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МЕДИЦИНА

У терапевтичних відділеннях та 
операційних встановлюються стаціонарні 
кисневі концентратори продуктивністю від 
5 до 10 л на хвилину. 

Яготинська та Переяславська лікарні 
приймають лише ковідних пацієнтів. Інші 
пацієнти доправляються зокрема до 
Борисполя.  

БОРИСПІЛЬСЬКА 
БАГАТОПРОФІЛЬНА 

ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО 
ЛІКУВАННЯ:

 � В період локдауну «Вісті» вирішили дізнатися, 
наскільки місцева лікарня забезпечена медичним 
персоналом, ліками та необхідним обладнанням для 
боротьби з коронавірусом. Про роботу закладу та медичне 
сьогодення Бориспільщини розповідає головний лікар 
Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного 
лікування Олександр Щур. 

ЖИТТЯ В ЧАСИ
ЛОКДАУНУ

Тетяна ХАУХА

КНП «ББЛІЛ» в 2021 році продов-
жує працювати в напруженому ре-
жимі. Це пов’язано з ковідом, який 
не тільки не вщухає, а й призвів до 
чергового локдауну. Загалом Бори-
спіль має 85 ліжок для хворих на 
ковід. 

За словами Олександра Щура, 
лікарня також надає допомогу по 
екстрених випадках мешканцям 
колишнього Яготинського і Пере-
яславського районів, що увійшли 
до Бориспільського району, адже 
лікарні цих районів обслуговують 
виключно хворих на ковід, а звід-
ти, в свою чергу, відправляють до 
Борисполя пацієнтів з інсультами, 
інфарктами, гострими хірургічними 
патологіями тощо. У зв’язку з цим 
уся робота КНП «ББЛІЛ» направле-
на на надання послуг пацієнтам, 
хворим на ковід та з ургентними 
патологіями (гострий апендицит, 
защемлена грижа, перфоративна 
виразка шлунку, шлунково-кишко-
ві кровотечі, травматичні пошко-
дження внутрішніх органів, гострі 
кишкові непрохідності та ін.). Кіль-
кість планових операцій та госпіта-
лізацій зменшилась — поки не кри-
тично, але ситуацію потрібно весь 
час тримати під контролем.

Нові пакети медичних 
гарантій та майбутнє 
скорочення штату

Бориспільська багатопрофіль-
на лікарня інтенсивного лікуван-
ня знаходиться на етапі підписан-
ня пакету медичних гарантій з На-
ціональною службою здоров’я 
України. «Ми подали заявки на 13 
пакетів. Зараз уже отримали під-
твердження на 10 із них. На три ще 
очікуємо відповіді», — розповідає 
Олександр Щур. 

З нових пакетів — надання по-
слуг з ведення вагітності в амбу-
латорних умовах. Тепер вагітні 
зможуть отримати повний спектр 
обстежень безкоштовно, а лікар-
ня кожний місяць буде отримувати 
від держави 1000 грн за кожну ва-
гітну, яку буде вести в амбулатор-
них умовах.

«Після того, як буде відомо, на 
яку суму наша лікарня заключить 
пакет договорів із Національною 
службою здоров’я України, можна 
буде спланувати подальшу робо-
ту лікарні і розуміти бюджет, — за-

значив Олександр Щур. — Якщо в 
2020 році глобальна ставка за про-
лікований випадок в стаціонарі бу-
ла 4300 грн за випадок, то в 2021 
році вона стала 4800 грн. Різниця 
складає 7%. А мінімальна зарплата, 
ціни на медикаменти та харчування 
зросли на понад 20%. Як виживати 
медичному закладу в цих умовах? 
Складно. Саме тому вже найближ-
чим часом у нас буде скорочення 
штату. Є ділянки, де ми повністю 
забезпечені персоналом. Є такі, де 
маємо критичний мінімум співро-
бітників. Тому під час скорочення 
людям буде запропоновано місця 
роботи, де у нас є вакансії». 

Ліками забезпечені
Забезпечення лікарськими за-

собами зросло в рази — кошти 
від Національної служби здоров’я 
України надходять вчасно. «По ме-
дичних гарантіях — а саме по ін-
сультах, інфарктах, ковіду, поло-
гах — ми забезпечуємо пацієнтів 
в межах усіх ліків, які знаходяться 
в національному переліку згідно 
протоколів лікування, — розпові-
дає очільник лікарні. — Ліки, які не 
входять до нацпереліку, пропону-
ються, коли є згода на їх придбан-
ня. Адже є лист згоди, і при бажан-
ні пацієнти можуть придбати ліки 
поза вищезазначеного переліку». 

Що стосується лікування ковіду, 

то, за словами Олександра Щура, 
лікарня майже повністю забезпе-
чена ліками згідно протоколу ліку-
вання. 

«В тяжких випадках ми в основ-
ному забезпечені Актемрою і Біо-
веном. Ці ліки дуже дороговартіс-
ні, ампула Біовену, наприклад, кош-
тує 7 000 – 8 000 грн. А на одного 
пацієнта потрібно три ампули, а це 
до 24 000 грн, — розповідає Олек-
сандр Щур. — Проте ці ліки є у нас, 
і при необхідності лікар вирішує та 
призначає ці препарати хворому». 

Новий корпус лікарні 
У лікарні повністю зроблено ре-

монт поліклінічного відділення, 
перший поверх, відділення екстре-

ної медичної допомоги, відремон-
товано дитяче та травматологічне 
відділення. В 2020 році завершився 
ремонт реанімації, кардіологічного 
відділення, неврології. Залишилося 
не відремонтованим ще відділен-
ня хірургії. За словами Олександра 
Щура, вже пройшла процедура тен-
дерних закупівель і через 1-2 тиж-
ня почнеться ремонт операційної 
з подальшим ремонтом хірургічно-
го відділення. Також у планах будів-
ництво нового корпусу. Є проек-
тні пропозиції на основі медичного 
завдання з урахуванням побажань 

директора лікарні, його заступни-
ків та завідувачів відділень. Тому, 
скоріше за все, найближчим часом 
буде проведено проектування но-
вого корпусу. 

Додаткове відділення 
для ковід-хворих

У зв’язку зі зростанням кіль-
кості хворих на ковід 17 берез-
ня відкрито ще одне стаціонарне 
відділення для їх лікування. У ко-
лишньому неврологічному кор-
пусі облаштовано додаткових 45 
ліжок, до 16 з них підведено точ-
ки централізованого киснепоста-
чання. Решта ліжок передбачаєть-
ся для пацієнтів, які потребувати-

муть лікування за допомогою кис-
невих концентраторів. Загалом у 
двох корпусах медзакладу наразі 
є 85 ліжкомісць для хворих на ко-
від і вони постійно наповнюють-
ся. Якщо щодня виписується 8-10 
людей, стільки ж і додається но-
вих на лікування. Відділення май-
же повністю заповнене, є тільки 
2-3 резервні місця. 

Система 
киснепостачання

На початку лютого завершило-
ся встановлення потужної систе-
ми киснепостачання для хворих на 
COVID-19. Це дало можливість в ра-
зи знизити ризик можливої неста-
чі кисню для хворих та суттєво по-
легшило виконання обов'язків для 
персоналу лікарні. 

Укладено договори з трьома фір-
мами на постачання кисню. Проте 
по суті постачає кисень лише од-
на компанія — Лінде Газ Україна, 
один із провідних постачальників 
промислових і спеціальних газів, а 
також газового обладнання в Укра-
їні. Інші компанії через брак кисню 
не в змозі задовольнити потреби 
нашої лікарні. 

Розпочали роботи по встанов-
ленню ємкості об’ємом три кубіч-
них метри, наразі система працює. 
До її встановлення витрачали по 50-
60 балонів кисню на добу. Зараз кис-
ню вистачає на 4-5 доби, в залежно-
сті від того, скільки у лікарні лежить 
хворих під ШВЛ чи під СІПАП.

Що стосується другого примі-
щення, де лежать хворі на ковід, 

його киснепостачання забезпечу-
ється за допомогою кріоциліндрів. 

Вакцинація триває
25 березня першу дозу вакцини 

проти коронавірусу серед інших 
медпрацівників отримав і дирек-
тор Бориспільської багатопрофіль-
ної лікарні інтенсивного лікування 
Олександр Щур.  

«Я перехворів на коронавірус 
ще в серпні минулого року. Хво-
роба протікала в легкій формі. 
Але для подолання епідемії по-
трібна загальна вакцинація, то-
му нещодавно я провакцинував-
ся. Після введення вакцини було 
легке нездужання увечері, кіль-
ка днів був біль в області ін’єк-
ції, проте це стандартні симпто-
ми. Загалом я переніс процеду-
ру задовільно», — ділиться Олек-
сандр Щур.

Також очільник лікарні зазначив, 
що, оскільки на сьогодні Україна 
живе в умовах епідемії, щоб убез-
печити своє здоров’я, без особли-
вої потреби не варто виходити на 
вулицю, а за першої можливості 
потрібно вакцинуватися. І, звісно, 
при перших  симптомах хвороби 
звертатися до свого лікаря загаль-
ної практики сімейної медицини. 
Якщо такого досі немає — саме час 
негайно укласти договір із сімей-
ним лікарем.

• Дозатор кисню.
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Кисневі концентратори 
не можуть замінити 
апарати ШВЛ, бо 
це два абсолютно 
різні пристрої. ШВЛ 
використовується 
у вкрай тяжких 
випадках, коли 
хворий перебуває 
в критичному стані 
й потребує штучної 
вентиляції легень.

Кисневі 
концентратори, 
дозатори кисню, 
флоуметр та 
ШВЛ: потрібно все 
— призначення 
різне.

КИСНЕВІ КОНЦЕНТРАТОРИ, 
ДОЗАТОРИ КИСНЮ, ФЛОУМЕТР 
ТА ШВЛ — РІЗНИЦЯ Є

Багато хто плутається чи взага-
лі не розуміє, які апарати допо-
магають дихати під час корона-
вірусу. Саме тому «Вісті» виріши-
ли детально зупинитися на цьо-
му питанні. 

Адже, наприклад, потрібно ро-
зуміти, що концентратори кисню 
та назальні дозатори кисню — це 
зовсім різні апарати (принаймні, це 
видно мінімум із назв). 

Тим не менш, навіть депутати та 
політики часто плутають назви апа-
ратів та їх призначення, бездумно 
чи навмисно маніпулюючи суспіль-
ною думкою при обговоренні в со-
цмережах. 

Кисневий концентратор — це 
апарат, який виробляє кисень із 
навколишнього середовища. Його 
продуктивність від 5 до 10 л кисню 
на хвилину в залежності від мар-
ки апарату. У лікарні Борисполя є 
близько 60-ти кисневих концен-
траторів. Вони розміщені в інфек-
ційному відділенні, у відділенні те-
рапії, неврології, на приймально-
му покої. 

Яка основна функція кисневих 

концентраторів та як вони функ-
ціонують? Кисневі концентрато-
ри дозволяють заповнити неста-
чу кисню в крові людини. Це при-
стрій, який виділяє кисень з атмос-
ферного повітря. Тобто кімнатне 
повітря проходить крізь молеку-
лярне сито — мережу із цеоліт-
них кульок, які затримують моле-
кули азоту та пропускають моле-
кули кисню. 

Кисневий концентратор необхід-
ний для людей, які мають середню 
тяжкість протікання хвороби. Апа-
рати знаходяться біля ліжка хворо-
го і полегшують йому дихання.

«Апаратів достатньо. Саме тому, 
коли минулої осені представники 
однієї з політичних сил запропону-
вали подарувати лікарні кілька оди-
ниць концентраторів, керівництво 
закладу рекомендувало подарувати 
кисневі концентратори в інші лікар-
ні, які їх не мали. По Київській облас-
ті таких було чимало. Якщо б лікар-
ні були запропоновані апарати ШВЛ 
чи HFNC, ми б із радістю прийняли 
і приймемо цю пропозицію», — за-
значає Олександр Щур. 

Також кисень подається через 
флоуметр, функція якого полягає 
в регулюванні витрати і зволожен-
ня газоподібного кисню, що пода-
ється пацієнтові. Завдяки кисневій 
точці людина може отримати до 15 
л кисню на хвилину. При необхід-
ності пацієнти дихають цим апара-
том цілодобово. 

Дозатор кисню зі зволожува-
чем для назальної високопотоко-
вої оксигенотерапії, HFNC засто-
совують, якщо людина знаходить-
ся у важкому стані. Завдяки HFNC 
хворий отримує 60-70 л кисню на 
хвилину.

ШВЛ — апарат штучної венти-
ляції легень. Якщо людина у важ-
кому чи критичному стані, вона 
отримує кисень від апарату штуч-
ної вентиляції легень. Його про-
дуктивність 60-70 л кисню на хви-
лину.

ШВЛ може працювати як СІПАП, 
тобто нагнітати кисень за допомо-
гою маски. Це одна з його функцій. 
Інша — допомога штучно дихати 
людині за допомогою інтубаційної 
трубки.

• Апарат ШВЛ 
(штучної вентиляції легень).

• Флоуметр.

• Кисневий концентратор.
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АКТУАЛЬНО

БОРИСПІЛЬ У ДИМУ

Читайте «Вісті» в інтернеті, за-
лишайте свої коментарі, про-
позиції, беріть участь в обгово-
ренні матеріалів.

WWW.I-VISTI.COM

 � «Не паліть суху траву, пам’ятайте, там хтось 
живе! Не паліть рослинні залишки, нам цим дихати!». 
Такими закликами рясніють сьогодні соціальні мережі, 
телеекрани та бігборди. А поки ці слова не дійшли до 
свідомості кожного, з паліями доводиться боротися.

Ірина КОСТЕНКО

Кожної осені та весни Бориспіль 
переживає випробування димом. 
Адже найдешевший спосіб утилі-
зації рослинних залишків — спа-
лювання. Люди, які це роблять, не 
замислюються про наслідки. Пи-
тання стосується не тільки Бори-
споля. Зі створенням об’єднаної 
територіальної громади у зоні від-
повідальності місцевої влади опи-
нилися узбіччя доріг поміж села-
ми, які в попередні роки неодно-
разово випалювали. Під загрозою 
і польові угіддя. Загалом пробле-
ма загальноукраїнська. Одним із її 
наслідків стала торішня пожежа в 
Чорнобильських лісах, після якої 
було посилено відповідальність за 
підпали. 

Оскільки паління листя у місті не 
припинилося і в цьому році, бори-
спільська влада намагається знай-
ти шляхи вирішення цієї проблеми. 
На сьогодні напрацьовується про-
цедура вивезення листя від при-
ватних обійсть. Прораховуються 

маршрути. Розглядається можли-
вість забирати його безкоштовно. У 
боротьбі з палінням рослинних за-
лишків планується заручатися під-
тримкою правоохоронних органів, 
які мають право накладати штраф-
ні санкції. 

Директор Бориспільського КП 
«ВУКГ» Богдан Меташоп пояснив, 
що особлива увага приділяєть-
ся боротьбі зі спалюванням листя 
та сухої трави, які в процесі фото-
синтезу вбирають із повітря багато 
шкідливих речовин. Під час спалю-
вання разом із димом ці речовини 
потрапляють у легені. «Зараз ми ви-
вчаємо можливість надати мешкан-
цям альтернативу спалюванню рос-
линних залишків, спробуємо виво-
зити і переробляти на компост, під-
шуковуємо для цього територію. Чи 
зможе підприємство щось зароби-
ти на використанні готового ком-
посту, потрібно ще рахувати. Адже 
необхідно не лише звозити і скла-
дувати рослинні залишки, для от-
римання якісного компосту потріб-

ні аерація і полив, — а це люди, тех-
ніка, вода. Будемо визначатися.

Спалювання сухих гілок такої ве-
ликої шкоди не завдає. Ми сьогод-
ні не можемо брати замовлення від 
приватних осіб на подрібнення гіл-
ля. Технічні засоби зосереджені на 
тому, щоб встигати виконувати та-
кі роботи у зоні відповідальності 
комунгоспу», — коментує Богдан 
Меташоп.

Міф і реальність
Люди, які палять суху траву, 

завжди переконані, що цим во-
ни покращують врожайність. 
Це міф.

Коли спалюється сухостій, то 
гине вся мікрофлора, що зазви-
чай бере участь у важливих біоло-
гічних процесах. Земляний родю-
чий покрив, на якому спалюють 
траву, відновлюється лише через 
5-6 років. Це все на додачу до тих 
шкідливих викидів, які отруюють 
повітря.

ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО
Адміністративна відповідальність: штраф до 30,6 тис. грн

13 квітня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою 
збереження довкілля щодо посилення відповідальності за дії, спря-
мовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або по-
шкодження об’єктів рослинного світу», яким зокрема внесено зміни 
до статті 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
(далі — КУпАП).

Відтепер штраф за порушення вимог пожежної безпеки в лісах 
складає:

• для громадян: від 90 до 270 неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян (1530 — 4590 грн);

• для посадових осіб: від 270 до 900 неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян (4590 — 15300 грн).

Штраф за знищення або пошкодження лісу внаслідок необе-
режного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожеж-
ної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі 
або поширення її на значній площі складає:

• для громадян: від 270 до 900 неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян (4590 — 15300 грн);

• для посадових осіб: від 630 до 1800 неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян (10710 — 30600 грн).

Відповідно до статті 77-1 КУпАП штраф за випалювання стерні, 
луків, пасовищ, ділянок зі степовою, водно-болотною та іншою 
природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого 
листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах 
відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених 
насадженнях та газонів у населених пунктах без дотримання по-
рядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, складає:

• для громадян: 180 — 360 неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян (3060 — 6120 грн);

• для посадових осіб: 900 — 1260 неоподаткованих мінімумів дохо-
дів громадян (15300 — 21420 грн).

Штраф за вищевказані дії, вчинені в межах територій та об’єк-
тів природно-заповідного фонду, складає:

• для громадян: 360 — 720 неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян  (6120 — 12240 грн);

• для посадових осіб: 1260 — 1800 неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян (21420 — 30600 грн).

Кримінальна відповідальність: 
можна потрапити за грати до 10 років

Згідно зі статтею 245 Кримінального кодексу України зни-
щення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень 
навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, 
сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях 
сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загально 
небезпечним способом караються:

• штрафом від 5400 до 9000 неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян (91800 до 153000 грн);

• або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років;
• або позбавленням волі на той самий строк.
Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель 

тварин або інші тяжкі наслідки караються:
• позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.
Джерело — сайт Міністерства юстиції України.

ЧИ ПОДОРОЖЧАЄ В 
ТРАВНІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ?

Анонсоване підвищення вартості електроенергії на 2021 рік 
було відстрочене на три місяці, а пізніше — ще на один. Якою буде 
вартість електроенергії у травні, намагались з’ясувати «Вісті». 

Постановою Кабінету Міністрів №1325 від 28 грудня 2020 року було 
скасовано низку пільг по оплаті за електроенергію, у тому числі пільго-
вий тариф у розмірі 0,9 грн за кВт/год., що діяв для населення за перші 
спожиті 100 кВт/год. Відповідно до рішення Кабміну на перші три місяці 
2021 року було встановлено фіксовану ціну у сумі 1,68 грн за 1 кВт/
год. 24 березня Кабмін продовжив дію цієї постанови до 1 травня 2021 
року. Тож у квітні вартість електроенергії ще не зміниться.

Чого очікувати, коли ця постанова перестане діяти, ніхто поки 
сказати не може. 

Спроби «Вістей» отримати з цього приводу офіційний коментар не 
увінчалися успіхом. За телефонами, вказаними у квитанціях, далі авто-
відповідача додзвонитися не вдається. Прикриваючись карантином, 
енергопостачальники повністю відгородилися від населення. Навіть 
уточнити щось нереально, де вже коментар узяти. Таким чином, чутки 
про поетапне здорожчання протягом року і ціну в 3,4 грн на першому 
етапі, а також відміну нічного тарифу вже з травня ні підтвердити, ні 
спростувати не вдалося.
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ЛЮБИЛА ЖИТТЯ, ДІТЕЙ І КВІТИ
26 березня перестало битися 

серце Дрозд Надії Павлівни, яка 
свого часу більше 20 років очо-
лювала дитячий садочок №4. Во-
на присвятила 40 років життя вихо-
ванню дітей та була активним гро-
мадським діячем. 

Після закінчення Коростишів-
ського педучилища у 1953 році На-
дія Дрозд працювала у рідному се-
лі в Житомирській області. Через 
рік вийшла заміж за військовос-
лужбовця і виїхала з ним до Одесь-
кої області… У Бориспіль родина 
переїхала в 1957 році. Бориспіль 
став для Надії Дрозд другою бать-
ківщиною. Тоді це було велике се-
ло без доріг і міського транспор-
ту. Вакансії вчителя у Борисполі не 
було, пропонували роботу в селі. У 
подружжя вже була 2-річна дитина, 
тому жінка пішла працювати до ди-
тячого садка вихователькою, а зго-
дом стала завідуючою. 

Вона не лише змогла згуртува-
ти навколо себе професійний ко-
лектив, але й була гарним госпо-
дарником. Колишні вихованці і пра-
цівники дитсадка пригадують теплу 
домашню атмосферу, яку вдалося 
створити Надії Павлівні. Вимогли-
ва не лише до працівників, а й до 

себе, вона зуміла добудувати дру-
гий корпус дитячого садка, майдан-
чик. Очолюючи дитячий садок №4 
понад 20 років (1967-1988), Надія 
Дрозд стала однією з кращих завіду-
ючих Борисполя, а дошкільних за-
кладів у місті на той час було сім-
надцять. 

Надія Павлівна виросла у багато-
дітній сім’ї, де виховувалася пова-
га до старших і любов до праці. На 

її життєвій дорозі були і тяжкі во-
єнні роки, і голодне повоєнне ди-
тинство. Батько загинув на фронті, 
коли їй було 8 років. Попри життє-
ві негаразди вона зуміла зберегти 
любов до людей і світу. 

Працювала на улюбленій робо-
ті, виховала багато дітей. Жінка ма-
ла прекрасне почуття гумору, була 
життєрадісною, активною, щасли-
вою у власних дітях і онуках. 

КАРАНТИН: ЧЕРГОВИХ ГРУП 
У САДОЧКАХ НЕ БУДЕ

Богдан РАК

З 5 березня освітні заклади Бо-
риспільської ОТГ зачинили свої 
двері для дітей. Поки на тиж-
день, строк може бути подов-
жено рішенням міської комісії 
ТЕБ та НС. Як зустріли цю нови-
ну освітяни та як працюють ни-
ні, «Вістям» розповіла начальник 
управління освіти та науки Тетя-
на Павленко.

«Цьогорічний локдаун дається 
нам набагато легше, ніж минуло-
річний. Тоді нам довелось підлаш-
товуватись в процесі, зараз наба-
гато легше. Вже є досвід, напрацьо-
вані схеми, вчителі освоїлися з ви-
користанням онлайн-платформ. За 
рік ми загартувались і готові до но-
вих викликів», — запевняє Тетяна 
Павленко.

Головна мета переходу освіти на 
дистанційне навчання — розірва-
ти ланцюг передачі хвороби. Ді-
ти здебільшого легко, або взагалі 
безсимптомно, переносять COVID, 
а педагоги хворіють. 

«Станом на 5 березня більше 20 
працівників освіти знаходяться на 
лікарняному із діагнозом корона-
вірус. Є ті, хто лікується вдома, є ті, 
хто лежать у лікарні. Дехто у важ-
кому стані. Скільки хворіє дітей — 
таких даних у нас зараз немає. Діз-

наємося, коли школи відкриються», 
— повідомляє Тетяна Павленко.

Якщо рішення закрити школи та 
перейти на навчання з дистанцій-
ними елементами батьки сприй-
няли спокійно, то рішення зачини-
ти дитячі садочки стало темою для 
обурень. Особливо тих батьків, ко-
му немає з ким залишити маленьку 
дитину, а з роботи не відпускають. 

«Чому в Борисполі не створили 
чергових груп? Мене не відпускає 
начальник, вимагає бути на роботі, 
з ким я залишу дитину? Чиновники 
взагалі не думають про людей», —
такі повідомлення в понеділок за-
полонили мережу Фейсбук.

«На комісії ТЕБ та НС обгово-
рювали питання чергових груп. 
І вирішили їх не створювати. Я 
вважаю це вірним рішення, ад-
же такі групи — це пряме пору-
шення 55-го наказу головного са-
нітарного лікаря країни. До того 
ж це технічно важко організува-
ти. Фактично це призведе до то-
го, що всі групи дітей у садочках, 
які останнього часу повністю ізо-
льовані одна від одної, перемі-
шаються. Тобто замість розірван-
ня ланцюга передачі хвороби ми 
навпаки, дамо їй нові можливості 
для поширення», — пояснює Те-
тяна Павленко.

АВАРІЙНО НЕБЕЗПЕЧНІ ПЕРЕХРЕСТЯ 
БОРИСПОЛЯ З ТОЧКИ ЗОРУ ВЕЛОСИПЕДИСТА
Ірина ГОЛУБ

Бориспіль називають містом 
світлофорів, та майже всі вони зо-
середжені на Київському Шляху. 
В той же час, перехрестя на інших 
транспортних артеріях міста при-
ховують не меншу загрозу. Наяв-
ність дорожніх знаків і розмітки 
не гарантують повної безпеки, 
особливо для велосипедистів, які 
через відсутність у місті велоси-
педних доріжок їздять узбіччям. 
Для них ситуацію можуть випра-
вити тільки світлофори. 

Перетин вулиць 
Толстого та 
Камінського

Мешканці сусідніх будинків 
стверджують, що на цьому пере-
хресті аварії трапляються майже 

щотижня, буває і частіше. Кілька ра-
зів автору довелося бути свідком 
таких зіткнень. На щастя, дістава-
лось тоді переважно транспорту. 
Видимість на під’їзді до перехрес-
тя обмежена. Окрім того, влітку до-
рожні знаки закриває зелене гілля. 
Порятунком може бути лише світ-
лофор.

Перетин вулиць 
Момота і Ватутіна

Рух по вулиці Момота, яка є го-
ловною дорогою, насичений, і пе-
ретнути її транспорту, що прямує 
по Ватутіна, дуже непросто. Ряту-
ють пішоходи, які періодично зупи-
няють транспортний потік, перети-
наючи головну дорогу по «зебрі». 
Тоді і транспорт на Ватутіна отри-
мує «віконце» для проїзду. Без світ-
лофора рух не врегулювати. 

Перехрестя вулиць 
Глибоцької і Польової

Це перехрестя знаходиться на-
впроти міського Будинку культу-
ри. Потік машин, які прямують ву-
лицею Глибоцькою, завжди був 
напруженим. Останнім часом ву-
лиця Польова виконує роль об’їз-
ної. Стан «лежачого поліцейсько-
го» при виїзді на Глибоцьку крас-
номовно свідчить про те, наскіль-
ки вона завантажена. Обмежувач 
швидкості просто втопили коле-
сами у дорожнє покриття. Поки 
що ситуація на цьому перехрес-
ті не критична. Пішоходів вируча-
ють дорожні знаки і «зебри». Але 
зважаючи на постійне зростання 
транспортного потоку, дуже ско-
ро і ця ділянка стане проблемною. 
Тому світлофор планувати необ-
хідно. 

Котра дорога головна?
У місці, де сходяться ву-
лиці Глибоцька і Героїв 
Небесної Сотні, стоїть 
знак Головна дорога (на 
фото), який можна трак-
тувати по різному. Водії 
ставлять резонне запи-
тання: «Яка з цих доріг 
насправді головна»? 
Хто може прояснити си-
туацію?

 � ДО ТЕМИ
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У ЧЕРВОНІЙ ЗОНІ 
ЗАБОРОНИЛИ СІЛЬСЬКІ 
БАЗАРИ
Ірина КОСТЕНКО

Продуктовим ринкам у черво-
ній зоні працювати дозволено. 
Але офіційно оформлені ринки є 
тільки в Борисполі. Базари у селах 
вважаються ярмарками. У зв’яз-
ку зі зростанням захворювано-
сті на COVID-19 ярмаркова тор-
гівля потрапила під заборону. Рі-
шення про заборону у Бориспіль-
ській громаді ярмаркової торгівлі 
на час посилених карантинних за-
ходів було прийнято на засідан-
ні комісії з ТБ та НС 5 квітня 2021 
року. Прозвучала інформація, що 
після стабілізації ситуації із захво-

рюваністю планується зайнятися 
впорядкуванням ярмаркової тор-
гівлі в селах.

Під заборону на цей період по-
трапляє і торгівля на вулиці Геро-
їв Небесної Сотні навпроти ринку 
Центральний, яка відбувалася по 
четвергах. От тільки на засіданні 
не було озвучено інформації що-
до торгівлі розсадою, насінням та 
іншим посадковим матеріалом. На 
це не було заборони при найжор-
сткішому карантині. А саме на забо-
ронених згаданим рішенням май-
данчиках продають такий сезон-
ний товар.
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Повідомлення про оприлюднен-
ня заяви про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки

детального плану території зе-
мельних ділянок в селі Чубинське 

Бориспільського району Київ-
ської області 

1) Повна назва документа дер-
жавного планування, що пропо-
нується, та стислий виклад його 
змісту: 

Детальний план території зе-
мельних ділянок в селі Чубинське 
Бориспільського району Київ-
ської області є містобудівною до-
кументацією місцевого рівня, що 
призначений для деталізації ар-
хітектурно-планувальних рішень 
попередньо розробленої місто-
будівної документації з урахуван-
ням раціонального розташуван-
ня об’єктів нового будівництва, 
а також здійснення інженерного 
забезпечення в межах території, 
що проектується, а саме Деталь-
ного плану території, що прокри-
ває земельні ділянки кадастрові 
номера: 3220880900:09:003:0086, 
3 2 2 0 8 8 0 9 0 0 : 0 9 : 0 0 3 : 0 0 6 8 , 
3 2 2 0 8 8 0 9 0 0 : 0 9 : 0 0 3 : 0 0 7 6 , 
3 2 2 0 8 8 0 9 0 0 : 0 9 : 0 0 3 : 0 0 7 1 , 
3 2 2 0 8 8 0 9 0 0 : 0 9 : 0 0 3 : 0 0 8 7 ,  

3220880900:09:003:0075.
Завданнями детального плану 

території є:
1. Визначення планувальної 

організації та розвитку території 
для розміщення об’єктів виробни-
чо-складського та комунального 
призначення.

2. Визначення всіх планувальних 
обмежень використання території 
згідно з державними будівельними 
нормами та санітарно-гігієнічними 
нормами.

3. Визначення напрямів, чергово-
сті та обсягів подальшої діяльності 
щодо:

– попереднього проведення ін-
женерної підготовки та інженерно-
го забезпечення території;

– створення транспортної інфра-
структури;

– організації транспортного і пі-
шохідного руху;

– охорони та поліпшення стану 
навколишнього середовища, забез-
печення екологічної безпеки;

– комплексного благоустрою та 
озеленення.

2) Орган, що прийматиме рішен-
ня про затвердження документа 
державного планування:

Пристолична сільська рада Бо-

риспільського району Київської 
області.

3) Передбачувана процедура 
громадського обговорення, у тому 
числі:

а) дата початку та строки здійс-
нення процедури:

Громадське обговорення почи-
нається з 09-го квітня 2021 року і 
триває до 23-го квітня 2021 року. 

б) способи участі громадськості 
(надання письмових зауважень і 
пропозицій, громадські слухання 
тощо):

Відповідно до статті 12 Закону 
України «Про стратегічну екологіч-
ну оцінку» громадськість у межах 
строку громадського обговорен-
ня має право подати замовнику в 
письмовій формі (у тому числі в 
електронному вигляді) зауважен-
ня і пропозиції до заяви про ви-
значення обсягу стратегічної еко-
логічної оцінки проекту документа 
державного планування. Пропо-
зиції, подані після встановленого 
строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення 
запланованих громадських слухань 
(у разі проведення):

Проведення громадських слу-
хань щодо заяви про визначення 

обсягу стратегічної екологічної 
оцінки детального плану території 
земельних ділянок в селі Чубин-
ське Бориспільського району Київ-
ської області не здійснюється. 

г) орган, від якого можна отрима-
ти інформацію та адресу, за якою 
можна ознайомитися із заявою 
про визначення обсягу стратегіч-
ної екологічної оцінки детального 
плану території земельних ділянок 
в селі Чубинське Бориспільського 
району Київської області:

Ознайомитись із Заявою про ви-
значення обсягу стратегічної еко-
логічної оцінки детального плану 
території земельних ділянок в селі 
Чубинське Бориспільського району 
Київської області можна у приміщені 
Пристоличної сільської раді Бори-
спільського району Київської області 
за адресою: 08320 Київська область, 
Бориспільський район, с. Велика 
Олександрівка, вул. Гагаріна, 11.

Заява про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки 
детального плану території зе-
мельних ділянок в селі Чубинське 
Бориспільського району Київської 
області також розміщена на офіцій-
ному сайті громади та доступна за 

посиланням:  schaslyve-rada.gov.ua.
ґ) орган, до якого подаються за-

уваження і пропозиції, його пошто-
ва та електронна адреси та строки 
подання зауважень і пропозицій:

Пристолична сільська рада Бо-
риспільського району Київської 
області.

Адреса для подання зауважень 
та пропозицій у письмовій формі: 
08320 Київська область, Бориспіль-
ський район, с. Велика Олексан-
дрівка, вул. Гагаріна, 11.

Електронна адреса: Sovik_v@ukr.
net

Зауваження і пропозиції при-
ймаються у строк з 09.04.2021 по 
23.04.2021.

д) місцезнаходження наявної 
екологічної інформації, у тому числі 
пов’язаної зі здоров’ям населення, 
що стосується документа держав-
ного планування:

Пристолична сільська рада Бо-
риспільського району Київської 
області.

4) Необхідність проведення 
транскордонних консультацій 
щодо проекту документа держав-
ного планування:

Проведення транскордонних 
консультацій не потребує.

Повідомлення про оприлюднення 
проекту містобудівної документації на 
території с. Чубинське Пристоличної 
сільської ради Бориспільського ра-
йону Київської області і про початок 
процедури розгляду та врахування 
пропозиції громадськості у проекті 
містобудівної документації

На виконання ст.ст.19,21 Закону 
України «Про регулювання містобу-
дівної діяльності», Порядку проведен-
ня громадських слухань щодо враху-
вання громадських інтересів під час 
розроблення проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні», за-
твердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25.05.2011 року 
№ 555, Пристолична сільська рада 
проводить громадські слухання щодо 
врахування громадських інтересів під 
час розроблення Детального плану 
території в адміністративних межах 
села Чубинське Бориспільського 
району Київської області (площа 
деталізації земельних ділянок за-
гальною площею 37,5965 га, а саме 
земельних ділянок: площею 2, 1903 
га в селі Чубинське Бориспільського 
району Київської області (кадастро-
вий номер – 3220880900:09:003:0086); 
площею 6, 5729 га в селі Чубин-
ське Бориспільського району Ки-
ївської області (кадастровий но-
мер – 3220880900:09:003:0068); 
площею 6, 7586 га в селі Чубин-
ське Бориспільського району Ки-
ївської області (кадастровий но-
мер – 3220880900:09:003:0076); 
площею 6, 5708 га в селі Чубин-
ське Бориспільського району Ки-
ївської області (кадастровий но-
мер – 3220880900:09:003:0071); 
площею 6, 743 га в селі Чубинське 

Бориспільського району Київ-
ської області (кадастровий номер 
– 3220880900:09:003:0087); пло-
щею 8, 7609 га в селі Чубинське 
Бориспільського району Київської 
області (кадастровий номер – 
3220880900:09:003:0075), загальна 
площа земель, що розглядається в 
Детальному плані території складає 
45,7071 га,  для розміщення та експлу-
атації об’єктів виробничо-складсько-
го, комунального, а також супутньої 
інфраструктури з будівель, споруд, 
тощо, які будуть розміщені на даній 
території (надалі – ДПТ).

Проект детального плану терито-
рії земельних ділянок в с. Чубинське 
Бориспільського району Київської 
області для  розміщення та експлуа-
тації: для розміщення та експлуатації 
об’єктів виробничо-складського, ко-
мунального, а також супутньої інфра-
структури з будівель, споруд, тощо, 
які будуть розміщені на даній терито-
рії виконаний з метою деталізації ар-
хітектурно-планувальних рішень по-
передньо розробленої містобудівної 
документації (Генеральний план села 
Чубинське) з урахуванням раціональ-
ного розташування  об’єктів нового 
будівництва, а також здійснення інже-
нерного забезпечення в межах тери-
торії, що проектується з урахуванням 
суміжних ділянок в межах прилеглих 
кварталів.

Основні техніко-економічні показ-
ники ДПТ: площа земельних ділянок 
37,5965 га, площа території розро-
блення ДПТ – 45,7071 га (з них площа 
територій об’єктів виробничо-склад-
ського призначення - 40,1654 га, пло-
ща територій інженерних об’єктів 
– 1,8772 га, площа вуличної мережі – 

3,1780 га, площа зелених насаджень 
спецпризначення – 0,4865 га).   

Замовником містобудівної доку-
ментації є Пристолична сільська рада, 
розробником - ТОВ «Адванс Інвест».

Підставою для розробки є рішен-
ня Великоолександрівської сільської 
ради від 06 жовтня 2020 року № 2284-
59-VII.

Склад та зміст містобудівної доку-
ментації відповідає та не суперечить 
вимогам законодавства України, 
включаючи ст.19 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльно-

сті»,  ДБН Б.1.1-14:2012 інших норма-
тивних актів.   

Ознайомитись з проектом  Деталь-
ного плану території  можна в примі-
щенні Пристоличної сільської ради 
за адресою: Київська область, Бори-
спільський район, с. Велика Олексан-
дрівка, вул. Гагаріна, 11   в робочі дні 
з 09:00 до 17:00 та на сайті сільської 
ради schaslyve-rada.gov.ua.

Пропозиції до містобудівної доку-
ментації приймаються в письмовому 
вигляді з 09.04.2021 року на вищевка-
зану адресу.  Громадські обговорення 

завершуються 24.05.2021 року. Відпові-
дальна особа – в.о. начальника відділу 
архітектури та будівельного інспекту-
вання Сова Володимир Григорович.  

З метою дотримання процедури 
проведення громадських обговорень, 
заплановано прилюдна презентація 
матеріалів та громадські слухання 
Детального плану території за участі 
замовника, розробника та інвестора 
у приміщенні Інституту розведення та 
генетики тварин 05.05.2021 р. о 18-00 
годині за адресою: с. Чубинське, вул. 
Погребняка,1.  

15.04.2021 р. об 11:00 відбудеть-
ся встановлення меж земельної ді-
лянки громадянки Матус Ніни Гри-
горівни за адресою: Київська обл., 
Бориспільський р-н, с. Іванків, вул. 
Жовтнева, 6. Просимо у вказаний час 
прибути власників суміжних земель-
них ділянок.

У зв’язку із встановленням меж зе-
мельної ділянки в Київська область, 
Бориспільський район, с.Воронькiв, 
вулиця Кiльцева, 3, прошу бути при-
сутнім 19.04.2021 р. о 10:00, власни-
ків/користувачів суміжних ділянок, 
для погодження межі земельної ді-
лянки. Контактний тел.: 0676933315, 
Віктор.
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ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 2.40, 3.15 Енеїда
6.30 М/ф "Казки про машини"
6.40 М/ф "Як козаки на весіллі гуляли"
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 Х/ф "Пророк Ієремія. Викривач 

царів"
11.05 Солодка дача. Чізкейк
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 Наші гроші
18.55 "Король-Слон"
19.55 "Дикі тварини"
21.55, 0.20, 5.55 Спорт. Аспект
22.00 "Епоха великих котів"
23.00 #@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
0.30 "Світ дикої природи"
1.00 Т/с "Віра" (16+)
4.10 Д/ф "Док на прийомі" (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, 5.35 "Життя відомих людей"
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"
20.45, 21.50 Комедія "Свати"
22.55, 0.00 Комедія "Кухня"
1.00 Жахи "Краще не дивись"

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 "Батьки дружини"
14.10, 15.05, 15.50 "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 3" 

(12+)
1.30 Т/с "Гречанка"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
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
13.50, 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" 13, 14 с. (16+)
23.10 Т/с "Без тебе" 14 с. (16+)
23.20 Т/с "Вірю. Люблю. Сподіваюся" 1, 2 

с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Вірю. Люблю. Сподіваюся" (12+)

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей

4.30 Факти
4.50 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, 22.40 Т/с "Розтин покаже" 

(16+)
16.45 Х/ф "Експат" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт Прем’єра
21.25 Т/с "Пес-6" (16+)
1.25 Х/ф "Інтереси держави" (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+)
11.10 Х/ф "Тунель. Небезпечно для 

життя" (12+)
13.10 Кохання на виживання (16+)
15.10 Хто зверху? (12+)
19.00, 20.00 Варьяти (12+)
21.00 Х/ф "Погоня за ураганом" (16+)

23.00 Х/ф "Бої без правил" (18+)
1.20 Т/с "Хроніки Шаннари" (16+)
2.50 Служба розшуку дітей
2.55 Зона ночі

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
7.00 Т/с "Комісар Рекс"
10.35 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
13.25, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
15.45 Т/с "Слід" (16+)
18.05 СуперМама (12+)
19.05 Один за всіх (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Папаньки"
23.00 Х/ф "Операція "И" та інші пригоди 

Шурика"
0.50 Невідома версія. Операція И (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 3.35 "Джедаі 2019"
6.35 Т/с "Рекс"
8.30 Х/ф "Спогад"
10.20 Т/с "Перевізник-2"
13.10 "Загублений світ"
18.00 "Секретні матеріали"
18.15, 1.50 "Спецкор"

18.50, 2.20 "Джедаі"
19.25 Т/с "Карпатський рейнджер"
20.20 Т/с "Опер за викликом-5"
22.25, 0.00 Т/с "Кістки-12"
2.50 Т/с "Ласко"

НТН.
6.00, 10.45, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
7.50, 16.50, 3.00 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 "Свідок"
9.00 Х/ф "Версія полковника Зоріна"
12.50 "Таємниці кримінального світу"
14.35 "Легенди карного розшуку"
17.50 "Вартість життя"
18.30 "Акцент"
22.55 Х/ф "Прощальна гастроль "Артиста"
0.30 "Склад злочину"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 2.40, 3.15 Енеїда
6.30 М/ф "Велика подорож"
6.40 М/ф "Залізний вовк"
6.50 М/ф "Історія одного поросятка"
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 Схеми. Корупція в деталях
18.55 "Супер - чуття". Особливий загін"
19.55 "Дикі тварини"
21.55, 0.20, 5.55 Спорт. Аспект
22.00 "Король-Слон"
23.00 Наші гроші
0.30 "Світ дикої природи"
4.10 Д/ф "Заміновані вірністю" (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 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.20, 12.20, 14.15 "Одруження наосліп"
15.50, 5.05 "Мисливці за нерухомістю"
17.10 Мелодрама "Навчи мене кохати"
20.45, 21.55 Комедія "Свати"
22.55, 0.00 Комедія "Кухня"
1.00 Комедія "Я, знову я та Ірен"
3.00 Комедія "Війна подружжя Роузів"
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 "Моє блискуче розлучення" 

(16+)

14.10, 15.05, 15.50 "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 3" 

(12+)
1.30 Т/с "Гречанка"
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" 11, 12 с. (16+)
23.10 Т/с "Без тебе" 12 с. (16+)
23.20 Т/с "Наша доктор" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Наша доктор" (12+)
4.15 Контролер

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
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
13.45, 16.15, 22.40 Т/с "Розтин покаже" 

(16+)
16.50 Х/ф "Репродукція" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Громадянська оборона Прем’єра
21.25 Т/с "Пес-6" (16+)
1.30 Х/ф "По сліду" (16+)
3.10 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+)

11.20 Х/ф "Нью-Йоркське таксі"
13.10 Кохання на виживання (16+)
15.10 Хто зверху? (12+)
19.00 Де логіка? (12+)
20.00 Improv Live Show (12+)
21.00 Х/ф "Тунель. Небезпечно для 

життя" (12+)
23.00 Х/ф "2:22" (12+)
1.00 Х/ф "Абсолютна влада" (18+)
3.00 Зона ночі
5.00 Абзац

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
7.05 Т/с "Комісар Рекс"
10.40 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
13.25, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
15.45 Т/с "Слід" (16+)
18.05 СуперМама (12+)
19.05 Таємниці ДНК (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Папаньки"
23.00 Х/ф "Діамантова рука"
0.55 Невідома версія. "Діамантова рука" 

(12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 Т/с "Рекс"
8.05 Х/ф "Макс Пейн"
10.00 Х/ф "Втеча"
12.15 "Загублений світ"
18.00 "Секретні матеріали"
18.15, 1.55 "Спецкор"
18.50, 2.25 "Джедаі"
19.25 Т/с "Карпатський рейнджер"
20.20 Т/с "Опер за викликом-5"
22.20, 0.05 Т/с "Кістки-12"
2.55 Т/с "Ласко"
3.40 "Джедаі 2019"

НТН.
6.00, 10.45, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
7.50, 16.50, 2.35 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.05 "Свідок"
9.00 Х/ф "Мачуха"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.45 "Легенди карного розшуку"
17.50 "Будьте здоровi"
18.30 "Акцент"
23.00 Х/ф "Версія полковника Зоріна"
0.40 "Склад злочину"
3.05 "Речовий доказ"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

СЕРЕДА,  14 квітня

UA: ПЕРШИЙ.
6.30 М/ф "Дивне китеня"
6.40 М/ф "Дощику, дощику, припусти"
6.50 М/ф "Дівчинка та зайці"
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 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, 0.30, 5.50 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Т/с "Гордість" (12+)
17.25, 19.55 "Дикі тварини"
18.55 "Супер - чуття"
21.35 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
0.40 "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, 4.30 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"
20.45, 21.55 Комедія "Свати"
23.05, 0.10 Комедія "Кухня"
1.10 "Голос країни 11"
5.50 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
3.25 Х/ф "Дачна поїздка сержанта Цибулі"
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 "Ас із асів"
14.30 Х/ф "Як украсти діамант" (16+)
16.10 "Жди меня. Україна"

20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.50 Т/с "За справу береться Шекспір 2" 

(12+)
1.30 Т/с "Гречанка"

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" 9, 10 с. (16+)
23.10 Т/с "Без тебе" 10 с. (16+)
23.30 Т/с "Чужа" 1, 2 с. (16+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Чужа" (16+)
4.15 Контролер

ICTV.
4.55 Скарб нації
5.05 Еврика!
5.10 Служба розшуку дітей

5.15, 2.30 Громадянська оборона
6.00 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.10, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.15, 13.15 Т/с "Смертельна зброя" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.25, 16.15 Х/ф "Логан: Росомаха" (16+)
16.45 Х/ф "Люди Ікс: Росомаха" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.05, 21.35 Т/с "Пес-6" (16+)
22.50 Свобода слова
0.00 Х/ф "Рейс" (16+)
3.15 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+)
11.20 Х/ф "Не гальмуй" (12+)
13.10 Х/ф "Обдурити всіх"
15.10 Х/ф "Таксі 5" (16+)
17.10 Х/ф "Таксі 4"
19.00 Від пацанки до панянки (16+)
21.20 Х/ф "Хвиля" (16+)
23.50 Х/ф "Землетрус" (16+)

1.50 Т/с "Хроніки Шаннари" (16+)
2.40 Служба розшуку дітей
2.45 Зона ночі
5.00 Абзац

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
7.10 Т/с "Комісар Рекс"
10.50 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
13.25, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
15.45 Т/с "Слід" (16+)
18.05 СуперМама (12+)
19.05 Детектор брехні (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Папаньки"
23.00 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
0.50 Невідома версія. "Іван Васильович 

змінює професію" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 Т/с "Ментівські війни. Харків-3"
9.35 Х/ф "Команда А"
11.50 Х/ф "Співучасник"
14.15 "Загублений світ"
18.00 "Секретні матеріали"
18.15, 2.00 "Спецкор"

18.50, 2.30 "Джедаі"
19.25 Т/с "Карпатський рейнджер"
20.20 Т/с "Опер за викликом-5"
22.10 "Гроші"
23.25 "Дубинізми"
0.05 Х/ф "Остаточний вирок"
3.00 Т/с "Ласко"
3.45 "Джедаі 2019"
4.10 "Бандерлоги 2017"
4.55 "Зловмисники"
5.45 Телемагазини

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Папуга, що говорить на ідиш"
7.45, 16.50, 3.20 "Випадковий свідок"
8.40 Х/ф "Холодне літо 53-го"
10.35, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 2.50 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.40 Х/ф "Проект А - 2"
18.20 "Свідок. Агенти"
22.55 Х/ф "Дніпровський рубіж"
1.30 "Втеча. Реальні історії"
3.30 "Речовий доказ"
4.00 "Правда життя"

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

ПОНЕДІЛОК, 12 квітня

ВІВТОРОК,  13 квітня
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UA: ПЕРШИЙ.
6.40 М/ф "Як кзаки наречених виручали"
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 Х/ф "Свята сім'я" 1 с. (12+)
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 "Епоха великих котів"
19.55 "Дикі тварини"
21.55, 0.20, 5.55 Спорт. Аспект
23.00 Схеми. Корупція в деталях
0.30 "Світ дикої природи"
1.00 Т/с "Віра" (16+)

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 19.30 
ТСН

9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.20, 12.20, 14.15 "Одруження наосліп"
15.50, 5.00 "Мисливці за нерухомістю"
17.10 Мелодрама "Навчи мене кохати"
20.35 "Чистоnews 2021"
20.40 Комедія "Свати"
21.45 "Право на владу 2021"
0.45 Комедія "Прибульці 2: коридори 

часу"

ІНТЕР.
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочі"
12.25 Х/ф "Кохання з ризиком для життя" 

(16+)
14.10, 15.05, 15.50 "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 3" 

(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 Т/с "Виклик 2" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.50 Т/с "Без тебе" (16+)
23.10 Слідами
0.00 Т/с "Коли на південь відлетять 

журавлі" 1, 2 с.
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Коли на південь відлетять 

журавлі"
3.45 Реальна містика

ICTV.
4.50 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, 22.40 Т/с "Розтин покаже" 

(16+)
17.00, 1.20 Х/ф "За подих від тебе" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Анти-зомбі Прем’єра
21.25 Т/с "Пес-6" (16+)
3.30 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+)
11.10 Х/ф "2:22" (12+)
13.10 Кохання на виживання (16+)

15.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Фантом" (16+)
22.40 Х/ф "Пік Данте"
0.50 Т/с "Шлях чарівника"
1.40 Варьяти (12+)
2.55 Служба розшуку дітей

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
7.00 Т/с "Комісар Рекс"
10.35 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
13.25, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
15.45 Т/с "Слід" (16+)
18.05 СуперМама (12+)
19.05 Як вийти заміж (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Папаньки"
23.00 Х/ф "Дівчата"
0.55 Невідома версія. "Дівчата" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 3.35 "Джедаі 2019"
6.15 Т/с "Рекс-2"
8.05 Х/ф "Втікачі"

10.00 Х/ф "Полісмен з Беверлі-Хіллз"
12.05 "Загублений світ"
18.00 "Секретні матеріали"
18.15, 1.50 "Спецкор"
18.50, 2.20 "Джедаі"
19.25 Т/с "Карпатський рейнджер"
20.20 Т/с "Опер за викликом-5"
22.25, 0.00 Т/с "Кістки-12"
2.50 Т/с "Ласко"

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00, 10.40, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
7.50, 16.50, 3.00 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 "Свідок"
9.00 Х/ф "Прощальна гастроль "Артиста"
12.50 "Вартість життя"
14.40 "Легенди карного розшуку"
17.50, 4.00 "Правда життя"
18.30 "Акцент"
23.05 Х/ф "У моїй смерті прошу 

винуватити Клаву К."
0.30 "Склад злочину"
2.00, 3.35 "Речовий доказ"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 4.40 Енеїда
6.30 М/ф "Як козаки куліш варили"
6.40 М/ф "Як козаки у футбол грали"
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 Х/ф "Свята сім'я" 2 с. (12+)
11.10 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, 1.00 Перша шпальта
18.55, 22.00 "Епоха великих котів"
19.55 "Дикі тварини"
21.55, 0.20, 2.50, 5.55 Спорт. Аспект
23.00 "Боротьба за виживання"
0.30 #ВУКРАЇНІ
1.30 Схеми. Корупція в деталях
2.55 "Зворотний відлік"

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 "Мисливці за нерухомістю"
17.10 Мелодрама "Навчи мене кохати"
20.10 "Чистоnews 2021"
20.15 "Ліга сміху" 2021"
22.30 "Ліпсінк батл"
0.15 Жахи "Щасливий день смерті"
2.10 Комедія "Прибульці 2: коридори 

часу"
4.50 "Світське життя. 2021"
6.00 "Життя відомих людей"

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 "Кохання на кінчиках пальців" 

(16+)
14.35, 15.35, 0.25 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "У полоні стихії" (16+)
2.10 "Жди меня. Україна"
3.20 Мультфільм
4.05, 5.20 "Орел і Решка. Дива світу"
4.50 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 Зоряний шлях. Новий сезон
10.40 Місія: краса
12.45 Т/с "Кейс" 1, 2 с. (12+)
15.30 Т/с "Кейс" (12+)
17.10 Т/с "Виклик" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера

0.00 Т/с "Скляна кімната" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Скляна кімната" (12+)
3.50 Реальна містика

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 0.50 Факти
4.50 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, 1.25 Т/с "Вижити за будь-яку ціну-

3"
12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 23.50 "На трьох" (16+)
14.50, 16.15 Х/ф "Прокляття фараона 

Тута"
18.45 Факти. Вечір
20.05 Дизель-шоу Прем’єра (12+)
22.50 "На трьох-9" Прем’єра (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.35 Орел і Решка
9.30 Т/с "Надприродне" (16+)
11.20 Від пацанки до панянки (16+)
14.00, 1.40 Варьяти (12+)
16.00 Де логіка? (12+)
17.00 Х/ф "На гребені хвилі" (16+)
19.00 Х/ф "Некерований"
21.00 Х/ф "Смерч" (16+)
23.10 Х/ф "Еверест" (16+)
2.20 Служба розшуку дітей

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
6.00 Х/ф Близнята 16+ (16+)
8.05, 19.00, 22.45 Холостяк (12+)
12.00 Як вийти заміж (16+)
13.10, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини

КАНАЛ "2+2".
6.00, 2.35 "Джедаі 2019"
6.10 Т/с "Рекс-2"
8.00 Х/ф "Полісмен з Беверлі-Хіллз-2"

10.00 Х/ф "Полісмен з Беверлі-Хіллз-3"
12.00 "Загублений світ"
18.00 "Секретні матеріали"
18.15, 1.35 "Спецкор"
18.50, 2.05 "Джедаі"
19.25 Х/ф "Шанхайський полудень"
21.45 Х/ф "Смокінг"
23.40 Х/ф "Макс Пейн"
3.45 "Цілком таємно-2017"

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00, 10.35, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
7.50, 16.50, 3.25 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.55 "Свідок"
9.00 Х/ф "У моїй смерті прошу 

винуватити Клаву К."
12.50, 4.00 "Правда життя"
14.35 "Легенди карного розшуку"
18.20 "Таємниці світу"
21.30 "Мир чи війна"
23.30 Х/ф "Кисневий голод"
1.30 "Склад злочину"
3.40 "Речовий доказ"

UA: ПЕРШИЙ.
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.00, 2.05, 3.30, 

5.35 Новини
7.10 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.40 М/ф "Як козаки наречених виручали"
8.05, 9.35, 2.30 #ВУКРАЇНІ
8.35 "Дикуни. Дикі забави в зоопарку 

Сан-Дієго"
9.05 Відтінки України
10.05 "Епоха великих котів"
12.00 Х/ф "Березневі іди" (16+)
13.55 "Боротьба за виживання"
14.30 Телепродаж
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.05 Концерт. Дмитро та Назарій 

Яремчуки
17.30 Х/ф "Самсон і Даліла" 1, 2 с. (12+)
21.25 "Дикі тварини"
22.00 Х/ф "Будь-якою ціною" (16+)
0.25 Д/ф "Северин Наливайко. Остання 

битва!" (12+)

КАНАЛ "1+1".
7.00, 5.15 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
13.45, 14.55, 16.00, 17.05 Комедія "Свати"
18.20 "Світ навиворіт - 12 Пакистан"
19.30, 4.35 ТСН
20.10 "Чистоnews 2021"
20.15 "Вечірній квартал 2021"
22.15 "Ліпсінк батл. Фінал"
0.05 "Світське життя. 2021 дайджест"
1.05 "Ліга сміху"

ІНТЕР.
6.10 Д/п "Планета Земля 2: Хроніки"
7.10 "Слово Предстоятеля"
7.20 Х/ф "Трезор"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"

11.00 Х/ф "Ласкаво просимо, або 
Стороннім вхід заборонений"

12.30, 3.15 Х/ф "На Вас чекає громадянка 
Никанорова"

14.05, 4.35 Х/ф "Суєта суєт"
15.45 Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
20.00 "Подробиці"
20.30 "Місце зустрічі"
22.05 Т/с "Птаха у клітці" (16+)
1.40 Х/ф "Двоє під дощем" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.25, 3.00 Реальна містика
8.20 Т/с "День сонця" (12+)
12.10 Т/с "Чужі діти" 1, 2 с. (12+)
15.20 Т/с "Чужі діти" (12+)
17.00 Т/с "Врятувати маму" 1, 2 с. (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Врятувати маму" (12+)
23.00 Т/с "Ти моя улюблена" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Ти моя улюблена" (12+)

ICTV.
5.45 Факти
6.10 Секретний фронт
7.05 Громадянська оборона
8.00 Х/ф "Прокляття фараона Тута"
11.15, 13.00 Х/ф "Геракл: Народження 

легенди" (16+)
12.45 Факти. День
13.10 Т/с "Пес" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Люди Ікс-5: Перший клас" 

(16+)
21.40 Х/ф "Люди Ікс-6: Дні минулого 

майбутнього" (16+)
0.00 Х/ф "Вуличний боєць" (16+)
1.50 Т/с "Розтин покаже" (16+)
3.25 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
5.30, 0.50 Варьяти (12+)
8.15, 10.00 Kids' Time
8.20 Х/ф "Стюарт Літтл"
10.05 Орел і Решка. Дива світу
12.10 У кого більше? (12+)

14.10 Х/ф "Водій для копа" (16+)
16.00 Х/ф "Погоня за ураганом" (16+)
18.00 Х/ф "День незалежності" (16+)
20.50 Х/ф "День незалежності: 

Відродження" (12+)
23.20 Х/ф "Фантом" (16+)
2.20 Зона ночі

СТБ.
5.40 Х/ф "Дівчата"
7.25, 10.50 Х/ф "Діамантова рука"
8.00 Неймовірна правда про зірок
12.05 Т/с "Папаньки"
17.00, 0.45 Хата на тата (12+)
19.00 МастерШеф Професіонали (12+)
22.40 Звана вечеря (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Шалені перегони 2018"
7.00 "Джедаі 2019"
8.00 "Джедаі 2020"
9.25 "Загублений світ"
12.10 Х/ф "Команда А"

14.25 Х/ф "Акти насильства"
16.15 Х/ф "Підстава"
18.00 Х/ф "Саботаж"
20.00 Х/ф "У тилу ворога"
22.00 Х/ф "У тилу ворога: вісь зла"
23.55 Х/ф "У тилу ворога: Колумбія"
1.45 Т/с "Ласко"

НТН.
5.00, 4.50 "Top Shop"
6.15 Х/ф "Ще до війни"
8.55 Х/ф "Тіні зникають опівдні"
13.00 "Випадковий свідок. Навколо світу"
14.10 Х/ф "Ульзана"
16.00 Х/ф "Суперпограбування в Мілані"
18.05 "Круті 90-ті"
19.00, 2.30 "Свідок"
19.30 Х/ф "Приходьте завтра"
21.30 Х/ф "Ганмен" (16+)
23.40 Х/ф "Розплата" (16+)
1.25 "Хвороби-вбивці"
3.00 "Випадковий свідок"
3.40 "Легенди бандитського Києва"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.55 Енеїда
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.00, 2.05, 3.30, 

5.35 Новини
7.10 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.40 М/ф "Як козаки інопланетян 

зустрічали"
8.20 "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 "Дикуни. Дикі забави в зоопарку 

Сан-Дієго"
14.30 Телепродаж
15.00 Країна пісень
16.05 Х/ф "Будь-якою ціною" (16+)
18.10 Галапагос: Королівство гігантських 

акул

19.20 "Епоха великих котів"
20.20 "Боротьба за виживання"
21.25 #@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
22.00 Х/ф "Березневі іди" (16+)
0.25 Д/ф "Гідра" (16+)
1.35, 2.30 #ВУКРАЇНІ
3.00 Бюджетники

КАНАЛ "1+1".
7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 "Світ навиворіт - 12 Пакистан"
10.55, 3.40 "Світ навиворіт"
18.15 "Українські сенсації 2021"
19.30 "ТСН-тиждень"
21.00 "Голос країни 11"
1.00 "Світське життя. 2021 дайджест"
2.00 "Ліга сміху"
5.00 ТСН "ТСН-тиждень"

ІНТЕР.
6.00 Х/ф "Шукачі пригод"
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" 2" (12+)
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Міміно"
23.50 Х/ф "Осінній марафон"
1.40 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50 Сьогодні
6.50 Реальна містика
8.10 Т/с "Без тебе" (16+)
17.00 Т/с "Не говори мені про любов" 1, 2 

с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Не говори мені про любов" 

(12+)
23.00 Т/с "День сонця" 1, 2 с. (12+)

1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "День сонця" (12+)
3.10 Гучна справа

ICTV.
5.05 Скарб нації
5.15 Еврика!
5.25 Факти
5.50 Анти-зомбі
6.45 Секретний фронт
7.40 Громадянська оборона
8.35 Х/ф "Люди Ікс-5: Перший клас" (16+)
11.00, 13.00 Х/ф "Люди Ікс-6: Дні 

минулого майбутнього" (16+)
12.45 Факти. День
13.40 Т/с "Пес" (16+)
15.50 Х/ф "Трансформери-5: Останній 

лицар" (16+)
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф "Люди Ікс: Темний Фенікс" 

(12+)
23.40 Х/ф "Росомаха" (16+)
1.55 Т/с "Розтин покаже" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
7.20, 9.20 Kids' Time
7.25 Х/ф "Пригоди Паддінгтона 2"
9.25 Х/ф "План гри"
11.40 Х/ф "Некерований"
13.40 Х/ф "День незалежності" (16+)
16.20 Х/ф "День незалежності: 

Відродження" (12+)
18.50 Х/ф "Розлом Сан-Андреас" (16+)
21.00 Х/ф "Земне ядро"
23.40 Improv Live Show (12+)

СТБ.
6.15 Х/ф "Операція "И" та інші пригоди 

Шурика"
8.05 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
9.55 МастерШеф Професіонали (12+)
13.20 Хата на тата (12+)
15.15 СуперМама (12+)
19.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
20.00 Один за всіх (16+)
23.10 Таємниці ДНК (16+)

КАНАЛ "2+2".
8.00 "Джедаі 2020"
9.25 "Загублений світ"
13.25 Т/с "Перевізник-2"
16.20 Х/ф "Широко крокуючи"
18.00 Х/ф "Широко крокуючи-2: 

Розплата"
19.50 Х/ф "Пташка на дроті"
22.00 Х/ф "В`язень"
23.50 Х/ф "Захисник"

НТН.
7.50 "Слово Предстоятеля"
7.55 "Будьте здоровi"
8.40 "Випадковий свідок. Навколо світу"
9.50 Х/ф "Ульзана"
11.40 Х/ф "Ганмен" (16+)
13.50 Х/ф "Приходьте завтра"
15.40 Х/ф "Засуджений"
17.25 Х/ф "У небі "Нічні відьми"
19.00 Х/ф "Фронт за лінією фронту" (12+)
22.15 Х/ф "Сліди апостолів" (16+)
0.35 Х/ф "Розплата" (16+)

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

ЧЕТВЕР,  15 квітня

П'ЯТНИЦЯ,  16 квітня

СУБОТА,  17 квітня

НЕДІЛЯ,  18 квітня
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РЕКЛАМА

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 цеглою, 2 
кімнати прохідні, кухня, веранда, 25 соток, гараж, по-
гріб, сарай, поруч ліс, 250000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 
0 93 1104673, Наталія.

ГАРАЖІ

Бориспіль
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.

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 в м. Бориспіль та районі, 
можна зі старим будинком, у господаря . Тел.: 
0 50 9884087, 0 67 8357228.

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.

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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РОБОТА в м.Бориспіль. Електромеханік, за-
сипальники сировини, вантажники, складаль-
ники-пакувальники, комірник, з/п висока, ста-
більна. Тел.: 0 67 5221290.. 

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), дорож-
на плита 2Х3 (3 штуки). Ціна договірна. 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, європар-
кани. Доставка, установка. Тел.: 0 50 3110467, 
0 67 8387023.

ТВАРИНИ

Бориспіль
Кізочку, козлика, які окотилися 13 березня. Тел.: 0 
50 1388072.
Поросята малі 5-6 неділь, породи Ландрас, Дю-
рок-Петрен, Альба, Кантар. Сіно, солома. Ціна до-
говірна. Тел.: 0 50 1590197, 0 98 4810302.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Бджолосім'ї, можна бджолопакети, система да-
дан, можна (лежак). Тел.: 0 66 4142910, 0 68 
5081649.

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

РІЗНЕ

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

Дрова садові, труби поливні алюмінієві, банки 
скло 05 та 3 л. Тел.: 0 66 6442411. 

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

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

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

Будинок для будівельників, центр, 1000 грн. 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. 

1-2-3-к.кв., будинок, півбудинку у господа-
ря на ваших умовах. Тел.: 0 50 9884087, 0 67 
8357228. 

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль
Водій кат «Е» ( перевозка зернових, щебню, піску) 
на авто МАН, ЄВРО-5. Відповідальне ставлення до 
техніки. Відрядження по Україні. З/п 25000-30000грн. 
Тел.:0 68 7982189,0 63 3601512, Сергій.
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. 
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 потрібні водії та охоронці 
у гарній фізичній формі. Офіційне працев-
лаштування. Наявність медичної довідки та 
довідки про несудимість. Г/р 1/2, 2/2, вахта. 
Тел.: 0 67 3288818, 0 99 5389196.

На постійну роботу у с. Проліски потрібні 
столяр, г/р 4/3; садовод, г/р 5/2; електрик, 
г/р 5/10. Тел.: 0 50 8349748, 0 97 0379729, 0 93 
4873931.

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

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

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; бетон-
но-монтажні, кладочні, оздоблювальні, покрівельні 
та ін. види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 1269208.
Бригада надає послуги з електрики та зварювання 
металевих конструкцій. Швидко, якісно, доступ-
но. Тел.: 0 63 3450888, 0 50 6945129. Диплом 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 3,8+10+10 куб.м. Тел.: 0 67 
9619812, Володимир.

Виконуємо ремонтні роботи вашого будинку, 
офісу за вашим дизайном від нуля під ключ. 
Якісно та за короткий срок. Тел.: 0 50 4625310, 
0 98 2088373.

Ремонт електроінструменту та дрібної побутової 
техніки, м. Бориспіль, р-к «Зоряний», павільйон 
№60. Тел.: 0 93 4881425, Олександр. 

Ремонт стартерів та генераторів, супутні зап-
частини. Тел.: 0 98 2871782, 0 95 8887825.

Салон «Апраксіна» запрошує на стрижки, 
фарбування та манікюрні послуги, 5 хв. від 
«McDonald's». Проводимо курси — перукар, ма-
кіяж і манікюр-педикюр. Також на роботу потрібні 
перукарі. Тел. 0 97 8828312.

РІЗНЕ
Бориспіль
Втрачене службове посвідчення, серія ДП 
№000889, видане на ім'я Заяць Олексія Мико-
лайовича ДУ «Бориспільська виправна колонія 
№1198» 2020 р., вважати недійсним.
Догляну людину похилого віку, з правом успад-
кування майна, або куплю спадок. Тел.: 0 68 
6848964.

ЗНАЙОМСТВА
Бориспіль
Самотній чоловік 64/180/100, має автомобіль, 
шукає самотню жінку 60-62 років без дітей, яка 
проживає в Борисполі, чи районі, в своєму помеш-
канні. Тел.: 0 98 8204826.

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

WWW.I-VISTI.COM
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Інженер-технолог
Бухгалтер
Машиніст екструдера

ОВЕН. Складний час, однак ви-
рішальний для вашої кар'єри та 
відносин із начальством. Реко-

мендується проявити весь свій профе-
сійний рівень.

ТЕЛЕЦЬ. Спробуйте дещо змі-
нити свій стиль спілкування. Для 
того, щоб бути прекрасним спів-

розмовником, зовсім не потрібно багато 
говорити.

БЛИЗНЮКИ.  Вас очікує успіх 
у роботі й в особистому жит-
ті. Ви зможете стати лідером і 

організатором дуже вдалих і прибут-
кових проектів і подій, хоча деякі пе-
репони в справах можуть дещо розча-
рувати вас. 

РАК. Не час для демонстрації 
своїх амбіцій. Самовпевненість 
теж може виявитися зайвою. І 

не будьте надмірно вимогливі до навко-
лишніх. Постарайтеся уникати перена-
пруги на роботі.

ЛЕВ. Сприятливий час для дій, 
що вимагають відповідальності 
й уваги, зосередженості й дис-

ципліни. Варто ставити перед собою ре-
алістичні завдання.

ДІВА.  Найбільш затребува-
ним зі списку ваших здібнос-
тей буде дипломатичне мис-

тецтво. Потрібно вміти вчасно про-
мовчати. Вас чекає творче натхнення 
у всьому, навіть у повсякденній роботі.

ТЕРЕЗИ.  Настав час для са-
мореалізації й розкриття твор-
чого потенціалу. Шукайте но-

вий підхід до старих проблем, нову ро-
боту.

СКОРПІОН.  Сприятливий пе-
ріод для генерування й втілення 
ваших ідей у реальність. Ділова 

зустріч може виявитися досить корисною 
й прибутковою.

СТРІЛЕЦЬ. Мінімальні зу-
силля будуть давати макси-
мум результату. Остерігайте-

ся бажати комусь зла, нехай і цілком 
заслужено — ваше бажання може ма-
теріалізуватися. Сприятливий для вас 
день — четвер.

КОЗЕРІГ. Раціональність і вмін-
ня збалансувати свої емоції доз-
волять вам розкрити свій по-

тенціал. Настає час змін, вам зроблять ба-
гато цікавих пропозицій по роботі, тільки 
не варто поспішати з прийняттям рішень.

ВОДОЛІЙ. Може початися 
стрімкий зліт активності та при-
плив життєвих сил. Справи на 

роботі обіцяють складатися досить успіш-
но, особливо в питаннях кар'єри. 

РИБИ. Вас можуть поглинути 
реформаторські ідеї, їх логіч-
ність, стрункість і майже мате-

матична краса можуть захопити майже 
кожного. Зафіксуйте їх, пізніше вони вам 
знадобляться. 

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 12-18 КВІТНЯ


