу"
15.35 "ОБХСС: безжальне правосуддя"
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
18.20 "Вартість життя"
22.55 Х/ф "34-й швидкий"
0.20 "Склад злочину"
1.55, 3.30 "Речовий доказ"
4.00 "Правда життя"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.10 Енеїда
6.30 М/ф "Парасолька і автомобіль"
6.40 М/ф "Парасолька на риболовлі"
6.50 М/ф "Парасолька на полюванні"
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 Суспільна студія. Головне
9.30, 1.00 Т/с "Віра" (16+)
11.05 Солодка дача
11.30 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
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 Схеми. Корупція в деталях
18.55 "Супер - чуття. Особливий загін"
19.55, 0.30 "Супер - чуття"
21.55, 0.20, 5.55 Спорт. Аспект
22.00 "Виживання у дикій природі"
23.00 #ВУКРАЇНІ
4.10 Д/ф "Війна на нульовому кілометрі" 

(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, 4.15 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.20, 12.20, 14.15 "Одруження наосліп"
15.50, 3.30 "Мисливці за нерухомістю"
17.10 Мелодрама "Навчи мене кохати"
20.45 Комедія "Папік - 2"
22.15 Комедія "Свати"
23.40, 0.55 Комедія "Кухня"
1.55 Комедія "Скажене весілля"
5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
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"
10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочі"
12.25 Х/ф "Планета самотніх" (16+)
14.50, 15.45 "Вещдок"

16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.40 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.50 Т/с "За справу береться Шекспір 2" 

(12+)
1.35 Т/с "Спокуса" (12+)
4.25 Д/п "Великі українці"
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.25 

Сьогодні
9.00 Зоряний шлях. Новий сезон
10.40 Місія: краса. Новий сезон
11.45 Реальна містика. Новий сезон
13.50, 15.30 Т/с "Жіночий лікар 3" (16+)
17.10, 4.45 Т/с "Виклик 2" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Без тебе" 3, 4 с. (16+)
23.10 Т/с "Без тебе" 4 с. (16+)
23.20 Т/с "Між любов'ю і ненавистю" 1, 2 

с. (16+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
4.15 Скарб нації
4.25 Еврика!
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Т/с "Таємні двері" (16+)
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Т/с "Смертельна зброя" (16+)
11.55, 13.15 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.40, 22.35 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
15.30, 16.15 Х/ф "Форрест Ґамп"
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Громадянська оборона Прем’єра
21.25 Т/с "Пес-6" (16+)
0.25 Х/ф "Мисливці на відьом" (18+)
1.55 Громадянська оборона
2.40 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+)
10.10 Х/ф "Зоряні війни: Останні джедаї" 

(12+)
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 "Таксі" (16+)
23.00 Х/ф "Нью-йоркське таксі"
0.40 Т/с "Хроніки Шаннари" (16+)
2.30 Зона ночі

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.50 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.50 Т/с "Комісар Рекс"
10.35, 0.55 "Слідство ведуть екстрасенси" 

(16+)
13.20, 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" (12+)
23.00 Т/с "Пізнє каяття" (16+)

КАНАЛ "2+2".
8.20 Х/ф "Геркулес"
10.15 Х/ф "Повернення Геркулеса"
12.05 "Загублений світ"
18.00 "Секретні матеріали"
18.15, 1.45 "Спецкор"
18.50, 2.15 "Джедаі"
19.25 Т/с "Карпатський рейнджер"
20.15, 21.10 Т/с "Ментівські війни. 

Харків-3"
22.20, 23.55 Т/с "Кістки-11"
2.45 "Він, вона та телевізор"

НТН.
6.00, 10.40, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
7.50, 17.15, 3.05 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.35 "Свідок"
9.00 Х/ф "Хід у відповідь"
12.50 "Легенди карного розшуку"
14.05 "Свідок. Агенти"
15.30 "Місто, яке зрадили. Києву часів 

окупації присвячується"
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
18.20 "Будьте здоровi"
23.00 Х/ф "Зниклі серед живих"
0.35 Х/ф "Точка неповернення" (16+)

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

СЕРЕДА,  7 квітня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.10 Енеїда
6.30 М/ф "День, коли щастить"
6.40 М/ф "Дерево і кішка"
6.50 М/ф "Жар-птиця"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.00, 5.25 Новини
7.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія. Головне
9.30, 1.05 Т/с "Віра" (16+)
11.05 Солодка дача
11.30 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.25, 0.25, 5.50 Спорт
15.20, 2.40 Країна пісень
15.55 Т/с "Любов під час війни" (16+)
17.25 "Боротьба за виживання"
18.55 Д/ф "Дика прогулянка"
19.55, 0.35 "Супер - чуття"
21.35 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
4.15 Д/ф "Висота 307.5" (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"
15.50, 3.40 "Мисливці за нерухомістю"
17.10 Мелодрама "Навчи мене кохати"
20.45 Комедія "Папік - 2"
22.15 Комедія "Свати"
23.40 Комедія "Кухня"
0.55 "Голос країни 11"
5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
3.00 Х/ф "Операція "Тушонка" (16+)
5.00, 4.55 "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"
10.10, 18.00, 19.00, 3.40 "Стосується 

кожного"
12.25 Х/ф "Ягуар" (16+)

14.30 Х/ф "Під одним дахом" (12+)
16.10 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.50 Т/с "За справу береться Шекспір 2" 

(12+)
1.35 Т/с "Спокуса" (12+)
4.25 Д/п "Великі українці"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.15 

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 2" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Без тебе" 1, 2 с. (16+)
23.10 Т/с "Без тебе" 2 с. (16+)
23.20 Т/с "Кровна помста" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Кровна помста" (12+)

ICTV.
4.55 Скарб нації
5.05 Еврика!

5.15 Служба розшуку дітей
5.20, 10.05, 1.45 Громадянська оборона
6.05 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.10, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.00 Секретний фронт
11.45 Анти-зомбі
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Більше ніж правда
14.15, 16.15 Х/ф "Президент Лінкольн: 

Мисливець на вампірів" (16+)
16.50 Х/ф "Останній мисливець на 

відьом" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Більше ніж правда Прем’єра
21.25 Т/с "Пес-6" (16+)
22.40 Свобода слова
0.00 Х/ф "Брейвен" (16+)
2.30 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 "Прибулець Пол" (16+)
12.30 Х/ф "Зубна фея"

16.30 Х/ф "Годзилла" (16+)
19.00 Від пацанки до панянки (16+)
21.20 Х/ф "Не гальмуй" (12+)
23.10 Х/ф "Татусь мимоволі" (12+)
1.00 Х/ф "Під Сільвер Лейк" (18+)
2.55 Служба розшуку дітей

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.45 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.45 Т/с "Комісар Рекс"
10.30, 0.55 "Слідство ведуть екстрасенси" 

(16+)
13.20, 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 "Детектор брехні" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Ворожка" (12+)
23.00 Т/с "Пізнє каяття" (16+)

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

Харків-3"
9.40, 0.00 Х/ф "Перлини дракона"
11.10 Х/ф "Загублений світ"
13.05 "Загублений світ"
18.00 "Секретні матеріали"

18.15, 1.40 "Спецкор"
18.50, 2.10 "Джедаі"
19.25 Т/с "Карпатський рейнджер"
22.20 "Гроші"
23.35 "Дубинізми"
2.40 Т/с "Ласко"
3.25 "Він, вона та телевізор"
4.10 "Бандерлоги 2017"
4.55 "Зловмисники"
5.45 Телемагазини

НТН.
5.00 "Top Shop"
5.15 Х/ф "Трест, який лопнув"
9.10 Х/ф "У зоні особливої уваги"
11.00, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 2.35 "Свідок"
12.50 Х/ф "Проект А" (16+)
14.50 "Таємниці світу"
15.25 "Сповідь ката"
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
17.15, 3.05 "Випадковий свідок"
18.20 "Свідок. Агенти"
22.55 Х/ф "Проект "Альфа"
0.35 Х/ф "На межі божевілля" (16+)
3.30 "Речовий доказ"
4.00 "Правда життя"

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

ПОНЕДІЛОК, 5 квітня

ВІВТОРОК,  6 квітня



I-VISTI.COM  | 9
№14 [1070], 2 КВІТНЯ 2021  | 

ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.10 Енеїда
6.30 М/ф "Найсправжнісінька пригода"
6.40 М/ф "Про порося, яке вміло грати в 

шашки"
6.50 М/ф "Неслухняна мама"
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 Суспільна студія. Головне
9.30, 1.00 Т/с "Віра" (16+)
11.05 Солодка дача
11.30 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.35, 0.10, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Т/с "Гордість" (12+)
17.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
18.55, 22.00 "Виживання у дикій природі"
19.55 "Супер - чуття"
21.55, 0.20, 5.55 Спорт. Аспект
23.00 Схеми. Корупція в деталях
0.30 "Світ дикої 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, 4.40 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.20, 12.20, 14.15 "Одруження наосліп"
15.50 "Мисливці за нерухомістю"
17.10 Мелодрама "Навчи мене кохати"
20.10 "Чистоnews 2021"
20.15 Комедія "Папік - 2"
21.55 "Право на владу 2021"
1.10, 3.05 Мелодрама "Горизонти 

кохання"

ІНТЕР.
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"
10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочі"

12.25 Х/ф "Планета самотніх 3"
14.30, 15.30 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.40 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.50 Т/с "За справу береться Шекспір 2" 

(12+)
1.35 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
13.50, 15.30 Т/с "Жіночий лікар 3" (16+)
17.10 Т/с "Виклик 2" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Без тебе" 7, 8 с. (16+)
23.10 Слідами
23.50 Х/ф "Блискуча кар'єра" (12+)
1.40 Телемагазин
3.00 Реальна містика

ICTV.
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Т/с "Смертельна зброя" (16+)
11.55, 13.15 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.25, 22.40 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
15.35, 16.15 Х/ф "Рейс" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Анти-зомбі Прем’єра
21.25 Т/с "Пес-6" (16+)
0.30 Х/ф "Максимальний ризик" (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+)
11.10 Х/ф "Татусь мимоволі" (12+)
13.00 Кохання на виживання (16+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Таксі 3"

22.50 Х/ф "Зразковий самець 2" (16+)
0.50 Варьяти (12+)
2.35 Служба розшуку дітей

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.45 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.45 Т/с "Комісар Рекс"
10.30, 0.55 "Слідство ведуть екстрасенси" 

(16+)
13.20, 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" (12+)
23.00 Т/с "Пізнє каяття" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 Т/с "Рекс"
8.00 Х/ф "Збройний барон"
10.15 Х/ф "Стій! Або моя мама 

стрілятиме"
12.00 "Загублений світ"

18.00 "Секретні матеріали"
18.15, 1.55 "Спецкор"
18.50, 2.25 "Джедаі"
19.25 Т/с "Карпатський рейнджер"
20.20, 21.15 Т/с "Ментівські війни. 

Харків-3"
22.30, 0.05 Т/с "Кістки-11"
2.55 Т/с "Ласко"

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00, 10.40, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
7.50, 17.10, 3.00 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 "Свідок"
9.00 Х/ф "34-й швидкий"
12.50 "Легенди карного розшуку"
14.05 "Вартість життя"
15.25 "Молода гвардія: лічильник смерті"
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
18.20, 4.00 "Правда життя"
22.55 Х/ф "Місто прийняв"
0.25 "Склад злочину"
2.00, 3.30 "Речовий доказ"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 4.40 Енеїда
6.30 М/ф "Червона Жаба"
6.40 М/ф "Як Петрик П'яточкін Слоників 

Рахував"
6.50 М/ф "Чудасія"
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 Суспільна студія. Головне
9.30 Т/с "Віра" (16+)
11.05 Солодка дача
11.30 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.35, 0.10, 2.40, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Т/с "Гордість" (12+)
17.25, 1.30 Перша шпальта
18.55, 22.00 "Виживання у дикій природі"
19.55 "Дикі тварини"
21.55, 0.20, 2.50, 5.55 Спорт. Аспект
23.00 Д/ф "Дика прогулянка"
0.30 "Світ дикої 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"
15.50 "Мисливці за нерухомістю"
17.10 Мелодрама "Навчи мене кохати"
20.10 "Чистоnews 2021"
20.15 Комедія "Скажене весілля 2"
22.15 "Ліпсінк батл"
0.00 Комедія "Я, знову я та Ірен"
2.10 Комедія "Війна подружжя роузів"

ІНТЕР.
5.25, 22.40 "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 "Зустрінемось онлайн"
14.45, 15.40, 0.25 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Катастрофа"
2.10 "Жди меня. Україна"

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
10.45 Т/с "Ніколи не буває пізно" (12+)
14.45 Т/с "Уроки життя і водіння" 1, 2 с. 

(12+)
15.30 Т/с "Уроки життя і водіння" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "Виховання почуттів" 1, 2 с. (12+)

ICTV.
4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.15 Служба розшуку дітей

4.20, 0.50 Факти
4.40 Т/с "Таємні двері" (16+)
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, 1.20 Т/с "Вижити за будь-яку ціну-

3"
12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 16.20, 23.45 "На трьох" (16+)
16.30 Х/ф "Згадати все" (16+)
18.45 Факти. Вечір
20.05 Дизель-шоу Прем’єра (12+)
22.50 "На трьох-9" Прем’єра (16+)
2.15 Я зняв!

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+)
12.40, 0.50 Варьяти (12+)
14.50 Де логіка? (12+)

15.50 Х/ф "Таксі" (16+)
17.30 Х/ф "Таксі 2" (16+)
19.10 Х/ф "Таксі 3"
21.00 Х/ф "Таксі 4"
22.50 Х/ф "Таксі 5" (16+)
2.35 Служба розшуку дітей
2.40 Зона ночі

СТБ.
5.15 Х/ф "Ярмарок марнославства" (16+)
8.00, 19.00, 22.50 "Холостяк" (12+)
11.55 "Як вийти заміж" (16+)
13.05, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
23.40 "Про що мовчать жінки" (16+)
0.40 "Детектор брехні" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 3.25 "Джедаі 2019"
6.40 Т/с "Рекс"
8.30 Х/ф "211"
10.15 Х/ф "Розплата"
12.15 "Загублений світ"
18.00 "Секретні матеріали"

18.15, 1.40 "Спецкор"
18.50, 2.10 "Джедаі"
19.25 Х/ф "Втікачі"
21.20 Х/ф "Співучасник"
23.45 Х/ф "Остаточний вирок"
2.40 Т/с "Ласко"
3.45 "Цілком таємно-2017"
4.10 "Бандерлоги 2017"

НТН.
5.00, 4.45 "Top Shop"
6.00, 10.40, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
7.50, 17.10, 3.00 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 "Свідок"
9.00 Х/ф "Місто прийняв"
12.50 "Легенди карного розшуку"
14.05, 3.45 "Правда життя"
15.30 "Батьки та діти: діти партеліти"
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
18.20 "Таємниці світу"
23.00 Х/ф "Людина в зеленому кімоно"
0.25 "Склад злочину"
2.00, 3.15 "Речовий доказ"

UA: ПЕРШИЙ.
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.50, 1.30, 3.30, 

5.35 Новини
7.10 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.40 М/ф "Як козаки олімпійцями стали"
8.10 "Дикуни. Дикі забави в зоопарку 

Сан-Дієго"
9.05 Відтінки України
9.35, 2.25 #ВУКРАЇНІ
10.00 Домашні улюбленці - Дикі в душі
11.05, 13.40 "Виживання у дикій природі"
12.00 Х/ф "Опівнічний жеребець" (12+)
14.30 Телепродаж
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.05 Міста та містечка
16.20 Х/ф "Цар Соломон. Наймудріший 

з-поміж мудрих" 2 с. (16+)
18.15 Світ природи: Сови. Поза магією
19.15 Х/ф "Білявка Мерилін" 1 с.
21.25 Х/ф "Білявка Мерилін" 2 с.
23.10 "Боротьба за виживання"

КАНАЛ "1+1".
7.00, 4.35, 6.05 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
11.40 Комедія "Папік - 2"
18.20 "Світ навиворіт - 12 Пакистан"
19.30, 5.10 ТСН
20.10 "Чистоnews 2021"
20.15 "Ліпсінк батл"
22.00 "Жіночий квартал"
23.20, 0.20 "Світське життя. 2021"
1.20 "Ліга сміху"

ІНТЕР.
5.25 Д/п "Планета Земля"
6.55 "Слово Предстоятеля"
7.05 Х/ф "Втеча"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"

11.00 Х/ф "Дачна поїздка сержанта 
Цибулі"

12.25, 3.20 Х/ф "Солдат Іван Бровкін"
14.05, 4.50 Х/ф "Іван Бровкін на цілині"
15.50 Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
20.00 "Подробиці"
20.30 "Місце зустрічі"
22.10 Т/с "Нехай говорять" (16+)
1.45 Х/ф "Егоїст" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.25, 2.50 Реальна містика
9.00 Х/ф "Паперові квіти" (12+)
11.00 Т/с "Чужа" (16+)
14.50 Т/с "Наша доктор" 1 с. (12+)
15.20 Т/с "Наша доктор" (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Шоу "Маска"
23.00 Т/с "Вірю. Люблю. Сподіваюся" 1, 2 

с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Вірю. Люблю. Сподіваюся" (12+)

ICTV.
4.50 Скарб нації
5.00 Еврика!
5.05 Факти
5.30 Анти-зомбі
6.25 Громадянська оборона
7.20 Х/ф "Максимальний ризик" (16+)
9.05 Х/ф "Згадати все" (16+)
11.15, 1.30 Т/с "Таємні двері" (16+)
12.10, 13.00 Т/с "Пес" (16+)
12.45 Факти. День
16.50 Х/ф "Люди Ікс" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Люди Ікс-2" (16+)
21.40 Х/ф "Люди Ікс: Остання битва" 

(16+)
23.35 Х/ф "Репродукція" (16+)
3.05 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 1.50 Варьяти (12+)
8.10, 10.00 Kids' Time
8.15 М/ф "Крижана принцеса"
10.05 Орел і Решка. Ювілейний сезон

11.00 Орел і Решка. Дива світу
12.00 У кого більше? (12+)
14.00 Х/ф "Велика стіна" (12+)
16.00 Х/ф "Погані хлопці" (16+)
18.20 Х/ф "Погані хлопці 2" (16+)
21.20 Х/ф "Погані хлопці назавжди" (16+)
23.55 Х/ф "Обдурити всіх"
2.30 Зона ночі

СТБ.
4.40, 10.50 Т/с "Ворожка" (12+)
8.00 "Неймовірна правда про зірок"
17.00, 0.55 "Хата на тата" (12+)
19.00 "МастерШеф Професіонали" (12+)
22.35 "Звана вечеря" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Шалені перегони 2018"
7.05, 2.40 "Джедаі 2019"
8.10 "Джедаі 2020"
9.10 "Загублений світ"
11.10 Х/ф "Солдатики"
13.15 Х/ф "Відсіч"

15.05 Х/ф "Спогад"
16.55 21 тур ЧУ з футболу "Динамо"- 

"Дніпро-1"
19.00 Х/ф "Полісмен з Беверлі-Хіллз"
21.05 Х/ф "Полісмен з Беверлі-Хіллз-2"
23.05 Х/ф "Полісмен з Беверлі-Хіллз-3"
1.05 Х/ф "Мега-акула проти гігантського 

восьминога"

НТН.
5.45 Х/ф "Людина в зеленому кімоно"
7.00 Х/ф "Тіні зникають опівдні"
12.50 "Випадковий свідок. Навколо світу"
14.05 Х/ф "Вождь Біле Перо"
16.00 Х/ф "Проект А - 2"
18.05 "Круті 90-ті"
19.00, 1.50 "Свідок"
19.30 Х/ф "Без року тиждень"
21.00 Х/ф "Ера драконів"
22.45 Х/ф "Патруль часу" (16+)
0.45 "Хвороби-вбивці"
2.20 "Випадковий свідок"
3.45 "Легенди бандитського Києва"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.55 Енеїда
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.50, 1.30, 3.30, 

5.35 Новини
7.10 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.40 "Як козаки на весіллі гуляли"
8.20, 21.25 "Дикі тварини"
9.00 Божественна Літургія Православної 

Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української 

Греко-Католицької Церкви
12.30 Недільна Свята Меса Римсько-

Католицької Церкви в Україні
13.30 Неймовірний світ цуценят: 1 сезон
14.30 Телепродаж
15.00 Країна пісень
16.05 Х/ф "Білявка Мерилін" 1, 2 с.
19.25 "Виживання у дикій природі"
20.20 "Боротьба за виживання"
22.00 Х/ф "Опівнічний жеребець" (12+)
0.15 Д/ф "Вибір"

КАНАЛ "1+1".
7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 "Світ навиворіт - 12 Пакистан"
10.50, 3.05 "Світ навиворіт"
18.15 "Українські сенсації 2021"
19.30 "ТСН-тиждень"
21.00 "Голос країни 11"
0.00 "Світське життя. 2021"
1.00 Комедія "Війна подружжя Роузів"
5.00 ТСН "ТСН-тиждень"

ІНТЕР.
6.25 Х/ф "Людина-оркестр"
8.00 "Удачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 11.00, 11.55 "Інше життя"
12.50 "Вещдок. Опережая время"
17.10 Т/с "Проект "Синя книга" (12+)

20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Інтердівчинка" (16+)
0.55 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50 Сьогодні
6.50 Реальна містика
8.50 Т/с "Без тебе" 1, 8 с. (16+)
17.45 Т/с "Кейс" 1, 2 с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Кейс" (12+)
23.45 Т/с "Ніколи не буває пізно" 1, 2 с. 

(12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Ніколи не буває пізно" (12+)
3.40 Гучна справа
4.05 Т/с "Виклик 2" (12+)

ICTV.
5.05 Скарб нації
5.15 Еврика!
5.20 Факти

5.45 Більше ніж правда
6.40 Анти-зомбі
7.35 Секретний фронт
8.30 Громадянська оборона
9.30, 1.50 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
12.05, 13.00 Х/ф "Люди Ікс" (16+)
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф "Люди Ікс-2" (16+)
16.45 Х/ф "Люди Ікс: Остання битва" 

(16+)
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф "Люди Ікс: Росомаха" (16+)
23.25 Х/ф "Логан: Росомаха" (16+)
4.10 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 1.50 Варьяти (12+)
7.20, 9.20 Kids' Time
7.25 М/ф "Кіт під прикриттям"
9.25 Х/ф "Зубна фея"
11.10 Х/ф "Погані хлопці" (16+)
13.50 Х/ф "Погані хлопці 2" (16+)
16.40 Х/ф "Погані хлопці назавжди" (16+)

19.10 Х/ф "Водій для копа" (16+)
21.00 Х/ф "На гребені хвилі" (16+)
23.00 Improv Live Show (12+)
0.10 Х/ф "Лукас"

СТБ.
5.15 "Невідома версія. Висота" (12+)
5.55 "Невідома версія. Весілля в 

Малинівці" (12+)
7.00 "Невідома версія. Іван Васильович 

змінює професію" (12+)
7.55 Х/ф "Приборкувачка тигрів"
9.50 "МастерШеф Професіонали" (12+)
13.15 "Хата на тата" (12+)
15.15 "СуперМама"
19.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.00 "Один за всіх" (16+)
23.10 "Таємниці ДНК" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Шалені перегони 2018"
7.00 "Джедаі 2019"
8.40 "Джедаі 2020"

9.45, 0.45 "Загублений світ"
13.50 Т/с "Перевізник-2"
16.45 Х/ф "Втеча"
19.00 Х/ф "Команда А"
21.15 Х/ф "Макс Пейн"
23.10 Х/ф "Ласкаво просимо до раю-2"
1.45 "Він, вона та телевізор"

НТН.
6.15 Х/ф "Самотня жінка бажає 

познайомитись"
8.00 "Слово Предстоятеля"
8.05 "Будьте здоровi"
8.45 "Випадковий свідок. Навколо світу"
10.00 Х/ф "Вождь Біле Перо"
12.00 Х/ф "Ера драконів"
13.50 Х/ф "Без року тиждень"
15.15 Х/ф "Скринька Марії Медічі"
17.00 Х/ф "Білоруський вокзал"
19.00 Х/ф "Летять журавлі"
20.55 Х/ф "Холодне літо 53-го"
22.50 Х/ф "Дніпровський рубіж"
1.25 Х/ф "Патруль часу" (16+)

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

ЧЕТВЕР,  8 квітня

П'ЯТНИЦЯ,  9 квітня

СУБОТА,  10 квітня

НЕДІЛЯ,  11 квітня
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

БУДИНКИ

Бориспіль
Добротний теплий будинок 113 кв.м., 2 кімнати, 3 
спальні, кухня, с/в, літня кухня, гараж, сарай, під-
вал, 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 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, привати-
зований, газ, 40 соток, біля будинку свердловина, 
сад, літня кухня, гараж, сарай, погріб, поруч ліс, 
ціна договірна. Тел.: 0 95 1714380, 0 67 8541318, Га-
лина.
Ковалин с., 69 кв.м, дерев'яний, обкладений цег-
лою, 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+кори-
дор, м/п вікна, стеля підбита пластиком, світло 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. Зе-
мельні ділянки

Бориспіль
Мусоргського вул., 10 соток, під будівництво, на ді-
лянці є фундамент, газ та світло біля ділянки. Тел.: 
0 63 6518465. 
Глибоке с., центр, 25 соток, приватизована, є садок, 
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 бу-
дівництво 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. Ща-
сливе 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. 

1-к кв.,пральна машинка, холодильник, 4000 грн + ко-
мунальні. Тел.: 0 67 4503318.

2 кімнати для двох жінок або пари, всі зручності, 4000 
грн без комунальних послуг. Тел.: (04595) 52067, 0 66 
7701019.

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

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

БУХГАЛТЕРА-РЕВІЗОРА
ДИРЕКТОРА РЕСТОРАНУ
АДМІНІСТРАТОРА В РЕСТОРАН
ОФІЦІАНТА В РЕСТОРАН
КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
ПОКОЇВКУ
АВТОСЛЮСАРЯ
ПРИБИРАЛЬНИКА 
ТЕРИТОРІЇ — САДІВНИКА
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Наклад: 10200 прим., зам. №200325-11.

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. 

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

РОБОТА в м.Бориспіль. Електромеханік, заси-
пальники сировини, вантажники, складальни-
ки-пакувальники, комірник, з/п висока, стабільна. 
Тел.: 0 67 5221290.

Терміново потрібні прибиральниці, часткова за-
йнятість, спецодяг, соц.пакет. Тел.: 0 67 2426183, 
0 67 9346448. 

Терміново! Потрібен продавець у продуктовий 
магазин, гнучкий г/р по домовленості, з/п висо-
ка, 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
Блоки ФБС-6 (10 штук), ФБС-4 (5 штук), дорожна 
плита 2Х3 (3 штуки). Тел.: 0 63 7757862.
Брус, балки, крокви, дошка обрізна, рейка. Індивіду-
альний підхід до кожного клієнта, доставка. м. Бори-
спіль, вул. Броварська, 4-б. Тел.: 0 95 2731075, 0 95 
2733310, 0 96 3922253, 0 63 2731075.

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

ТВАРИНИ

Бориспіль
Поросята малі 5-6 неділь, породи Ландрас, Дю-
рок-Петрен, Альба, Кантар. Сіно, солома. Ціна до-
говірна. Тел.: 0 50 1590197, 0 98 4810302.
Бджолосім'ї, рамки. Тел.: 0 98 4767244.

Цибульки черемши на посадку. Тел.: 0 98 5232118.

РІЗНЕ

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

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

2-к кв.,район Екомаркету, меблі, холодильник, 
пральна машинка, 4500 грн + комунальн. Тел.: 0 67 
4503318.

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

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.

ПРОДАМ
Бориспіль
Батареї чугунні — 31 секція, машинка швейна нож-
на(завод Калінов), облицювання ЗІЛ-130. Тел.: 0 67 
3669339.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль
Відкриті вакансії прибиральниці, оператора під-
логомийної машини, з/п 7000 грн.; пресуваль-
ника макулатури, з/п 12000 грн. Працювати в м. 
Бориспіль Тел.: 0 67 2338089. 
Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА» за-
прошує на роботу: бухгалтера-ревізора, дирек-
тора ресторану, адміністратора в ресторан, офі-
ціанта в ресторан, кухаря-універсала, покоївку, 
автослюсаря, прибиральника території — садів-
ника. Тел.: 0 50 3521592. 
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» запрошує 
на постійну роботу осіб з інвалідністю (прибирання 
території, робота на повітрі). Тел.: (044) 2817986.
На виробництво гофроупаковки (с. Щасливе Бо-
риспільського р-ну) потрібні: менеджер з прода-
жу; 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 охоронець, г/р 
1/2. Оплата та умови при співбесіді. Тел.: 0 67 
7341607.

На постійну роботу потрібні водії та охоронці 
у гарній фізичній формі. Офіційне працевлаш-
тування. Наявність медичної довідки та довідки 
про несудимість. 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, цистерни-вагон-
чики-битовку-кунг, станки, буд.матеріали. 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; пальто 
(плащ) чорне — 250 грн, коричневе — 300 грн, бор-
дове — 400 грн. Тел.: 0 95 1492131.
Бригада будівельників виконує абсолютно всі види 
ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бетонно-мон-
тажні, кладочні, оздоблювальні, покрівельні та ін. 
види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 1269208.
Бригада надає послуги з електрики та зварювання 
металевих конструкцій. Швидко, якісно, доступ-
но. 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 3,8+10+10 куб.м. Тел.: 0 67 
9619812, Володимир.

Масаж: лікувальний, дитячий, профілактичний, 
антицелюлітний, косметичний (обличчя, зона де-
кольте), 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 стартерів та генераторів, супутні запчастини. 
Тел.: 0 98 2871782, 0 95 8887825.
Салон «Апраксіна» запрошує на стрижки, фарбуван-
ня та манікюрні послуги, 5 хв. від «McDonald's». Про-
водимо курси — перукар, макіяж і манікюр-педикюр. 
Також на роботу потрібні перукарі. Тел. 0 97 8828312. 
Спилювання дерев. Тел.: 0 66 6182854.

РІЗНЕ

Бориспіль

Втрачене свідоцтво про здобуття базової се-
редньої освіти, серія КХ №51225029, видане на 
ім'я Мусаханова Назара Вадимовича ОНЗ «Ща-
сливський НВК» 14 червня 2019 р., вважати не-
дійсним.
Догляну людину похилого віку, з правом успад-
кування майна, або куплю спадок. Тел.: 0 68 
6848964.

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

WWW.I-VISTI.COM



I-VISTI.COM12 | 
  |  №14 [1070], 2 КВІТНЯ 2021

РЕКЛАМА

ОВЕН. Ви станете розсудливі-
шими і будете вирішувати ба-
гато проблем раціональними 

методами, без зайвих емоцій.  Стежте за 
конкурентами, не балакайте зайвого.

ТЕЛЕЦЬ. Шквал недавніх про-
блем піде на спад, і вас може 
охопити трудовий ентузіазм. Не 

втрачайте можливості повчитися в колег 
і поділитися досвідом з ними.

БЛИЗНЮКИ.  Вдалий і радіс-
ний для вас період. Збуваються 
ваші давні мрії, реалізуються важ-

ливі плани. Це просування вперед у кар'є-
рі у особистому житті.  Якщо ви прагнете 
щось змінити, дійте. Особливо приємні по-
дії очікуються у особистому житті.

РАК. Досить напружений в 
емоційному плані час, але вас 
будуть підтримувати друзі й 

близькі люди. Вам не варто піддаватися 
песимістичному настрою, женіть від се-
бе похмурі думки.

ЛЕВ. Вам слід уникати людей 
зі складним характером і нега-
тивним відношенням до життя 

й до роботи, тому що ви можете піддати-
ся їхньому негативному впливу.

ДІВА.  Життя буде бити клю-
чем, хоча багато своїх пла-
нів прийдеться повністю пе-

реглянути. Зібравшись із силами, ви 
зможете реалізувати важливі проекти 
і вас помітить керівництво.

ТЕРЕЗИ.  Сприятливий період у 
сфері професійної діяльності. Вам 
випаде можливість налагодити 

важливі зв'язки. Усіляко боріться з наймен-
шим проявом непевності у власних силах.

СКОРПІОН.  Удача нині на ва-
шому боці — буде успішна будь-
яка діяльність. З'явиться можли-

вість підняти свій професійний авторитет. Вам 
будуть виявляти довіру й чекати підтримки.

СТРІЛЕЦЬ. Вам раптом захо-
четься знайти нових ділових 
партнерів і мати по-справжньо-

му глобальні результати. Здатність поміча-
ти дрібні деталі імпонує вашому началь-
ству, і тільки лінь може перешкодити вам 
у розвитку кар'єри.

КОЗЕРІГ. Зросте ваш творчий 
потенціал, і, що буде досить до-
речно, ви можете одержати ба-

гатообіцяючу ділову пропозицію. Шанс 
втрачати не варто, але будьте уважні, пе-
ревіряйте надійність партнерів.

ВОДОЛІЙ. Будьте обережні з 
колегами і друзями, тому що 
вони можуть вас підвести або 

спровокувати на непотрібний фінансовий 
ризик. 

РИБИ. Постарайтеся не впа-
дати в депресію, женіть від се-
бе тужливі думки. Зараз не час 

будувати грандіозні плани. Удача буде су-
проводжувати в малих справах. Непога-
но б зайнятися своєю самоосвітою.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 5 - 11 КВІТНЯ


