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ГРОМАДА

МОЛОДЬ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ 
ДОЛУЧАЄТЬСЯ ДО КЕРУВАННЯ ОТГ

�� У�Борисполі�розпочала�роботу�Молодіжна�рада.�
Установче�засідання�відбулось�16�квітня�в�сесійній�залі�
виконкому.�На�ньому�було�обрано�керівний�склад�ради:�
голову,�заступника,�голів�комісії.

Богдан РАК 

«Створення Молодіжної ради Бо-
риспільської ОТГ — це гарний ін-
струмент для активної молоді про-
сувати потрібні для молодіжного се-
редовища ідеї та втілювати різно-
манітні проекти. Молодіжна рада в 
Борисполі має у своєму складі пред-
ставництво від різних груп молоді 
(школярі, студенти, громадські ор-
ганізації, партійні «молодіжки», юні 
спортсмени і молодіжні лідери). 
Водночас особисто я виступаю за те, 
щоб це був не просто орган по типу 
«щоб було», а дійсно реальний ін-
струмент, який стане своєрідним ру-
пором для голосу молодих людей. 
І я вірю, що обране сьогодні керів-
ництво Ради дійсно це реалізує», — 
зазначила депутат міської ради, мо-
дератор заходу Вікторія Шевц.

Головою новоствореної Моло-
діжної ради було обрано Павла 

Донченка, який вже не перший рік 
активно бере участь у суспільному 
житті міста. Він поділився з «Вістя-
ми» своїм баченням роботи Моло-
діжної ради.

— Якою ви бачите роботу Мо-
лодіжної ради? Які напрямки для 
вас будуть пріоритетними?

— Усі напрямки для нас однакові 
по пріоритетності. Як екологія, так 
і культура. Головне — залучати мо-

лодь до життя міста. Вона має знати, 
що ми готові допомогти їй реалізува-
ти свої задуми — від фотовиставки 
до організації спортивних змагань.

— Чи задоволені ви керівним 
складом комісій Молодіжної ради?

— Усіх знаю особисто, це відпові-
дальні люди. Зараз усе залежить від 
команди, адже ми розуміємо, що 
одна людина мало що може зроби-
ти. Це командна робота, тому тут 
дуже знадобляться організаторські 
навички та лідерські якості. Але я 
впевнений — вони впораються.

— Як гадаєте, чи є у молоді 
шанс стати рушійною силою для 
подальшого розвитку міста?

— По-іншому і бути не може. Ад-
же, як кажуть, за молоддю май-
бутнє. Наше завдання — показати 
шляхи для реалізації своїх задумів 
та допомогти стати на правильний 
шлях.  

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 
СВОЇ КОМЕНТАРІ, ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 
УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.
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У НОВОМУ ДИТСАДКУ НА 
МОМОТА ВСЕ БУДЕ «КАЗКА»

Ірина ГОЛУБ

Рішенням сесії Бориспільської 
міської ради від 15 квітня дит-
садку, що будується на вул. Мо-
мота, офіційно присвоїли назву 
«Казка». Нині будівельні робо-
ти виходять на фінішну пряму. 

Перше�знайомство
«Вісті» побували на будівництві 

нового дошкільного закладу під 
час щотижневої виробничої нара-
ди, яка по вівторках проводиться 
на будівельному майданчику. Са-
ме цього дня присутнім було пред-
ставлено майбутнього директора 
дитсадка — Надію Савочку. З почат-
ку травня дошкільний заклад буде 
офіційно зареєстровано, і дирек-
тор отримає офіційне призначення. 
Працюватиме вона паралельно з 
будівельниками. На об’єкті відслід-
ковуватиме, щоб були враховані всі 
найменші нюанси, важливі для ро-
боти дитсадка, а раз на тиждень у 
відділі освіти займатиметься фор-
муванням колективу. Після того, як 
буде визначено перелік вулиць, які 
обслуговуватиме заклад, почнуть 
приймати заяви від батьків.

Після�важкого�старту�
Будівництво дитсадка далося 

Борисполю непросто. І пробле-
ма була не в фінансах. Першим 
переможцем тендеру став недо-
бросовісний забудовник. Будова 
кілька років стояла «замороже-
ною», доки міська рада розрива-
ла із ними договір і проводила 
новий тендер. Зараз будівель-
ні роботи виконує ТОВ «Укрбуд 
Забудова», яке очолює Михайло 
Ключкей. Він розповів «Вістям», 
що компанія мусила докласти 
чимало зусиль, щоб виправити 
«халтуру» попередників. У тому 
числі довелося повністю вико-
нати гідроізоляцію фундаментів. 

Сьогодні триповерхова будів-
ля майбутнього дитсадка радує 
око яскравими фасадами. Вже 
зроблено покрівлю, встановле-
но відливи. Під час наради обго-
ворювалося питання коригуван-
ня системи відведення дощових 
і талих вод. Низинна територія 
ставить додаткові вимоги.

На майданчику прозвучала ін-
формація, що за проектом дитса-
док розрахований на 160 дітей, 
але зможе приймати до 180. На 
першому поверсі буде розміще-
но три ясельні групи (до ясел у 
Борисполі шалені черги). На дру-
гому розташуються молодші гру-
пи і одна середня. Господарями 
на третьому стануть середня та 
дві старших групи.

Із�казки�в�казку
Враженнями від закладу, 

який будується, поділилася 
майбутній директор «Казки» 
Надія Володимирівна Савочка 

Про директора: 14 років пра-

цювала практичним психоло-
гом у дитсадку №3, має другу 
спеціалізацію — управління 
проектами, мама трьох дітей.

— Мені все дуже подобається, і 
як працівнику дошкільного закла-
ду, і як мамі. Функціонально, зруч-
но для діток. Групові приміщен-
ня окремо від спалень, у групах 
— сенсорні дошки. Це полегшить 
працю вихователя і допоможе 
більше давати дітям знань. Це, на-
самперед, навчальний заклад. Ми 
даємо діткам перший старт для са-
мостійного життя. Діти вчаться до-
віряти один одному, допомагати, 
довіряти дорослим, вчаться дру-
жити. Полегшить труд працівників 
надсучасна зручна кухня, ліфт, щоб 
підвозити харчування тощо.  

За словами Надії Савочки, дит-
садок відповідатиме своїй назві 
і загалом, і за наповненістю. Гру-
пи отримали назви героїв казок 
відповідно до віку. Від «Ріпки» та 
«Колобка», «Русалоньки» та інших 
більш дорослих казкових героїв. 
Підростаючи, маленькі вихованці 
переходитимуть із казки в казку.

Вона зазначила, що сьогодні 
найактуальнішою є робота з ка-
драми. У дошкіллі зарплата най-
нижча. Працювати у дитсадок 
прийдуть ті, хто дійсно любить ді-
ток, і потрібно зробити все, щоб 
їм працювалося комфортно.

Фінішну�дату�
визначено�

Заступник Бориспільського 
міського голови Сергій Лещенко:

— Зараз етап загальнобуді-
вельних робіт. Силові мережі 
вже прокладено. Ведеться про-
кладання інших внутрішньобу-
динкових мереж, сантехнічні ро-
боти. Починаємо монтувати вен-
тиляцію.

Тривають штукатурні роботи. Фа-
сад пофарбований відповідно до 
проекту, але його оформлення ще 
не закінчене. На головному фасаді 
будуть намальовані казкові сюже-
ти. Ескіз малюнку вже затверджено. 

На території передбачено 9 
ігрових майданчиків для кожної 
групи, планується облаштувати 
маленький літній амфітеатр. Роз-
почалися роботи з благоустрою. 
Встановлюється капітальна ого-
рожа по межових знаках ділянки. 
Благоустрій та озеленення тери-
торії затримується через погод-
ні умови. 

Дитсадок планується від-
крити до 24 серпня. З 1 верес-
ня він вже має прийняти своїх 
маленьких вихованців.

Зараз ми працюємо з управ-
лінням освіти, щоб забезпечити 
садок повністю всім устаткуван-
ням: посуд, комп’ютери, ноутбу-
ки, штори, які в проекті не були 
враховані. Для цього додатково 
виділятимуться кошти. 

ЗВЕРНЕННЯ МЕШКАНЦІВ МІКРОРАЙОНУ УМБ-17
У редакцію газети «Вісті» 

звернулися мешканці мікро-
району УМБ-17. Публікуємо їх 
звернення.

Жителі мікрорайону хочуть ви-
словити подяку депутату міської 
ради нашого округу Шалімову Во-
лодимиру Іллічу за допомогу в на-
веденні ладу на території. За цей 
короткий проміжок часу встанов-
лені парканчики, посаджена липо-
ва алея, висаджені кущі бузку. На-
решті ми маємо достойного депу-
тата, який звернув увагу на наш 
мікрорайон. Сподіваємось на по-
дальшу співпрацю.
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МІСТО

В’ЯЧЕСЛАВ ДЕРКАЧ: 
«МИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ 
ПОДАВАТИ ПРИКЛАД»

Богдан РАК

— Прокоментуйте своє рішення.
— Початок ця історія бере у 

2015 році, коли почалось ство-
рення загонів територіальної обо-
рони. Вже тоді я звернувся до во-
єнного комісаріату, пройшов ме-
дичну комісію. Потім були збори, 
навчання. А зараз, у зв’язку зі ство-
ренням батальйону територіаль-
ної оборони, який вже формуєть-
ся на контрактній основі, необхід-
но знову пройти медичну комісію, 
подати документи та підписати 
контракт. Так званий контракт ре-
зервіста.

— Що передбачає цей контр-
акт? Чим він відрізняється від 
звичайного?

— Багатьох людей лякає саме 
слово контракт. Але контракт ре-
зервіста — це інша справа. Ти фак-
тично живеш звичайним життям. 
Час від часу проходиш навчальні 
збори. До служби ж ти приступаєш 
лише у разі оголошення військово-
го стану в країні. 

— Скільки ваших колег депута-
тів вступили у батальйон?

— На даний момент разом зі 
мною комісію пройшов Ілля Лу-
ців, також я знаю, що в тероборо-
ну збираються Євгеній Грона та Єв-
геній Сірик. Це приклад для людей, 
аби вони розуміли, що нічого тут 
жахливого немає. Проте у разі вій-
ни краще зустріти її підготовани-
ми. Це наша держава, наше місто, 
тут живуть наші діти, і ми повинні 
їх захищати.

— Ви впевнені у важливості і 

необхідності таких формувань?
— Цей батальйон необхідний. 

Адже основними завданнями те-
риторіальної оборони є забезпе-
чення умов для надійного функці-
онування органів державної вла-
ди, органів військового управління, 
стратегічного (оперативного) роз-
гортання військ, охорона та обо-
рона важливих об’єктів і комуніка-
цій, боротьба з диверсійно-розві-
дувальними силами, іншими озбро-
єними формуваннями агресора та 
антидержавними незаконно утво-
реними озброєними формування-
ми, підтримання правового режи-
му воєнного стану, а також охоро-
на та захист державного кордону 
України. Тобто головне завдання 
— охорона саме свого міста, під-
приємств критичної інфраструкту-
ри, таких як РЕМ чи водоканал. Ад-
же якщо вимкнуть світло, воду, пе-
рестане працювати каналізація, як 
довго ми протримаємось?

Це будуть люди, які пройшли 
навчання, знають один одного і 
вміють працювати в команді. Аби 
не трапилось такого, як у 2014 ро-
ці, коли на Донбас йшли непідго-
товлені люди.

— Що ви хотіли би сказати 
мешканцям громади?

— Закликаю усіх долучатись до 
батальйону територіальної оборо-
ни. Звісно, ми всі сподіваємось на 
мир, але якщо війна прийде до нас, 
відсидітись вдома не зможе ніхто. 
Тому краще зустріти її поряд із по-
братимами у бойовому підрозділі. 
Усі бажаючі можуть звернутись із 
відповідною заявою у Бориспіль-
ський військовий комісаріат. 

�� У�Борисполі�розпочалось�формування�батальйону�
територіальної�оборони.�До�нього�можуть�вступити�як�
звичайні�мешканці,�так�і�депутати�міської�ради.�Одним�
із�перших�до�нового�батальйону�тероборони�вступив�
депутат�В’ячеслав�Деркач.�Про�причини�свого�рішення�він�
розповів�«Вістям».

Бориспільський ОМВК

м. Бориспіль, 
вул. С. Камінського, 6 
тел: (04595) 6-25-71 
(мобілізаційний відділ) 
(04595) 6-23-45 
(черговий військового коміса-
ріату)

БЕЗДОРІЖЖЯ У ЦЕНТРІ БОРИСПОЛЯ
Інна КРИНИЧНА

Вулиця Нова асфальтувалася яки-
мись шматками. Від вул. Шевченка 
хоч і поганенький асфальт, але є. 
Закінчується асфальтове покрит-
тя посеред дороги, і до самої Євро-
пейської тягнеться майже польова 
ґрунтовка. Далі знову асфальтова-
на ділянка. І це все у центрі міста. 
У дощову погоду доводиться дола-
ти водні перешкоди. Мешканці бу-

динків від №15 до №23, які прожи-
вають поряд із незаасфальтованим 
відрізком вулиці Нова, підготували 
колективну заяву на ім’я Бориспіль-
ського міського голови з проханням 
відремонтувати їхню дорогу. У за-
яві зазначається, що вже звертали-
ся з цією проблемою у 2019 році. Ко-
пії передали редакції щотижневика 
«Вісті» та депутату Бориспільської 
міської ради Тамарі Трикоз, яка опі-

кується їхнім округом. 
У розмові з «Вістями» Тамара Три-

коз зазначила, що ця вулиця поки 
не потрапила до списку тих, які 
планується асфальтувати. За той 
мільйон гривень з міського бюдже-
ту, які розподіляє депутат, цю ділян-
ку дороги не відремонтуєш. До того 
ж на окрузі є й інші проблеми. «Бу-
демо шукати шляхи, щоб допомог-
ти людям», — зазначила депутат.   

ПРЕЗИДЕНТ ПІДПИСАВ ЗАКОН ПРО ПРИЗОВ 
РЕЗЕРВІСТІВ В АРМІЮ БЕЗ МОБІЛІЗАЦІЇ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про призов на військову службу резервістів 
в особливий період без оголошення мобілізації.

Закон передбачає, що призов резервістів у армію може проводитись без мобілізації. Це дозволить опера-
тивно доукомплектувати резервістами військові частини всіх сил оборони держави, чим суттєво підвищити 
їхню боєздатність під час військової агресії.

Також закон запроваджує новий вид військової служби — військова служба за призовом осіб із числа 
резервістів у особливий період.

За даними прес-служби Офісу Президента України 
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ЧОРНОБИЛЬ: 
СПОГАДИ ОЧЕВИДЦІВ

�� 26�квітня�Україна�вчергове�згадуватиме�героїв-
рятувальників�та�жертв�аварії�на�Чорнобильській�атомній�
електростанції.�У�переддень�річниці�«Вісті»�зустрілися�з�
родиною�Ковальових,�які�працювали�на�ЧАЕС�та�змушені�
були�покинути�Прип’ять�після�аварії,�ставши�одними�
з�багатьох�тисяч�переселенців.�Спогади�родини�про�
життя�біля�реактора�до�та�після�вибуху�—�у�матеріалі�
щотижневика.�

Наталія ТОКАРЧУК, фото з ро-
динного альбому Ковальових

Тамара та Микола Ковальови 
переїхали в Прип’ять у 1982 році, 
за чотири роки до аварії, разом із 
4-річним сином. До цього роди-
на мешкала в Росії, де теж працю-
вала на атомній станції. Спочатку 
молоді фахівці оселилися в сели-

щі Копачах, за 4 км від станції, по-
тім отримали кімнату в гуртожитку 
в Прип’яті, на вул. Ентузіастів. Че-
кали переселення в нову кварти-
ру, яку мали отримати вже у трав-
ні 1986 року. Та не судилося — вес-
няна ніч 26 квітня перекреслила всі 
плани та розділила життя на «до» 
та «після».

«Жили ми у гуртожитку біля 
річки Прип’ять. Чудове було міс-
це — з одного боку річка, з іншо-
го — ліс, а недалеко й станція, її 
було видно з вікон. Будинок, в 
якому ми ось-ось мали отримати 
житло, був неподалік, син повз 
нього щодня ходив у школу. Лі-
чили дні до переселення, та хто ж 
знав, що переселитися доведеть-
ся зовсім в інше місце, — згадує 
Тамара. — У гуртожитку жила 
молодь, багато мам із маленьки-
ми дітьми. Їхні чоловіки, як і мій, 
працювали на ЧАЕС. Вранці 26 
квітня я зайшла на кухню готува-
ти сніданок сину перед школою, 
а сусідка питає: «В тебе вікна від-
криті? Іди зачини й повертайся, 
дещо скажу». Потім розповіла, що 
на станції сталось щось серйозне, 
бо її чоловіка терміново забрали 
вночі, але причину не сказали. 

Я була у відпустці, але працю-
вала якраз моя зміна, 5-та, тому 
я відразу побігла телефонувати 
подружці-вахтерці на станцію. 
Питаю у неї: «У вас щось сталось, 
це правда?». Вона відповіла «Так» 
і почала плакати, і нас відразу 
роз’єднали. Після цього зв’язок 
зі станцією взагалі відключили», 
— розповідає Тамара Ковальова. 

Згадує, що відразу після цього 
розбудила чоловіка порадитись, 
чи відправляти малого в школу. 
Родина вирішила — раз нічого 
не повідомляють, то небезпеки 
немає, можна йти. Син пішов у 
школу, а жінка з чоловіком на 
базар, якраз була субота. Дорога 
проходила повз автостанцію, а 
звідти видно 4-й енергоблок. «Ми 
були шоковані — видно було, що 
він зруйнований і звідти йде дим. 
Чоловік відразу сказав: «Біжи за-
бирай дитину зі школи і сидіть 
удома, а я йду на станцію». 

У школі було все спокійно, але 
син розповів, що їм давали якісь 
таблетки. Навчання не припи-
няли, та Сашка я забрала. Пішли 
спочатку в музичну школу, там 
мали бути екзамени, а потім — 
солодкий стіл для дітей. Ішли й 
дивувалися — на вулиці купа 
людей, малеча гуляє, тепло й со-
нячно, наче й не сталось нічого. 
Єдине, що машини миють вулиці 
— але їх у Прип’яті часто мили, 
тому на це ніхто уваги не звертав. 

У музичній школі одна з мам (її 
чоловік працював у нічну зміну) 
повідомила, що на станції аварія, 
порадила всім іти додому і, якщо 
в домі є алкоголь, налити собі по 

50 г горілки, а дітям дати по сто-
ловій ложці вина. Так ми і зроби-
ли разом із сусідками, вони вже 
всі сиділи вдома з дітьми. 

Десь о 5-й годині вечора хтось 
почав кричати: «Станція горить!». 
Ми всі висипали на балкон, було 
видно полум’я та чути, як вибу-
хає шифер. Стояли дивилися усі, 
разом із дітьми, аж поки один чо-
ловік не прибіг та не вигнав нас. 
А потім ще й вхід на балкон забив 
дошками, щоб точно ніхто вже не 
вийшов. 

Трохи згодом повернувся чо-
ловік, сказав, що на станцію ніко-
го не пропускають, стоїть кордон. 
Відповідно, не випускають звідти 
теж нікого. Залишається тільки 
чекати. 

Вночі нас підняли по сигналу 
тривоги, сказали збиратися, всіх 
будуть вивозити. Інформації ні-
якої — чому, куди, чи надовго, 
що брати з собою. Поки в поспіху 
збиралися, навіть посварилися з 
чоловіком, — він виймав із валі-
зи речі, які я зібрала, і казав, що 
вони вже мені не знадобляться. 
Потім дали сигнал «відбій», сказа-
ли, виїзд відміняється. Але спати 
вже не міг ніхто», — згадує події 
26 квітня Тамара Ковальова. 

Ще вдосвіта одна з родин, що 
мала немовля, вирішила виїз-
дити самостійно, на власному 
авто. А вже вранці 27-го квітня з 
гуртожитку нікого не випускали, 
навіть у магазин. 

Згодом по радіо передали по-
відомлення: виїжджаємо лише 
на 3 дні, взяти найнеобхідніше, 
документи та продукти. 

«Після полудня під’їхали авто-
буси, ми сіли. Їхали чомусь дуже 
довго, вже затемно приїхали в 
село неподалік Тетерева. Там нас 
почали «роздавати» по дворах. 
Просто підходили до хати, стука-
ли і запитували, скількох можете 
взяти до себе. Нас узяли бабуся 
з дідусем, хоч самі вони жили 
в тісноті. Побули там лише три 
дні, навіть допомагали саджати 
картоплю. За цей час ніхто нічо-
го не повідомляв про подальші 
дії. Через три дні повідомили: у 
Прип’ять повертатися не будемо, 
в кого є рідні чи знайомі в інших 
містах, їдьте до них, але залиште 
інформацію, де вас потім шу-
кати. До стареньких, у яких ми 
жили, приїхали їх діти та онуки, 
теж виселені з 10-кілометрової 
зони, тому довелось думати, до 
кого можна поїхати, бо близькі 
родичі жили далеко, аж у Сибі-
ру. Грошей у нас було небагато, 
добрались до Вологди, там жила 
тітка чоловіка. А трохи згодом 
змогли додзвонитися до родичів 
у Сибіру», — розповідає жінка. 

Микола Ковальов відправив 

дружину з сином до дідуся з ба-
бусею в Сибір, у Красноярський 
край, а сам повернувся у Прип’ять 
на роботу. Через кілька тижнів 
закінчилась відпустка Тамари, 
тому і їй довелося повертатися 
на ЧАЕС, тим більше працівників 
там не вистачало. «Ніякої інфор-
мації не було, що там відбувається. 
Але відпустка закінчилася, отже 
я маю бути на роботі, тому й по-
вернулась. Працювали вахтовим 
методом по 15 днів, жили в піо-
нерському таборі «Сказочный». 
Після кожної вахти можна було 
їхати в будь-яке місце, в тому чис-
лі на відпочинок. Після першої 
вахти в червні нам з сином дали 
путівку на море, в санаторій. А 
вже в інші вахти їздили в Крас-
ноярський край, до сина. Потім 
нам дали квартиру в Києві, на 
Харківському масиві, і ми нарешті 
змогли воз’єднатися», — згадує 
Тамара Ковальова. Тоді ж родина 
отримала допомогу від держави, 
щоб почати життя на новому місці. 
Переселенцям виплачували 4000 
на першого члена сім’ї, 3000 на 
другого, і по півтори на кожного 
наступного. У спецмагазині піс-
ля новосілля можна було купити 
меблі, побутові товари та вдягти 
родину. Допомагав виплатами і 
Міжнародний Червоний Хрест. 

На ЧАЕС на роботу жінка, якій 
на той час було 28 років, їздила 
ще півтора роки, працювала до-
зиметристом. Чоловік відпрацю-
вав після аварії ще шість років.

Страшна�ніч Велике�переселення

• Тамара Ковальова з колегами-дозиметристами ЧАЕС.
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Олександру Ковальову на момент 
аварії було 8 років, та спогади дитин-
ства закарбувалися в пам’яті. Каже, 
Прип’ять була та залишиться його 
улюбленим містом. Тут було все для 
дитячого дозвілля та розвитку — су-
часні дитячі садки та школи, спортив-
ні заклади, стадіон та басейн, вели-
кий будинок культури, де в 4 роки, 
відразу після переїзду, малий Сашко 
почав займатися музикою в хоровій 
студії та у класі фортепіано. 

Останній день у Прип’яті чо-
ловік пам’ятає в подробицях. «Я 
добре пам’ятаю, як горів реактор. 
Це було таке враження для нас, 
хлопчаків. Як заворожені дивили-
ся з балконів, друзі й на вулицю 
вибігали, в інших будинках з да-
хів спостерігали. Тоді не розуміли 
всієї серйозності того, що сталося. 
Ми часто згадуємо того чоловіка, 
що вигнав нас із балкону та забив 
вікна. Тоді ображалися, бо в інших 
будинках люди спостерігали за по-
жежею мало не до ранку. Зараз ро-
зумію, що вони через недбалість 
«ухопили» велику дозу радіації. 

На ранок нам забороняли на ву-
лицю виходити, але ми все одно 

втікли, бігали з друзями, аж поки 
не настав час у автобуси сідати. 
Звичайно, не думали, що вже не 
побачимося. Поїздка сприймалася 
лише як велика пригода», — роз-
повідає Олександр Ковальов. 

У Прип’яті він більше не бував. 
Не тому, що нецікаво і не тому, 
що не сумує за містом. Скоріше, 
навпаки. «Я знаю, що мені буде 
важко дивитися на те, що сталося 
з Прип’яттю, з тими місцями, де я 
любив гратися з друзями. В мене 
було щасливе, безтурботне дитин-
ство до 1986 року. Місто зелене, 
чисте, тихе, спокійне. Я в 7 років 
ходив щодня до школи пішки 2 
кілометри, і батьки могли не пе-
реживати, що зі мною щось ста-
неться. Ніякої злочинності, навіть 
слова такого ми не чули і не знали. 
Ніхто нічого не зачиняв, злодіїв не 
боялися, бо їх і не було. Завжди є 
чим зайнятися — рибалка, гриби, 
ягоди. Щоранку з татом займалися 
спортом — бігали вздовж річки по 
«стежці здоров’я». Нехай ці місця 
залишаться в моїх спогадах таки-
ми, як я їх бачив востаннє, у дитин-
стві», — каже Олександр. 

Через деякий час після аварії 
переселенцям дозволили повер-
нутися у місто, щоб забрати необ-
хідні речі. Родині Ковальових не 
пощастило — коли проводила-
ся дезінфекція, струмінь води із 
брандспойта розбив шибку вікна 
і всю кімнату залило водою. «Вся 
наша пам’ять залишилась там, у 
Прип’яті, ми не змогли взяти нічо-
го, лише декілька фото, вцілілих 
від води», — Тамара Ковальова 
показує старі знімки: чоловік із 
сином у маленькій кімнаті в гур-
тожитку, старий будинок у Копа-
чах, Сашко біля фортепіано. 

Наступного разу у Прип’ять по-
трапили лише у 2003 році. «Зви-
чайно, були шоковані спочатку, 
плакали. Все заросло чагарниками, 
деревами. Квартири розграбовані. 
Це зараз вже більш-менш спокій-
но можемо згадувати все, звикли, 
а тоді було боляче дивитися. 

Адже місто було молоде, гарне. 
Забезпечення було на найвищо-
му рівні, в магазинах усе було. 
Продукти високої якості, меблі, 
одяг. Жили люди добре. Для дітей 
теж було все, запрошували в шко-
ли найкращих учителів, для хоро-

вої студії керівника «виписали» 
аж із Удмуртії. Всі можливості для 
заняття спортом, для розвитку. 
Наче комунізм у окремому місті», 
— згадує Тамара. 

19 квітня цього року трапи-
лась нагода знову потрапити в 
Прип’ять, з групою компанії «Чор-
нобиль Тур». Щоправда, поїздка 
трохи розчарувала. Адже мріяли 
побачити свій дім, інші пам’ятні 
місця. Натомість атомну станцію 
Тамара та Микола Ковальови 
змогли побачити лише з вікна 
автобуса. Ходити по місту теж 
не дозволили, як і піти до своїх 
будинків. 

На запитання, чи дивилася 
фільми про Чорнобиль та як їх 
оцінює, Тамара відповідає: філь-
ми про Чорнобиль не дивиться. 
Спочатку не могла, було важко 
психологічно. В минулому році 
всі говорили про новий амери-
канський серіал «Чорнобиль», 
але наслухавшись негативних 
відгуків, подружжя відмовилось 
від перегляду: «Кажуть, що люди 
наші там показані негативно, 
тому не хочемо дивитися. Може, 
пізніше». 

Радіація підступна тим, що «не 
кусається» — людина не відчуває 
її впливу. Єдине, що може відчува-
тися відразу — легке першіння чи 
пощипування в горлі. Коли доза 
відразу велика — запаморочення 
і блювота, які згодом проходять. 
А тим часом починається руйну-
ватися імунна система, а за нею 
слідом під удар потрапляють всі 
інші органи. 

Навіть працівники ЧАЕС, що 
повернулися до роботи в зону 
ураження, не до кінця усвідомлю-
вали небезпеку та наслідки свого 
перебування там, що вже казати 
про інших. 

«Ми навіть жалітися на погір-
шення самопочуття боялися, бо 
могли втратити все. Якось в мене 
сильно боліла голова, треба було 
просити таблетку. Мені сказали: 
«Підеш жалітися, тебе виведуть із 
Зони, залишишся ні з чим». У нас 
же нічого не залишилось — ні 
житла, ні речей, квартири почали 
давати пізніше. Тому ми займали-
ся самолікуванням, нікому нічого 
не повідомляли про погіршення 
стану. Взимку 1987-го року поча-
лися запаморочення, але не дуже 
на це зважала, думала від довгих 
переїздів у автобусі на роботу. 
Вже влітку, коли нам проводили 
медичну комісію у Пущі-Водиці, 
виявили певні проблеми зі здо-
ров’ям. Призначили лікування. 
Але після нього знову — то одне, 
то інше, весь час щось «вилази-
ло». А от чоловік перші роки вза-
галі не хворів, дуже сильним та 

кріпким був, зате згодом отримав 
«по повній». 

Крім того, він був пильним та 
строгим — і сам постійно носив 
захисні засоби, і інших приму-
шував. Бо бувало, як зараз із ма-
сками: «Ой, літо, ой, жарко, нез-
ручно, зніму я респіратор, що я 
буду в ньому сидіти весь час». 
Спецодяг не всі хотіли носити. 
Улітку солдати працювали, їх по-
переджали: з доріжок не сходи-
ти, в ліс не заходити, тварин не 
чіпати, фрукти з дерев не їсти. Та 
хто ті рекомендації виконував, не 
могли втриматись. Фрукти гарні 
на вигляд, чому ж не з’їсти влітку 
в селі яблуко чи грушку. Котики, 
собачки лащаться — їх гладять, 
на руки беруть. Пам’ятаю, кішка 
кошенят народила — вони під-
росли, а на дерево залізти не 
можуть, бо кігтів у них немає. Всі 
приходили на них дивитись, це 
був перший випадок, коли поба-
чили аномалії серед тварин після 
аварії», — згадує жінка. 

Зараз Тамара на пенсії по ін-
валідності, опромінення далося 
взнаки, перенесла кілька опера-
цій, але тримається жваво. Чоло-
вік постраждав більше, адже від-
працював дозиметристом після 
аварії 6 років. Спочатку онкологія 
щитовидної залози та дві опера-
ції. Потім серце, три шунтування. 
Онкологія нирки та сечового мі-
хура, знову шість операцій. Після 
останньої операції зміг встати з 
інвалідного візка та почати знову 
рухатись. 

«Він оптиміст по життю, ніко-
ли не здається. Та й уся наша 
родина, тому й змогли боро-
тися з численними хворобами 
після опромінення. І це мені ще, 
вважайте, пощастило. Якби не 
відпустка, в якій я перебувала, 
в ніч аварії я була б в епіцентрі 
вибуху, разом із моїми колегами 
по зміні. 

Моя подружка, що працюва-
ла в нічну зміну, коли вибухнув 
реактор, потім розповідала, як 
тягала на собі пожежників, що 
втрачали свідомість, потім блю-
вала, і знову бігла витягувати 
людей. Отримала величезну дозу 
опромінення, знищене здоров’я 
— а інвалідність в Києві не хотіли 
давати, відмовили, хоча інститут 
у Москві, куди її доправили для 
обстеження, дав рекомендацію на 
присвоєння групи.

А зараз взагалі чорнобильські 
пенсії по інвалідності скоротили. 
Причому тим, хто пережив най-
гірше та працював у зоні місяці 
й роки. Високі пенсії отримують 
ті «чорнобильці», що були ві-
дряджені туди на роботу, а ми 
вважаємося добровольцями, бо 
залишились там працювати до-
бровільно. Знаю людей, які при-
їздили у відрядження в зону на 
два-три дні і вважаються ліквіда-
торами, відповідно отримують 
втричі більшу пенсію, ніж я. Ка-
жуть, що переглядатимуть це пи-
тання, але чи виконають обіцянку, 
невідомо», — розмірковує Тамара 
Ковальова. 

Вкрадене�дитинство

Додому�—�лише�на�екскурсію

Невидимий�ворог

• Разом із сином Олександром.

• Подружжя Ковальових 
у Прип’яті в квітні 2021 р.

• Прип’ять сьогодні.
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ЗОНА ВІДЧУЖЕННЯ

КОНЯЧКА ПРЖЕВАЛЬСЬКОГО, ВРЯТОВАНА З ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ, 
ВІДЗНАЧИЛА ПЕРШИЙ ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
Ірина КОСТЕНКО

На території зони відчуження 
створено Чорнобильський ра-
діаційно-екологічний біосфер-
ний заповідник, де комфортно 
почувається дика популяція ко-
ней Пржевальського. Рік тому, 
коли горіли чорнобильські ліси, 
на згарищі знайшли самотнє ло-
шатко — самочку. 

21 квітня 2020 року лошатко 
Пржевальського з обгорілими ко-
питцями потрапило на реабілітацію 
до притулку для диких тварин на 
базі кінноспортивного клубу «Маг-
нат», що у селі Чубинське на Бори-
спільщині. Нову підопічну назвали 
Ванількою.

Спочатку вважали, що їй близь-
ко місяця від народження, але по-
тім зрозуміли, що вона значно 
менша. За ознаками (зуби, копит-
ця, пупок) визначили, що малечі на 
той час було всього 3-4 дні, тому 
днем народження визначили да-
ту 17 квітня. Звичайно, це не точ-
но. Але яка різниця? 21 квітня — 
день порятунку Ванільки, а 17 квіт-
ня відтепер є її офіційним Днем на-
родження. 

За цей рік красуня Ванілька ви-
росла. Вважається, це єдина поро-
да коней, яких не вдалося приручи-
ти. Але виявилося, що з ними мож-
на подружитися — любов і турбота 
творять дива. Тваринка комфорт-

но почувається поряд із родича-
ми-кіньми, прекрасно контактує з 
людьми, особливо любить свою до-
глядальницю Аніту. 

Копитця у Ванільки вже повні-
стю відновилися, але ще потребу-
ють корекції. У природу її випусти-
ти вже неможливо, дуже вже вона 
прив’язана до людей. Для Ванільки 
планують звести будиночок і ого-
родити персональну територію. Всі, 
хто хоче привітати іменинницю не 
лише словами, можуть перераху-
вати кошти на окремий рахунок у 
ПриватБанку для втілення цієї ідеї 
в життя. 

Карта ПриватБанку 4149 6293 
1472 3115

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ 
УКРАЇНИ», ЗАСТУПНИКА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ», ЧЛЕНА РАДИ 
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ НАДІЇ ДРАПЕЙ З НАГОДИ 35-Х РОКОВИН ТРАГЕДІЇ НА 
ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

Ось уже 35 років минуло від дня 
трагедії на Чорнобильській АЕС. 
Найбільшого лиха від цієї катастро-
фи зазнали жителі Чорнобильсько-
го та Поліського районів. Я та моя 
родина вимушено потрапили до 
Борисполя, і ми щиро вдячні бори-
спільській землі та бориспільцям, 
що прийняли нас. Поліщуків роз-
селили по всій Україні. І нині, ку-
ди б ми не поїхали, всюди можемо 
зустріти своїх земляків. Дві трети-
ни Поліського району відселено, 
ця територія відходить у небуття. 
Проте ми завжди пам’ятаємо всіх 
загиблих, кого забрав Чорнобиль.  

Саме тому 26 квітня в Бориспо-
лі об 11-й годині на території Кни-
шового меморіальноого парково-
го комплексу відбудеться вшану-
вання 35-х роковин трагедії на Чор-
нобильській АЕС. Запрошуємо всіх 
небайдужих!

Дякую всім активістам органі-
зації за допомогу інвалідам-чор-
нобильцям. Особливо хочеться 
вшанувати: Гальця Володимира 
Миколайовича, Дубину Анатолія 
Семеновича, Кацан Василя Андрі-
йовича, Ліхой Анатолія Семенови-
ча, Вашецького Віталія Васильови-
ча, Магіровського Віктора Дмитро-
вича, Ковальова Миколу Олексан-
дровича, Мельника Володимира 
Анатолійовича, Гануша Олексан-
дра Миколайовича, Короленка 
Олександра Миколайовича та Ко-
роленка Сергія Миколайовича та 
багатьох інших за активну участь 
у роботі організації.

Також хочу відзначити меценатів, 
які всі ці роки допомагають чорно-
бильцям — це Шалімов Володи-
мир Ілліч та Шалімов Ігор Володи-
мирович. Дякую вам за ваш внесок 
в життя нашої громади. 

�� ДОВІДКОВО
Станом на 1 березня 2021 року на обліку в управлінні соціального 

захисту населення Бориспільської міської ради перебуває 2498 осіб, 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Серед них 1305 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та 1018 
потерпілих від Чорнобильської катастрофи.

Бориспільська міська громадська організація інвалідів «Союз Чор-
нобиль України» запрошує всіх чорнобильців: ліквідаторів, потерпілих, 
інвалідів, вдів вступати до лав організації.

Ми знаходимося за адресою: м. Бориспіль, вул. Бежівка, 1, поверх 2 
(ліворуч).

Прийом громадян: щосереди з 10 до 12 години.

У ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ 
РЕМОНТУЮТЬ ДОРОГИ

Минулого року Укравтодор 
взяв на свій баланс майже 200 км 
доріг у Зоні відчуження. Вже цьо-
го року у рамках програми «Ве-
лике будівництво» почались ре-
монтні роботи дороги від КПП 
«Дитятки» до Прип’яті, а також 
під’їзд до ЧАЕС. 

«Наше завдання — за три ро-
ки привести до ладу популярні ту-
ристичні маршрути та забезпечити 
нормальний доступ до Зони приро-
доохоронців, науковців, енергети-
ків та підприємців. Оновлення ос-
новного туристичного маршруту 
в Зоні відчуження — один символ 
відродження цих територій», — по-

відомив голова Укравтодору Олек-
сандр Кубраков.

Він також навів дані Держагент-
ства з управління зоною відчужен-
ня: з 2015 до 2019 року кількість ту-
ристів у Зоні збільшилася з 8 до 124 
тисяч, з них майже 80% — іноземці.

Крім того, з 2018 року на території 
Зони працює перша сонячна електро-
станція — Solar Chernobyl. Ряд інвес-
торів з України та світу розглядають 
можливість будівництва нових соняч-
них електростанцій, адже тут є і до-
ступна земля, і необхідні потужності 
для транспортування електроенергії.

Джерело: прес-служба Укравто-
дору
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Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ГЛУСКО УКРАЇНА» (газонаповнювальна стан-
ція), розташована за адресою: 08304, Київська 
обл., м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 15, має на-
мір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря.    

Газонаповнювальна станція на вул. Завок-
зальна, 15 в м. Бориспіль призначена для при-
йому, зберігання та відвантаження зрідженого 
вуглеводневого газу (ЗВГ).

Джерелами утворення забруднюючих ре-
човин є: база зберігання ЗВГ(10 підземних 
резервуарів V= 200 м3 кожен), резервуар для 
зливу залишків ЗВГ з фільтра сепаратора V=5 
м3, резервуари для конденсату (2 шт.), V=5 м3 
кожен, залізнична зливна естакада на 6 зливних 
постів, насосно-компресорне відділення, філь-
три-сепаратори типу ФСГ (4 од.), пости наливу 
газу в автоцистерни, міжцехові газопроводи, 
котельня, дизель-генератор, КНС, вантажний 
автотранспорт, гостьова автостоянка.

Забруднюючі речовини, які потрапляють у 
процесі діяльності підприємства до атмосфер-
ного повітря, це: оксиди азоту (оксид та діоксид) 
у перерахунку на діоксид азоту – 0,275 т/рік, 
азоту(1)оксид N2O — 0,0003т/рік, оксид вугле-
цю — 0,29 т/рік, вуглецю діоксид —17,078 т/
рік, речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок, недиференційованих за складом — 
0,0044 т/рік, діоксид сірки (діоксид та триоксид) 
у перерахунку на діоксид сірки — 0,00258 т/рік, 
неметанові леткі органічні сполуки — 0,00064 
т/рік, аміак — 0,000076 т\рік, бутан — 31,264 
т/рік, пропан — 31,264 т/рік, етилмеркаптан 
— 3,77*10-9 т\рік, метилмеркаптан — 1,1*10-4 
т\рік, сірководень — 1,3*10-5 т/рік, метан — 
0,005 т/рік, ртуть та її сполуки (у перерахунку 
на ртуть) — 5,0*10-8 т/рік, вуглеводні граничні 
С12-С19 (розчинник РПК-26611 та ін.) в перера-
хунку на сумарний органічний вуглець — 0,057 
т/рік.

Загальний максимальний обсяг викидів за-
бруднюючих речовин складає 80,241 т/рік.

Рівень забруднення атмосферного повітря не 
перевищує гранично припустимі концентрації 
для населених місць, встановлених Міністер-
ством охорони здоров'я України.

Зауваження та пропозиції щодо намірів над-
силати в місячний термін до Київської обласної 
державної адміністрації за адресою: 01196, м. 
Київ, вул. Лесі Українки, 1.

Тел. (044) 286-84-11
E-mail: zvern@koda.gov.ua

30.04.2021 року об 11.00 відбу-
деться встановлення меж земельної 
ділянки гр. М.М. Лук’яненко за адре-
сою: Київська обл., Бориспільський 
р-н, с. Рогозів, вул. Іванківська, 1-а. 

Просимо у вказаний час прибути 
власників суміжних земельних ді-
лянок, представника ветеринарної 
лікарні. 

Повідомлення про оприлюд-
нення проекту «Детальний план 
території земельних ділянок в селі 
Чубинське Бориспільського району 
Київської області» та звіту про стра-
тегічну екологічну оцінку 

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

Проект «Детальний план те-
риторії земельних ділянок в селі 
Чубинське Бориспільського ра-
йону Київської області» розро-
блено з метою деталізації архі-
тектурно-планувальних рішень 
попередньо розробленої місто-
будівної документації з урахуван-
ням раціонального розташування 
об’єктів нового будівництва, а 
також здійснення інженерного за-
безпечення в межах території, що 
проектується (кадастрові номери 
ділянок - 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 інженерного 
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.

Розробник – ТОВ «Адванс Інвест».
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 почина-
ється з 24 квітня 2021 року і триває 
до 24 травня 2021 року. 

б) способи участі громадськос-
ті (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) зауваження 
і пропозиції до проекту докумен-
та державного планування та звіту 
про стратегічну екологічну оцінку. 
Пропозиції і зауваження, подані піс-
ля встановленого строку, не розгля-
даються.

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

Громадські слухання відбудуться 
у приміщенні Інституту розведення 
та генетики тварин 05 травня 2021р. 
о 18:00 годині за адресою: с. Чубин-
ське, вул. Погребняка, 1. Заплановано 
прилюдне обговорення проекту мі-
стобудівної документації «Детальний 
план території земельних ділянок в 
селі Чубинське Бориспільського ра-
йону Київської області»  та Звіту про 
стратегічну екологічну оцінку  (розділ 
«Охорона навколишнього природно-
го середовища»).

г) орган, від якого можна отри-
мати інформацію та адресу, за якою 
можна ознайомитися із проектом 
«Детальний план території зе-
мельних ділянок в селі Чубинське 
Бориспільського району Київської 
області» та звітом про стратегічну 
екологічну оцінку:

Ознайомитись із проектом «Де-

тальний план території земельних 
ділянок в селі Чубинське Бориспіль-
ського району Київської області»  та 
звітом про стратегічну екологічну 
оцінку можна в приміщенні Присто-
личної сільської ради за адресою: 
Київська область, Бориспільський 
район, с. Велика Олександрівка, 
вул. Гагаріна, 11.

Проект «Детальний план те-
риторії земельних ділянок в селі 
Чубинське Бориспільського району 
Київської області» та звіт про стра-
тегічну екологічну оцінку доступні 
за посиланням: schaslyve-rada.gov.
ua.

Повідомлення про оприлюд-
нення проекту детального плану 
доступне 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 Олександрів-
ка, вул. Гагаріна, 11. 

Відповідальним за розгляд 
пропозицій громадськості є в.о. 
начальника відділу архітектури та 
будівельного інспектування Сова 
Володимир Григорович. 

Електронна адреса: Sovik_v@ukr.
net.

Зауваження і пропозиції при-
ймаються у строк з 24.04.2021 по  
24.05.2021.

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 державного 
планування:

Проведення транскордонних 
консультацій не потребує.
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ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�2.40, 3.15 Енеїда
6.30�М/ф "Іванко Та Воронячий Цар"
6.40�М/ф "Котигорошко"
6.50�М/ф "Тредичіно"
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 "Самсон і Даліла" 2 с. (12+)
11.05�Солодка дача
11.25�Телепродаж
12.00,�13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10,�21.35, 0.10, 5.45 Спорт
15.20�UA:Фольк
16.30�Т/с "Гордість" (12+)
17.25�Наші гроші
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+)
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, 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,�21.50 Комедія "Свати"
22.55,�23.55 Комедія "Кухня"
0.55�Комедія "Сусіди 2"
2.35�Фентезі "Грінч - викрадач різдва"
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 "Сіссі - молода імператриця"
14.35,�15.30 "Вещдок"

16.25�"Вещдок. Особый случай"
18.00,�19.00, 3.40 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�"Вещдок. Опережая время"
23.55�Т/с "Любов за законом" (16+)
1.35�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 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" 13, 14 с. (16+)
23.10�Т/с "Мій милий знайда" 1, 2 с. (12+)
1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Мій милий знайда" (12+)
3.30�Контролер

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, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
13.30,�16.15, 22.40 Т/с "Розтин покаже" 

(16+)
17.05�Х/ф "Найманий вбивця" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.15�Секретний фронт Прем’єра
1.20�Х/ф "Дедпул-2" (18+)
3.05�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
5.00�Абзац
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 "Пікселі" (16+)
13.00�Екси (16+)
15.10�Хто зверху? (12+)
19.00,�20.00 Вар'яти (12+)

21.00�Х/ф "12 друзів Оушена"
23.40�Х/ф "Екстрасенси" (18+)
1.40�Т/с "Шлях чарівника"
2.30�Служба розшуку дітей

СТБ.
4.50�Т/с "Лист очікування" (16+)
7.00�Т/с "Комісар Рекс"
10.45�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+)
18.00�СуперМама (12+)
19.00�Мій секрет
20.20,�22.45 Т/с "Папаньки" (12+)
23.05�Т/с "Доньки - матері" (12+)

ПРЯМИЙ.
7.00,�8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.45 "Репортер". Новини

7.10,�8.10 "Новий день"
9.10,�10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.10,�14.15 "Великий день"
15.10�"Дзвінок"
16.00�"Час пік"
17.10�"Ситуація"

18.15�"Ехо України"
20.00�"Прямий ефір"
22.00�"Прямий" контакт"
23.00�"Новини від Христини"

НТН.
5.50�"Будьте здоровi"
7.50,�16.50, 2.50 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 2.20 "Свідок"
9.00�Х/ф "Сімнадцятий трансатлантичний"
10.45,�12.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.45�"Легенди карного розшуку"
17.50�"Вартість життя"
18.30�"Акцент"
23.10�Х/ф "Акселератка"
0.55�"Реальні злочинці"
1.55,�3.10 "Речовий доказ"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�2.40, 3.15 Енеїда
6.30�М/ф "Рукавичка"
6.40�М/ф "Козлик та його горе"
6.50�М/ф "Як їжачок шубку міняв"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 5.10 Новини
7.05,�8.05, 9.05 Суспільна студія. Головне
9.30�Х/ф "Самсон і Даліла" 1 с. (12+)
11.05�Солодка дача
11.25�Телепродаж
12.00,�13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10,�21.35, 0.10, 5.45 Спорт
15.20�UA:Фольк
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�Наші гроші
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, 4.10 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,�23.50 Комедія "Кухня"
0.50�Комедія "Сусіди: на стежці війни"
2.35�Трилер "Людина темряви"
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 "Сісcі"

14.35,�15.30 "Вещдок"
16.30�"Вещдок. Особый случай"
18.00,�19.00, 3.45 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�"Вещдок. Опережая время"
23.55�Т/с "Любов за законом" (16+)
1.35�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, 3.10 

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" 11, 12 с. (16+)
23.10�Т/с "Ніколи не здавайся" 1, 2 с. 

(12+)
1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Ніколи не здавайся" (12+)
4.00�Реальна містика

ICTV.
4.15�Скарб нації
4.25�Еврика!
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, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
13.45,�16.15, 22.40 Т/с "Розтин покаже" 

(16+)
17.00�Х/ф "Початковий код" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.15�Громадянська оборона Прем’єра
1.25�Х/ф "Дедпул" (18+)
3.05�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
5.00�Абзац
6.00,�7.30 Kids' Time
6.05�М/с "Том і Джеррі"
7.35�Орел і Решка
8.30�Т/с "Надприродне" (16+)

11.00�Х/ф "Повітряна в'язниця" (16+)
13.10�Екси (16+)
15.10�Хто зверху? (12+)
19.00�Де логіка? (12+)
20.00�Improv Live Show (12+)
21.00�Х/ф "11 друзів Оушена"
23.20�Х/ф "Мистецтво обману" (16+)
1.30�Х/ф "Перший контакт" (16+)

СТБ.
4.25�Т/с "Лист очікування" (16+)
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
15.40�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 "Доньки - матері" (12+)

ПРЯМИЙ.
7.00,�8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.45 "Репортер". Новини

7.10,�8.10 "Новий день"
9.10,�10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.10,�14.15 "Великий день"
15.10�"Дзвінок"
16.00�"Час пік"
17.10�"Ситуація"
18.15�"Ехо України"
20.00�"Прямий ефір"
22.00�"Прямий" контакт"
23.00�"Війна за незалежність"

НТН.
5.45�"Свідок. Агенти"
7.50,�16.50, 2.25 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 1.55 "Свідок"
9.00�Х/ф "Загін особливого призначення"
10.40,�12.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.40�"Легенди карного розшуку"
17.50�"Будьте здоровi"
18.30�"Акцент"
23.15�Х/ф "Убити "Шакала" (16+)
0.40�"Реальні злочинці"
3.05�"Речовий доказ"
3.50�"Правда життя"
4.50�"Top Shop"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

СЕРЕДА,  28 квітня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�2.45 Енеїда
6.30�М/ф "Черевички"
6.40�М/ф "Чарівні окуляри"
6.50�М/ф "Нікудишко"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.05, 5.25 Новини
7.05,�8.05 Суспільна студія. Головне
9.05�Д/ф "Розщеплені на атоми" (12+)
11.25�Телепродаж
12.00�Хлилина мовчання: День 

чорнобильської трагедії
12.01,�13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10,�21.25, 0.30, 5.50 Спорт
15.20,�18.55 "Чорнобиль. Відродження"
16.30�Т/с "Гордість" (12+)
17.25�"Дикі тварини"
20.00�Спецпроєкт "Люди Зони"
21.35�"Зворотний відлік"
23.30�Перша шпальта
0.40�"Світ дикої природи"
1.10�Т/с "Віра" (16+)
4.15�Д/ф "Вибір"

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"
18.30�"Вражаючі історії ТСН"
20.45�Бойовик "Трансформери: помста 

полеглих"
23.45�Трилер "Кінець світу"
2.05�"Голос країни 11"
5.30�"Життя відомих людей"

ІНТЕР.
3.15�Х/ф "Розпад"
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, 9.20 "Ранок з Інтером"

10.05,�18.00, 19.00, 3.45 "Стосується 
кожного"

12.25�Х/ф "Виклик інспектора" (12+)
14.15�Х/ф "Трьох потрібно прибрати" 

(16+)
16.05�"Жди меня. Україна"
20.00�"Подробиці"
21.00�"Вещдок. Опережая время"
23.55�Т/с "Любов за законом" (16+)
1.35�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
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" 9, 10 с. (16+)
23.10�Т/с "Чорна квітка" 1, 2 с. (12+)
1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Чорна квітка" (12+)
4.00�Реальна містика

ICTV.
5.05�Скарб нації
5.15�Еврика!
5.20�Служба розшуку дітей
5.25,�13.40 Секретний фронт
6.00�Факти тижня
8.45�Факти. Ранок
9.10,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05,�13.15 Х/ф "Той, хто біжить по лезу 

- 2049" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.40,�16.15 Х/ф "Людина з залізними 

кулаками" (16+)
16.55�Х/ф "Центуріон" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.05�Теорія змови
21.25�Т/с "Пес" (16+)
22.35�Свобода слова
0.00�Х/ф "Ешер" (16+)
1.55�Громадянська оборона
2.25�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
5.00�Х/ф "Війна драконів" (16+)
6.50�Х/ф "Лялька" (16+)
8.30�Т/с "Надприродне" (16+)

11.10�Х/ф "Вірус" (16+)
12.50�Х/ф "Скайлайн" (16+)
14.40�Х/ф "Скайлайн 2" (16+)
16.50�Х/ф "Бамблбі" (12+)
19.00�Від пацанки до панянки (16+)
21.20�Х/ф "Метелик" (16+)
0.00�Х/ф "Щоденники Чорнобиля" (16+)
1.50�Т/с "Шлях чарівника"
2.40�Служба розшуку дітей
2.45�Зона ночі

СТБ.
5.15�Х/ф "П'ять років та один день" (12+)
7.00�Х/ф "Гордiсть та упередження" (16+)
9.25�Т/с Джейн Ейр
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 "Метелики" (16+)
1.15�Х/ф "Мама мимоволі" (16+)

ПРЯМИЙ.
7.00,�8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.45 "Репортер". Новини

7.10,�8.10 "Новий день"
9.10,�10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.10,�14.15 "Великий день"
15.10�"Дзвінок"
16.00�"Час пік"
17.10�"Ситуація"
18.15�"Ехо України"
20.00�"Прямий ефір"
22.00�"Прямий" контакт"
23.00�"Перша передача"

НТН.
5.00,�4.45 "Top Shop"
5.55�Х/ф "Справа Румянцева"
8.05,�16.50, 3.10 "Випадковий свідок"
8.40�Х/ф "Розпад"
10.35,�19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30,�16.30, 19.00, 2.40 "Свідок"
12.50�Х/ф "Атака Юрського періоду" (16+)
14.40�"Легенди карного розшуку"
17.50�"Таємниці світу"
18.20�"Свідок. Агенти"
23.10�"Саша. Дитина Чорнобиля"
0.00�Х/ф "Афера під прикриттям" (16+)
2.20,�3.30 "Речовий доказ"
3.50�"Правда життя"

Тел.:�067-238-88-58�����ПРИЙМАЄМО�ОГОЛОШЕННЯ�ТА�РЕКЛАМУ�����Тел.:�067-353-62-96
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UA: ПЕРШИЙ.
6.40�М/ф "Чому зникла шапка-

невидимка"
6.50�М/ф "Про кішку, яка упала з неба"
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 "Цар Соломон. Наймудріший 

з-поміж мудрих" 1 с. (16+)
11.05�Зроблено в Україні. Пасха
11.25�Телепродаж
12.00,�13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10,�21.35, 0.10, 5.45 Спорт
15.20�UA:Фольк
16.30�Т/с "Гордість" (12+)
17.25�#@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
18.55,�22.00 "Робота в дикій природі"
19.55�"Світ дикої природи"
21.55,�0.20, 5.55 Спорт. Аспект
22.20�"Дикі зграї"
23.00�Схеми. Корупція в деталях
0.30�"Супер-чуття"

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

19.30, 4.15 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"
20.35�"Чистоnews 2021"
20.40�Комедія "Свати"
21.45�"Право на владу 2021"
0.45�Бойовик "Телефонна будка"
2.15�Пригоди "Загублений світ"
5.30�"Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.25,�22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

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

10.00�"Корисна програма"
11.00�"Позаочі"
12.25�Х/ф "Сіссі: Важкі роки імператриці"
14.35,�15.35 "Вещдок"
16.30�"Вещдок. Особый случай"
18.00,�19.00, 3.45 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�"Вещдок. Опережая время"
23.55�Т/с "Любов за законом" (16+)

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" (16+)
23.10�Слідами
23.50�Т/с "За законами військового часу 

2" 1, 2 с.
1.45�Телемагазин

ICTV.
4.15�Скарб нації
4.25�Еврика!
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, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
13.30,�22.40 Т/с "Розтин покаже" (16+)
16.15�Т/с "Розтин покаже" 16+ Т/с "Розтин 

покаже"
16.25�Х/ф "Код доступа "Кейптаун" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.15�Анти-зомбі Прем’єра
0.30�Х/ф "Людина з залізними кулаками" 

(16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
5.00�Абзац
6.00,�7.30 Kids' Time

6.05�М/с "Том і Джеррі"
7.35�Орел і Решка
8.30�Т/с "Надприродне" (16+)
10.50�Х/ф "Простачка" (16+)
12.50�Екси (16+)
15.10,�19.00 Хто зверху? (12+)
21.00�Х/ф "13 друзів Оушена"
23.40�Х/ф "Номіс" (16+)

СТБ.
7.00�Т/с "Комісар Рекс"
10.55�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 "Доньки - матері" (12+)

ПРЯМИЙ.
7.00,�8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.45 "Репортер". Новини

7.10,�8.10 "Новий день"
9.10,�10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.10,�14.15 "Великий день"
15.10�"Дзвінок"
16.00�"Час пік"
17.10�"Ситуація"
18.15�"Ехо України"
20.00�"Прямий ефір"
21.30�"WATCHDOGS"
22.00�"Прямий" контакт"

НТН.
5.50�"Вартість життя"
7.55,�16.50, 2.35 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 2.05 "Свідок"
9.00�Х/ф "Ніагара"
10.45,�12.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.45�"Легенди карного розшуку"
17.50,�3.45 "Правда життя"
18.30�"Акцент"
22.50�Х/ф "Таємниця "Чорних дроздів"
0.40�"Реальні злочинці"
1.40,�3.25 "Речовий доказ"
4.45�"Top Shop"

UA: ПЕРШИЙ.
6.30�М/ф "Чого в лісі не буває"
6.40�М/ф "Паперовий змій"
6.50�М/ф "Як метелик вивчав життя"
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 "Цар Соломон. Наймудріший 

з-поміж мудрих" 2 с. (16+)
11.05�Солодка дача
11.25�Телепродаж
12.00,�13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10,�21.35, 0.10, 2.40, 5.45 Спорт
15.20�UA:Фольк
16.30�Т/с "Гордість" (12+)
17.25,�1.00 Перша шпальта
18.55�"Робота в дикій природі"
19.30,�22.00 "Дикі зграї"
19.55�"Світ дикої природи"
21.55,�0.20, 2.50, 5.55 Спорт. Аспект
23.00�"Боротьба за виживання"
0.30�"Супер-чуття"

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

19.30, 4.15 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"
20.10�"Чистоnews 2021"
20.15�"Ліга сміху 2021"
23.15�"Вечірній квартал 2021"
1.15�Комедія "Черговий тато"
2.55�Бойовик "Куленепробивний"
4.55�"Світське життя. 2021"
6.00�"Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.25,�22.55 "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 "Зорро"
14.45,�15.40, 0.40 "Вещдок"
16.30�"Вещдок. Особый случай"
18.00�"Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�Х/ф "Татусі без шкідливих звичок" 

(16+)
2.25�"Жди меня. Україна"
3.35�"Орел і Решка. Дива світу"
4.20�"Мультфільм"
5.05�"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 "Жити з Надією" 1, 2 с. (12+)
15.30�Т/с "Жити з Надією" (12+)
17.10�Т/с "Виклик" (12+)
20.10�"Говорить Україна"

21.00�Свобода слова Савіка Шустера
0.00�Т/с "За законами військового часу 2" 

5, 6 с.
1.45�Телемагазин

ICTV.
4.05�Скарб нації
4.10�Еврика!
4.20�Служба розшуку дітей
4.25,�1.05 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+)
11.45,�13.15 Х/ф "Колонія" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.10,�16.15 Х/ф "Важка мішень" (16+)
16.35�Х/ф "Раптова смерть" (16+)
18.45�Факти. Вечір
20.05�Дизель-шоу Прем’єра (12+)
22.50�"На трьох" (16+)
23.50�Т/с "Вижити за будь-яку ціну-3"
1.30�Х/ф "Воскресіння" (12+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.05�М/с "Том і Джеррі"
7.35�Орел і Решка
9.30�Т/с "Надприродне" (16+)
11.10�Від пацанки до панянки (16+)
13.20,�1.20 Вар'яти (12+)
15.20�Де логіка? (12+)
16.20�Х/ф "Метелик" (16+)
19.10�Х/ф "Васабі"
21.00�Х/ф "8 подруг Оушена" (12+)
23.20�Х/ф "Кілер-псих" (18+)

СТБ.
5.45�Х/ф "Після"
7.50,�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
0.10�Мій секрет

ПРЯМИЙ.
7.00,�8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 17.00 
"Репортер". Новини

7.10,�8.10 "Новий день"
9.10,�10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.10,�14.15 "Великий день"
15.10�"Дзвінок"
16.00�"Час пік"
17.10�"Ситуація"
18.00�"П'ята колонка"
18.30�"Влада хохотала"
19.00�"Ехо України"
22.00�"Міністерство правди"
22.30�"Запорєбрик NEWS"

НТН.
5.45,�3.45 "Правда життя"
7.50,�2.40 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 2.10 "Свідок"
9.00�Х/ф "Посейдон" поспішає на 

допомогу"
10.15,�12.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
13.40,�16.50 Х/ф "Секретний фарватер"
21.30�"Мир чи війна"
23.30�Х/ф "Їм було дев'ятнадцять..."
1.00,�3.25 "Речовий доказ"
4.45�"Top Shop"

UA: ПЕРШИЙ.
7.10�М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.30�М/ф "Як козак щастя шукав"
7.40�М/ф "Як козаки олімпійцями стали"
8.05�"Дикуни. Дикі забави в зоопарку 

Сан-Дієго"
9.05�Відтінки України
9.40�#ВУКРАЇНІ
10.10�Люди Зони
11.05,�16.55 Древо. Писанки
11.25,�16.05, 4.10 Солодка дача
12.00�Х/ф "Легенда про княгиню Ольгу"
14.20�Телепродаж
15.00�Країна пісень
17.25�Х/ф "Пригоди Жуль Верна. 

Загадковий острів" (16+)
19.10�Х/ф "Ісус, Бог і людина" 1 с. (12+)
21.25�Х/ф "Ісус. Бог і людина" 2 с. (12+)
3.20�Д/ф "Сходи Якова"
4.30�Д/ф "Бовсунівські бабусі" (12+)

КАНАЛ "1+1".
7.00,�6.00 "Життя відомих людей"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
10.00�"Світ навиворіт"
14.00,�15.05, 16.10, 17.15 Комедія "Свати"
18.20�"Світ навиворіт - 12 Пакистан"
19.30,�5.05 ТСН
20.10�"Чистоnews 2021"
20.15�"Вечірній квартал"
22.15�"Жіночий квартал"
23.20,�0.20 "Світське життя. 2021"
1.20�Трилер "Гра"
3.35�Жахи "Щось"

ІНТЕР.
7.00�"Слово Предстоятеля"
7.05�М/ф "Принц Єгипту"
9.00�"Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00�"Корисна програма"
11.00�Х/ф "Королева бензоколонки"

12.40�"Сходження Благодатного вогню в 
Храмі Гроба Господня"

14.20�Х/ф "Операція "И" та інші пригоди 
Шурика"

16.15�Т/с "Джерело"
20.00,�3.00 "Подробиці"
20.30�"Місце зустрічі"
22.00�Д/п "Паломництво на Святу землю"
23.00�"Пасхальное богослужение. Прямая 

трансляция"
3.30�"Подорожі в часі"
4.00�Х/ф "Шельменко-денщик"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00,�15.00, 19.00 Сьогодні
7.25,�3.10 Реальна містика
9.00�Т/с "Чорна квітка" (12+)
13.00�Т/с "Назавжди" 1, 2 с.
15.20�Т/с "Назавжди"
17.10�Т/с "Чесна гра" 1, 2 с. (16+)
20.00�Головна тема
21.00�Т/с "Чесна гра" (16+)
23.00�Т/с "Я ніколи не плачу" 1, 2 с. (12+)
1.45�Телемагазин

ICTV.
5.00�Скарб нації
5.10�Еврика!
5.15�Факти
5.40�Х/ф "Назад у майбутнє"
7.50�Х/ф "Назад у майбутнє-2"
9.50�Х/ф "Назад у майбутнє-3"
12.00,�13.00 Х/ф "Парк юрського періоду" 

(16+)
12.45�Факти. День
14.45�Х/ф "Парк юрського періоду-2" 

(16+)
17.00�Х/ф "Парк юрського періоду-3" 

(16+)
18.45�Факти. Вечір
19.10�Х/ф "Світ юрського періоду" (16+)
21.35�Х/ф "Ріддік" (16+)
23.40�Х/ф "Альфа" (12+)
1.25�Т/с "Розтин покаже" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
5.30,�2.00 Вар'яти (12+)
8.10,�10.00 Kids' Time
8.15�Х/ф "Помста пухнастих"

10.05�Орел і Решка. Дива світу
11.00�Орел і Решка
12.10�У кого більше? (12+)
14.00�М/ф "Суперсімейка"
16.20�М/ф "Суперсімейка 2"
18.40�Х/ф "Месники" (16+)
21.20�Х/ф "Месники: Ера Альтрона" (16+)

СТБ.
5.15�Т/с "Коли ми вдома"
6.00,�12.05 Т/с "Папаньки" (12+)
8.00�Неймовірна правда про зірок
10.50�Мій секрет
17.00�Хата на тата (12+)
19.00�МастерШеф Професіонали (12+)
21.50�Звана вечеря (12+)
23.45�СуперМама (12+)

ПРЯМИЙ.
9.00�"Щасливе інтерв'ю"
10.00,�11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 "Репортер". Новини
10.10�"Соціальний статус"

10.40�"Перша передача"
11.15,�12.15 "Акценти"
13.15�"Запорєбрик NEWS"
13.35�"Новини від Христини"
14.15,�15.15, 16.10 Документальний 

фільм
17.00�"Не наша Russia"
18.00�"Анатомія тижня"
20.30�"Війна за незалежність"
21.00�"Прямий доказ"
21.30�"Влада хохотала"
22.00�"THE WEEK"
23.00�"Вата-шоу"

НТН.
12.55,�3.05 "Випадковий свідок"
14.05�Х/ф "Текумзе"
16.05�Х/ф "Бінго Бонго"
18.05�"Переломні 80-ті"
19.00,�2.35 "Свідок"
19.30�Х/ф "Білі роси"
21.15�Х/ф "Закони привабливості"
23.00�Х/ф "Авраам: Хранитель віри"
3.15�"Святі й праведники ХХ століття"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00�Енеїда
6.30�М/ф "Як козаки сіль купували"
6.40�М/ф "Як козаки наречених виручали"
7.00,�21.00, 23.55, 1.50, 3.15, 5.35 Новини
7.10�М/ф "Як козаки у футбол грали"
7.30�Великодні богослужіння з 

Патріаршого собору Воскресіння 
Христового Української Греко-
Католицької Церкви

11.00�Недільна Свята Меса Римсько-
Католицької Церкви в Україні

12.00�Концерт. Пісні про кохання
14.00�Телепродаж
14.35�Концерт Романа Скорпіона
15.45�Концерт. Наталія Валевська
16.35�Д/ф "Бовсунівські бабусі" (12+)
17.45�Х/ф "Сватання на Гончарівці"
19.15�Дивні створіння
20.20�"Боротьба за виживання"
21.25�"Дикі тварини"

22.00�Х/ф "Пригоди Жуль Верна. 
Загадковий острів" (16+)

0.20�Спецпроєкт "Зупини мене, якщо 
зможеш"

1.15,�2.15 #ВУКРАЇНІ
3.40�Суспільна студія. Головне

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,�3.15 "Світ навиворіт"
18.15�"Українські сенсації 2021"
19.30�"ТСН-тиждень"
21.00�Пригоди "Лара Крофт-розкрадачка 

гробниць: колиска життя"
23.15�Бойовик "Трансформери: помста 

полеглих"
2.15�"Світське життя. 2021"

ІНТЕР.
5.45�М/ф "Астерікс і таємне зілля"
7.20�М/ф "Кунг-фу Панда 3"
9.00�"Готуємо разом"
10.00,�11.00, 12.00 "Інше життя"
12.50�Х/ф "Операція "И" та інші пригоди 

Шурика"
14.40�Т/с "Джерело"
18.10�Х/ф "Агент Лев" (16+)
20.00,�2.20 "Подробиці"
21.00�Х/ф "Школа гарних дружин"
23.00�Х/ф "Королева бензоколонки"
0.30�Х/ф "Приходьте завтра"
3.05�"Україна вражає"
3.55�"Стосується кожного"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50�Сьогодні
6.50,�3.10 Реальна містика
8.45�Т/с "Чужі гріхи" (16+)
17.00�Т/с "Майже вся правда" 1, 2 с. (12+)
19.00�Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою

21.00�Т/с "Майже вся правда" (12+)
23.00�Т/с "Без коливань" 1, 2 с. (12+)
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Без коливань" (12+)

ICTV.
5.30�Еврика!
5.40�Факти
6.05�Анти-зомбі
7.00�Х/ф "Воскресіння" (12+)
9.00�Х/ф "Містер і місіс Сміт" (16+)
11.10,�13.00 Т/с "Пес" (16+)
12.45�Факти. День
18.45�Факти тижня
21.15�Х/ф "Тілоохоронець кілера" (16+)
23.35�Х/ф "Найманий вбивця" (16+)
1.20�Т/с "Розтин покаже" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
5.50,�8.10 Kids' Time
5.55�М/ф "Суперсімейка"
8.15�М/ф "Суперсімейка 2"
10.20�Х/ф "К-9"

12.20�Х/ф "Месники" (16+)
15.10�Х/ф "Месники: Ера Альтрона" (16+)
18.00�Х/ф "Месники: Війна 

нескінченності" (12+)
21.00�Х/ф "Месники: Завершення" (12+)

СТБ.
6.55�Х/ф "Приборкання норовливого"
8.45�Х/ф "Закоханий до безтями"
10.45�МастерШеф Професіонали (12+)
13.25�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+)

ПРЯМИЙ.
9.00,�10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

17.00 "Репортер". Новини
9.10�"Медексперт "з Катериной Трушик
10.10�"Про особисте"
11.15,�12.15 "Акценти"
13.10�"П'ята колонка"

14.10,�15.30 Концерт
17.15�"Не наша Russia"
18.00�"Анатомія тижня"
20.00,�22.00 "Міністерство правди"
20.25�"Про військо"
20.50�"Sound.ЧЕК"
21.00�"Великі новини"
22.30�"Щасливий день з політиком"
23.00�"Вата-шоу""

НТН.
7.20�"Слово Предстоятеля"
7.30�"Випадковий свідок. Навколо світу"
9.15�Х/ф "Текумзе"
11.20�Х/ф "Закони привабливості"
13.05�Х/ф "Білі роси"
14.50�Х/ф "Старий знайомий"
16.25�Х/ф "Троє в човні, якщо не 

рахувати собаки"
19.00�Х/ф "Бережіть жінок"
21.40�Х/ф "Один шанс на двох" (16+)
23.45�Х/ф "Казка про жінку та чоловіка"
1.25�"Речовий доказ"

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

ЧЕТВЕР,  29 квітня

П'ЯТНИЦЯ,  30 квітня

СУБОТА,  1 травня

НЕДІЛЯ,  2 травня
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

Переяслав-Хмельницький
Магдебурзького права вул., центр, 45 кв.м, 1/1, 
350000 грн, або обміняю. Терміново. Тел.: 0 99 
5331807, 0 99 3720938.

БУДИНКИ

Бориспіль

Глибоке с., старий будинок, сарай, погріб, 37 
соток, газ під двором, 504000 грн. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.
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., 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.

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 районі, 

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.
Будинок с. Старе, 3 кімнати, меблі, пічне опа-
лення, 1500 грн. Тел.: 0 67 4503318.
Будинок, с. Гора, 4 кімнати, місце для авто, ван-
на, газове та твердопаливне опалення, 3000 
грн. Тел.: 0 67 4503318.
Гараж, В.Момота вул., кооп. «Авіатор», на не-
обмежений час. Тел.: 0 63 5677392.
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.

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, токаря 
5-6 р. Інформація за тел.: 0 50 9030401. 

ТОВ «Завод мінеральних порошків «Про-
Мікс» запрошує водія фронтального наванта-
жувача, г/р 2/2, офіційне працевлаштування. 
З питань щодо працевлаштування звертати-
ся: м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 21, оф. 
19. Тел.: 0 50 6262440. 

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
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.

РІЗНЕ

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

Бориспіль
Баночки 0,5 л. Ціна договірна. Тел.: 0 67 9945800, 
0 66 4099336.
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.

Бригада будівельників виконує абсолютно всі 
види ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бетон-
но-монтажні, кладочні, оздоблювальні, покрівель-
ні 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.

Кімнату в будинку, центр (біля Фори), 1500 
грн. Тел.: 0 67 4503318.

Півбудинку, 2 кімнати, центр, меблі, холо-
дильник, телевізор, с/в на вулиці, 4000 грн за 
все. Тел.: 0 67 4503318.

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

НАЙМУ
Бориспіль

Відкриті вакансії прибиральниць/ків, 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. Щасливе 
Бориспільського р-ну) потрібні: менеджер з 
продажу; завідуючий складом; робочі вер-
статники: 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.

РОБОТА в м.Бориспіль. Електромеханік, 
засипальники сировини, вантажники, скла-
дальники-пакувальники, комірник, з/п висо-
ка, 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

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

9619812, Володимир.

Масаж: лікувальний, дитячий, профілактичний, 

антицелюлітний, косметичний (обличчя, зона де-

кольте), відновлення після інсульту. Диплом серія 

ЖТ №903606 від 29.02.1984 р., виданий Київським 

медичним училищем №2. Тел.: 0 63 7550895, 0 50 

1492539. 

Ремонт електроінструменту та дрібної побутової 

техніки, м. Бориспіль, р-к «Зоряний», павільйон 

№60. Тел.: 0 93 4881425, Олександр. 

Ремонт стартерів та генераторів, супутні 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. 

Спилювання дерев. Тел.: 0 66 6182854.

РІЗНЕ

Бориспіль

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.
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РЕКЛАМА

Інженер-технолог
Бухгалтер
Машиніст екструдера

ОВЕН. Варто особливу увагу звернути на 
кар'єру, тому що можливі досить привабли-
ві пропозиції та досягнення, що сприяють 
підвищенню на посаді. Щоб добитися успі-
ху, вам потрібно проаналізувати ситуацію та 
тримати під контролем свої емоції.

ТЕЛЕЦЬ. Таємне стане явним. Будьте реа-
лістом у рішенні особистих проблем, які зва-
лилися на вас. Визнання ваших заслуг діло-
вими партнерами та друзями виявиться для 
вас приємним сюрпризом.

БЛИЗНЮКИ. Вас підхопить вітер змін, при-
чому приємних. І це торкнеться, у першу чер-
гу, особистого життя. До того ж, з'явиться шанс 
добитися успіху в діловий і фінансовій сферах.

РАК. Використовуйте зустріч з керівництвом 
у своїх цілях, викладіть свої чудові плани й 
ідеї, вашу ініціативу обов'язково підтримають. 
Ситуація, можливо, вимагатиме від вас умін-
ня справлятися з додатковим навантаженням.

ЛЕВ.  Для вас наступає цікавий період, коли 
можна активно відпочити та із задоволенням 
попрацювати. Енергія б'є ключем, тому вам ба-
гато чого буде вдаватися.

ДІВА. Ви можете одержати інформацію, яку 
вам краще зберегти в таємниці. Бесіда з на-
чальством може піти на трохи підвищених 
тонах, однак вам удасться довести свою 
правоту.

ТЕРЕЗИ.  Вас очікує емоційний сплеск, 
енергія, здоров'я й успіх. Будь-яка справа бу-
де вдаватися й практично будь-яка мрія мо-
же здійснитися, якщо, звичайно, для цього не 
прийдеться зачепити інтереси інших людей. 

СКОРПІОН. Рекомендується більше часу про-
вести в спокої, користуючись плодами успіхів, 
досягнутих раніше. Втім, нові справи теж обіця-
ють солідний прибуток. Ваша енергія та зібра-
ність дозволять творити дива.

СТРІЛЕЦЬ. Особливо яскраво виявиться 
ваша цілеспрямованість. Вам легко буде ре-
алізувати свої творчі задуми, як в індивіду-
альній, так і в колективній роботі.

КОЗОРІГ. Вам доведеться зібратися, від вас 
будуть потрібні стійкість і терпіння. Друзі за-
сиплють вас порадами діаметрально проти-
лежного змісту.

ВОДОЛІЙ.  Очікується надзвичайно про-
дуктивний, гранично насичений різноманіт-
ними подіями період. Однак ви ризикуєте 
утомитися від спілкування. Чим активніши-
ми та гнучкішими ви виявитеся, тим більше 
зможете добитися.

РИБИ. Результати роботи зможуть нині вас 
порадувати й принести моральне і матері-
альне задоволення. Постарайтеся не з'ясо-
вувати відносини з діловими партнерами й 
не сперечатися з начальством.
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