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МЕДИЦИНА

МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ ПО-НОВОМУ: ЗА ЩО ПЛАТИТИМЕ ДЕРЖАВА ТА 
НАПРАВЛЕННЯ БЕЗ «ПАПІРЦІВ»

 � Не хочеться витрачати час на відвідання сімейного 
лікаря, щоб отримати направлення до лікаря вторинної 
ланки? Тоді готуйтесь оплатити з власного гаманця 
самостійний візит до лікарні. З 1 квітня 2021 року починає 
діяти нова програма медичних гарантій.

Ірина КОСТЕНКО

Про новини медичної реформи 
розповіла начальник відділу охо-
рони здоров’я Бориспільської 
міської ради Людмила Пасенко. 
Вона наголосила, що Бориспіль має 
три комунальних медичних закла-
ди, засновником яких є Бориспіль-
ська міська рада: Центр первинної 
медико-санітарної допомоги, Бо-
риспільський міський стоматоло-
гічний центр і Бориспільська місь-
ка багатопрофільна лікарня інтен-
сивного лікування. Усі вони подали 
свої пропозиції в межах фінансу-
вання пакетів медичних послуг. 

Центр первинної медико-сані-
тарної допомоги (ЦПМСД) дого-
вір на надання медичних послуг сі-

мейними лікарями вже підписав. 
На черзі — підписання договору на 
проведення щеплень проти ковіду. 

Для вторинної ланки є 36 паке-
тів медичних послуг. Бориспіль-
ська лікарня, як і минулого року, 
подала 13 пропозицій. Станом на 
сьогодні усі 13 очікують на підпи-
сання, у тому числі допомога при 
пологах. 

Бориспільський міський стома-
тологічний центр — єдиний заклад 
стоматології, який надав свої про-
позиції на відшкодування вартості 
стоматологічних послуг. Його ди-
ректором Ксенією Паук проведена 
величезна робота. Центр пройшов 
усі необхідні процедури і зараз очі-
кує на підписання договору з НЦ-

ЗУ. Це означає, що все дитяче насе-
лення, яке буде звертатися в Бори-
спільський стоматологічний центр, 
отримуватиме стоматологічні по-
слуги безкоштовно. Так само без-
коштовно стоматологічна допомо-
га надаватиметься дорослому насе-
ленню по ургентних (невідкладних) 
зверненнях. Продовження лікуван-
ня буде платним. 

До слова, всі комунальні медич-
ні заклади Борисполя є інклюзивно 
доступними. 

Направлення до 
лікаря — лише в 
електронному вигляді

Торік направлення на вторинну 
ланку сімейним лікарем надавалося 
в електронному вигляді або на па-
перових носіях. З 1 квітня 2021 року 
паперові носії заборонені, прийма-
ється тільки електронне направлен-
ня. В ньому не вказуються ні лікар, 
ні медичний заклад — їх пацієнт 

обирає самостійно. Якщо пацієнт 
прийшов без електронного направ-
лення, це означає, що за звернення 
йому потрібно оплатити кошти. 

Право на самозвернення (без 
направлення) мають: пацієнти, 
які звертаються до гінеколога, 
стоматолога, педіатра, психіатра, 
нарколога, а також ті, хто вже сто-
їть на диспансерному обліку, і па-
цієнти, які надходять до лікарні у 
невідкладних станах, у тому чис-
лі, коли необхідна допомога трав-
матолога. 

НЕ КОВІДОМ ЄДИНИМ. 
В БОРИСПОЛІ ПІДПИСАЛИ 
МЕМОРАНДУМ ЩОДО 
БОРОТЬБИ З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ
Богдан РАК

14 квітня в міській раді відбу-
лась зустріч керівництва міста, 
працівників медичної галузі із 
представниками громадськос-
ті, що займаються боротьбою з 
туберкульозом. У зустрічі взя-
ли участь представники громад-
ського руху «Українці проти ту-
беркульозу», всеукраїнської ко-
аліції громадських організацій 
«Зупинимо туберкульоз разом», 
та всеукраїнської асоціації лю-
дей, які перехворіли на туберку-
льоз, «Сильніші за ТБ».

Зараз, під час епідемії, коли усе 
зосередилось виключно на бороть-
бі з коронавірусом, питання поши-
рення інших інфекційних захворю-
вань, зокрема туберкульозу, стоїть 
не менш гостро.

Невтішна статистика
«За статистикою міжнародних 

організацій, у 10 країнах (у тому 
числі в Україні) кількість виявлених 
випадків туберкульозу знизилась 
на 30%. На жаль, це не означає, що 
хворіти стали менше, це означає, 
що ми не виявляємо всіх хворих і 
вони знаходяться поза межами ме-
дичної системи», — зазначив голо-
ва правління громадського руху 
«Українці проти туберкульозу» Ві-
талій Руденко.

За статистикою, Бориспіль має 
46,4 випадки туберкульозу на 100 
тис. населення. Це дуже багато. Для 
порівняння, по країнах ЄС фіксують 
один-два випадки на 100 тис. на-
селення. 

Загалом, за офіційними даними, 

по Україні щороку недовиявляють 
20% хворих на туберкульоз. Якщо 
до них додати 30% минулорічних, 
то за 2020 рік в нашій країні було 
недовиявлено 50% хворих на ту-
беркульоз. З такими цифрами по-
годжуються бориспільські медики. 

«По Борисполю показник виявле-
них випадків завжди був нижчим, ніж 
в області. А минулого року навпаки, 
підвищився. Чому? Тому що йде ве-
лике недовиявлення нових випад-
ків по області. В той час, як проти-
туберкульозні кабінети та диспан-
сери закрились майже на всій Київ-
щині, Борисполю вдалося зберегти 
колектив протитуберкульозного ка-
бінету», — зазначив директор КНП 
«ББЛІЛ» Олександр Щур.

Передача 
туберкульозних 
хворих на первинку — 
стратегічна помилка 
НСЗУ

Причиною закриття кабінетів 
стало рішення НСЗУ (Національної 
служби здоров’я України) передати 
послугу із супроводу хворих на ту-
беркульоз первинній ланці.

«На мою думку, це стратегічна 
помилка НСЗУ. Хоч одна первинка 
по Україні підключила цей пакет? 
Жодна! А через те, що нам, вторин-
ці, не дали гроші на супровід таких 
хворих, я вимушений буду через 
два місяці скорочувати 2-х лікарів», 
— зауважив Олександр Щур.

За словами директора лікарні, 

зараз країну рятує лише наявність 
сучасних ефективних ліків, якими 
хворих забезпечує держава. Супро-
воду хворих немає, загалом в дер-
жаві склалась ситуація, коли хворі 
на туберкульоз кинуті напризво-
ляще. Первинка може взяти цей 
пакет послуг, але в неї немає бази 
для цього. Вторинна ланка має ба-
зу і бажання, але НСЗУ відмовив їм 
у наданні цієї послуги. Заручника-
ми ситуації залишились хворі, ад-
же незрозуміло, до кого вони ма-
ють звертатися. 

«Ми сподіваємось, що через асо-
ціацію міст України нам вдасться 
донести до НСЗУ нашу позицію: па-
цієнтами з туберкульозом має за-
йматись заклад, який має базу для 
цього. Не можна руйнувати те, що 
є і працює, та перекладати все на 
первинку. Чи можливо уявити, що 
в одній черзі до сімейного лікаря 
будуть сидіти молоді мами з діть-
ми, звичайні хворі на ГРЗ, а поряд 
із ними хворі на туберкульоз?» — 
говорить начальник відділу охоро-
ни здоров’я Бориспільської міської 
ради Людмила Пасенко.

БОРИСПІЛЬ: ВАКЦИНАЦІЯ 
ЗУПИНИЛАСЯ, КІЛЬКІСТЬ 
ХВОРИХ ЗРОСТАЄ
Ірина ГОЛУБ

За повідомленням директо-
ра Бориспільського центру пер-
винної медико-санітарної допо-
моги Євгенія Черенка, станом на 
12 квітня у місті було зафіксовано            
1 708 активних хворих, тоді як під 
час попередніх піків захворюва-
ності було максимум до 800 ак-
тивних хворих. Всього за весь пе-
ріод епідемії захворіло 6905 паці-
єнтів, одужало 5130, померло 67. 

За інформацією директора 
КНП «Бориспільська багатопро-
фільна лікарня інтенсивного лі-
кування» Олександра Щура, про-
тягом попереднього тижня до 
інфекційного відділення №2 на-
дійшло 46 хворих, виписано 38, 
померло 4. Зайняті всі 85 ліжок.

Ставлення 
до вакцинації 
позитивне, але 
вакцин уже немає

Під час обговорення теми вак-
цинації на нараді на початку тиж-
ня наголошувалося, що населення 
вже більш позитивно ставиться до 
вакцинації, адже будь-яка вакцина 
максимально знижує смертність. 

Окрім вакцинації, яку прово-
дила мобільна бригада у КНП 
«ББЛІЛ», міська первинка отрима-
ла 350 доз вакцини для щеплення 
в амбулаторіях міської первинки. 

У масштабах України вже по-
чали використовувати вакцину 
Короновак китайського вироб-
ництва. Але її використовують 
тільки мобільні бригади для ме-
диків, військових тощо, в тому 
числі для маломобільних людей. 

На пункти щеплення вона не ви-
даватиметься. 

Кисень вдома
За словами Олександра Щура, 

деякі з тих, хто перехворів на ко-
від, навіть після одужання мають 
проблеми з кисневою недостат-
ністю. Вони потребують кисне-
вої підтримки. «Уже троє людей 
для того, щоб виписатися додо-
му, придбали кисневі концентра-
тори. Вірусу в них немає, але вони 
досі киснезалежні. Зараз на стаці-
онарі перебуває 4 людини, яких 
можна виписати, але за умови, що 
вони матимуть кисневу підтрим-
ку в домашніх умовах. Вважаю, 
що варто розробити міську про-
граму для тимчасового забезпе-
чення кисневими концентрато-
рами людей, які вже подолали ко-
від, але залишаються залежними 
від кисневої підтримки. Таке об-
ладнання потрібне хворим лише 
протягом 2-3 тижнів, тому купува-
ти його додому не має сенсу», — 
зазначив він. 

Насправді проблема забез-
печення кисневими концен-
траторами людей, які ліку-
ються і відновлюються вдома, 
зовсім не нова. В Україні прак-
тично від початку пандемії діє 
благодійна організація, яка за-
безпечує кисневими концен-
траторами тих, хто цього по-
требує, а потім апарати по-
вертають назад, щоб їх змогли 
передати іншим хворим. Зви-
чайно, при використанні бю-
джетних коштів на придбання 
апаратів процедура може бути 
складнішою, але досвід можна 
взяти на озброєння. 

 � ДО ТЕМИ
КТ безкоштовне за призна-

ченням лікаря
Якщо лікар направив паці-

єнта з інфарктом чи інсультом 
на комп’ютерну томографію, 
таке обстеження безкоштовне. 
ББЛІЛ уклала договір із приват-
ною структурою — медичним 
центром «Скандіагностика» і 
призначені лікарем обстеження 
на комп’ютерному томографі по-
винні надаватися безкоштовно. 
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БЛАГОДІЙНІСТЬ

«Фінансово виснажує необхідність 
проведення постійних реабілітацій. Але без 
них ми взагалі не можемо, адже здоров’я 
дівчинки одразу погіршиться в рази і ми 
втратимо останній шанс»

АРІНА БІБІКОВА: 
«МРІЮ ХОДИТИ НІЖКАМИ»

 � Світлана Бібікова — 40-річна мама двох донечок, 10-річної Даши та 9-річної Аріни. 
Тато покинув сім’ю, тому живуть утрьох в мирі та злагоді. А ще — разом борються з 
хворобою Аріни, точний діагноз якій лікарі не можуть встановити от уже 7 років поспіль. 
Оскільки дівчинці потрібен цілодобовий догляд, мама не працює, родина виживає за 
рахунок тимчасових підробітків та невеликої соціальної допомоги від держави. До того 
ж квартира перебуває в іпотеці та потребує щомісячних виплат. «Вісті» зустрілися з 
тендітною «особливою» дівчинкою, яка все життя бореться з тяжкою хворобою.

Тетяна ХАУХА

Причина 
захворювання 
невідома 

За словами Світлани Бібікової, ді-
вчинка народилася здоровою та 
розвивалася нормально. Проте у рік 
і п’ять місяців батьки помітили, що 
при ході Аріночка трішки закидає 
ніжку. Одразу звернулися до лікаря. 
Той поставив діагноз «підвивих та-
зобедренного  суставу та дисплазія» 
та порекомендував одягти апарат 
Гневковського, який дівчинка носи-
ла 7 місяців. За цей час непосидюча 
малеча встигла двічі отримати пере-
лом на ніжках. А після того, як зня-
ли апарат, стан здоров’я почав по-
гіршуватися: Аріна стала гірше ходи-
ти, потім почала втомлюватися на-
віть після п'яти кроків, а згодом уже 
не могла ходити самостійно, лише 
тримаючись за стіну. Весь цей період 
мама возила донечку до різних лі-
карів, але точного діагнозу та при-
чину недуги назвати ніхто не зміг. У 
6 років дівчинка перестала ходити 
взагалі. Зараз їй 9 років, і вона навіть 
не може стояти самостійно, лише си-
дить. На додачу до млявих ніжок, по-
чали слабнути і руки, атрофуються 
м’язи, навіть столові прибори втри-
мати важко.

Встановити точний 
діагноз досі не 
вдалося

З 2013 року і по сьогодні йде три-
валий процес лікування та встанов-
лення діагнозу. Новий діагноз вста-
новлюють мало не кожен рік, після 
цього перевіряють: дівчинка про-
ходить різні аналізи, діагностику, 
курси реабілітації. Були припущен-
ня щодо генетичних захворювань, 
міопатії, невральної аміотрофії, 
спинальної… 

У 2016 році робили аналізи на 
СМА (спинально-м’язову атрофію), 
але генетичний тест показав відсут-
ність цього захворювання. Попри 
це лікуючий лікар з «Охматдит» за-
фіксувала саме СМА, адже візуаль-
но все вказує саме не 2-й тип цього 
захворювання. Поки лікарі не мо-
жуть дати відповідь, чому діагноз 
не підтверджується генетично, то-
му продовжують вивчати хворобу 
дівчинки, щоб підібрати найопти-
мальніший курс лікування. 

СМА невиліковна?
До певного часу спинально-м’я-

зова атрофія вважалася невиліков-
ною. На сьогодні у світі є три пре-
парати, які можуть полегшити жит-
тя дитини зі СМА. Захворювання є 
мутацією або поломкою генів екзо-
нів, а препарати, які зараз з’явили-
ся, можуть замістити чи адаптувати 
цей ген під себе. 

Діагностика та реабілітація доро-
говартісні, тому в 2019 році мама 
Аріни звернулася до Фонду дітей 
зі СМА у Харкові. Надали докумен-
ти, пояснили ситуацію, та отримали 
відмову, адже генетичного підтвер-
дження хвороби немає.  

Лікарі продовжують боротися 
за здоров’я Аріни. Щоб не упусти-
ти момент і щоб у дитини зовсім 
не атрофувалися м’язи та не роз-
винувся сколіоз,  потрібне підкрі-
плення осанки. Тому наразі завдан-
ня лікарів — вертикалізувати ді-
вчинку і поставити її на ноги, адже 
надзвичайно важливо не упустити 
момент, коли організм дитини ще 
формується.

Саме тому в минулому році для 
Аріни виготовили спеціальний кор-
сет та протези, які фіксують ручки 
та ніжки. В 2020 році вона вже змог-
ла певний час стояти в цих обла-
дунках — і це великий прорив, ад-
же до цього дівчинка весь час сиді-
ла, хоча проходила і масажі, і курси 
реабілітації, і різноманітну фізіоте-
рапію, заняття з плавання та  іпоте-
рапію. Але лише завдяки протез-
ним апаратам стала на ноги.  

«Це апарат, у який ми її одягає-
мо і вона може стояти. Це дуже ко-

рисно для організму, для кровоо-
бігу, — розповідає мама дівчин-
ки Світлана Бібікова. — Спочатку 
навчилися стояти 10 хвилин, по-
тім все більше і більше. Зараз чим 
більше проходимо реабілітаційних 
курсів лікування, масажів, занять 
з плавання, тим більше у донечки 
сил довше знаходитися в цьому 
апараті і стояти на ніжках. Також у 
нас є протези і для ручок, оскільки 
є скручування долонь, а потрібно, 
щоб вони частіше були в рівному, 
звичайному стані. А через те, що 
м’язи не тримають, кисті рук також 
падають, не мають сили». 

Усе життя — 
реабілітація

На початку цього року родина 
поїхала до Центру орфанних (рід-
кісних) захворювань в «Охматдит» 
у Києві. Після дослідження лікарі 
зазначили, що захворювання візу-
ально схоже на симптоми спиналь-
но-м’язової атрофії, але можливо, 
що це якийсь рідкісний недослі-
джений тип цієї хвороби. Адже для 
діагнозу СМА Аріна дуже гарно ви-
глядає — наслідки мали бути на-
багато серйознішими і ця хвороба 
зазвичай швидше прогресує в та-
кому віці.  

«Непідтверджений діагноз СМА 
— це добре, оскільки хвороба дов-
гий час вважалася невиліковною, але 
водночас це і лякає, бо невідомо, що 
за хвороба у донечки», — ділиться 
своїми відчуттями мама дівчинки. 

Лабораторного обладнання для 
досконалого аналізу генів в Украї-
ні немає. Для встановлення точно-
го діагнозу потрібне дослідження 
та сканування 342 генів. В Україні 
вдалося дослідити тільки два гени, 
та й то лише сегментарно. 

Нещодавно з’явилася надія про-
вести дослідження — знайшлась 
лабораторія, яка співпрацює з клі-
ніками в США. Аналізи беруть в 
Україні, надсилають їх до Нью-Йор-
ка, там роблять дослідження, а ре-
зультати відправляють в Україну. Та, 
оскільки аналіз дороговартісний, 
а мама не працює через необхід-
ність постійного догляду за дити-
ною, родина вирішила  продати ін-
валідне крісло Аріни, щоб зібрати 
хоча б частину коштів на проведен-
ня аналізів. 

Доленосні зустрічі
За оголошенням із продажу 

крісла зателефонувала Інна Руден-

ко. Познайомилися, у ході розмо-
ви слово за слово мама розповіла 
про донечку та її історію. Інна, діз-
навшись про проблему, вирішила 
допомогти. Разом зі своєю знайо-
мою Іриною Романюк вони зайня-
лися пошуком коштів, щоб допо-
могти Аріні, і дівчатам це вдалося.  

Більше того, завдяки  волонте-
рам до допомоги долучилася Ва-
лентина Дергунова — жінка, хвора 
на ДЦП, письменниця, казкарка по-
дарувала для аукціону на збір ко-
штів для Арінки свої книжки з каз-
ками про гнома Джема. 

Так небайдужі люди змінюють 
життя однієї маленької дівчинки, 
даруючи їй надію.

«Я дякую Інні Руденко, Ірині Ро-
манюк, Валентині Дергуновій та 
всім небайдужим людям, які допо-
могли зібрати кошти на діагности-
ку хвороби моєї донечки, — роз-
повідає Світлана Бібікова. — А ще я 
вдячна за допомогу Ігорю Володи-
мировичу Шалімову. Це перша лю-
дина в Борисполі, яка сама запро-
понувала нам допомогу. Він просто 
побачив нас у дворі з Аріною, яка 
була в корсеті, і  сам запитав, чим 
він може нам допомогти. Це стало-
ся минулого року. Ігор Володими-
рович із того часу допомагав нео-
дноразово. 

Ще раз дякую дівчатам, що зібра-
ли кошти на дороговартісний ана-
ліз, який ми змогли зробити кілька 
днів тому. І тепер маємо шанс по-
ставити Аріні точний діагноз. Дя-
кую кожному, хто долучився до 
збору коштів». 

Нехай мрії збуваються 
Наша історія була б неповною, 

якби ми не завершили її роздумами 
маленької, тендітної, але водночас 
сильної духом дівчинки: 

«Мене звати Аріна. Мені 9 ро-
ків. Я навчаюся в 3 класі. Дуже 
люблю малювати. В мене добра 
вчителька. Зараз у нас дистан-
ційне навчання, а так вчитель-
ка приходить до мене додому. А 

іноді я відвідую школу та займа-
юся разом з учнями свого класу, 
тому що я дуже люблю спілкува-
тися з дітьми. Це нечасто вихо-
дить зробити, адже я їжджу на 
реабілітацію. 

Я навчаюся добре. З предметів 
люблю малювання і музику. У ме-
не добра, спокійна мама. Іноді з 
мамою ми готуємо їжу, салат 
або ліпимо з тіста печиво. У ме-
не є старша сестра, Даша, їй 10 
років. Сестра у мене добра і не-
посидюча. Ми любимо виходити 
на вулицю і гратися разом.  

Я мрію ходити ніжками. А ще 
мрію про скейт. Мені один дуже 
сподобався. Коли я в корсеті, мо-
жу стати ніжками і кататися на 
ньому, якщо мене тримають. 

Я мрію спробувати зробити 
щось нове. Мрію кататися на 
якомусь новому атракціоні. Я 
вже пробувала на кількох і мені 
дуже сподобалося. А ще я мрію 
стати акторкою. Я хочу зніма-
тися в різних фільмах, мені це до 
вподоби».
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АКТУАЛЬНО

БОРИСПІЛЕЦЬ ОЛЕКСАНДР БОЄВ 
ПОТРАПИВ ДО КНИГИ РЕКОРДІВ 
УКРАЇНИ
Наталія ТОКАРЧУК, фото автора

У березні минулого року «Вісті» 
писали про талановитого бори-
спільця Олександра Боєва, який 
поставив перед собою амбітне 
завдання — протягом року запи-
сати та викласти на Ютуб каналі 
220 авторських пісень. Нещодав-
но Олександр знову завітав до ре-
дакції, щоб повідомити: поставле-
на ціль досягнута. Приємним бону-
сом стало визнання організаторів 
української Книги рекордів. Наш 
земляк став її рекордсменом у но-
мінації «Найбільша кількість пісень, 
викладених на Ютуб каналі за рік».

Креативний проект «Challenge 
220 in 2020» завершено. Він став 
важливою сходинкою у творчій 
кар’єрі Олександра Боєва. «Коли 
мене запитують, що дав мені цей 
досвід та чи варто було весь рік 
працювати в такому шаленому ре-
жимі, я відповідаю, що довів собі 
та всім, що поставленої мети мож-
на досягти, якою б незвичною та 

важкою вона не була. Всі записані 
мною пісні створювалися протягом 
30 років. Якби не проект, більшість 
з них могла б так і залишитися ли-
ше в особистому архіві», — гово-
рить чоловік. А рік дійсно пройшов 
у шаленому темпі, адже роботу над 
проектом Олександр суміщав із по-
стійною діяльністю: вже багато ро-
ків він завідує фармацевтичними 
складами у Києві, тому вдень пра-
цював на основному місці роботи, 
а ввечері та на вихідних займався 
проектом. 

Музикант розповідає, що, крім 
щоденних репетицій та запису пі-
сень, його команда одночасно зні-
мала документальний фільм про 
челендж «220 in 2020», режисером 
якого є Володимир Сизько. До філь-
му, який вийде незабаром на Ютуб 
каналі BOEV.TOP (реліз анонсуєть-
ся у соцмережах), увійшли подро-
биці процесу підготовки та зйомок, 
а також фрагменти деяких з пісень, 
виконані в різних незвичних лока-

ціях (навіть на даху багатоповер-
хівки). Такі цікавинки стануть по-
дарунком для фанатів Олександра 
Боєва та його творчого колективу 
«77CHASOFF». До речі, колектив 
цього року випускає свій другий 
альбом «стояти», саунд-продю-
сером якого став Геннадій Пуга-
чов, що співпрацював із гуртами 
«Друга ріка» (Валерій Харчишин) 
та «5nizza», виконавицями Іриною 
Білик та Лолітою Мілявською.

Зараз команда готує творчий 
звітний тур Борисполем та Киє-
вом. В його рамках Олександр ви-
ступить у міському будинку куль-
тури з презентацією підсумків про-
екту та випущеної у квітні книги 
власних віршів, що стали піснями 
челенджу. Бажаючі зможуть при-
дбати на пам’ять збірку з автогра-
фом автора. 

«Ставте перед собою цілі і пра-
цюйте над їх втіленням у життя. Для 
самовдосконалення немає меж і 
перешкод», — підсумовує Боєв. 

З 1 КВІТНЯ ДОДАТКОВО ДО 
ВОДОПОСТАЧАННЯ ПЛАТИТИМЕМО 
АБОНПЛАТУ: 26,94 ГРН ЗА АБОНЕНТА
Ірина КОСТЕНКО

З 1 квітня 2021 року споживачам, 
що мешкають у багатоквартирних 
житлових будинках та мають дого-
вори на центральне водопостачан-
ня та водовідведення, нараховува-
тиметься абонплата. Вона станови-
тиме 26,94 грн за одного абонента. 

Плата за абонентське обслугову-
вання виставлятиметься як окремий 
платіж. Вона не є комунальною по-
слугою, тому держава може регулю-
вати лише її граничний рівень, який 
з 1.12.2020 р. становить 32,19 грн, а з 
1.07.2021 р. становитиме 33,74 грн.

Абонплата не нараховується спо-
живачам приватного сектору в ін-
дивідуальних будинках та спожи-
вачам багатоквартирних будинків, 
які визначилися з моделлю дого-
вору і обрали договірні відносини 
за колективним договором (тобто 
створили ОСББ).

До абонплати зокрема включені 
такі послуги: повірка квартирного лі-
чильника один раз на 4 роки, друк 
та доставка квитанцій, абонентський 
супровід, звірка даних, виготовлення 
довідок на відчуження майна тощо. 
При цьому всі квартирні засоби облі-
ку лишаються у власності споживача, 
а КП ВКГ «Бориспільводоканал» ли-
ше бере їх на абонентський облік та 
забезпечує періодичну повірку. Тому 
в разі виходу з ладу, пошкодження 
або визнання засобу обліку непри-
датним, фінансувати заміну має спо-
живач. Також власник (співвласник) 
помешкання відповідає за збережен-
ня і цілісність розподільних засобів 
обліку та пломб на них.

Несплата абонентського обслу-
говування і, як наслідок, утворення 
боргу, може призвести до відмови 
в призначенні субсидії. Крім того, 
згідно законодавства передбаче-
на можливість припинення надан-
ня послуг з водопостачання та во-
довідведення. 

Для обґрунтування введення 
абонплати окремим рядком Бори-
спільводоканал підготував об’єм-
ний документ з детальними роз’яс-
неннями і посиланнями на закони. 
Але «Вісті» звернулися до підпри-
ємства з іншим питанням:

— Чому про абонплату не зга-
дували раніше? Чому людей не 
проінформували тоді, коли ви-
конком розглядав питання під-
вищення тарифів на водопоста-
чання, навіть якщо цей платіж не 
потребує затвердження органа-
ми місцевого самоврядування? 

Роз’яснення ми отримали від на-
чальника планового відділу КП ВКГ 
«Бориспільводоканал» Олександри 
Литвиненко. Вона повідомила, що 
відповідно до Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги», який 
набув чинності у травні 2019 року, 
абонплата виведена зі складу тари-
фу, тому в прийнятому новому та-
рифі вона на враховується. Але ко-
мусь потрібно оплачувати послуги 
з абонентського супроводу, друку 
та доставки квитанцій, звірки да-
них, виготовлення довідок на про-
даж, відчуження майна, інформу-
вання управлінь соціального забез-
печення. До абонплати входять та-
кож послуги з повірки лічильників, 

яких раніше не було. Згадані послу-
ги потрібні не всім споживачам, то-
му і абонплату в сумі 26 грн 94 коп. 
на місяць нараховуватимуть не всім. 

Для введення нової форми опла-
ти необхідно перезаключити дого-
вори на водопостачання, а для ба-
гатоквартирних будинків — обрати 
один із варіантів договорів. Це про-
блематично через постійні каран-
тинні обмеження. На підписі у Пре-
зидента лежить поправка до Закону 
«Про житлово-комунальні послуги», 
прийнята Верховною Радою у груд-
ні 2020 року, яка повністю змінює 
визначення і складові абонплати.

«Відповідно до листа з офісу Пре-
зидента України щодо передбаче-
них змін, якщо глава держави не 
повернув документ протягом 15 
днів, значить він вважається під-
писаним. От тільки текст поки не 
опублікований. Тож вартість абон-
плати довелося встановлювати на 
основі діючого законодавства. Ко-
ли зміни будуть опубліковані, роз-
рахунок плати за абонентське об-
слуговування вестиметься по-іншо-
му, і сума може змінитися. Бажаючи 
уникнути змін у квитанції через змі-
ну законодавчої бази, ми чекали до 
останнього з інформуванням про 
абонплату», — наголосила Олек-
сандра Литвиненко.

ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ОФІЦЕР: ВІД 
ГРОМАДИ — СЛУЖБОВЕ АВТО, 
ВІД ПОЛІЦІЇ — ЗАРПЛАТА

Ірина ГОЛУБ

Відбувся черговий етап впро-
вадження проекту «Поліцейський 
офіцер громади» — іще 7 територі-
альних громад Київщини 12 квітня 
підписали меморандум про співп-
рацю, в тому числі Бориспільська 
ОТГ. Про це повідомив очільник по-
ліції Київщини Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, проект стартував 
на Київщині у березні 2020 року. 
У січні цього року на базі Бори-
спільського районного управлін-
ня поліції відбулася робоча зу-
стріч та підписання Меморан-
думу про співпрацю та партнер-
ство між Головним управлінням 
Національної поліції в Київській 
області та десятьма ОТГ Лівобе-
режжя Київщини, очільники яких 
приїхали до Борисполя. «Вва-
жаю цей проект одним із найв-
даліших, — заявив тоді Андрій 
Нєбитов. — Поліцейський офі-
цер громади — це людина, яка 
буде служити громаді, відповіда-
тиме перед громадою і працюва-
тиме доти, доки буде користува-
тися підтримкою цієї громади».

Під час січневої зустрічі зазна-
чалося, що Бориспільщина і Пе-
реяславська громада поки не го-

тові долучитися до проекту, ад-
же мають велику площу та кіль-
кість населення, а це вимагає 
особливого підходу з урахуван-
ням всієї специфіки. 

Після підписання меморанду-
му про співпрацю планується, 
що Бориспільщина матиме кіль-
кох офіцерів громади — у кож-
ному зі старостинських округів. 
Кандидати на посади обирати-
муться конкурсною комісією за 
участі представників ОТГ. 

Згідно меморандуму, громада 
забезпечує поліцейського офіце-
ра місцем роботи, купує службо-
вий автомобіль та маркує його 
розпізнавальними знаками на-
лежності до громади. Заробітну 
плату, оснащення, планшет, до-
ступ до бази даних, підтримку 
додатковими силами і засобами 
бере на себе поліція. Поліцей-
ський офіцер громади 90% ча-
су проводитиме у громаді і буде 
підзвітний їй. Це буде працівник 
поліції з усіма передбаченими 
правами і обов’язками, але жи-
тиме і працюватиме він у грома-
ді, якій і надаватиме послуги: від 
оформлення ДТП до затримання 
злочинця. 
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 � ДО ТЕМИ

ОБЕРЕЖНО, 

КЛІЩІ!

Наталія Токарчук

За часів Радянського Союзу що-
річну обробку полів та лісосмуг 
від кліщів проводила спеціальна 
санітарна служба, реагенти роз-
пилювали з повітря. Але вже бага-
то років подібних заходів не здій-
снюють, тому кількість випадків 
ураження зростає з кожним ро-
ком, як і вірогідність захворіти бо-
реліозом (хворобою Лайма). Крім 
того, все частіше кліщів знахо-
дять у межах населених пунктів. 
Після відвідування зеленої зони 
вони можуть залишитися на одязі 
та речах, а потім переповзти на ті-
ло людини. Зазвичай кліщі живуть 
у траві, у чагарниках і на деревах 
з низько розміщеним гіллям, де 
і чекають свою жертву: людину, 
птаха чи теплокровну тварину. На-
ближення живої істоти вони відчу-
вають за 10 метрів. 

Звернень до лікарні 
поки небагато, але 
берегтися варто

«Звернення щодо укусів кліщів 
уже є, але їх порівняно небагато. В 
цьому році я ще не бачила жодно-
го лабораторно підтвердженого 
випадку бореліозу», — прокомен-
тувала «Вістям» Олена Сабурова, 
завідуюча інфекційним відділен-
ням Бориспільської БЛІЛ. 

Однак берегтися все одно по-

трібно, адже з покращенням по-
годних умов та істотним потеплін-
ням випадків побільшає. Вірогід-
но, пік захворюваності припаде на 
першу половину травня. 

«Збираючись провести час на 
природі, необхідно подбати про 
безпеку. Одягайте світлий одяг, на 
ньому кліща легше помітити, — 
радить Олена Сабурова. — Одяг-
ніть високі шкарпетки та не за-
бутьте прикрити волосяну части-
ну голови. Місця можливого пе-
реповзання кліщів з одягу на тіло 
можна обробити репелентом (за-
собом для відлякування комах), 
його можна придбати в аптеці. 
Слід враховувати, що репелент діє 
лише 3-4 години, тому для більш 
довготривалих прогулянок його 
необхідно нанести повторно. При 
поверненні додому обов’язково 
огляньте своє тіло. Найулюбленіші 
місця прикріплення кліщів — ву-
ха, шия, пахви, живіт, пах, внутріш-
ня сторона стегон та кисті рук».

Якщо кліща виявлено, його ба-
жано скоріше видалити. Для ви-
далення кліща необхідно звер-
нутися до медичного закладу, а 
якщо такої можливості немає — 
самостійно. Кліща слід захопити 
пінцетом або пальцями, огорну-
тими марлею, якомога ближче до 
ротового апарату і повільно ви-
даляти разом з хоботком, повер-
таючи тільце з одного боку в ін-
ший. Можна використовувати тов-
сту нитку або пластик з проріззю. 

Вживання мастил, лаку для нігтів 
або подібних речовин небажане: 
кліщ може загинути, що усклад-
нить його видалення. Після вида-
лення місце присмоктування не-
обхідно змастити йодом, спиртом 
або зеленкою. 

Вкусив кліщ — здайте 
аналізи

«Протягом 3 тижнів після уку-
су рекомендується здати аналізи 
на бореліоз (хворобу Лайма). Як-
що ви відчуваєте погіршення са-
мопочуття, краще зробити ана-
лізи якомога швидше. На жаль, в 
лабораторії ББЛІЛ їх не роблять, 
бо дослідження на бореліоз ви-
магає спеціального обладнання 
та реактивів, тому ми рекоменду-
ємо скористатися послугами при-
ватних лабораторій. Якщо висно-
вок позитивний, лікування про-
водять у інфекційному відділен-
ні ББЛІЛ. Його потрібно почати 
без зволікань, адже хвороба не-
безпечна», — зазначає завідуюча 
відділенням. 

Бувають випадки, коли кліщ 
та його укус залишаються непо-
міченими. Тому, якщо ви були на 
природі, слідкуйте за станом здо-
ров’я, а при будь-якому погір-
шенні самопочуття здайте аналі-
зи на бореліоз. Особливо потріб-
но звертати увагу на зміни на шкі-
рі — на місці укусу може з’явитися 
еритема (червоний обідок). 

Лікування бореліозу довготри-
вале, але необхідне, адже хворо-
ба завдає шкоди серцево-судин-
ній системі, опорно-руховому 
апарату та імунітету людини. Ос-
нову методу лікування при будь-
якій стадії захворювання складає 
антибактеріальна терапія, зміню-
ються тільки дози, частота і три-
валість прийому антибіотиків в 
залежності від перебігу захворю-

вання. Протягом 1-2 років людина 
з позитивним аналізом на боре-
ліоз має перебувати під диспан-
серним наглядом, виконувати ре-
комендації лікаря та здавати кон-
трольні аналізи. 

Захистіть домашніх 
улюбленців

Основні методи боротьби з клі-
щами — обробка тварин спеці-
альними препаратами. Її  необхід-
но проводити щомісяця з березня 
по листопад. У магазинах пропо-
нують різні варіанти захисту тва-
рин від кліща — від спреїв і шам-
пунів до  спеціальних нашийників. 
Основна дія всіх цих препаратів 
починається через 5-7 днів, то-
му обробляти тварину необхідно 
заздалегідь. 100% захисту не дає 
жоден препарат, тому обов’язко-
во  оглядайте собаку чи кота піс-
ля прогулянок. На собаках корот-
кошерстих порід можна помітити 
кліща, що плазує і зняти його до 
того, як він прикріпиться до шкі-
ри. Довгошерстих собак чи корот-
кошерстих із темним забарвлен-
ням можна після прогулянок ви-
чісувати гребінцем.

Кліщ, який присмоктався до 
шкіри тварини, через 2-3 дні ви-
глядає зовсім по-іншому, він май-
же такого ж кольору, що і шкіра та 
схожий на бородавку розміром з 
невелику квасолину до 10-12 мм.

З власного досвіду
Бориспілька Любов Герасимен-

ко перехворіла хворобою Лайма 
після укусу кліща кілька років то-
му. Вона згадує, що тієї весни їзди-
ла на город, що знаходиться по-
руч лісосмуги біля Іванкова. Ві-
рогідно, саме тоді її і укусив кліщ. 
Укусу вона не помітила, а через 
кілька днів під коліном з’явилося 

почервоніння. Пляма (світла все-
редині з червоним обідком) по-
ступово почала рости і розповза-
тися на все коліно. «Спочатку я ду-
мала, що це алергія, можливо від 
якоїсь рослини. Коли через кілька 
тижнів побачила, що покращення 
немає, звернулася до дерматоло-
га. Та відразу сказала, що це схо-
же на хворобу Лайма та пореко-
мендувала звернутися в інфекцій-
не відділення. Лікар Матусевич, 
до якої я потрапила на прийом, ві-
дразу підтвердила попередній ді-
агноз дерматолога», — розпові-
дає жінка. За її словами, в той же 
день її госпіталізували та призна-
чили лікування. Лікарі тоді зазна-
чали, що обійшлося без усклад-
нень, бо з моменту укусу пройшло 
не більше місяця, і лікування по-
чали вчасно. Якби більше, наслід-
ки для організму були б дуже не-
гативними. 

 � Весна принесла не лише довгоочікуване тепло, а й 
кліщів. Бориспільці повідомляють про виявлення їх на 
одязі або на шерсті тварин після прогулянок на свіжому 
повітрі. Майбутні травневі свята приваблять містян до 
парків та лісосмуг — місць, що традиційно становлять 
найбільшу загрозу захопити додому небезпечного 
«чужинця». Як не стати жертвою та що робити, якщо вас чи 
домашнього улюбленця укусив кліщ, дізнавалися «Вісті».

Сироватки від 
бореліозу не 
існує. За розробку 
вакцини від хвороби 
Лайма оголошена 
нагорода 5 млн 
євро, але поки що її 
ніхто не отримав.
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В Україні зафіксовано нові випад-
ки захворювання на ботулізм

Ботулізм — це отруєння ботулі-
новим токсином, який накопичу-
ється в зіпсованих продуктах. Щоб 
його нейтралізувати, необхідно 
піддати продукт повноцінній тер-
мічній обробці. Частою причиною 
отруєння є вживання в'яленої, со-
лоної або консервованої риби. Не 
завжди ця продукція придбана на 
стихійних ринках. Причиною май-
же половини летальних випадків 
ботулізму стала риба з супермар-
кету.

Зона ризику: від 
стихійних ринків та 
супермаркетів до 
домашньої кухні

Отруїтись можна і домашньою 
консервацією. При консервуван-
ні в домашніх умовах м'яса, ри-
би або грибів, а також погано 
вимитих овочів у ємності може 
потрапити бактерія Clostridium 
botulinum. Далі в герметичних 
умовах і при кімнатній темпера-
турі бактерія виробляє токсин, 
який викликає ботулізм. Ботуло-
токсин — це одна з найсильні-
ших у природі отрут. Його смер-
тельна доза для людини стано-
вить усього лише 0,3 мкг. Збудник 
Clostridium botulinum утворює 
спори, надзвичайно стійкі до 

впливу хімічних і фізичних факто-
рів (витримують кип'ятіння про-
тягом 5 годин і гинуть при 120 ° С 
через 30 хвилин).

Наявність токсину не можна роз-
різнити за смаком і запахом. У зв'яз-
ку з цим лікарі радять звертати ува-
гу на зовнішній вигляд заготовок і 
насторожитися, якщо кришка кон-
сервів здулася, а при відкритті бан-
ки немає характерного звуку.

На промислових виробництвах 
практично не зустрічається подіб-
на проблема: там всі консерви об-
робляють в автоклаві при темпера-
турі 120 градусів, чого неможливо 
зробити в домашніх умовах. 

Відрізнити інфіковані ботулізмом 
продукти від якісних практично не-
можливо. Кращий спосіб захисти-
ти своє здоров'я — утримувати-
ся від їжі, про якість якої вам нічо-
го невідомо. У зоні ризику — коп-
чена, в'ялена і солона риба, гриби 
домашнього консервування, а та-
кож домашня ковбаса, м'ясні і риб-
ні консерви.

І хоча хвороба ботулізм реє-
струється набагато рідше, ніж ін-
ші кишкові інфекції та отруєння, 
від неї вмирають близько третини 
людей, що заразилися. Тому лікарі 
радять при перших симптомах не-
гайно звертатися за медичною до-
помогою.

Незаконний вилов — 
нелегальна переробка 

Через глобальну корупцію орга-
нів рибоохорони незаконний ви-
лов риби в Україні за неофіційними 
даними становить понад 80 тисяч 
тонн на рік. Щодня з водойм бра-
коньєри виловлюють понад 400 
тонн риби. Тіньовий рибний ринок 
становить 4-5 млрд грн.

— Риба, виловлена незаконно, 
переробляється нелегально, — 
каже голова Асоціації рибалок 
України Олександр Чистяков. 
— В Україні близько 15 великих 
офіційних підприємств, які пере-
робляють рибу. Вся інша риба су-
шиться і в’ялиться на подвір’ях 
приватних підприємців поряд із 
місцями утримання курей і сви-
ней. Тому говорити про належ-
ний санітарний контроль її яко-
сті не доводиться. Від придбання 
такої продукції ми не застрахова-
ні навіть в супермаркетах. Укра-
їна — єдина країна в Європі, де 
покупець не може отримати до-
стовірну інформацію про похо-
дження риби або рибного про-
дукту. Тому тіньовий рибний ри-
нок з кожним роком стає деда-

лі більшим. В Україні досі немає 
Сертифікату походження риби і 
рибної продукції. Це державний 
документ, який повинен говори-
ти про легальність походження 
товару.

Важливо! Найчастіше збудник 
ботулізму міститься в риб'ячих ну-
трощах, з яких токсин і проникає 
в м'ясо. Тому небезпечніше за все 
вживати м'ясо біля ребер і ікру, ад-
же ці частини можуть бути найбіль-
ше вражені інфекцією.

Поради фахівців
На прилавках наших магази-

нів великий відсоток продукції 
«кустарного» виробництва, особли-
во це стосується солоної або коп-
ченої риби.

Переробкою риби займаються 
тисячі дрібних підприємств, і да-
леко не завжди виробництво від-
бувається з дотриманням норм 
санітарної безпеки. Тому краще 
купувати солону рибу цілою: це 
ознака того, що вона використо-
вувалася свіжою. Бажано, щоб ри-
ба була в упаковці виробника і бу-
ла приготована по ГОСТу. Останнє 
має гарантувати, що вам не діс-
танеться продукт, напханий хімі-
катами.

Не соромтеся понюхати перед 
покупкою копчену рибу. Якщо 
аромат копчення дуже різкий і 
хімічний, значить, рибу точно го-
тували за допомогою рідкого ди-
му. У правильно приготовленого 
свіжого продукту повинен бути 
присутнім легкий аромат копчен-
ня і приємний запах деревного 
диму.

Фахівці застерігають: краще пе-
рестрахуватися і не купувати в'яле-
ну або суху рибу, консерви та до-
машні ковбаси на стихійних рин-
ках. Купуючи на них продукти 
харчування, ви граєте зі своїм здо-
ров'ям в «російську рулетку».

Симптоми та 
лікування 

Перші симптоми захворювання 
найчастіше виникають через 12-24 
годин після вживання зараженої ри-
би, однак інколи симптоми можуть 
проявитися вже через 2 години. 

Симптоми ботулізму:
• порушення зору (з'являється сіт-

ка або туман, предмети двояться);
• сильно виражена сухість у роті, 

спрага, розлад ковтання, важко го-
ворити (голос стає гугнявим, тихим 
або зовсім пропадає);

• підвищена стомлюваність, запа-
морочення, м'язова слабкість;

• короткочасні ознаки ураження 
травної системи (нудота, пронос, 
блювота, пізніше — здуття живота, 
закреп);

• ураження м'язів шиї і кінцівок.
На жаль, не всі серйозно сприйма-

ють перші симптоми ботулізму. Адже 
перші ознаки захворювання виника-
ють поступово і виражені не сильно.

У наступні дні може сильно бо-
літи голова, мучить безсоння, в тілі 
відчувається слабкість, підвищуєть-
ся температура. У важких випадках 
з'являється відчуття нестачі пові-
тря, тягар в грудній клітці. Розвива-
ється дихальна недостатність.

Дуже важливо якомога раніше 
отримати медичну допомогу. При 
найменшій підозрі на ботулізм не-
гайно зверніться до лікаря! Госпіта-
лізація обов'язкова незалежно від 
тяжкості хвороби.

З 2015 по 2018 рік в Україні була 
відсутня сироватка від ботулізму. 
На сьогодні проблема вирішена — 
противоботулінічна сироватка в 
медичних установах є. Введення 
сироватки передбачено, серед ін-
шого, в курсі лікування при вста-
новленні діагнозу ботулізм, така 
сироватка блокує дію токсину.

Прес-служба Асоціації 
рибалок України

РИБКА 
З ДУШКОМ

 � Державна служба України з питань безпеки продуктів 
і захисту прав споживачів зазначає: в Україні почастішали 
випадки захворювання на ботулізм. В 2021-му виявлено 
12 випадків хвороби, при цьому зафіксовано дві смерті 
від ботулізму. Випадки ботулізму були зафіксовані в 
Кіровоградській, Одеській, Львівській, Київській, Черкаській 
та Волинській областях. 
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_____________________________
(дата офіційного опублікування в 

Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (автоматично генерується 
програмними засобами ведення Ре-
єстру, не зазначається суб’єктом го-
сподарювання)

2021227333
(реєстраційний номер справи про 

оцінку впливу на довкілля планова-
ної діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обгово-

рення звіту 
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок гро-

мадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цьо-
го оголошення, з метою виявлення, 
збирання та врахування зауважень і 
пропозицій громадськості до плано-
ваної діяльності.

1. Планована діяльність
Планованою діяльністю є будівниц-

тво комплексу будівель і споруд для 
виробництва борошна пшеничного 
та крохмального, кондитерських та 
інших виробів з борошна широкого 
асортименту (печиво затяжне, печи-
во цукрове, крекер, печиво здобне, 
сендвіч-печиво, вафлі тощо), глю-
козних сиропів, глютену, висівок, а 
також спирту з супутнього продукту, 
що утворюється в процесі виготов-
лення глюкозних сиропів та глютену. 
Підприємство діюче та на даний час 
призначене для виготовлення конди-
терських та інших виробів з борошна 
широкого асортименту, потужністю 
110000 т/рік готової продукції. Пла-
нованою діяльністю передбачається 
розширення виробництва, а саме: 
переробка зерна пшениці загальною 
кількістю 399533 т/рік; виробництво 
борошна крохмального для подаль-
шої переробки та борошна пшенич-
ного в кількості 30000 т/рік; збіль-
шення потужностей виробництва 
кондитерських та інших виробів з бо-
рошна широкого асортименту (печи-
во затяжне, печиво цукрове, крекер, 
печиво здобне, сендвіч-печиво, вафлі 
тощо) до 170580 т/рік; виробництво 
глюкозних сиропів в кількості 90786 
т/рік; виробництво глютену в кілько-
сті 16335 т/рік; виробництво висівок 
в кількості 166333 т/рік; виробництво 
спирту в кількості 25268 м3/рік. Пла-
нованою діяльністю передбачається 

буріння 2-х проектованих артезіан-
ських свердловин, дебітом до 40 м3/
годину кожна. 

Місце провадження планованої 
діяльності: 08301, Київська обл., м. 
Бориспіль, вул. Привокзальна, 82. 

(загальні технічні характеристики, 
у тому числі параметри планованої 
діяльності (потужність, довжина, пло-
ща, обсяг виробництва тощо), місце 
провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання 
Товариство з обмеженою відпові-

дальністю «БІСКВІТНИЙ КОМПЛЕКС 
«РОШЕН». Код ЄДРПОУ 34717491. 
Місцезнаходження юридичної осо-
би: 08301, Київська обл., м. Бориспіль, 
вул. Привокзальна, 82. Телефон: (044) 
351-71-50.

(повне найменування юридичної 
особи, код згідно з ЄДРПОУ або пріз-
вище, ім’я та по батькові фізичної 
особи - підприємця, ідентифікацій-
ний код або серія та номер паспорта 
(для фізичних осіб, які через свої ре-
лігійні переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номе-
ра облікової картки платника подат-
ків та офіційно повідомили про це 
відповідному контролюючому органу 
і мають відмітку у паспорті), місцезна-
ходження юридичної особи або міс-
це провадження діяльності фізичної 
особи-підприємця (поштовий індекс, 
адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який за-
безпечує проведення громадського 
обговорення

Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України. Адре-
са: 03035, м. Київ, вул. Митрополита 
Василя Липківського, буд.35. Де-
партаменту екологічної оцінки та 
контролю, відділу оцінки впливу на 
довкілля. Тел./факс: (044) 206-31-40, 
(044) 206-31-50. Електронна пошта: 
OVD@mepr.gov.ua. Контактна особа: 
Тіщенкова Марина Олегівна, дирек-
тор Департаменту.

(найменування уповноваженого 
органу, місцезнаходження, номер 
телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення 
про провадження планованої діяль-
ності та орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу на довкілля 

Відповідно до законодавства рі-
шенням про провадження планова-
ної діяльності буде:

Дозвіл на виконання будівельних 

робіт, що видається Державною ар-
хітектурно-будівельною інспекцією 
України (згідно ст. 37 Закону України 
«Про регулювання містобудівної ді-
яльності»);

Дозвіл на спеціальне водокорис-
тування, що надається Державним 
агентством водних ресурсів України 
(згідно статті 49 Водного кодексу 
України);

Спеціальний дозвіл на користуван-
ня надрами, що надається у Держав-
ній службі геології та надр України 
(згідно статті 19, статті 23 Кодексу 
України про надра);

Інші документи дозвільного харак-
теру, передбачені законодавством, 
за умови що вони не передбачають 
встановлення (затвердження) змін у 
діяльності, затвердженій (схваленій) 
рішенням про провадження плано-
ваної діяльності або подовження 
строків її провадження (згідно пунк-
ту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на 
довкілля»).

(вид рішення про провадження 
планованої діяльності, орган, упов-
новажений його видавати, норматив-
ний документ, що передбачає його 
видачу)

5. Строки, тривалість та порядок 
громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включа-
ючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обгово-
рення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих 
днів) з моменту офіційного опублі-
кування цього оголошення (зазнача-
ється у назві оголошення) та надан-
ня громадськості доступу до звіту з 
оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що пере-
дається для видачі висновку з оцінки 
впливу на довкілля.

Протягом усього строку громад-
ського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які заува-
ження або пропозиції, які, на її думку, 
стосуються планованої діяльності, без 
необхідності їх обґрунтування. Заува-
ження та пропозиції можуть подава-
тися в письмовій формі (у тому числі в 
електронному вигляді) та усно під час 
громадських слухань із внесенням до 
протоколу громадських слухань. Про-
позиції, надані після встановленого 
строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) 
Дату, час, місце та адресу прове-

дення громадських слухань не ви-
значено; тимчасово, на період дії та 
в межах території карантину, вста-
новленого Кабінетом Міністрів Укра-
їни з метою запобігання поширенню 
на території України коронавірусної 
хвороби (COVID-19), до повного його 
скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадське 
обговорення планованої діяльності 
проводиться у формі надання пись-
мових зауважень і пропозицій (у тому 
числі в електронному вигляді).

______________________
(зазначити дату, час, місце та адре-

су проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбу-

дуться _________________________
______________________

(вказати дату, час, місце та адресу 
проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений територі-
альний орган, що забезпечує доступ 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої доступної інформації щодо 
планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України. Адре-
са: 03035, м. Київ, вул. Митрополита 
Василя Липківського, буд.35. Де-
партаменту екологічної оцінки та 
контролю, відділу оцінки впливу на 
довкілля. Тел./факс: (044) 206-31-40, 
(044) 206-31-50. Електронна пошта: 
OVD@mepr.gov.ua. Контактна особа: 
Тіщенкова Марина Олегівна, дирек-
тор Департаменту.

 (зазначити найменування органу, 
місцезнаходження, номер телефону 
та контактну особу)

7. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений терито-
ріальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України. Адре-
са: 03035, м. Київ, вул. Митрополита 
Василя Липківського, буд.35. Де-
партаменту екологічної оцінки та 
контролю, відділу оцінки впливу на 
довкілля. Тел./факс: (044) 206-31-40, 
(044) 206-31-50. Електронна пошта: 
OVD@mepr.gov.ua. Контактна особа: 
Тіщенкова Марина Олегівна, дирек-
тор Департаменту.

Зауваження і пропозиції прийма-

ються протягом усього строку гро-
мадського обговорення, зазначено-
го в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

 (зазначити найменування органу, 
поштову та електронну адресу, но-
мер телефону та контактну особу)

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності на 310 арку-
шах та Додатки.

______________________________
_______________________   (зазначи-
ти усі інші матеріали, надані на роз-
гляд громадськості)

 (зазначити іншу екологічну інфор-
мацію, що стосується планованої ді-
яльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації (відмінне від 
приміщення, зазначеного у пункті 
6 цього оголошення), а також час, з 
якого громадськість може ознайоми-
тися з ними

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «БІСКВІТНИЙ КОМПЛЕКС 
«РОШЕН». Місцезнаходження: Київ-
ська обл., м. Бориспіль, вул. Привок-
зальна, 82. Дата з якої громадськість 
може ознайомитись з документами 
— з 15.04.2021. Контактна особа — 
головний інженер Попович О.В. тел. 
0442329733; Чорненький С. П. тел.. 
0444851347.

Бориспільська міська рада Київ-
ської області вул. Київський шлях, 72, 
м. Бориспіль, 08301. Дата, з якої гро-
мадськість може ознайомитись з до-
кументами — з 15.04.2021. Контактна 
особа — заступник міського голови 
Горкун Віталій Володимирович.

Єдиний реєстр з оцінки впливу 
на довкілля, електронна адреса: 
http://eia.menr.gov.ua. Дата, з якої 
громадськість може ознайомитись з 
документами — дата подачі підпри-
ємством до Єдиного реєстру ОВД — 
14.04.2021.

 (найменування підприємства, 
установи, організації, місцезнахо-
дження, дата, з якої громадськість 
може ознайомитися з документами, 
контактна особа)
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ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 2.40, 3.15 Енеїда
6.30 М/ф "Грицькові книжки"
6.40 М/ф "Двоє справедливих курчат"
6.50 М/ф "Війна яблук та гусені"
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 "Іосиф Прекрасний. Намісник 

фараона" 1 с.
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 #ВУКРАЇНІ
18.55, 22.00 "Робота в дикій природі"
19.55 "Боротьба за виживання"
21.55, 0.20, 5.55 Спорт. Аспект
23.00 #@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
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, 4.15 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"
18.30 "Вражаючі історії ТСН"
20.45, 21.45 Комедія "Свати"
22.45, 23.45 Комедія "Кухня"
0.45 Жахи "Щось"
2.50 Жахи "Виття: переродження"

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

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочі"
12.25 Х/ф "Синок"
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 "Любов за законом" (16+)
1.25 Т/с "За справу береться Шекспір 3" 

(12+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зоряний шлях. Новий сезон
9.50 Мисливці за чудесами
10.45 Місія: краса. Новий сезон
11.45 Реальна містика. Новий сезон
13.50, 15.30 Т/с "Жіночий лікар 4" (16+)
17.10 Т/с "Виклик 2" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Чужі гріхи" 5, 6 с. (16+)
23.10 Т/с "Не говори мені про любов" 1, 2 

с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Не говори мені про любов" (12+)
3.15 Контролер

ICTV.
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, 22.45 Т/с "Розтин покаже" (16+)
15.05, 16.15 Х/ф "Трансформери-5: 

Останній лицар" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт Прем’єра
21.25 Т/с "Пес-6" (16+)
1.30 Х/ф "Ешер" (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+)
10.30 Х/ф "Еверест" (16+)
13.00 Екси (16+)
15.20 Хто зверху? (12+)
19.00, 20.00 Варьяти (12+)
21.00 Х/ф "Морські паразити" (16+)
23.00 Х/ф "Вірус" (16+)
0.40 Т/с "Шлях чарівника"
2.20 Служба розшуку дітей

СТБ.
5.50 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.50 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 "Один за всіх" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Папаньки" (12+)
23.00 Т/с "Торгаші"
0.50 Т/с "Абонент тимчасово 

недоступний"

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
6.35 Т/с "Рекс-2"
8.20 Х/ф "Широко крокуючи-2: Розплата"
10.10 Т/с "Перевізник-2"
13.05 "Загублений світ"
18.00 "Секретні матеріали"
18.15, 1.55 "Спецкор"
18.50, 2.25 "Джедаі"
19.25 Т/с "Опер за викликом"
20.20 Т/с "Опер за викликом-5"
22.25 Т/с "CSI: Місце злочину"
0.05 Т/с "Кістки-12"
2.55 Т/с "Вуличний боєць"

3.40 "Відеобімба-2"
4.10 "Бандерлоги 2017"

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00, 10.45, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
7.45, 16.50, 3.00 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.25 "Свідок"
9.00 Х/ф "Товариш генерал"
12.50 "Таємниці кримінального світу"
14.35 "Легенди карного розшуку"
17.50 "Вартість життя"
18.30 "Акцент"
23.00 Х/ф "Корпус генерала Шубнікова"
0.40 "Склад злочину"
2.10, 3.15 "Речовий доказ"
4.00 "Правда життя"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 00 Енеїда
6.30 М/ф "Ватажок"
6.40 М/ф "Було літо"
6.50 М/ф "Горщик-Сміхотун"
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 "Апостол Павло: Диво на шляху 

в Дамаск" 2 с. (12+)
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 "Боротьба за виживання"
21.55, 0.20, 5.55 Спорт. Аспект
22.00 "Робота в дикій природі"
23.00 #ВУКРАЇНІ
0.30 "Світ дикої природи"

1.00 Т/с "Віра" (16+)
2.40, 3.15 Енеїда
4.10 Д/ф "Хто створив Змієві Вали?"

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"
18.30 "Вражаючі історії ТСН"
20.45, 21.50 Комедія "Свати"
22.50, 23.50 Комедія "Кухня"
0.50 Трилер "Ганнібал"
3.20, 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 "Лапусик" (12+)
14.00, 14.55, 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 "Любов за законом" (16+)
1.20 Т/с "За справу береться Шекспір 3" 

(12+)
2.10 Т/с "Гречанка"
5.00 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.50 

Сьогодні
9.00 Зоряний шлях. Новий сезон
9.50 Мисливці за чудесами
10.45 Місія: краса. Новий сезон
11.45 Реальна містика. Новий сезон
13.50, 15.30 Т/с "Жіночий лікар 4" (16+)
17.10 Т/с "Виклик 2" (12+)
20.10 "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Чужі гріхи" 3, 4 с. (16+)
23.10 Т/с "Чужі діти" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Чужі діти" (12+)
4.40 Т/с "Жіночий лікар 3" (16+)

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+)
12.00, 13.15 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 22.45 Т/с "Розтин покаже" (16+)
16.15 Х/ф "Росомаха" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона Прем’єра
21.25 Т/с "Пес-6" (16+)
1.30 Х/ф "Розплата" (16+)
2.50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.35 Орел і Решка
8.30 Т/с "Надприродне" (16+)
11.20 Х/ф "Перший контакт" (16+)
13.00 Екси (16+)
15.20 Хто зверху? (12+)
19.00 Де логіка? (12+)
20.00 Improv Live Show (12+)
21.00 Х/ф "Скайлайн 2" (16+)
23.10 Х/ф "Повстання" (16+)
1.00 Т/с "Шлях чарівника"

СТБ.
6.45 Т/с "Комісар Рекс"
10.30 "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" (12+)
23.00 Т/с "Пограбування по-жіночому" 

(16+)
0.55 Т/с "Абонент тимчасово 

недоступний"

КАНАЛ "2+2".
6.30 Т/с "Рекс-2"
8.15 Х/ф "У тилу ворога"
10.15 Х/ф "У тилу ворога: вісь зла"
12.10 "Загублений світ"
18.00 "Секретні матеріали"
18.15, 1.55 "Спецкор"
18.50, 2.25 "Джедаі"
19.25 Т/с "Опер за викликом"
20.20 Т/с "Опер за викликом-5"
22.30, 0.05 Т/с "Кістки-12"
2.55 Т/с "Вуличний боєць"

НТН.
5.00 "Top Shop"
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, 2.10 "Свідок"
9.00 Х/ф "Законний шлюб"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.40 "Легенди карного розшуку"
17.50 "Будьте здоровi"
18.30 "Акцент"
22.55 Х/ф "Товариш генерал"
0.40 "Склад злочину"
3.15 "Речовий доказ"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

СЕРЕДА,  21 квітня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 2.45 Енеїда
6.30 М/ф "Бегемот та Сонце"
6.40 М/ф "Братик Кролик та Братик Лис"
6.50 М/ф "Будиночок для Равлика"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.05, 5.25 Новини
7.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія. Головне
9.30 Х/ф "Апостол Павло: Диво на шляху 

в Дамаск" 1 с. (12+)
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 Галапагос: Королівство гігантських 

акул
20.20 "Боротьба за виживання"
21.35 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
0.40 "Світ дикої природи"
1.10 Т/с "Віра" (16+)
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 "Мисливці за нерухомістю"
17.10 Мелодрама "Навчи мене кохати"
18.30 "Вражаючі історії ТСН"
20.45, 21.45 Комедія "Свати"
22.50 Комедія "Кухня"
0.50 "Голос країни 11"
5.30 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
3.10 Х/ф "Ласкаво просимо, або 

Стороннім вхід заборонений"
4.55 "Телемагазин"
5.25, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.15 "Ранок з Інтером"
10.10, 18.00, 19.00, 3.40 "Стосується 

кожного"

12.25 Х/ф "Заміж на 2 дні" (16+)
14.30 Х/ф "Сімейне пограбування" (12+)
16.10 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.50 Т/с "Любов за законом" (16+)
1.30 Т/с "За справу береться Шекспір 3" 

(12+)
2.15 Т/с "Гречанка"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.05 

Сьогодні
9.00 Зоряний шлях. Новий сезон
9.50 Мисливці за чудесами
10.45 Місія: краса. Новий сезон
11.45 Реальна містика. Новий сезон
13.50, 15.30 Т/с "Жіночий лікар 4" (16+)
17.10 Т/с "Виклик 2" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Чужі гріхи" 1, 2 с. (16+)
23.10 Т/с "Скляна кімната" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Скляна кімната" (12+)
3.55 Реальна містика
4.40 Т/с "Жіночий лікар 3" (16+)

ICTV.
4.55 Скарб нації
5.05 Еврика!
5.10 Служба розшуку дітей
5.15, 2.10 Громадянська оборона
6.00 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.10, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05 Т/с "Смертельна зброя" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.15 Секретний фронт
14.00, 16.15 Х/ф "Експат" (16+)
16.25 Х/ф "Люди Ікс: Темний Фенікс" 

(16+)
18.45, 21.15 Факти. Вечір
20.05, 21.35 Т/с "Пес-6" (16+)
22.55 Свобода слова
0.15 Х/ф "Інтереси держави" (16+)
2.50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.30 Kids' Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.35 Орел і Решка
8.30 Т/с "Надприродне" (16+)
10.30 Х/ф "Хвиля" (16+)
12.50 Х/ф "Землетрус" (16+)
14.50 Х/ф "Пік Данте"

17.00 Х/ф "Смерч" (16+)
19.00 Від пацанки до панянки (16+)
21.00 Х/ф "Скайлайн" (16+)
23.00 Х/ф "Битва за Землю" (16+)
1.00 Х/ф "Війна драконів" (16+)
2.50 Служба розшуку дітей
2.55 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"
10.40 "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 "Детектор брехні" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Папаньки" (12+)
23.00 Т/с "Пограбування по-жіночому" 

(16+)
0.50 Т/с "Абонент тимчасово 

недоступний"

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
6.35 Т/с "Ментівські війни. Харків-3"
10.20 Х/ф "Шанхайський полудень"

12.25 Х/ф "Смокінг"
14.20 "Загублений світ"
18.00 "Секретні матеріали"
18.15, 2.00 "Спецкор"
18.50, 2.30 "Джедаі"
19.25 Т/с "Опер за викликом"
20.25 Т/с "Опер за викликом-5"
22.30 "Гроші"
23.45 "Дубинізми"
0.10 Х/ф "У тилу ворога: Колумбія"
3.00 Т/с "Вуличний боєць"
3.45 "Відеобімба-2"
4.10 "Бандерлоги 2017"
4.55 "Зловмисники"

НТН.
5.00 "Top Shop"
5.15 Х/ф "Прощавайте, фараони!"
6.40, 16.50, 3.00 "Випадковий свідок"
7.20 Х/ф "Фронт за лінією фронту" (12+)
10.40, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 2.25 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.40 Х/ф "Суперпограбування в Мілані"
18.20 "Свідок. Агенти"
22.50 Х/ф "Сліди апостолів" (16+)
1.00 "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, 19 квітня

ВІВТОРОК,  20 квітня
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 2.40, 3.15 Енеїда
6.30 М/ф "Лис і Дрізд"
6.40 М/ф "Найголовніший горобець"
6.50 М/ф "Чарівні окуляри"
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 "Іосиф Прекрасний. Намісник 

фараона" 2 с.
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 "Робота в дикій природі"
19.55 "Боротьба за виживання"
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, 4.10 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"
18.30 "Вражаючі історії ТСН"
20.40 "Чистоnews 2021"
20.45 Комедія "Свати"
21.45 "Право на владу 2021"
0.45 Жахи "Людина-вовк"
2.45 Жахи "Виття: переродження"

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

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

11.00 "Позаочі"
12.25 Х/ф "Патрік"
14.10, 15.10, 15.50 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.40 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.50 Т/с "Любов за законом" (16+)
1.25 Т/с "За справу береться Шекспір 3" 

(12+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зоряний шлях. Новий сезон
9.50 Мисливці за чудесами
10.45 Місія: краса. Новий сезон
11.45 Реальна містика. Новий сезон
13.50, 15.30 Т/с "Жіночий лікар 4" (16+)
17.10 Т/с "Виклик 2" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Чужі гріхи" 7, 8 с. (16+)
23.10 Слідами
23.50 Т/с "Ти моя улюблена" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.15 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
13.40, 22.45 Т/с "Розтин покаже" (16+)
15.35, 16.15 Х/ф "Острів" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти-зомбі Прем’єра
21.25 Т/с "Пес-6" (16+)
1.30 Х/ф "Вуличний боєць" (16+)
3.00 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.35 Орел і Решка
8.30 Т/с "Надприродне" (16+)

11.30 Х/ф "Повстання" (16+)
13.10 Екси (16+)
15.20, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Близькі контакти" (12+)
23.30 Х/ф "Перший контакт" (16+)
1.10 Варьяти (12+)

СТБ.
6.40 Т/с "Комісар Рекс"
10.25 "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" (12+)
23.00 Т/с "Торгаші"
0.50 Т/с "Абонент тимчасово 

недоступний"

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
6.40 Т/с "Рекс-2"
8.30 Х/ф "Акти насильства"

10.20 Х/ф "Підстава"
12.05 "Загублений світ"
18.00 "Секретні матеріали"
18.15, 1.55 "Спецкор"
18.50, 2.25 "Джедаі"
19.25 Т/с "Опер за викликом"
20.20 Т/с "Опер за викликом-5"
22.25, 0.05 Т/с "CSI: Місце злочину"
2.55 "Відеобімба-2"

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00, 10.35, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
7.50, 16.50, 3.00 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20 "Свідок"
9.00 Х/ф "Діти Дон Кіхота"
12.50 "Вартість життя"
14.45 "Легенди карного розшуку"
17.50, 4.00 "Правда життя"
18.30 "Акцент"
22.55 Х/ф "Право на постріл"
0.30 "Склад злочину"
2.00, 3.40 "Речовий доказ"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 4.40 Енеїда
6.30 М/ф "Хто в лісі хазяїн?"
6.40 М/ф "Ходить Гарбуз по городу"
6.50 М/ф "Історія про дівчинку, яка 

наступила на хліб"
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 "Книга Буття. Створення світу" 

(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
13.40, 22.00 "Робота в дикій природі"
19.55, 23.00 "Боротьба за виживання"
21.55, 0.20, 2.50, 5.55 Спорт. Аспект
0.30 #ВУКРАЇНІ

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 3.30 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"
18.30 "Вражаючі історії ТСН"
20.10 "Чистоnews 2021"
20.15 "Ліга сміху 2021"
22.30 "Ліпсінк батл"
0.15 Жахи "Віджа:смертельна гра"
2.00 Жахи "Людина-вовк"
4.10 "Світське життя. 2021 дайджест"
5.20 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.25, 22.35 "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 "Вболівальниці зі стажем"
14.10, 15.05, 0.20 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особый случай"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Смертельна стежка" (16+)
2.05 "Жди меня. Україна"
3.15 "Орел і Решка. Дива світу"
4.00, 5.20 Д/п "Блакитна планета"
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
9.50 Мисливці за чудесами
10.45 Місія: краса
12.45 Т/с "Врятувати маму" 1, 2 с. (12+)
15.30 Т/с "Врятувати маму" (12+)
17.10 Т/с "Виклик" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера

0.00 Т/с "На самій межі" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин

ICTV.
4.05 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25, 0.55 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 Дизель-шоу (12+)
11.35, 13.15, 23.55 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.25 Х/ф "Центуріон" (16+)
16.55 Х/ф "Геракл: Народження легенди" 

(16+)
18.45 Факти. Вечір
20.05 Дизель-шоу Прем’єра (12+)
22.50 "На трьох-9" Прем’єра (16+)
1.30 Т/с "Вижити за будь-яку ціну-3"
2.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.35 Орел і Решка
9.40 Т/с "Надприродне" (16+)
12.00 Від пацанки до панянки (16+)
14.00, 1.00 Варьяти (12+)
16.00 Де логіка? (12+)
17.00 Х/ф "Еволюція"
19.00 Х/ф "Моя суперколишня" (16+)
21.00 Х/ф "Мисливці на привидів" (12+)
23.00 Х/ф "Гребберси" (16+)
2.40 Служба розшуку дітей

СТБ.
5.45 Х/ф "Наречений напрокат" (16+)
8.00, 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"
23.55 "Детектор брехні" (16+)

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

8.00 Х/ф "В`язень"
9.50 Х/ф "Пташка на дроті"
12.00 "Загублений світ"
18.00 "Секретні матеріали"
18.15, 1.00 "Спецкор"
18.50, 1.35 "Джедаі"
19.25 Х/ф "Кікбоксер"
21.20 Х/ф "Кікбоксер-2"
23.10 Х/ф "Кікбоксер-3"
2.10 "Відеобімба-2"
3.45 "Люстратор. Прокляття системи 

2017"

НТН.
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 "Право на постріл"
12.50, 3.45 "Правда життя"
14.40 "Легенди карного розшуку"
18.20 "Таємниці світу"
21.30 "Мир чи війна"
23.30 Х/ф "Мільйони Ферфакса"
1.10, 3.25 "Речовий доказ"

UA: ПЕРШИЙ.
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.05, 2.05, 3.30, 

5.35 Новини
7.10 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.40 М/ф "Як козаки у хокей грали"
8.05, 9.40, 23.30, 1.35 #ВУКРАЇНІ
8.35 "Дикуни. Дикі забави в зоопарку 

Сан-Дієго"
9.05 Відтінки України
10.10 "Найменші тваринки"
11.05 "Робота в дикій природі"
12.00 Х/ф "Трістан та Ізольда" (16+)
14.30 Телепродаж
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.05 Концерт. Пісні про кохання
17.20 Х/ф "Авраам: охоронець віри" 1, 2 

с.
21.25 "Дикі тварини"
22.00 Д/ф "Чорнобиль. Чотири квітневі 

дні" (16+)
0.30 Д/ф "Три Івани"

КАНАЛ "1+1".
7.00, 6.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
14.00 Комедія "Свати"
18.20 "Світ навиворіт - 12 Пакистан"
19.30, 5.05 ТСН
20.10 "Чистоnews 2021"
20.15 "Вечірній квартал 2021"
22.15 "Жіночий квартал"
23.20 "Світське життя. 2021 р."
0.20 "Світське життя. 2021 дайджест"
1.20 "Ліга сміху"
4.35 "#Гуднайт_клаб"

ІНТЕР.
6.20 "Слово Предстоятеля"
6.25 Х/ф "Залізна маска"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"

11.00 "Позаочі"
12.00, 4.20 Х/ф "Весна на Зарічній вулиці"
13.50 Х/ф "Весілля в Малинівці"
15.40 Т/с "Прозріння" (12+)
20.00 "Подробиці"
20.30 "Місце зустрічі"
22.00 Т/с "Жереб долі"
1.30 Х/ф "Навіщо ти пішов" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.25, 3.15 Реальна містика
8.20 Т/с "Ніколи не здавайся" (12+)
12.15 Т/с "Мій милий знайда" 1, 2 с. (12+)
15.20 Т/с "Мій милий знайда" (12+)
17.00 Т/с "Мить, вкрадений у щастя" 1, 2 

с. (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Мить, вкрадений у щастя" 

(12+)
23.00 Т/с "Подаруй мені життя" 1, 2 с. 

(12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Подаруй мені життя" (12+)

ICTV.
4.50 Скарб нації
5.00 Еврика!
5.10 Факти
5.35 Більше ніж правда
6.25 Анти-зомбі
7.25 Секретний фронт
8.20 Громадянська оборона
9.10 Х/ф "Колонія" (16+)
11.00 Х/ф "Початковий код" (16+)
12.45 Факти. День
13.00 Т/с "Пес" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Люди Ікс-7: Апокаліпсис" 

(16+)
22.00 Х/ф "Дедпул" (18+)
23.55 Х/ф "Дедпул-2" (18+)
2.10 Т/с "Розтин покаже" (16+)
3.40 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 2.00 Варьяти (12+)
8.40, 10.00 Kids' Time
8.45 Х/ф "Стюарт Літтл 2"

10.05 Орел і Решка. Ювілейний сезон 1
11.00 Орел і Решка. Ювілейний сезон 2
12.10 У кого більше? (12+)
14.10 М/ф "Аладдін"
16.00 Х/ф "Розлам Сан-Андреас" (16+)
18.10 Х/ф "Трансформери"
21.00 Х/ф "Трансформери: Час 

вимирання" (16+)
0.20 Х/ф "Офісний розковбас" (16+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.30, 10.50 Т/с "Папаньки" (12+)
8.00 "Неймовірна правда про зірок"
17.00, 0.45 "Хата на тата" (12+)
19.00 "МастерШеф Професіонали" (12+)
22.35 "Звана вечеря" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Шалені перегони 2018"
7.00 "Джедаі 2019"
8.05 "Джедаі 2020"
9.05 "Загублений світ"

13.05 Х/ф "Андроїд-поліцейський"
14.50 Х/ф "Атлантичний рубіж"
16.35 Х/ф "Атлантичний рубіж: 

Воскресіння"
18.10 Х/ф "Ліквідатори"
20.00 Х/ф "Прибрати Картера"
22.00 Х/ф "Дум"
0.00 Х/ф "Мега-пітон проти Гатороїда"
1.50 Х/ф "Герой"

НТН.
5.45 Х/ф "Чекаю та сподіваюсь"
8.20 Х/ф "Два капітани"
12.50 "Випадковий свідок. Навколо світу"
14.00 Х/ф "Смертельна помилка"
15.55 Х/ф "Сінг-Сінг" (16+)
18.00 "Круті 90-ті"
19.00, 2.30 "Свідок"
19.30 Х/ф "Вийти заміж за капітана"
21.15 Х/ф "Збиток" (16+)
23.25 Х/ф "Не відступати і не здаватися" 

(16+)
1.20 "Хвороби-вбивці"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.55 Енеїда
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.20, 2.05, 3.30, 

5.35 Новини
7.10 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.40 М/ф "Як козаки у футбол грали"
8.20, 20.25 "Боротьба за виживання"
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 "Дикі Дива. Дикі тварини в 

зоопарку Сан-Дієго"
14.30 Телепродаж
15.00 Країна пісень
16.05 Д/ф "Розщеплені на атоми" 1, 2 с. 

(12+)
18.55 Д/ф "Чорнобиль. Чотири квітневі 

дні" (16+)

21.25 #@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
22.00 Х/ф "Трістан та Ізольда" (16+)
0.45 Пекельне відрядження
1.15 Розсекречена історія
2.30 Пишемо історію. Чорнобиль
2.45 #ВУКРАЇНІ

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, 3.25 "Світ навиворіт"
18.15 "Українські сенсації 2021"
19.30 "ТСН-тиждень"
21.00 "Голос країни 11. Фінал"
0.40 Д/ф "Розщеплені на атоми"
5.00 ТСН "ТСН-тиждень"

ІНТЕР.
5.50 Х/ф "Чорний тюльпан"
8.00 "Удачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 "Інше життя"
13.50 "Вещдок. Опережая время"
18.10 Х/ф "Виклик інспектора" (12+)
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Весілля в Малинівці"
23.50 Х/ф "Погана хороша людина"
1.45 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50 Сьогодні
6.50 Реальна містика
8.45 Т/с "Чужі гріхи" 1, 8 с. (16+)
17.00 Т/с "Жити з Надією" 1, 2 с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Жити з Надією" (12+)
23.00 Х/ф "Її серце"
0.55 Контролер

ICTV.
5.20 Факти
5.45 Анти-зомбі
6.35 Громадянська оборона
7.30 Х/ф "Острів" (16+)
10.05, 13.00 Х/ф "Люди Ікс-7: 

Апокаліпсис" (16+)
12.45 Факти. День
13.05 Т/с "Пес" (16+)
16.35 Х/ф "Код доступу "Кейптаун" (16+)
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф "Містер і місіс Сміт" (16+)
23.40 Х/ф "Той, хто біжить по лезу - 

2049" (16+)
2.35 Т/с "Розтин покаже" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00 Варьяти (12+)
6.10, 8.00 Kids' Time
6.15 М/ф "Губка Боб. Життя на суші"
8.05 М/ф "Аладдін"
10.00 Х/ф "Земне ядро"
12.40 Х/ф "Трансформери"

15.20 Х/ф "Трансформери: Час 
вимирання" (16+)

18.50 Х/ф "Бамблбі" (12+)
21.00 Х/ф "Пікселі" (16+)
23.00 Х/ф "Близькі контакти" (12+)
1.20 Х/ф "Лялька" (16+)

СТБ.
4.15 Х/ф "Оксамитові ручки"
6.05 Х/ф "Приборкування перекірливого"
7.55 Х/ф "Закоханий до безтями"
9.55 "МастерШеф Професіонали" (12+)
13.25 "Хата на тата" (12+)
15.10 "СуперМама" (12+)
19.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.00 "Один за всіх" (16+)
23.15 "Таємниці ДНК" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Шалені перегони 2018"
7.00 "Джедаі 2019"
8.00 "Джедаі 2020"
9.15 "Загублений світ"

13.10 Х/ф "Храм черепів"
15.05 Х/ф "Кришталеві черепи"
16.55 23 тур ЧУ з футболу "Динамо"- 

"Інгулець"
19.00 Х/ф "Чорний яструб"
21.45 Х/ф "Спадок"
23.45 Х/ф "Віддача"
1.40 Х/ф "Катастрофа на авіалінії"

НТН.
7.55 "Будьте здоровi"
8.30 "Випадковий свідок. Навколо світу"
9.40 Х/ф "Смертельна помилка"
11.35 Х/ф "Збиток" (16+)
13.45 Х/ф "Вийти заміж за капітана"
15.25 Х/ф "Каблучка з Амстердама"
17.05 Х/ф "Єдина дорога"
19.00 Х/ф "Загін особливого 

призначення"
20.30 Х/ф "Справа Румянцева"
22.25 Х/ф "Атака Юрського періоду" (16+)
0.05 Х/ф "Не відступати і не здаватися" 

(16+)

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

ЧЕТВЕР,  22 квітня

П'ЯТНИЦЯ,  23 квітня

СУБОТА,  24 квітня

НЕДІЛЯ,  25 квітня
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

БУДИНКИ

Бориспіль

Любарці с., 78 кв.м., 3 кімнати, кухня, сарай 34 
кв.м., город 25 соток, газ, вода, сад. Тел.: 0 96 
1875243.
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль

Мусоргського вул., 10 соток, під будівництво, на 
ділянці є фундамент, газ та світло біля ділянки. 
Тел.: 0 63 6518465. 

Куплю
Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
1,2-к.кв., у м. Бориспіль, у господаря. Тел.: 0 97 
5594064.
2,3-кв.кв, будинок, у м. Бориспіль, у господаря. 
Тел.: 0 97 5594064.
Житло у власника. Тел.: 0 67 4503318.

Земельну ділянку в м. Бориспіль та райо-
ні, можна зі старим будинком, у господаря . 
Тел.: 0 50 9884087, 0 67 8357228.

Земельну ділянку у власника. Тел.: 0 67 
4503318.

Здам
Бориспіль

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

1-к.кв., Головатого вул., новий будинок, гар-
ний житловий стан, меблі, техніка, для пари, 
6000 грн+комунальні. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

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

Будинок для будівельників, центр, 1000 грн. 
Тел.: 0 67 4503318.

Здається врем'янка для будівельників. Тел.: 0 
50 5456870, Марія Пилипівна.

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

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

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

Півбудинку, 2 кімнати, центр, меблі, холодиль-
ник, ванна, с/в на вулиці, 4000 грн. Тел.: 0 67 
4503318.

Приміщення в оренду, ТЦ «Гранат», під са-
лон сувенірів, квіти, мобільний зв'язок, кан-
цтовари, магазин промтоварів, площа 7,5 
кв.м. Тел.: 0 67 3688909, 0 67 2097721.

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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ТОВ ЕСКО «Екоенергоінновація» запрошує до 
співпраці інженера електромонтажника, тока-
ря 5-6 р. Інформація за тел.: 0 50 9030401. 

ТОВ «Завод мінеральних порошків «Про-
Мікс» запрошує водія фронтального на-
вантажувача, г/р 2/2, офіційне працевлаш-
тування. З питань щодо працевлаштування 
звертатися: м. Бориспіль, вул. Привокзаль-
на, 21, оф. 19. Тел.: 0 50 6262440. 

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.

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. 

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; паль-
то (плащ) чорне — 250 грн, коричневе — 300 грн, 
бордове — 400 грн. Тел.: 0 95 1492131.

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

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у м. Бориспіль, 
у господаря. Тел.: 0 97 5594064.

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
Відкриті вакансії прибиральниць, з/п 7000 
грн. Працювати в м. Бориспіль Тел.: 0 67 
2338089. 

Запрошуємо на роботу водія категорії 
«Е», «С1,Е», з/п від 15000 грн. Тел.: 0 63 
7729558, 0 97 5486489.

На виробництво гофроупаковки (с. Щасли-
ве Бориспільського р-ну) потрібні: мене-
джер з продажу; завідуючий складом; ро-
бочі верстатники: на картонно-різальний 
верстат, на рольовий прес, на тигель; ван-
тажники; різноробочі. Тел.: 0 67 4666416, 
Володимир, 0 67 2095551, Олексій. 

На постійну роботу потрібні водії та охо-
ронці у гарній фізичній формі. Офіційне 
працевлаштування. Наявність медич-
ної довідки та довідки про несудимість. 
Г/р 1/2, 2/2, вахта. Тел.: 0 67 3288818, 0 99 
5389196.

Пропонуємо роботу покоївки в готель, 
графік позмінний. Тел.: 0 63 1301513. 

РОБОТА в м.Бориспіль. Електромеха-
нік, засипальники сировини, вантажники, 
складальники-пакувальники, комірник, 
з/п висока, стабільна. Тел.: 0 67 5221290.

Терміново потрібні прибиральници, двір-
ник-пакувальник, з/п 7500-8500 грн/15 змін, 
працювати у с. Проліски, Бориспільське 
шосе. Тел.: 0 67 2426183, 0 66 6394914.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

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.

Вантажні перевезення: пісок, щебінь, чорно-
зем, відсів, гній. Тел.: 0 98 1200220.

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. 

Митно-брокерські послуги. Тел.: 0 97 4404378, 0 99 
7971880, Олег.
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
Втрачений Державний акт на право власності на 
земельну ділянку, серія ЯЖ №32225228, виданий 
на ім'я Цигульова Івана Тихоновича рішенням 
Любарецької сільської ради №197 09.10.2007 р., 
вважати недійсним. 
Втрачений Державний акт на право власності на 
земельну ділянку, серія ЯЖ №678127, виданий на 
ім'я Снісаренко Вікторії Борисівни Бориспільською 
райдержадміністрацією 18.08.2008 р., вважати не-
дійсним.
Втрачений диплом бакалавра, серія В16 
№039170, виданий на ім'я Спориш Віталія Петро-
вича Університетом державної фіксальної служби 
України 31 травня 2016 року, вважати недійсним.
Втрачений Польський дозвіл на перевезення 
№6593953 на автомобіль АА1085СН, виданий на 
ТОВ «Росавтотранс», 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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ОВЕН. Ви опинитеся в гущави-
ні подій, занадто багато суєти й 
напруги буде навколо вас. Будь-

те активніше, інакше рутина може вас за-
смоктати.

ТЕЛЕЦЬ. Перешкоди, які так чи 
інакше можуть виникати на вашо-
му шляху, будуть успішно перебо-

рені й не зіграють особливої ролі. Однак вам 
буде не просто повірити в себе та у свій успіх.

БЛИЗНЮКИ.  Вірте в краще. 
Обставини зараз складають-
ся на вашу користь. Вам буде 

чому порадіти й у кар'єрі, і в особисто-
му житті. Чекайте несподіваних і при-
ємних подарунків долі. Та й кохана лю-
дина готова заради вас на усе.

РАК. Ділові зустрічі спричи-
нять корисні знайомства. Не 
соромтеся, висловлюючи свої 

міркування з приводу роботи. Ваші ідеї 
сподобаються начальству. У вас з'явить-
ся шанс опинитися на гребені хвилі.

ЛЕВ. Постарайтеся підняти-
ся над суєтою й побачити пер-
спективу. На роботі ви можете 

подружитися з людиною, яку раніше мало 
знали, і це будуть взаємовигідні відносини.

ДІВА.  Бажано не з'ясовувати 
відносини з начальством, не 
конфліктуйте з колегами, шу-

кайте компроміс, працюйте в команді.  
Обставини будуть сприяти перегляду ва-
ших принципів і стереотипів поведінки.

ТЕРЕЗИ.  Ви зможете подола-
ти практично всі труднощі, що 
виникають на вашому шляху. 

Слушна мить для початку нових справ, 
знаходження надійних партнерів.

СКОРПІОН.  Пам'ятайте, що 
все у ваших руках. Було б бажан-
ня, і ви вирішите будь-яку про-

блему, знайдете вихід зі складної ситуації 
й заробите багато грошей.

СТРІЛЕЦЬ. Погоня за удачею 
нарешті увінчається успіхом, 
що дозволить вам повірити у 

свої можливості. Ваша сумлінна праця 
принесе плоди, прийшов час одержан-
ня нагороди. Ваш авторитет на високо-
му рівні, кар'єра іде в гору.

КОЗЕРІГ. Постарайтеся бути 
пунктуальніше, не спізнюйтеся 
на роботу і на важливі зустрі-

чі. Будьте відкриті, намагайтеся поводи-
тися щиро з усіма, з ким доведеться спіл-
куватися.

ВОДОЛІЙ. Не намагайтеся 
вирішувати проблеми за допо-
могою сили. Зате сприйнятли-

вість і гнучкість дозволять придбати в осо-
бі партнерів справжніх однодумців.

РИБИ. Вам буде необхід-
но коректно вибудувати від-
носини з тими, хто знайомий 

вам недавно — новими колегами, дру-
зями, які недавно з'явилися. Не здавай-
теся при перших труднощах.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 19-25 КВІТНЯ


