
АЛЕЯ 
ПАМ’ЯТІ 
ВІЙСЬКОВИМ 
МЕДИКАМ 

УВАГА! НАСТУПНИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ ВИЙДЕ 14 травня
ЩОТ И Ж Н Е В И К  •  №18 (1074)  •  WWW.I-VISTI.COM  •  30  квітня 2021 рік

стор. 3

стор. 6-7

ПОЗА 
ЗОНОЮ 
ДОСЯЖНОСТІ



I-VISTI.COM2 | 
  |  №18 [1074], 30 КВІТНЯ 2021

НОВИНИ

НАВЧАЛЬНИЙ РІК БУДЕ ЗАВЕРШЕНО ВЧАСНО

СТАРТУВАВ КОНКУРСНИЙ ВІДБІР 
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ОФІЦЕРІВ ГРОМАДИ

ПОДОРОЖЧАЛО ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ БОРИСПОЛЯ

КИЇВ ПОСЛАБЛЮЄ КАРАНТИН 
І ЗАПУСКАЄ ТРАНСПОРТ 
З 1 ТРАВНЯ

Заклади освіти Бориспільської 
міської територіальної громади 
працюють без перерв. Про це пові-
домила начальник управління осві-
ти і науки Тетяна Павленко: «Щодо 
навчального року, то ми вийшли на 
фінішну пряму. Навчальний рік за-
вершиться у кінці травня, адже всі 
заклади працювали без перерв із 
елементами дистанційного та інди-
відуального навчання», — зазначи-
ла Т.Павленко. 

Вже 21 травня розпочнуть ро-
боту пункти проведення зовніш-
нього незалежного тестування. У 
Борисполі їх буде п’ять:

— ДПТНЗ «Бориспільський про-
фесійний ліцей»;

— Бориспільська загальноосвіт-
ня школа №6;

— Бориспільська загальноосвіт-
ня школа № 8;

— Бориспільський НВК «Гімна-
зія «Перспектива» імені Володими-
ра Мономаха;

— Бориспільський академіч-
ний ліцей.

Як зазначила начальник управ-
ління освіти і науки Тетяна Пав-
ленко, кількість працівників, які 
будуть задіяні в роботі цих пунк-
тів, буде перевищувати 250 осіб.

У Київській області стартував 
конкурсний відбір поліцейських 
офіцерів громади.  Ним передба-
чено, що в старостинських округах 
буде свій поліцейський офіцер. 

Наступний крок — конкурсний 
відбір. Щоб взяти в ньому участь, 
до 17 травня потрібно заповнити 
анкету та пройти два конкурсні 
етапи. 

Поліцейським офіцером громади 
може стати поліцейський з не менш 
ніж півторарічним стажем роботи, 
вищою освітою та водійським по-
свідченням.

Від 5 квітня у садочках і школах 
міста підвищилася вартість харчу-
вання. Таке рішення ухвалив ви-
конавчий комітет Бориспільської 
міської ради. Відтепер одноразове 
харчування дітей у садочках віком 
до 3 років становитиме 36,55 грн, 
харчування дітей віком до 7 ро-
ків — 55,44 грн, харчування для 
молодшої школи — 18 грн, а для 
старшої — 55,44 грн. 

З 1 травня у Києві послаблюють 
карантин і відновлюють роботу 
громадського транспорту та метро 
у звичайному режимі.

Джерело: брифінг мера Києва Ві-
талія Кличка 28 квітня.

Пряма мова: «Комісія з надзви-
чайних ситуацій міста ухвалила рі-
шення про послаблення протиепі-
демічних заходів у столиці.

Отже, з 1 травня весь наземний 
громадський транспорт та метро 
відновлять перевезення пасажирів 
у звичайному режимі, з дотриман-
ням визначених раніше протиепі-

демічних норм та правил».
Деталі. Крім того, з 1 травня від-

новлять роботу заклади торгівлі, 
торгово-розважальні центри, рин-
ки, ярмарки, заклади громадського 
харчування, спортивні зали та фіт-
нес-центри.

Відновлять роботу Центри на-
дання адмінпослуг, але приймати-
муть відвідувачів за попереднім за-
писом через електронні сервіси.

Із 5 травня місто відновить на-
вчальний процес у закладах за-
гальної освіти, дошкільної та у ви-
щих навчальних закладах.

СПІЛЬНА ПРАЦЯ 
ЗГУРТОВУЄ ЛЮДЕЙ
Богдан РАК

24 квітня депутат міської ради 
Ігор Шалімов організував субот-
ник на своєму окрузі. Для цього 
заздалегідь були закуплені сад-
жанці дерев, фарба, рукавички та 
інші необхідні матеріали. 

Мешканці будинків охоче бра-
ли участь у наведенні ладу біля 
своїх домівок. Особливо вони 
раділи новим саджанцям фрук-
тових дерев. Ще кілька років то-
му люди не хотіли брати участь 
у таких заходах, були пасивни-
ми. Знадобилась кропітка робо-
та депутата, щоб дійсно згуртува-
ти громаду. Аби мешканці багато-
поверхівок відчули себе господа-
рями у своєму подвір’ї та почали 
дбати про нього. 

«Я вважаю, що дуже важливо 
людей згуртовувати, адже люди 
самі творці тієї інфраструктури 
і тих умов, де вони проживають. 
Вороги нікому під’їзди не обма-
льовують, не ламають лавочки, 
не смітять, смітимо ми самі. То-
му звертаюсь до всіх — почніть 

ставитись із любов’ю до вашого 
спільного простору, тоді вам бу-
де жити в ньому комфортно», — 
зазначив Ігор Шалімов.

Під час суботника Ігор Шалі-
мов чимало часу приділив спіл-
куванню з людьми. Вибори про-
йшли, і попереду п’ять років ро-
боти. Тому депутат закликав усіх 
мешканців до співпраці, аби ра-
зом напрацювати плани розвит-
ку округу — де, що та коли необ-
хідно зробити.  

«Спілкуємось із людьми для то-
го, щоб на п’ять років системно 
спланувати роботу. Аби це не був 
хаотичний рух. Люди повинні ро-
зуміти, скільки в нас є коштів, а 
ми повинні розуміти, що людям 
треба зробити. Вони самі визна-
чать пріоритети, що важливіше 
зробити зараз, а що пізніше. Де 
облаштувати прибудинкову те-
риторію, де необхідно зробити 
капітальний ремонт, де не виста-
чає паркомісць у дворах і так да-
лі», — прокоментував Ігор Ша-
лімов.
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БЛАГОУСТРІЙ

АЛЕЯ ПАМ’ЯТІ ВІЙСЬКОВИМ МЕДИКАМ 
�� Ідея�створення�алеї�пам’яті�військовим�медикам�у�

Борисполі�виникла�ще�в�2019�році,�коли�робився�ремонт�
амбулаторії�№4�за�адресою�вул.�Київський�Шлях,�11.�
Перед�амбулаторією�є�невелика�зелена�зона.�Саме�на�ній�
запропонували�облаштувати�сквер�із�пам’ятним�знаком.�
Ідею�підтримали,�але...�Ось�вже�2021�рік,�а�роботи�і�досі�не�
розпочаті.

Богдан РАК

Історія�ідеї
Ідею створення алеї пам’яті за-

пропонував керівник міської пер-
винки Євгеній Черенок. Він же і за-
пропонував саме це місце, біля ам-
булаторії №4.

«Військові медики — це люди, 
які рятують життя інших, ризику-
ючи при цьому своїм. Але в Укра-
їні майже немає пам’ятників вій-
ськовим медикам. На мою думку, 
вони гідні пошани, не менш ніж на-
ші захисники, які стоять на передо-
вій. Чому саме тут? По-перше, це 
в’їзд у місто, його обличчя. І пер-
ші враження формуються саме тут. 
Зараз тут майже немає на що ди-
витись. По-друге, по цій дорозі на 
схід і зі сходу постійно їздять бій-
ці. Тут буде місце, де вони зможуть 
зупинитись, згадати полеглих по-
братимів, подякувати тим, хто ря-
тував їхні життя», — зауважує Єв-
геній Черенок.

За словами керівника міської 
первинки, цю ідею він ще у 2019 
році запропонував колишньому 
міському голові. Анатолію Федор-
чуку ідея сподобалась. Восени то-
го ж року міський архітектор Бо-
рис Шапіро розробив проект бла-
гоустрою території та облаштуван-
ня меморіального комплексу. Але 
розпочинати роботи восени не ста-
ли, вирішили відкласти на весну. 

«А у 2020 році до нас прийшла 
пандемія, весняний локдаун, а по-
тім вибори. Реалізація проекту по-
стійно переносилась. Дуже споді-
ваємось, що цьогоріч він нарешті 
буде реалізований. У мене багато 
друзів серед військових медиків, і 
повірте, ці люди дійсно заслугову-
ють на подяку», — пояснює Євге-
ній Черенок.

Особливості�проекту
Проект, розроблений восени 

2019 року, передбачає благоустрій 
зеленої зони, облаштування дорі-
жок та розташування пам’ятника. 
Керівник архітектурного бюро «Ба-
зис» Борис Шапіро зауважує: при 
проектуванні вони намагались мак-
симально зберегти існуючі зелені 
насадження та органічно вписати 
пам’ятник на території скверу.

«Багато людей у нашій країні за-
ймаються волонтерською діяльніс-
тю. Для мене та нашого головного 
архітектора Діани Галатенко, крім 
інших добрих справ, стала розроб-
ка проекту благоустрою даної те-
риторії. Він зроблений нами без-
коштовно. Це наш волонтерський 
внесок у загальну справу», — за-
уважує Борис Шапіро.

Також Борис Шапіро не виклю-
чає і внесення змін у проект, адже 
навіть те, як має виглядати сам мо-
нумент, ще остаточно не вирішено. 

Також досі відкрите питання, чи 
ставити в сквері лавочки. Але будь 
що в проекті можна змінити, у то-
му числі відкоригувати кошторис-
ну частину проекту. 

«Все, що необхідно, ми опера-
тивно зробимо. Коригування про-
екту — тиждень-півтора. Адже це 
проект 2019 року, і ціни на будів-
ництво суттєво змінились. Якщо бу-
дуть якісь зміни, це ще трохи ча-
су. Загалом, на всі проектні роботи 
потрібно 2-3 тижні. Але для цього 
необхідно ще раз зустрітись із іні-
ціаторами проекту та представни-

ками влади на місці, а також при-
йняти рішення про фінансування 
робіт. Чекаємо сигналу. Ми готові 
в будь-який час», — запевнив Бо-
рис Шапіро.

Позиція�влади
Міська влада підтримує реаліза-

цію цієї ідеї. Про це заявив Бори-
спільський міський голова Володи-
мир Борисенко. Він бачив проект 
і погоджується у необхідності йо-
го втілення в життя. Навіть є попе-
редні терміни.

«Є велике бажання зробити 
його в цьому році. Влітку будуть 
проводитись роботи по розши-
ренню вулиці Київський Шлях, на 
відрізку від вул. Глібова до вул. 
Момота. Через це на дільниці біля 
амбулаторії №4 все одно буде по-
рушуватись благоустрій. Тому ми 
подумали, що буде доцільно реа-
лізовувати обидва проекти разом. 
Та й взагалі, це центральна вули-
ця нашого міста, і вона має вигля-
дати відповідно», — зазначив Во-
лодимир Борисенко.

За словами міського голови, бла-
гоустрій цієї зони буде виконаний 
частково за кошти місцевого бю-
джету, частково за кошти, що роз-
поділяє депутат на цьому окрузі — 
Олена Донченко. Попередня до-
мовленість із нею вже є, запевняє 
Володимир Борисенко. 

«Родзинкою цього скверу має 
стати монумент військовим ме-
дикам. Я б хотів, аби на цей мо-
нумент не витрачались бюджетні 
кошти. Я готовий і сам долучитись, 
і з підприємцями нашого міста по-
говорити, аби ми усі разом зібра-

ли кошти на пам’ятник. Запустити 
таку собі волонтерську ініціативу. 
Можна навіть зробити іменну та-
бличку зі списком тих, хто долу-
чився до фінансування цього мо-
нументу», — зауважує Володимир 
Борисенко.

Підтримка�є
Проектна вартість робіт — 

близько 800 тис. гривень. Але це 
за цінами 2019 року. Проте це все 
одно не такі великі кошти на об-
лаштування зеленої зони, із алея-

ми, освітленням та монументом. Го-
ловне — пам’ять.

«Ми повинні виховувати наших ді-
тей патріотами. Аби вони знали, на які 
жертви іде український народ, щоб 
відстояти свою незалежність. І цей 
монумент повинен стати символом, 
який показуватиме молодим поко-

лінням, що ми цінуємо не лише бій-
ців, але й тих, хто ризикуючи власним 
життям рятує їх. Усіх, хто допомагає 
відстоювати незалежність нашої кра-
їни. Кожен на своєму місці. Тому моя 
думка однозначна — ми повинні вті-
лити цей проект в життя», — заявляє 
депутат міської ради Ігор Шалімов.

Проект�
передбачає�
благоустрій�
зеленої�зони,�
облаштування�
доріжок�та�
розташування�
пам’ятника

Проектна�вартість�
робіт�—�близько�
800�тис.�гривень.�
Але�це�за�цінами�
2019�року
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Привітання�із�Великоднем�від�священника�
Свято-Миколаївського�Храму�ПЦУ�отця�Михайла

Дорогі брати і сестри! Кож-
на людина живе в очікуванні 
цього свята. Адже Воскресіння 
Христове — це надія на наше 
воскресіння із мертвих. Як 
Христос воскрес із мертвих, 
так і кожна людина, вірить 
вона в це чи ні, але Господь її 
воскресить судного дня.  

З якими настроями ми 
будемо зустрічати це світле 
Христове Воскресіння? Ми 
знаємо, що перед Пасхою іде 
Великий страсний тиждень, і 
кожен день цього тижня ми 
називаємо Великим, тому що 
протягом цього часу ми зга-
дуємо останні події життя Ісу-
са Христа. У цей тиждень ми 
маємо забути про політичні 
чи економічні негаразди, а звернути увагу на себе, на свою душу, згадати, що Господь 
зробив особисто для нас.

Ми знаємо, що коли Господь воскрес із мертвих і встав серед своїх учнів-апостолів, 
перше, що він сказав: «Мир вам!». Тому в ці святкові дні хочеться побажати усім миру. 
Миру в серцях, у родинах. Ми повинні пам’ятати, що любов, яка є між нами, це буде 
той вияв належності, що ми є справжніми християнами.

В ці дні хотілося б подякувати воїнам, які бережуть кордони нашої держави, наш 
із вами спокій. Хочеться підтримати усіх тих, хто прикутий зараз до ліжка через 
страшну епідемію, яка вирує зараз у всьому світі. Просимо, аби Воскреслий Господь 
допоміг нам достойно пройти страсний тиждень, аби допоміг нам зустріти це світле 
Христове Воскресіння, якого всі ми очікуємо. Щоби ніякі біди та тривоги не затьма-
рили отої Великодньої радості — надії на спасіння нашої душі та життя вічного в 
Господі Ісусі Христі.

Усім вам, дорогі брати і сестри, хочу побажати міцного здоров’я, терпіння, щоби 
Великодня радість завітала до усіх нас. 

Христос�воскрес!�Воістину�воскрес!
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БЕРЕГИ ДНІПРА ЗАХОВАНІ ЗА ПАРКАНАМИ
�� Забудова�берегів�Дніпра�підприємствами,�

підприємцями�та�приватними�особами�стала�болючою�
темою�сьогодення.�Масштаби�проблеми�вражають.�У�
цьому�мав�змогу�переконатися�в.о.�голови�Бориспільської�
РДА�Руслан�Олексійович�Дяченко,�коли�разом�із�поліцією,�
активістами,�які�відстоюють�право�на�вільний�доступ�до�
води,�та�журналістом�«Вістей»�здійснив�поїздку�берегами�
Дніпра.�«Вісті»�дізналися�про�перші�кроки,�ініційовані�
керівником�за�результатами�цієї�поїздки.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Замість колись просторого 
піщаного берега там залишив-
ся вузенький засмічений про-
хід до води, відгороджений з 
обох боків сіткою. До загород-
женої зони потрапили навіть 
столики з лавочками, за якими 
ще кілька років тому мали змо-
гу відпочивати рибалки. Сьо-
годні важко повірити, що на 
цьому пляжі, який нині поріс 
очеретом, була зона для купан-
ня вихованців піонерського 
табору, розташованого у селі 
Кийлів.  

«Піонерський»�пляж

База�відпочинку�GREEN�PARK�—�«Техас»

Причал�за�парканом

Майбутній�пляж�зі�зручностями

Центральний�пляж�
села�і�району

Відразу біля в‘їзду — заправна 
станція, схожа на газову. Її розташу-
вання на березі річки насторожує. 

За гроші можна користуватися ба-
гатьма послугами, які вони пропону-
ють. Заїхати на територію власною 
машиною реально, якщо маєте за-

йві 100 грн. На цій території відразу 
за шлагбаумом є ділянка з виходом 
до води, і нею підприємець міг би по-
ступитися рибалкам та відпочиваль-
никам, які не потребують додатко-
вих послуг. Цією пропозицією активі-
сти поділилися з очільником району.

Впритул до майбутнього пляжу 
— бетонний причал. Його повні-
стю обгороджено парканом. Хоча 
рибалки і знаходять можливість 
дістатися облюбованого місця, 
щоб закинути вудку.

За документами — це зона рекре-
аційного призначення. Зараз там ве-
дуться роботи з благоустрою, розчи-
щаються чагарники. Роботи викону-
ються під керівництвом людини, яку 
називають по простому — Армен. Йо-
го тут добре знають, і мешканці, і ри-
балки йому довіряють. 

Армен повідомив, що господар те-
риторії — директор Київметробуду 
Володимир Петренко. У нього дого-
вір оренди під облаштування пляжу. 
Роботи ведуться у рамках цільового 
призначення землі. Усе робиться для 
комфортного відпочинку людей. Пе-
редбачено і облаштування вбиральні.

Заїзд машиною платний — 50 грн, 
але охорона стежить за збереженням 
автомобіля. 

Армен наголосив, що безкоштовно 
можуть заїжджати пенсіонери, місце-
ві жителі, учасники АТО.

Він розташований трохи далі 
по берегу. Центральний пляж 
села Кийлів — це невелика ді-
лянка піску, кілька кривих де-
рев на березі і маленький від-
різок з пологим спуском для 
виходу до води — це єдиний 
пляж на весь район.
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Клуб�«Селфіш»�—�держава�в�державі

Затока�біля�урочища�Педячка�поза�зоною�доступу

Вода�недосяжна

У�підсумку

Як�з’ясувалося�

Тут, схоже, закон не писаний. 
Попри обіцянки, які представники 
клубу давали взимку активістам, 
тут працюють земснаряди, вони 
намивали і продовжують намивати 
пісок, знищуючи місця нерестилищ, 

розширюючи суходіл. Рибалки 
скаржаться, що пропливати чов-
нами поряд заборонено. Охорона 
наполегливо рекомендує пливти 
подалі, бо у них, мовляв, люди від-
почивають. 

Навіть у присутності керівника 
району до затоки проїхати не вда-
лося. Ні асфальтовою дорогою, яку 
підприємство Карань Процівське 
приватизувало ще кілька років 
тому, бо там у них вольєри, ні ґрун-
товкою, якою взимку ще був доступ 
до води. Ґрунтовкою пропонували 
пройти пішки, а це кілька кіломе-
трів. Так само пішки пропонують 
добиратися до води рибалкам. І 
це поки ще не побудовані нові во-
льєри. Навіть дзвінок керівництву 
підприємства про те, що приїхав 
очільник району, на ситуацію не 
вплинув. 

По всьому маршруту слідування 
ставилися відмітки геолокації, щоб 
була змога звірити розташування 
об’єктів із кадастровою картою. 
Дорога вздовж Дніпра переважно 
тягнеться поміж дачними будиноч-
ками та височенними бетонними 
парканами.

На спуску, який рибалки ви-
користовували для човнів, уже 
огороджено чималу ділянку, роз-
почалося будівництво зі зміною 
берегової лінії. З’ясувалося, що 
людина купила собі землю — 2 
гектари, і будує будинок на березі 
Дніпра. 

Неподалік нові ділянки, схоже, 
теж приватні, які саме звільняють 
від дерев. Непотрібне спалюють на 
місці. 

Навряд чи можливо зараз 
з’ясувати, на якій підставі, всу-
переч Конституції, яка гарантує 
100-метрову зону вільного до-
ступу до води, земля на берегах 
Дніпра потрапила в приватні 
руки. Руслан Дяченко запевнив, 
що влада шукатиме можливість 
виправити ситуацію. «Є декілька 
думок з цього приводу, — зазна-
чив він. — Спробуємо зробити 
соціальне партнерство. Бізнес-
менів, які отримали ділянки, 
попросимо облагородити їх ча-
стини, щоб рибалки та відпочи-
вальники мали доступ до води».

Через кілька днів після поїздки 
Руслан Дяченко повідомив «Ві-
стям», що власників прибереж-
них ділянок встановили. 

• Дві ділянки біля «Піонерсько-
го» пляжу з 2019 року належать 
Андрію Берднику. Одна (0,08 га) 
— у приватній власності для бу-
дівництва і обслуговування жит-
лового будинку, а друга (0,1894 
га) — право оренди на землю 
комунальної власності. Її цільове 
призначення — для сінокосіння і 
випасання худоби. 

• База відпочинку GREEN PARK. 
Там державна власність і право 
оренди ділянки має Валерій Па-
лагуда. Одна ділянка оформлена 
в 2017 році — 3,5 га, інша — 3,5 

га — була орендована ще в 2015 
році, зараз там розташований га-
зозаправний комплекс.

• Для з’ясування ситуації з 
намиванням піску клубом «Сел-
фішклаб» РДА направила лист 
щодо проведення державного 
контролю у сфері користуван-
ня надрами та надродобування 
до Державної служби геології 
та надр України. Триває пере-
вірка. 

Після встановлення власників 
із ними були проведені розмо-
ви, щоб вони не перешкоджали 
доступу до води рибалкам та від-
почивальникам. На словах влас-
ники погодилися. Адміністрація 
тримає ситуацію на контролі.
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�� 22�квітня�КНП�«Бориспільський�стоматологічний�
центр»�на�власній�сторінці�у�мережі�Фейсбук�розповсюдив�
інформацію�про�підписання�договору�щодо�безкоштовного�
лікування,�зубопротезування�та�хірургічного�втручання�
учасникам�АТО�та�ООС.

Ілона НЕГОДА

Подібне рішення вже приймало-
ся міською радою у 2019 році. То-
ді «Вісті» дослідили тему і виявили, 
що насправді захисники можуть 
розраховувати лише на зубопро-
тезування так званими простими 
методами — встановлення мета-
левих коронок та протезів із най-
дешевшої пластмаси. Всього на це 
виділялося 100 тис. грн із місько-
го бюджету, а одна людина могла 
розраховувати на відшкодування 
вартості маніпуляцій у сумі, що не 
перевищує двох прожиткових мі-
німумів (3706 у першому півріччі 
та 3872 у другому). Незважаючи на 
те, що охочих на «залізні зуби» вия-
вилося небагато, аналогічні рішен-
ня знову прийняли у 2020-му та на 
початку 2021-го року. 

Журналісти вирішили розібрати-
ся у подробицях нещодавно при-
йнятого міською радою рішення та 
довідатись, чи йде мова дійсно про 
безкоштовне лікування (як зазна-
чено у інформації КНП), чи за кра-
сивими словами чиновників знову 
криється напівправда. 

Не�зовсім�
безкоштовно

Своїм рішенням від 15 квітня Бо-
риспільська міська рада скасувала 
попереднє рішення «Про затвер-
дження положення про порядок 
здійснення відшкодування учас-
никам АТО, ООС вартості зубопро-
тезування простими методами (за 
винятком протезування із дорого-
цінних металів, кераміки, металоке-

раміки, цільнолитих, металопласт-
маси, нітрит-титанового покриття, 
бюгельного протезування, імплан-
тів)». Натомість нове рішення має 
назву «Про затвердження Поряд-
ку відшкодування витрат на надан-
ня стоматологічних послуг учасни-
кам АТО, ООС». Вже навіть відпо-
відно до назви рішення зрозуміла 
різниця — якщо раніше відшкодо-
вувалося лише зубопротезування, 
тепер колишні бійці можуть скори-
статися усім спектром стоматоло-
гічних послуг. 

Втім, про анонсовану «безкош-
товність» мова не йде — як і рані-
ше, вартість наданих послуг буде 
відшкодовуватися в певних межах. 

«Максимальна сума компен-
сації за надання стоматологіч-
них послуг становить п’ять міні-
мальних розмірів прожиткового 
мінімуму. На 1 січня цього року 
це 2270 грн, отже гранична сума 
компенсації буде 11 тис. 350 грн 
на рік. Таким чином, якщо раху-
нок за надані послуги буде біль-
шим, різницю в сумі людина по-
винна буде доплатити самостій-
но», — прокоментувала Людмила 
Пасенко, начальник відділу охо-
рони здоров’я Бориспільської 
міської ради. Всього, за її слова-
ми, на відшкодування стоматоло-
гічних послуг АТОвцям на цей рік 
виділено 300 тис. грн. «Це тільки 
початок. Надалі ми подивимось, 
наскільки послуга буде користу-
ватися попитом, потрібна вона 
чи ні, бо статистики поки немає. У 
минулі роки, коли відшкодовува-
лося лише зубопротезування і ли-
ше простими методами, звернень 

було небагато — 5-10 на рік. Цьо-
го року умови набагато кращі». 

Важливо
Право на компенсацію виплати 

мають учасники АТО/ООС, які про-
живають та зареєстровані у Бори-
спільській міській територіальній 
громаді та перебувають на обліку в 
Єдиному державному автоматизо-
ваному реєстрі осіб, що мають пра-
во на пільгу. 

Виконавцем стоматологічних по-
слуг згідно договору з НСЗУ є КНП 
«Бориспільський стоматологічний 
центр». Лікування та зубопротезу-
вання в інших медичних закладах 
відшкодуванню не підлягає. 

Як�відбуватиметься�
відшкодування

Після проведення необхідних 
маніпуляцій та лікування кожно-
му пільговику надається акт вико-
наних робіт з переліком наданих 
послуг та їх вартістю (в межах гра-
ничного розміру відшкодування). 
Акт підписується лікарем і пацієн-
том та затверджується печаткою 
КНП «БСЦ». Документ подається на 
перевірку до відділу охорони здо-
ров’я, після чого відділ обліку та 
звітності виконкому здійснює пе-
рерахування коштів на рахунок 
КНП «БСЦ». 

Таким чином, якщо вартість ліку-
вання перевищує граничний роз-
мір відшкодування, пацієнт сплачує 
вартість за мінусом суми, що підля-
гає відшкодуванню. Залишок суми 

стоматологічному центру виплачує 
виконком.

Інші�категорії:�поки�не�
заслужили

На запитання «Вістей», чи пе-
редбачені пільги на лікування чи 
зубопротезування для інших кате-
горій населення, Людмила Пасен-
ко відповідає:

«На жаль, рішення стосувалося 
лише учасників АТО та ООС. Пільг 
для пенсіонерів чи інших категорій 
немає. Можливості місцевого бю-
джету не безмежні, а держава ком-
пенсуватиме лише ургентну допо-
могу дорослим та планову стомато-
логічну допомогу дітям до 16 років. 
Чекаємо підписання договору з На-
ціональною службою здоров’я Укра-
їни, він досі перебуває на розгляді. 
Обласний бюджет компенсує проте-
зування (лише простими методами) 
«чорнобильцям», ми — лікування й 
протезування учасникам АТО/ООС. 
Поки інших можливостей немає».

«Секретні»�тарифи
Проаналізувати вартість послуг 

КНП виявилося непросто — пере-
ліку послуг та тарифів на них у віль-
ному доступі немає. На сайті Бори-
спільської міської ради є посилан-
ня на тарифи, але воно відкриває 
лише наказ про їх затвердження, 
без прикріпленого додатка з пере-
ліком та цінами. 

Намагаючись знайти перелік та-
рифів, журналісти вивчили офіцій-
ну сторінку центру у мережі Фей-

сбук. Тарифів не знайшли, але ви-
явили кілька коментарів від бо-
риспільців із запитанням, чому 
фактична вартість лікування мало 
не вдвічі більша від вартості, вказа-
ної на сайті міської ради. Отже, ра-
ніше тарифи були у відкритому до-
ступі, та з невідомих причин відсут-
ні зараз. До слова, відповіді на за-
питання містян про ціноутворення 
та різницю між заявленою та фак-
тичною вартістю лікування адміні-
страція КНП на офіційній сторінці 
так і не дала. 

У самому закладі прейскурант для 
ознайомлення є на стійці реєстра-
ції, його надають для ознайомлення. 
Так само проконсультувати щодо лі-
кування та цін може лікар закладу. 

За відгуками, ціни на послуги у 
КНП на рівні середніх по Україні, 
але не нижчі (а деякі навіть вищі), 
ніж у комерційних стоматологічних 
закладах Борисполя. В середньому 
пломбування одного зуба (залежно 
від ступеню складності) обійдеться 
у приватних клініках Борисполя в 
600-1000 грн. Середні ціни на проте-
зування в Україні вражають: корон-
ка з металокераміки обійдеться у 
3-6 тисяч грн, керамічний вінір кош-
туватиме від 6 до 15 тис. грн, така ж 
вартість коронки із цирконію. Імп-
лантація зуба стартує від 14500 грн. 

Таким чином, якщо ви АТОвець, 
то за бюджетні кошти цілком мо-
жете полікувати кілька зубів на рік 
або ж зробити протезування одно-
го зуба. За інше маєте доплатити са-
мостійно. Хоча, порівняно із мину-
лорічними умовами, цьогорічне рі-
шення міської ради можна вважати 
більш ніж позитивним. 

ЗУБОПРОТЕЗУВАННЯ АТОВЦЯМ: 
БЕЗКОШТОВНО ЧИ НЕ ЗОВСІМ?

ЯК УЗАКОНИТИ ГАРАЖІ З 
30-РІЧНИМ «СТАЖЕМ»
Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Гаражний кооператив «Голі-
вуд» має гаражі, але не має зем-
лі під ними

Історія
Гаражі на вулиці Нова ІІ (цей жит-

ловий масив у народі називають 
«Голівуд») з’явилися там ще на по-
чатку 90-х років, коли були зведені 
перші багатоповерхівки. Територія 
межує з низиною, ніхто і не думав, 
що там хтось запланує будівництво. 
З часом найнижчі місця були вико-
ристані під будівництво дренаж-
ної системи для відведення дощо-
вих і талих вод. Завдяки цій системі 
ґрунтові води перестали піднімати-
ся в підвали і підходити до порогів 
приватних будинків. 

Гаражі стоять і сьогодні. Їхні влас-
ники організували гаражний коо-
ператив «Голівуд» і неодноразово 
намагалися його узаконити. Збе-
реглося звернення від 28 липня 
2005 року з проханням виділити 
землю під існуючий гаражний коо-
ператив. Тоді ще Бориспіль очолю-
вав Олександр Придатко. Сьогод-
ні вже важко сказати, чи тодішнє 
законодавство перешкодило від-
веденню землі, чи просто не було 
політичної волі. Але незважаючи 
на те, що за три десятиліття нако-
пичилося чимало таких заяв, уза-
конити гаражі так і не вдалося. То-
рік депутати Бориспільської міської 
ради узаконили багато гаражів, ви-
діливши під них землю. Кооператив 
«Голівуд» до переліку не потрапив.

Тим часом впритул до Нової ІІ 

підступає будівництво таунхаусів, 
і їх забудовник Юрій Шелудько ду-
же хоче переселити гаражі, пропо-
нуючи перемістити ті на місце іс-
нуючої автостоянки. Людей це на-
сторожує. Адже, незважаючи на те, 
що гаражі знаходяться на «пташи-
них правах», вони стоять на своє-
му місці вже три десятиліття. Пере-
селятися на нове місце без гаран-
тованого землевідведення ніхто не 
ризикне. Тож цей варіант має бага-
то білих плям. Обговорюється він 
уже близько року.

Пріоритетною для власників га-
ражів є перспектива узаконити 
своє нинішнє місце перебування. 

Однобока�пропозиція
Наприкінці минулого тижня 

відбулася зустріч членів коопе-
ративу «Голівуд», депутата окру-
гу Миколи Корнійчука та керів-
ництва міста на чолі з міським 
головою Володимиром Борисен-
ком. Обговорювалася тема май-
бутнього гаражів на Новій ІІ. Лю-
дей під час зустрічі насторожило 

те, що забудовник запропонував 
зібранню лише один варіант ви-
рішення проблеми — переселен-
ня. Архітектор Борис Шапіро по-
казав присутнім матеріали (ви-
готовлені на замовлення забу-
довника), які демонструють, як 
виглядатиме гаражний коопера-
тив на новому місці, але власни-
ків гаражів варіант переселення 
не влаштовує. 

Дійшли згоди, що буде визначе-
но реальну площу, яку сьогодні за-

ймають гаражі і детально опрацьо-
вано варіанти їх розміщення на іс-
нуючій території та на місці, куди 
пропонується переселення. До ро-
боти долучаться депутат округу та 
представники ініціативної групи 
від гаражного кооперативу.

Загалом людей хвилює не лише 
доля гаражів, а й збереження дре-
нажної системи за гаражами. Хоча 
забудовник і запевняє, що цей мо-
мент буде враховано при проекту-
ванні.

ГРОМАДА
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Повідомлення про оприлюднення
Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту документу державного 

планування – «Розробка детального плану території земельної ділянки за-
гальною площею 20,0036 га, кадастровий номер 3220883601:01:029:0069, 
яка належить ТОВ «ФМ С Є ДЕСНА», в с. Дударків Бориспільського району 
Київської області».

Дата початку та строки здійснення процедури — відповідно до Закону 
України «Про стратегічну екологічну оцінку» ст. 12 громадське обговорення 
звіту зі стратегічної екологічної оцінки проекту вищезазначеної містобудівної 
документації розпочато з дня його оприлюднення, а саме з 30.04.2021 року 
та триватиме до 29.05.2021 року.

Відповідальна особа — в.о. начальника відділу архітектури та будівельного 
інспектування Сова Володимир Григорович (08325, Київська обл., Бориспіль-
ський р-н, село Щасливе, вул. Фестивальна, буд. 39).

Детальніша інформація надана до Пристоличної сільської ради та висвіт-
лена на офіційному веб сайті. 

Відповідно до ст. 21 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та По-
станови КМУ від 25.05.2011р. №555 повідомляємо про початок проведення 
громадських слухань містобудівної документації «Детальний план території 
земель, розташованих на території Глибоцької та Мартусівської сільських рад 
Бориспільського району Київської області, орієнтовною площею 470,00 га для 
розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг 
та допоміжних операцій, враховуючи розвиток прилеглих територій».

Мета: Уточнення проектних рішень містобудівної документації вищого рівня 
- генеральної схеми планування території України, схеми планування території 
Київської області, схеми планування території Бориспільського району.

Склад містобудівної документації відповідає ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст 
детального плану території».

Територія розроблення детального плану - 470 га.
Матеріали Детального плану території висвітлені на офіційному веб-сайті 

Бориспільської РДА.
Замовник: Бориспільська РДА Київської обл.
Розробник: ТОВ «ЕСОММ СО».
Місце ознайомлення з проектними матеріалами та детальніша інформація 

надається у приміщенні Бориспільської райдержадміністрації та на офіційному 
веб-сайті.

Прохання залишити пропозиції у визначений термін у журналі громадських 
слухань для їх врахування при подальшій розробці містобудівної документації.

На виконання п.6-1. Постанови КМУ від 25.05.2011 р. №555:
- строк подання зауважень та пропозицій з 30.04.2021р. по 30.05.2021р.
Пропозиції можна реєструвати за адресою:
Бориспільська РДА Київської обл. - 08300, Київська обл, м.Бориспіль, вул. 

Київський шлях, 74.
email: rda@raybori.gov.ua, archarch@ukr.net
Відповідальна особа з розгляду пропозицій: в.о. начальника відділу містобу-

дування та архітектури Анна Степаненко; Тел.:+3 80(4595) 6 06 81, 5 33 00
На виконання п.7 Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555:
- громадські слухання з питань розгляду матеріалів містобудівної докумен-

тації відбудуться за адресою: Бориспільська РДА Київської області  за адресою: 
08300, Київська обл, м.Бориспіль, вул. Київський шлях, 74.

12.05.2021 р. о 10.00 відбудеться 
встановлення меж земельної ділян-
ки гр. Женченко Т.В. за адресою: Ки-
ївська обл., Бориспільський р-н, с. 
Вороньків, вул. Польова. Просимо 
у вказаний час прибути власників 
суміжних земельних ділянок, а саме 
Семенюк Н.М. та Гонтаренка С.В.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОП-
РИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ ДО-
КУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛА-
НУВАННЯ МІСЦЕВОГО РІВНЯ 
«ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ 
ЗЕМЕЛЬ, РОЗТАШОВАНИХ НА 
ТЕРИТОРІЇ ГЛИБОЦЬКОЇ ТА 
МАРТУСІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКИХ РАД 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ОРІЄНТОВ-
НОЮ ПЛОЩЕЮ 470,00 ГА ДЛЯ 
РОЗМІЩЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ДОДАТКО-
ВИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ 
ТА ДОПОМІЖНИХ ОПЕРАЦІЙ, 
ВРАХОВУЮЧИ РОЗВИТОК ПРИ-
ЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ» ТА ЗВІТУ 
ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ 
ОЦІНКУ ПРОЕКТУ

1. Повна назва документа 
державного планування: 

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТО-
РІЇ ЗЕМЕЛЬ, РОЗТАШОВАНИХ 
НА ТЕРИТОРІЇ ГЛИБОЦЬКОЇ ТА 
МАРТУСІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКИХ РАД 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ОРІЄНТОВ-
НОЮ ПЛОЩЕЮ 470,00 ГА ДЛЯ 
РОЗМІЩЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ДОДАТКО-
ВИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ 
ТА ДОПОМІЖНИХ ОПЕРАЦІЙ, 
ВРАХОВУЮЧИ РОЗВИТОК ПРИ-
ЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ

Детальний план території 
виконується у відповідності 
до Концепції розширення ДП 
міжнародний аеропорт  «Бо-
риспіль» до 2045 року та пов’я-
зано з необхідністю деталізації 
проектних рішень схеми плану-
вання території району, коригу-
вання або уточнення окремих 
положень, особливо в частині 
планувальної організації і роз-
витку території.

Виконавець док умент у 

держвного панування – ТОВ 
«ECCOM CO».

2. Орган, що прийматиме рі-
шення про затвердження доку-
мента державного планування:

Бориспільська районна дер-
жавна адміністрація Київської 
області

3. Передбачувана процедура 
громадського обговорення, у 
тому числі:

а) дата початку та строки 
здійснення процедури: гро-
мадське обговорення почина-
ється з 30.04.2021 та триває до 
30.05.2021р. (30 днів)

б) способи участі громад-
ськості (надання письмо-
вих зауважень і пропозицій, 
громадські слухання тощо): 
зауваження і пропозиції гро-
мадськості надаються у письмо-
вому та електронному вигляді 
на адресу Бориспільської РДА 
Київської області  

08300, Київська обл., м.Бори-
спіль, вул. Київський шлях, 74,

Тел.:+3 80(4595) 6 06 81, 5 33 00
email: rda@raybori.gov.ua, 

archarch@ukr.net
відповідальна особа  - в.о. 

начальника відділу містобуду-
вання та архітектури Анна Сте-
паненко.

в) дату, час і місце проведен-
ня запланованих громадських 
слухань (у разі проведення):  
Громадські слухання щодо вра-
хування громадських інтересів 
відбудуться 31 травня 2021 
року о 14.00 у приміщенні сіль-
ського клубу за адресою: Київ-
ська обл., Бориспільський ра-
йон, с. Мартусівка, вул. Шкільна, 
1.

г) орган, від якого можна от-
римати інформацію та адресу, 

за якою можна ознайомитися 
з проектом документа держав-
ного планування, звітом про 
стратегічну екологічну оцінку 
та екологічною інформацією, у 
тому числі пов’язаною зі здо-
ров’ям населення, що стосу-
ється документа державного 
планування;

  ґ) орган, до якого подаються 
зауваження і пропозиції, його 
поштову та електронну адреси 
та строки подання зауважень і 
пропозицій;

           д) місцезнаходження 
наявної екологічної інформа-
ції, у тому числі пов’язаної зі 
здоров’ям населення, що сто-
сується документа державного 
планування:

  Бориспільська РДА Київської 
області  

08300, Київська обл., м.Бори-
спіль, вул. Київський шлях, 74,

Тел.:+3 80(4595) 6 06 81, 5 33 00
email: rda@raybori.gov.ua, 

archarch@ukr.net
відповідальна особа  - в.о. 

начальника відділу містобуду-
вання та архітектури Анна Сте-
паненко. 

4. Необхідність проведення 
транскордонних консультацій 
щодо проекту документа дер-
жавного планування:

Проведення транскордонних 
консультацій щодо проекту до-
кумента державного плануван-
ня не потрібно.

Строки подання зауважень та 
пропозицій: до 30.05.2021 року 
включно. Пропозиції та заува-
ження подані після встановле-
ного строку, не розглядаються.
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ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�2.40 Енеїда
6.30�М/ф "Історія про дівчинку, яка 

наступила на хліб"
6.40�М/ф "Кульбаба - товсті щоки"
6.50�М/ф "Цап та Баран"
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�Т/с "Дівчата війни" (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�Концерт. Іво Бобул
16.30�Т/с "Гордість" (12+)
17.25�#ВУКРАЇНІ
18.55,�22.00 "Дикі зграї"
19.55�"Світ дикої природи"
21.55,�0.20, 5.55 Спорт. Аспект
23.00�Схеми. Корупція в деталях
0.30�"Супер-чуття"
1.00�Т/с "Віра" (16+)
3.15�Енеїда 3
4.05�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 

ТСН
9.25,�10.20, 6.00 "Життя відомих людей"
11.20,�12.20, 14.15 "Одруження наосліп"
15.50�"Світ навиворіт"
17.10�Мелодрама "Навчи мене кохати"
18.30�"Вражаючі історії ТСН"
20.15,�21.20 Комедія "Свати"
22.30,�23.30 Драма "Слов`яни"
0.30�Мелодрама "П`ятдесят відтінків 

темряви"
2.35�Мелодрама "Невгамовна Анжеліка"
4.00�Мелодрама "Анжеліка і Султан"

ІНТЕР.
5.30,�23.15 "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 "Хто тобі лікар?" (12+)

14.10,�14.55, 15.50 "Вещдок"
16.30�"Вещдок. Особый случай"
18.00,�4.00 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�"Вещдок. Эхо войны"
0.10�Т/с "Любов за законом" (16+)
1.50�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, 3.10 Сьогодні
9.00�Зоряний шлях. Новий сезон
9.50�Місія: краса. Новий сезон
10.50�Мисливці за чудесами
11.45�Реальна містика. Новий сезон
13.50�Т/с "Жіночий лікар 4" (16+)
15.30,�4.40 Т/с "Жіночий лікар 5" (16+)
17.10�Т/с "Виклик 2" (12+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Теорія зла" 5, 6 с. (16+)
23.00�Т/с "Я ніколи не плачу" 1, 2 с. (12+)
1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Я ніколи не плачу" (12+)
4.00�Реальна містика

ICTV.

4.00�Скарб нації
4.10�Еврика!
4.15�Служба розшуку дітей
4.20�Факти
4.45�Т/с "Таємні двері" (16+)
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�3.40 Я зняв!
11.00,�13.15 Х/ф "Флот МакХейла"
12.45,�15.45 Факти. День
13.30�Х/ф "Тілоохоронець кілера" (16+)
16.20�Х/ф "Острів горлорізів"
18.45,�21.00 Факти. Вечір
19.20�Надзвичайні новини з Костянтином 

Стогнієм
20.15�Секретний фронт Прем’єра
21.25�Т/с "Перший парубок на селі" (16+)
23.40�Т/с "Винищувачі" (12+)
2.10�Секретний фронт

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.30 Kids' Time
6.05�М/с "Том і Джеррі"
7.35�Орел і Решка
8.30�Т/с "Надприродне" (16+)
11.20�Х/ф "Чого хоче дівчина"
13.40�Екси (16+)
15.10�Хто зверху? (12+)

19.00,�20.00 Вар'яти (12+)
21.00�Х/ф "Шалена карта" (16+)
23.00�Х/ф "Погнали" (16+)
0.40�Т/с "Шлях чарівника"
2.25�Служба розшуку дітей

СТБ.
4.40�Т/с "Лист очікування" (16+)
6.50�Т/с "Комісар Рекс"
10.25�"Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
13.00,�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 "Мій любий друг"
0.50�Т/с "Навчаю грі на гітарі"

НТН.
5.50�"Будьте здоровi"
7.50,�17.00, 3.05 "Випадковий свідок"
8.25�Х/ф "Богдан-Зиновій Хмельницький"
10.50,�13.00, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30,�16.30, 19.00, 2.35 "Свідок"
15.00�"Легенди карного розшуку"
17.50�"Вартість життя"
18.30�"Акцент"

23.10�Х/ф "Безсмертний гарнізон"
1.00�"Реальні злочинці"

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"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00�Енеїда
7.00,�8.00, 9.00, 21.00, 23.35, 1.25, 2.50, 

5.35 Новини
7.10�М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.30�М/ф "Як козаки куліш варили"
7.40�М/ф "Як козаки наречених виручали"
8.05,�9.05 "Дикуни. Дикі забави в 

зоопарку Сан-Дієго"
9.30�Т/с "Дівчата війни" (12+)
11.05�Солодка дача
11.25�Телепродаж
12.00�Т/с "Наші матері - наші батьки" 

(16+)
14.50�Відтінки України
15.20�Концерт. Ніна Матвієнко та Дмитро 

Андрієць
16.30�Т/с "Гордість" (12+)
17.25�Міста та містечка
17.50�Спецпроєкт "Сто років ізоляції". Що 

приховує українська психіатрія?"
18.55,�22.00 "Дикі зграї"
19.55�"Світ дикої природи"

21.25�"Дикі тварини"
23.00,�0.50, 1.50 #ВУКРАЇНІ
0.00�Спецпроєкт "Сто років ізоляції". Що 

приховує українська психіатрія?

КАНАЛ "1+1".
7.30,�19.30, 4.30 ТСН
8.30,�9.30, 10.30, 5.35 "Життя відомих 

людей"
11.30�Драма "Відьма та осман"
13.20�Мелодрама "Анжеліка і король"
15.40�Мелодрама "Невгамовна анжеліка"
17.30�Мелодрама "Анжеліка і Султан"
20.15,�21.25 Комедія "Свати"
22.30,�23.30 Драма "Слов`яни"
0.30�Мелодрама "П`ятдесят відтінків 

сірого"

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 "Школа хороших дружин"
14.35,�15.30 "Вещдок"
16.25�"Вещдок. Особый случай"
18.00,�3.50 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�"Вещдок. Эхо войны"
23.55�Т/с "Любов за законом" (16+)
1.35�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, 3.00 Сьогодні
9.00�Зоряний шлях. Новий сезон
9.50�Місія: краса. Новий сезон
10.50�Мисливці за чудесами
11.45�Реальна містика. Новий сезон
13.50,�15.30, 4.40 Т/с "Жіночий лікар 4" 

(16+)
17.10�Т/с "Виклик 2" (12+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Теорія зла" 3, 4 с. (16+)

23.00�Т/с "Майже вся правда" 1, 2 с. 
(12+)

1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Майже вся правда" (12+)
3.50�Реальна містика

ICTV.
4.00�Скарб нації
4.10�Еврика!
4.15�Факти
4.40�Т/с "Таємні двері" (16+)
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.00,�2.35 Я зняв!
10.05�Х/ф "Назад у майбутнє"
12.25,�13.00 Х/ф "Назад у майбутнє-2"
12.45�Факти. День
14.40�Х/ф "Назад у майбутнє-3"
16.50�Х/ф "Форсаж-4" (16+)
18.45�Факти. Вечір
19.10�Х/ф "Форсаж-5: Шалена п’ятірка" 

(16+)
21.35�Х/ф "Форсаж-6" (16+)
23.55�Х/ф "Глибоководний горизонт" 

(12+)
1.50�Громадянська оборона

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.30 Kids' Time
6.05�М/ф
7.35�Орел і Решка
8.30�Т/с "Надприродне" (16+)
9.30�Х/ф "11 друзів Оушена"
12.00�Х/ф "12 друзів Оушена"
14.20�Х/ф "13 друзів Оушена"
17.00�Х/ф "8 подруг Оушена" (12+)
19.00�Де логіка? (12+)
20.00�Improv Live Show (12+)
21.00�Х/ф "Механік" (16+)
23.00�Х/ф "Підпільна арена" (18+)

СТБ.
8.10�Х/ф "Іван Бровкін на цілині"
10.00�Х/ф "Баламут"
11.45�Х/ф "Максим Перепелиця"
13.20,�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 "Сніг посеред літа"
0.50�Т/с "Навчаю грі на гітарі"

НТН.
8.35,�16.40, 2.40 "Випадковий свідок"
9.10�Х/ф "Дівчина без адреси"
10.55�Х/ф "Оцеола"
13.00�Х/ф "Жандарм із Сен-Тропе"
14.55�Х/ф "Порушуючи правила" (16+)
17.50�"Будьте здоровi"
18.30�"Акцент"
19.00,�2.10 "Свідок"
19.30�Т/с "Коломбо" (16+)
23.10�Х/ф "Повернення немає"

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

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

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"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

СЕРЕДА,  5 травня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00�Енеїда
7.00,�8.00, 9.00, 21.00, 23.35, 1.25, 2.50, 

5.35 Новини
7.10�М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.30�М/ф "Як козак щастя шукав"
7.40�М/ф "Як козаки на весіллі гуляли"
8.05,�9.05 "Дикуни. Дикі забави в 

зоопарку Сан-Дієго"
9.30�Т/с "Дівчата війни" (12+)
11.05�Солодка дача
11.25�Телепродаж
12.00�Т/с "Наші матері - наші батьки" 

(16+)
14.50�Відтінки України
15.20�Концерт. Дмитро та Назарій 

Яремчуки
16.30�Т/с "Гордість" (12+)
17.25�Міста та містечка
17.50,�0.00 Спецпроєкт "Помилка 83". 

Чому платять за встановлення 
інвалідності?

18.55�"Дивні створіння"
19.55�"Світ дикої природи"

21.25�"Дикі тварини"
22.00�"Дикі зграї"
23.00�Перша шпальта
0.50,�1.50 #ВУКРАЇНІ
3.15�"Зворотний відлік"
5.00�Схеми. Корупція в деталях

КАНАЛ "1+1".
6.50,�7.50 "Життя відомих людей"
8.50�ТСН "ТСН-тиждень"
10.20,�3.00 Х/ф "Ерагон"
12.40,�4.35 Мелодрама "Анжелiка - 

маркiза янголiв"
15.00�Мелодрама "Прекрасна анжелiка"
17.10�Мелодрама "Анжеліка і король"
19.30�ТСН
20.15,�21.25 Комедія "Свати"
22.30,�23.30 Драма "Слов`яни"
0.30�"Ліга сміху 2021"

ІНТЕР.
3.05�"Україна вражає"
3.55,�18.00, 3.50 "Стосується кожного"

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

7.00,�15.15 "Вещдок"
8.55�Х/ф "Іграшка"
10.40�"Позаочі"
11.35�Х/ф "Татусі без шкідливих звичок" 

(16+)
13.35�Х/ф "Агент Лев" (16+)
20.00�"Подробиці"
21.00�"Вещдок. Эхо войны"
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 Сьогодні
9.00�Зоряний шлях. Новий сезон
11.00�Х/ф "Нульовий цикл" (12+)
12.50�Т/с "Батько-одинак" 1, 2 с. (16+)
15.30�Т/с "Батько-одинак" (16+)
17.10�Т/с "Виклик" (12+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Теорія зла" 1, 2 с. (16+)
23.00�Т/с "Чесна гра" 1, 2 с. (16+)
1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Чесна гра" (16+)
3.00�Т/с "Назавжди"

ICTV.
5.35�Скарб нації
5.45�Еврика!
5.50�Служба розшуку дітей
5.55�Громадянська оборона
7.50�Факти тижня
10.20�Х/ф "Альфа" (12+)
12.05,�13.00 Х/ф "Світ юрського періоду" 

(16+)
12.45�Факти. День
14.45�Х/ф "Ріддік" (16+)
16.45�Х/ф "Форсаж" (16+)
18.45�Факти. Вечір
19.10�Х/ф "Подвійний форсаж" (16+)
21.05�Х/ф "Потрійний форсаж: 

Токійський дрифт" (16+)
23.00�Х/ф "Легион" (18+)
0.50�Х/ф "Важка мішень" (16+)
2.30�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.30 Kids' Time
6.05�М/ф
7.35�Орел і Решка
8.30�Т/с "Надприродне" (16+)
10.30�Х/ф "К-9"
12.40�Х/ф "Месники: Війна 

Нескінченності" (12+)

15.40�Х/ф "Месники: Завершення" (12+)
19.00�Від пацанки до панянки (16+)
21.00�Х/ф "Ной" (16+)
23.50�Х/ф "Мати!" (16+)
2.15�Служба розшуку дітей
2.20�Зона ночі

СТБ.
4.50�"Невідома версія. Біле сонце пустелі" 

(12+)
5.50�"Невідома версія. Вірні друзі" (12+)
6.25�"Невідома версія. Висота" (12+)
7.10�"Невідома версія. Весілля в 

Малинівці" (12+)
8.15�Х/ф "Максим Перепелиця"
9.55�Х/ф "Солдат Іван Бровкін"
11.45�Х/ф "Іван Бровкін на цілині"
13.30,�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+)
0.55�Т/с "Навчаю грі на гітарі"

НТН.
5.00,�4.55 "Top Shop"

5.15�Х/ф "Казка про втрачений час"
6.40�М/ф "Як козаки..."
8.25,�16.40, 2.00 "Випадковий свідок"
10.10�Т/с "Коломбо" (16+)
12.00�Х/ф "Один шанс на двох" (16+)
14.00�Х/ф "Бережіть жінок"
17.50�"Таємниці світу"
18.20�"Свідок. Агенти"
19.00,�1.30 "Свідок"
19.30�Х/ф "Дівчина без адреси"
21.15�Х/ф "Жандарм із Сен-Тропе"
23.10�Х/ф "Порушуючи правила" (16+)
0.55,�3.15 "Речовий доказ"
4.00�"Правда життя"

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

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

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"

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

ПОНЕДІЛОК, 3 травня

ВІВТОРОК,  4 травня
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ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�2.40, 3.15 Енеїда
6.30�М/ф "Знайда"
6.50�М/ф "Нікудишко"
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�Т/с "Дівчата війни" (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�Концерт. Анатолій Гнатюк
16.30�Т/с "Гордість" (12+)
17.25�"Дикі тварини"
18.55,�22.00 "Дикі зграї"
19.55�"Світ дикої природи"
21.55,�0.20, 5.55 Спорт. Аспект
23.00�Схеми. Корупція в деталях
0.30�"Супер-чуття"
1.00�Т/с "Віра" (16+)
4.10�Д/ф "Одесити на Донбасі" (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, 4.25 ТСН
9.25,�10.20, 5.30 "Життя відомих людей"
11.20,�12.20, 14.15 "Одруження наосліп"
15.50�"Світ навиворіт"
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�Драма "Темні часи"
3.05�Драма "Відьма та Осман"

ІНТЕР.
5.25,�23.10 "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 "Шеф"
14.05,�14.55, 15.50 "Вещдок"
16.30�"Вещдок. Особый случай"
18.00,�3.55 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�Х/ф "Женщины-агенты" (16+)
1.00�Т/с "Любов за законом" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 15.00, 19.00, 3.50 Сьогодні
9.00�Зоряний шлях. Новий сезон
9.50�Місія: краса. Новий сезон
10.50�Мисливці за чудесами
11.45�Реальна містика. Новий сезон
13.50,�15.30, 4.40 Т/с "Жіночий лікар 5" 

(16+)
17.10�Т/с "Виклик 2" (12+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Теорія зла" (16+)
23.00�Слідами
23.30�Т/с "Без коливань" 1, 2 с. (12+)
1.45�Телемагазин

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,�3.25 Я зняв!
11.05,�13.15 Х/ф "Парк юрського періоду" 

(16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.05�Х/ф "Парк юрського періоду-2" 

(16+)
16.15�Т/с "Парк юрського періоду-2". 

"Розтин покаже"
17.00�Х/ф "Парк юрського періоду-3" 

(16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
19.20�Надзвичайні новини з Костянтином 

Стогнієм
20.15�Анти-зомбі Прем’єра
21.25�Т/с "Перший парубок на селі" (16+)
23.35�Т/с "Винищувачі" (12+)
1.55�Анти-зомбі

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�Екси (16+)
15.00,�19.00 Хто зверху? (12+)
21.00�Х/ф "Денні пес" (16+)
23.00�Х/ф "Сибір" (18+)
0.50�Т/с "Шлях чарівника"
1.45�Вар'яти (12+)
2.55�Служба розшуку дітей

СТБ.
4.50�Т/с "Лист очікування" (16+)
7.00�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"
15.40�Т/с "Слід" (16+)
18.05�"СуперМама" (12+)
19.05�"Як вийти заміж" (16+)
20.15,�22.45 Т/с "Привіт, тату!" (12+)
0.50�Т/с "Навчаю грі на гітарі"

НТН.
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 2.05 "Свідок"
9.00�Х/ф "За вітриною універмагу"
10.50,�13.00, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.55�"Легенди карного розшуку"
17.50,�3.50 "Правда життя"
18.30�"Акцент"
23.10�Х/ф "Хроніка пікіруючого 

бомбардувальника"

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

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"

UA: ПЕРШИЙ.
6.30�М/ф "Знахідка"
6.40�М/ф "Казки про машини"
6.50�М/ф "Дострибни до хмаринки"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.00, 5.10 Новини
7.05,�8.05, 9.05 Суспільна студія. Головне
9.30�Т/с "Дівчата війни" (12+)
11.05�Солодка дача
11.25�Телепродаж
12.00,�13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10,�21.35, 0.10, 2.35, 5.45 Спорт
15.20�Концерт Романа Скорпіона
16.30�Т/с "Гордість" (12+)
17.25,�3.15 Перша шпальта
18.55,�22.00 "Дикі зграї"
19.55�"Світ дикої природи"
20.20�"Дикі тварини"
21.55,�0.20, 5.55 Спорт. Аспект
23.00,�2.45 "Боротьба за виживання"
0.30�"Супер-чуття"
1.00�"Тваринна зброя"

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, 5.10 ТСН
9.25,�10.20, 4.10, 6.05 "Життя відомих 

людей"
11.20,�12.20, 14.15 "Одруження наосліп"
15.50�"Світ навиворіт"
17.10�Мелодрама "Навчи мене кохати"
18.30�"Вражаючі історії ТСН"
20.10�"Чистоnews 2021"
20.15�Комедія "Іван Васильович змінює 

професію"
22.10�"#Гуднайт_клаб 2021"
22.50�Бойовик "Врятувати рядового 

Раяна"

ІНТЕР.
5.25,�23.30 "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 "Молодість по страховці" (12+)
14.05,�14.55, 15.50, 1.20 "Вещдок"
16.30�"Вещдок. Особый случай"
18.00�"Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�Х/ф "Дванадцятий" (16+)
2.45�"Орел і Решка. Дива світу"
4.15�Д/п "Люди Перемоги"
5.05�Х/ф "Ати-бати, йшли солдати..."

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�Місія: краса. Новий сезон
10.50�Мисливці за чудесами
11.45�Реальна містика. Новий сезон
13.50,�15.30 Т/с "Жіночий лікар 5" (16+)
17.10�Т/с "Виклик 2" (12+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Свобода слова Савіка Шустера
0.00�Т/с "Батько-одинак" 1, 2 с. (16+)

1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Батько-одинак" (16+)
3.50�Реальна містика

ICTV.
4.05�Скарб нації
4.15�Еврика!
4.20�Служба розшуку дітей
4.25,�23.50 Факти
4.50�Т/с "Таємні двері" (16+)
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15�Дизель-шоу (12+)
10.45,�22.50 "На трьох" (16+)
11.05,�13.15 Х/ф "Острів горлорізів"
12.45,�15.45 Факти. День
14.05,�16.15 Х/ф "Джуніор" (12+)
16.45�Х/ф "Перлина Нілу" (16+)
18.45�Факти. Вечір
19.20�Надзвичайні новини з Костянтином 

Стогнієм
20.05�Дизель-шоу Прем’єра (12+)
0.25�Т/с "Винищувачі" (12+)
4.10�Секретний фронт

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.30 Kids' Time
6.05�М/с "Том і Джеррі"
7.35�Орел і Решка
9.40�Т/с "Надприродне" (16+)
11.20�Від пацанки до панянки (16+)
13.20�Вар'яти (12+)
15.30�Де логіка? (12+)
16.20�Х/ф "Васабі"
18.20�Х/ф "Перл Харбор"
22.00�Х/ф "Поцілунок Дракона" (18+)
23.55�Х/ф "Підпільна арена" (18+)
1.50�Т/с "Шлях чарівника"
2.35�Служба розшуку дітей
2.40�Зона ночі

СТБ.
5.35�Т/с "Лист очікування" (16+)
6.35�Х/ф "Моє улюблене весілля" (12+)
8.05,�19.00, 22.45 "Холостяк" (12+)
12.10�"Як вийти заміж" (16+)
13.15,�14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
0.35�"Детектор брехні" (16+)

НТН.
7.50,�3.15 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 2.45 "Свідок"
9.00�Х/ф "Хроніка пікіруючого 

бомбардувальника"
10.40,�13.00, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.30�Х/ф "Доля людини"
17.00�Х/ф "Пам'ятай ім'я своє"
21.30�"Мир чи війна"
23.30�Х/ф "Підірване пекло"

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

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

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�Спецпроєкт "Влада хохотала"
19.00�"Ехо України"
22.00�"Міністерство правди"
22.30�"Запорєбрик NEWS"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�3.55 Енеїда
7.00,�8.00, 9.00, 21.00, 0.00, 2.05, 3.30, 

5.35 Новини
7.10�М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.30�М/ф "Як козаки сіль купували 

варили"
7.40�М/ф "Як козаки інопланетян 

зустрічали"
8.05,�1.20 "Дикуни. Дикі забави в 

зоопарку Сан-Дієго"
9.05�Суспільна студія. Спецефір до Дня 

пам‘яті та примирення
12.00�Хвилина мовчання: День пам’яті та 

примирення
12.01�Т/с "Дівчата війни" (12+)
14.40�Телепродаж
15.10�"Примирення з перемогою"
15.55,�22.25 Пишемо історію
17.50�Х/ф "Століття Якова" 2, 3 с.
21.25�Х/ф "Століття Якова" 4 с.

0.25�Розсекречена історія. Українці у 
Другій світовій війні

2.30�#ВУКРАЇНІ
3.00,�5.00 Бюджетники

КАНАЛ "1+1".
7.00,�2.55, 6.00 "Життя відомих людей"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
10.00�"Світ навиворіт"
18.20�"Світ навиворіт - 12 Пакистан"
19.30,�5.05 ТСН
20.15�Пригоди "Сторожова застава"
22.25�Пригоди "Лара крофт-розкрадачка 

гробниць: колиска життя"
0.50�Комедія "Усі в захваті від Мері"

ІНТЕР.
6.35�"Слово Предстоятеля"
6.45�Х/ф "Сліди апостолів" (16+)

9.00�"Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00�"Корисна програма"
11.00�"Позаочі"
12.00�Т/с "Ні кроку назад!" (12+)
18.05,�20.30 Х/ф "Перебіжчик" (16+)
20.00,�3.10 "Подробиці"
22.10�Х/ф "Ати-бати, йшли солдати..."
0.00�Х/ф "Очікування полковника 

Шалигіна"
1.45�Х/ф "Це було у розвідці"
3.40�Д/п "Ватутін"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00,�15.00, 19.00 Сьогодні
7.25,�3.15 Реальна містика
8.00,�15.20, 21.00 Т/с "Чуже життя" (16+)
20.00�Головна тема
23.20�Т/с "незламність" 1, 2 с.
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "незламність"

ICTV.
5.10�Скарб нації
5.20�Еврика!
5.25�Факти
5.55�Вони закінчили війну. Док. фільм
7.30�Громадянська оборона
9.25,�1.35 Секретний фронт
10.20,�13.00 1945 г. Док. серіал Прем’єра
12.45�Факти. День
14.10,�19.10 Т/с "Бомба" (16+)
18.45�Факти. Вечір
20.55�Х/ф "Дюнкерк" (12+)
23.00�Т/с "Винищувачі" (12+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00�Х/ф "Ной" (16+)
8.50�Т/с "Геркулес"
12.10�Х/ф "З міркувань совісті" (16+)
15.00�Х/ф "Перл Харбор"
18.20�Х/ф "Залізна Людина" (16+)
21.00�Х/ф "Залізна Людина 2" (16+)
23.40�Х/ф "Шалена карта" (16+)
1.30�Т/с "Шлях чарівника"
2.20�Зона ночі

СТБ.
4.40�Х/ф "А зорі тут тихі"
8.00�"Неймовірна правда про зірок"
10.50�Т/с "Садівниця" (12+)
14.40�Х/ф "Віднесені вітром"
19.00�"МастерШеф Професіонали" (12+)
21.55�"СуперМама" (12+)

НТН.
5.00,�4.55 "Top Shop"
6.00�Х/ф "Циган"
12.50,�2.50 "Випадковий свідок"
14.40�Т/с "Смерть у раю" (16+)
19.00,�2.20 "Свідок"
19.30�Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
21.20�Х/ф "Легенди: Гробниця дракона" 

(16+)
23.20�Х/ф "Дельфійський ефект" (16+)
1.10�"Лохотрон"
3.40�"Речовий доказ"
4.00�"Правда життя"

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" з Василем 

Бірзулом

10.40�"Перша передача"

11.15,�12.15 "Акценти"

13.15�"Запорєбрик NEWS"

13.35�"Новини від Христини"

14.15,�15.15, 16.10 Д/ф

17.00�"Не наша Russia"

18.00�"Анатомія тижня"

20.30�"Війна за незалежність"

21.00�"Прямий доказ"

21.30,�23.00 "Ехо України"

22.00�"THE WEEK"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�4.00 Енеїда
7.00,�8.00, 8.55, 18.00, 21.00, 0.00, 2.05, 

5.35 Новини
7.10�М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.25�М/ф "Як козаки у хокей грали"
7.40�М/ф "Як козаки олімпійцями стали"
8.20�"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,�20.20 Пишемо історію
15.20�Телепродаж
15.55�Х/ф "Століття Якова" 1, 2 с.
18.20�Х/ф "Століття Якова" 3, 4 с.
21.25�Х/ф "Українська вендета"
23.20�"Дикі тварини"
0.25�#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�"Світ навиворіт. Україна 2021"
12.05,�2.10 "Світ навиворіт"
18.15�"Українські сенсації 2021"
19.30�"ТСН-тиждень"
21.00�Драма "Мідвей"
23.45�Драма "Ворог біля воріт"
5.00�ТСН "ТСН-тиждень"

ІНТЕР.
4.30�Х/ф "Вони воювали за Батьківщину"
7.00�"Марафон "Наша Перемога"
10.45�Х/ф "А зорі тут тихі..."
13.40�Т/с "Ні кроку назад 2. На лінії 

фронту" (12+)

18.30,�1.30 Х/ф "В бій ідуть тільки 
"старики"

20.00�"Подробиці"
20.30�Концерт "Перемога. Одна на всіх"
23.55�Х/ф "Йшов четвертий рік війни"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50�Сьогодні
6.50,�4.00 Реальна містика
9.15�Т/с "Улюблені діти" (16+)
16.50�Т/с "Сестричка" 1, 2 с. (12+)
19.00�Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00�Т/с "Сестричка" (12+)
23.15�Т/с "Останній день війни" 1, 2 с. 

(16+)
1.45�Телемагазин

ICTV.
3.30�Скарб нації
3.40�Еврика!
3.50�Факти
4.15�1945 г. Док. серіал

7.40�Т/с "Конвой" (12+)
11.15,�13.00 Т/с "Один у полі воїн" (12+)
12.45�Факти. День
15.30,�19.10 Т/с "Танк" (12+)
18.45�Факти тижня
20.15�Х/ф "Безславні виродки" (16+)
23.20�Т/с "Винищувачі-2. Останній бій" 

(12+)
2.15�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�0.10 Вар'яти (12+)
7.40,�9.20 Kids' Time
7.45�М/ф "Містер Лінк: Загублена ланка 

еволюції"
9.25�Х/ф "Божевільний професор"
11.20�Х/ф "Божевільний професор 2"
13.20�Х/ф "Залізна Людина" (16+)
16.00�Х/ф "Залізна Людина 2" (16+)
18.20�Х/ф "Залізна Людина 3" (16+)
21.00�Х/ф "Доктор Стрендж" (12+)
23.20�Improv Live Show (12+)

СТБ.
4.35�"Невідома версія. Білоруський 

вокзал" (12+)
5.25�Х/ф "Ати-бати, йшли солдати"
7.00�Х/ф "А зорі тут тихі"
10.40�"МастерШеф Професіонали" (12+)
13.30�"Хата на тата" (12+)
15.20�"СуперМама" (12+)
19.00�"Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.00�"Один за всіх" (16+)
23.10�"Таємниці ДНК" (16+)

НТН.
5.55�Х/ф "Москаль-чарівник"
7.25�"Слово Предстоятеля"
7.35�"Випадковий свідок. Навколо світу"
9.25�Т/с "Смерть у раю" (16+)
13.45�Х/ф "Легенди: Гробниця дракона" 

(16+)
15.45�Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
17.35�Х/ф "Добре сидимо!"
19.00�Х/ф "Кримінальний талант"

22.00�Х/ф "Фунт плоті" (18+)
0.05�Х/ф "Дельфійський ефект" (16+)
1.55�"Речовий доказ"

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

17.00 "Репортер". Новини
9.10�"Медексперт"
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"

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

ЧЕТВЕР,  6 травня

П'ЯТНИЦЯ,  7 травня

СУБОТА,  8 травня

НЕДІЛЯ,  9 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

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

Бориспіль

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

Бориспіль

Іванків с., 20 соток, гарне, зручне місце, центр 
села, комунікації поруч. Тел.: 0 97 5918154. 

Куплю
Бориспіль
Житло у власника. Тел.: 0 67 4503318.
Земельну ділянку у власника. Тел.: 0 67 
4503318.

Здам
Бориспіль

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 
необмежений час. Тел.: 0 63 5677392.

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

Кімнату в будинку, центр (біля Фори), 1500 грн. 
Тел.: 0 67 4503318.
Півбудинку, 2 кімнати, центр, меблі, холодиль-
ник, телевізор, с/в на вулиці, 4000 грн за все. 
Тел.: 0 67 4503318. 

НАЙМУ
Бориспіль

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Будівельній організації потрібен виконроб 
(прораб). Вимоги: д/р в сфері житлово-ци-
вільного та промислового будівництва, 
д/р від 10 років, з/п від 25000 грн. Тел.: 0 97 
9320505, 0 97 4279119.

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за-
прошує на постійну роботу осіб з інвалідністю 
(прибирання території, робота на повітрі). Тел.: 
(044) 2817986.

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

РОБОТА в м.Бориспіль. Електромеханік, 
засипальники сировини, вантажники, скла-
дальники-пакувальники, комірник, з/п висо-
ка, стабільна. Тел.: 0 67 5221290.

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

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

Брус, балки, крокви, дошка обрізна, рейка. Ін-
дивідуальний підхід до кожного клієнта, достав-
ка. м. Бориспіль, вул. Броварська, 4-б. Тел.: 0 
95 2731075, 0 95 2733310, 0 96 3922253, 0 63 
2731075.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль

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
ОФІЦІАНТА В РЕСТОРАН
КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
ПОКОЇВКУ
АВТОСЛЮСАРЯ
ПРИБИРАЛЬНИКА 
ТЕРИТОРІЇ — САДІВНИКА
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Ремонт електроінструменту та дрібної по-
бутової техніки, м. Бориспіль, р-к «Зоря-
ний», павільйон №60. Тел.: 0 93 4881425, 
Олександр. 

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

Фарбуємо дахи,церковні куполи, металокон-
струкції, ангари,гаражі,фасади,нафтосхови-
ща,зерносховища,водосховища та інше. Тел.: 
0 50 2066100.

РІЗНЕ
Бориспіль

В наш час самотні пенсіонери мають мі-
зерну пенсію і потребують коштів. Пенсії 
не вистачає ні на їжу, ні на ліки, все витра-
чається на комунальні платежі і ні до кого 
звернутися за допомогою. Але у літніх лю-
дей є можливість покращити своє життя і 
мати додаткові кошти, уклавши договір до-
вічного утримання. Сім’я догляне самотню 
людину поважного віку за право успадку-
вання квартири або будинку за договором 
довічного утримання. Тел.: 050 2605138.

Віддам город безкоштовно. Тел.: 0 66 4249193, 
0 67 7695807. 

Вулики багатокорпусні пропарафінені, рамки 
із сушею дидана та багатокорпусні. Тел.: 0 66 
6149267.

РІЗНЕ

Бориспіль

Котел опалювальний КС-Т-16, б/в, з паспор-
том, під газ та тверде паливо, з повним комп-
лектом димоходу, 5000 грн, котел Фастів-
ський. Тел.: 0 66 6149267.

Човен «Романтика», в гарному стані, все в 
оригиналі, 10000 грн. Тел.: 0 66 6149267. 

КУПЛЮ
Бориспіль

Куплю баночки 0,5 л. Ціна договірна. Тел.: 0 
67 9945800, 0 66 4099336.

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

ПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо вам потрібно пофарбувати нату-
ральну шкіру, то будь ласка: куртка чорна 
— 200 грн, коричнева — 250 грн, бордова 
— 300 грн; пальто (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; 
бетонно-монтажні, кладочні, оздоблювальні, 
покрівельні та ін. види. Тел.: 0 67 5056064, 0 
68 1269208.

Вантажні перевезення: пісок, щебінь, 
чорнозем, відсів, гній. Тел.: 0 98 1200220.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Втрачене посвідчення багатодітної родини, се-

рія БС №024404, видане на ім'я матері Черній 

Марини Вікторівни та батька Чернія Олега Іва-

новича, Бориспільською РДА 08.02.2013 року, 

вважати недійсним.

Втрачене посвідчення ветерана Міністерства 

внутрішніх справ, видане на ім'я Куницького 

Віталія Васильвича ГУ МВС України в Київ-

ській області, в травні 2003 року, вважати не-

дійсним. 

Втрачений військовий квиток виданий на ім'я 

Самойлова Станіслава Олексійовича Бори-

спільським РВК 2019 р., вважати недійсним.

Догляну людину похилого віку, з правом 

успадкування майна, або куплю спадок. Тел.: 

0 68 6848964.

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

WWW.I-VISTI.COM
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ОВЕН. Вас очікує бажана уда-
ча в професійній сфері та багато 
приємних сюрпризів у повсяк-

денному житті.  У родині пануватиме ат-
мосфера довіри та взаєморозуміння.

ТЕЛЕЦЬ. Ви будете надзвичайно 
активні в роботі, і у вас вистачати-
ме наснаги на відпочинок та при-

ємний час в родинному колі. Сприятливий 
період для налагодження дружніх зв'язків.

БЛИЗНЮКИ. Ви зрозумієте, 
що все складається щонай-
краще й ви наближаєтеся до 

заповітної мети. Ви відчуєте розуміння 
та підтримку близьких людей. Роботи 
буде багато, і вона принесе додатко-
вий прибуток.

РАК. Активність і оптимізм 
дозволять добитися бажано-
го успіху. Керівництво помі-

тить ваш професійний запал та достой-
но оцінить вас як спеціаліста. В сім'ї па-
нуватиме злагода та любов.

ЛЕВ.  Ви зібрані та цілеспрямо-
вані. Прийшов важливий час, що 
дозволяє розкрити себе в про-

фесійному плані.  Постарайтеся не витра-
чати свої сили на дрібниці.

ДІВА. Буде потрібно чимало 
зусиль і часу, щоб вирішити чис-
ленні дрібні задачі на роботі та в 

родині. Ближче до вихідних зненацька мо-
же прокинутися бажання відпочити з ро-
диною на природі.

ТЕРЕЗИ.  Постарайтеся мак-
симально використовувати 
цей період для самореалізації. 

Налаштуйтеся на приємний відпочинок 
з друзями та коханою людиною.

СКОРПІОН.  Без особливих 
сумнівів втілюйте в життя ва-
ші плани та задуми. Удача буде 

на вашій стороні. Вас чекає солідний 
прибуток і вигідні пропозиції.

СТРІЛЕЦЬ. Ваші ідеї й по-
чинання будуть підтримані 
навколишніми. Можливо, на-

дійде важлива інформація, що обіцяє 
прибуток. Зверніть увагу на відпочи-
нок та здоров'я. Дозвольте собі маленькі 
приємні сюрпризи.

КОЗЕРІГ. Велика  ймовірність 
на удачу, ви обов'язково вико-
ристаєте свій шанс. Не забудьте 

побалувати приємними сюрпризами ді-
тей, батьків та коханих. Відпочинок з дру-
зями принесе приємні спогади.

ВОДОЛІЙ. При мінімумі зу-
силь ви зможете змінити своє 
життя на краще. Варто заду-

матися про кар'єрний ріст.  Ви зможете 
успішно пройти співбесіду.

РИБИ. Особливо вдалий цей 
час для творчості та відпо-
чинку. Дозвольте собі втілити 

мрію в життя. На вас чекають приємні 
подорожі, нові знайомства. Тиждень бу-
де насичений приємними подіями.

АСТРОЛОГІЧНИЙ�ПРОГНОЗ�НА�3-9�ТРАВНЯ


