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МОЗ РОЗ’ЯСНЮЄ: 
КОЛИ ВИКЛИКАТИ 
«ШВИДКУ», 
А КОЛИ ЗВЕРТАТИСЯ 
ДО СІМЕЙНОГО 
ЛІКАРЯ?

14 листопада відзначається Всесвітній день боротьби з цукровим 
діабетом. Це день народження канадського лікаря і фізіолога 
Фредеріка Бантінга, одного з відкривачів гормону інсуліну, який 
щодня рятує життя мільйонам людей. стор. 4-5

стор. 2

ДІАБЕТ: 
ЖИТТЯ ЗА СВОЇМИ ПРАВИЛАМИ
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НОВИНИ

МОЗ РОЗ’ЯСНЮЄ: КОЛИ ВИКЛИКАТИ «ШВИДКУ», 
А КОЛИ ЗВЕРТАТИСЯ ДО СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ?

У яких випадках людина має 
право викликати «швидку»? Як 
швидко бригада має приїхати? 
Які випадки належать до катего-
рії «екстрених»? Відповіді на ці 
питання — у Правилах виклику 
бригад екстреної (швидкої) ме-
дичної допомоги, затвердже-
них відповідним Наказом МОЗ 
та Нормативах прибуття «швид-
кої», визначених Постановою Ка-
бінету Міністрів.

Відповідно до Правил виклику, 
Бригада екстреної (швидкої) ме-
дичної допомоги виїжджає за рі-
шенням диспетчера оператив-
но-диспетчерської служби у випад-
ках, коли пацієнт/інша особа пові-
домляє про такі скарги/симптоми:

• непритомність або порушення 
притомності;

• судоми;
• раптовий розлад дихання, від-

сутність дихання, неефективність 
дихання;

• раптовий біль у грудній клітці;
• раптовий головний біль, що су-

проводжується запамороченням і/
або нудотою;

• раптове порушення зору;
• порушення мовлення, слабкість 

у кінцівках, що виникли раптово;
• гіпо- та гіперглікемічна кома;
• гострий біль у черевній порож-

нині чи/та поперековому відділі;
• значна зовнішня кровотеча, 

блювання кров’ю, кровохаркання;
• ознаки внутрішньої кровотечі 

(різке падіння артеріального тиску, 
наростання частоти пульсу, різка 
загальна слабкість та блідість шкі-
ри тощо);

• порушення перебігу вагітності 
(передчасні пологи, кровотеча, ін-
ше);

• анафілактична реакція, спричи-
нена різними чинниками;

• укуси змій та павуків;
• травми, які загрожують життю;
• нещасні випадки будь-якого ха-

рактеру;
• тепловий удар і переохоло-

дження, які загрожують життю;
• асфіксії всіх видів (утоплення, 

потрапляння сторонніх тіл у ди-
хальні шляхи, удушення);

• надзвичайні ситуацій будь-яко-
го характеру;

• гострі психічні розлади (з пове-
дінкою, небезпечною для життя па-
цієнта та/або людей поруч);

• інші стани, які загрожують жит-
тю та здоров’ю людини.

У таких випадках «Швидка» 
має приїхати на виклик, щоб на-
дати першу допомогу хворому 
чи потерпілому і доставити його 
до лікарні. 

Норматив прибуття за звернен-
нями, що належать до категорії 
критичних, — 10 хв. з моменту над-
ходження звернення до диспетче-

ра та прийому виклику. Зважаючи 
на можливі ускладнення (дорож-
ній рух, метеорологічні умови, се-
зонні особливості, епідеміологічна 
ситуація тощо), допускається пере-
вищення цього нормативу, але не 
більше ніж у 25% випадків.

Нормативи прибуття за звернен-
нями, що належать до категорії екс-
трених, — 20 хв. З огляду на мож-
ливість ускладнень допускається 
перевищення нормативу, але не 
більше ніж у 15% випадків.

Звернення відносять до критич-
них або екстрених, залежно від ста-
ну пацієнта та визначених критеріїв.

Так, до критичних звернень на-
лежать звернення про стани, які 
супроводжуються: відсутністю ди-
хання; неефективним диханням; 
ознаками масивної крововтрати/
кровотечі і зумовлені: усіма ви-
дами травм різної етіології; впли-
вом зовнішніх факторів (ураження 
електричним струмом, блискавкою 
тощо); інтоксикацією та отруєнням, 
у тому числі укусами тварин, комах 
тощо; гострими та хронічними за-
хворюваннями.

До екстрених належать звернен-
ня при станах, що супроводжують-
ся: порушенням свідомості; озна-
ками кровотечі; ознаками гостро-
го коронарного синдрому; озна-
ками гострого мозкового інсульту; 
розладами дихання; іншими скар-

гами та ознаками, що визначені 
як екстрені; і зумовлені: усіма ви-
дами травм різної етіології; впли-
вом зовнішніх факторів (ураження 
електричним струмом, блискавкою 
тощо); інтоксикацією та отруєнням, 
у тому числі укусами тварин, комах 
тощо; гострими та хронічними за-
хворюваннями.

В інших випадках, наприклад, 
температурі вище 38° чи болем у 
горлі, необхідно звернутися до сво-
го сімейного лікаря.

Звертаємо увагу, що Бригада 
не виїжджає:

• до пацієнтів для виконання пла-
нових призначень лікаря з надан-
ня первинної медичної допомоги, а 
також для виконання ін’єкцій, інфу-
зійної терапії, перев’язок, планової 
заміни катетерів, зондів, інших пла-
нових призначень та маніпуляцій;

• до пацієнтів, які перебувають 
під наглядом лікаря з надання пер-
винної медичної допомоги з приво-
ду загострення хронічних захворю-
вань і стан яких не вимагає надан-
ня екстреної медичної допомоги;

• до пацієнтів для надання стома-
тологічної допомоги;

• для видалення кліщів;
• для видачі листків непрацез-

датності, виписування рецептів і 
заповнення будь-яких довідок, у 
тому числі про стан здоров’я, а та-
кож для надання судово-медичних 
висновків;

• для транспортування трупів у 
патолого-анатомічні відділення і 
бюро судово-медичної експертизи.

Також нагадуємо, що про появу 
симптомів коронавірусної хворо-
би необхідно повідомити свого сі-
мейного лікаря. Сама по собі наяв-
ність температури або кашлю не є 
підставою для виїзду бригади екс-
треної медичної допомоги чи гос-
піталізації.

Натомість, якщо ви відчуваєте 
біль у грудній клітці, задишку у ста-
ні спокою, маєте сатурацію менше 
92%, порушення свідомості чи ін-
ші ознаки, які загрожують життю 
та свідчать про критичний стан — 
варто телефонувати на 103. 

Джерело: МОЗ УКРАЇНИ

БОРИСПІЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ: 
13 ЛЕТАЛЬНИХ ВИПАДКІВ 
ВІД КОВІД ЗА ТИЖДЕНЬ
Ілона НЕГОДА

Про ситуацію із захворювані-
стю на коронавірус у Бориспіль-
ській ОТГ за минулий тиждень 
повідомила керівник відділу охо-
рони здоров’я виконкому Бори-
спільської міської ради Людмила 
Пасенко.

За її даними, за минулий тиж-
день виявлено 315 нових лабо-
раторно підтверджених випадків 
захворювання на ковід. Це в 2 
рази більше, ніж минулого тижня. 
Крім дорослих, хворіють і діти — 

за тиждень захворіло 14 дітей (за 
минулий період — 7). В два рази 
також збільшилася кількість ле-
тальних випадків.

У ковідне (інфекційне №2) 
відділення КНП «Бориспільська 
багатопрофільна лікарня інтен-
сивного лікування» госпіталізо-
вано 46 осіб (із них мешканців 
Бориспільської громади — 43). 
Зафіксовано 13 летальних випад-
ків за тиждень, із них 11 — меш-
канці Бориспільської громади. 
Заповненість ліжок у відділенні 
становить 93%.

ВАКЦИНАЦІЯ ВІД КОВІД: 
ЩЕПЛЕНО 42,7% НАСЕЛЕННЯ 
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ОТГ
Ілона НЕГОДА

Продовжується вакцинація на-
селення від гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2.

За повідомленням керівника 
відділу охорони здоров’я викон-
кому Бориспільської міської ради 
Людмили Пасенко, станом на 8 
листопада проведено 55215 ще-
плень. Із них першу дозу отрима-
ли 34179 осіб (42,7 % населення 
громади), дві дози — 21036 осіб 
(26,3% жителів). 

За тиждень зроблено 6647 ще-
плень, це на 1019 більше, ніж за 

попередній тиждень. Усього за тиж-
день додатково провакциновано 8,3 
% населення Бориспільської МТГ.

Як і раніше, щепитися від ковід 
можна у центрах масової вакци-
нації у приміщенні кінотеатру 
«Європа» (вул. Київський Шлях, 
71) та в терміналі «Д» аеропорту 
«Бориспіль». Також у громаді діє 
13 пунктів щеплень на базі пер-
винки (в амбулаторіях), у КНП 
«ББЛІЛ» та ТОВ «АПТЕКА.194» 
(колишня дитяча поліклініка), 
доступне щеплення мобільни-
ми бригадами. Наявні вакцини: 
Коронавак, Пфайзер та Астразе-
нека.

СПИСОК ОСІБ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ 
ОБОВ’ЯЗКОВІЙ ВАКЦИНАЦІЇ ВІД КОВІД, 
ПЛАНУЮТЬ РОЗШИРИТИ

Ілона НЕГОДА

Керівник відділу охорони здо-
ров’я виконкому Бориспільської 
міської ради Людмила Пасенко, 
звітуючи про ситуацію із захворю-
ваністю на ковід у Бориспільській 
громаді, нагадала, що 8 листопа-
да вступив у силу наказ Міністер-
ства охорони здоров’я України, 
яким затверджується перелік ор-
ганізацій, працівники яких підля-
гають обов’язковій вакцинації про-
ти COVID-19.

«Згідно з наказом, на період дії 
карантину обов’язковій вакцина-
ції проти COVID-19 підлягають пра-
цівники:

— центральних органів виконавчої 
влади та їхніх територіальних органів;

— місцевих державних адміні-
страцій та їхніх структурних під-
розділів;

— закладів вищої, післядиплом-
ної, фахової передвищої, професій-
ної (професійно-технічної), загаль-
ної середньої, у тому числі спеці-

альних, дошкільної, позашкільної 
освіти, закладів спеціалізованої 
освіти та наукових установ неза-
лежно від типу та форми власності.

У найближчий час МОЗ планує 
розширити цей список. Уже зараз 
планують включити до вищезазна-
ченого переліку працівників дер-
жавних установ, організацій та під-
приємств критично важливих сфер 
економіки, а також соціальних пра-
цівників та поштарів», — зазначила 
Людмила Пасенко.
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БЛАГОУСТРІЙ

ЩОБ ЗИМА ЩОБ ЗИМА 
НЕ ПРИЙШЛА ЗНЕНАЦЬКА. НЕ ПРИЙШЛА ЗНЕНАЦЬКА. 
ЯК ВУКГ ГОТУЄТЬСЯ ЯК ВУКГ ГОТУЄТЬСЯ 
ДО СЕЗОНУ СНІГОПАДІВДО СЕЗОНУ СНІГОПАДІВ

 � Вже так повелося, що майже кожного року, не 
дивлячись на усі заяви комунальників, зима приходить 
«несподівано». І коли випадає сніг, виявляється, що до 
нього ніхто не готовий. Чи буде цей рік виключенням, 
«Вісті» вирішили запитати у директора КП «Виробниче 
управління комунального господарства» Миколи Корніяки.

Богдан РАК, фото автора

— Чи готова техніка ВУКГ до 
настання несприятливих погод-
них умов?

— На сьогодні ми повністю підго-
тували всю техніку, яка є в наявно-
сті, забезпечили її людьми, набрали 
водіїв. Саме відсутність персоналу 
була завжди головною проблемою. 
Тепер вона вирішена. 

Розроблено й графіки роботи, 
що дадуть можливість оптималь-
но використовувати зимову техні-
ку. Кожен водій знає, з якої вулиці 
він починає робочий день і на якій 
закінчує. Також ми хочемо оснасти-
ти всі авто GPS-трекерами. Ні я, ні 
диспетчер не повинні постійно те-
лефонувати водіям, аби дізнатись, 
де вони зараз. Це минуле сторіччя. 

Диспетчер повинен бачити на 
комп’ютері, де і яка техніка знахо-
диться кожен момент часу. Це по-
легшить роботу всім. По-перше, бу-
де нормальна комунікація з людь-
ми, коли диспетчер зможе їм відпо-
вісти, де і яка техніка працює зараз 
і коли вона приїде на їхню вули-
цю. По-друге, якщо хтось із воді-
їв зіб’ється з маршруту, диспетчер 
зможе його швидко повернути на-
зад. Це теж дуже важливо.

Крім того, ми вивчили, які деталі 
найчастіше виходять із ладу та за-
купили їх наперед, щоб узимку бути 
готовими до оперативного ремонту. 
Намагаємося працювати на випере-
дження, щоб техніка потім не про-
стоювала через технічні проблеми. 

— Техніки вистачає?
— Якщо буде масовий снігопад, 

то скільки б техніки не було, її не 
вистачить. Наприклад, у 2013 сні-
гопад зупинив не тільки Бориспіль, 
а й увесь світ. Щодо звичайних сні-

гопадів, то техніки для прибирання 
снігу у нас достатньо. 

Крім того, ми не розглядаємо 
ВУКГ як єдине підприємство, яке 
повинне утримувати дороги в мі-
сті Бориспіль. Цього року ми укла-
ли договори з іншими комунальни-
ми підприємствами, що мають від-
повідну техніку, яка у разі необхід-
ності буде залучена до прибирання 
снігу. Залучатимемо й приватні під-
приємства, вони будуть прибирати 
місто на умовах договору субпід-
ряду. Це стосується підприємств, в 
яких є техніка для вивезення снігу, 
грейдери чи навіть невеликі трак-
тори, які можуть чистити малень-
кі вулички. 

— Яка ситуація по селах Бори-
спільської громади?

— Із ними проведено велику ро-
боту. Іванків та Глибоке — само-
стійні. Вони мають свою техніку. 
Крім того, будуть залучати ферме-
рів, які й раніше допомагали їм із 
цими роботами. Цьогоріч ми офор-
мили таку допомогу через догово-
ри. По Сеньківці і Кучакову ми під-
писали договір із колишнім район-
ним КП «Благоустрій». Для при-
бирання інших сіл залучатимемо 
фермерів або здійснюватимемо ро-
боти самостійно, силами ВУКГ.

— Яка зараз ситуація із матері-
ально-технічною базою підпри-
ємства? 

— Вона не поновлювалась упро-
довж багатьох років. Для того, щоб 
якісно утримувати дороги в зимо-
вий період, необхідно мати відпо-
відний бюджет, дуже гарний бю-
джет.

Тому потрібно вже зараз плану-
вати, яку техніку замінити, адже є 
морально застаріла, на обслуго-

вування якої витрачається більше, 
ніж вона заробляє. Та й техніка, яка 
стоїть ціле літо і чекає зими — це 
неправильно. Техніка повинна бути 
універсальною. Я багато років за-
ймаюсь спеціалізованою технікою. 
Зараз немає необхідності купувати 
її під кожен вид робіт, бо є техніка, 
що виконує кілька видів роботи за 
допомогою додаткового навісного 
обладнання. 

Наприклад, поливальні машини, 
які влітку використовують для по-
ливу зелених насаджень, взимку 
можуть змінювати своє призначен-
ня. Цистерна міняється на бункер із 
піском, а поливальне обладнання 
на відвал. Для цього необхідно від-
повідне обладнання і один-два дні 
роботи. Одну ми вже переобладна-
ли. Відповідно вирішується і питан-
ня персоналу. Адже коли техніка 
працює лише один сезон, то немає 
сенсу весь рік тримати водія. Ав-
томатично перед сезоном почина-
єш шукати водія, пропрацьовува-
ти зміни, графіки. Це неправильно.

Загалом комунгосп не може фі-
нансуватись за залишковим прин-
ципом — «ось є те, що є, і працюй-
те». Якщо ми хочемо утримувати мі-
сто в належному стані, ми повинні 
мати для цього відповідні інстру-
менти, тобто техніку.

Наприклад, чому у нас проблеми 
з доглядом за зеленими насаджен-
нями? Тому що в місті немає жод-
ної системи автоматичного поли-
ву. При цьому ми маємо лише дві 
поливо-мийні машини. Вони фізич-
но не встигають усюди. А ще й не-
обхідно поливати дороги під час 
сильної спеки. 

Не можу не згадати тему чищен-
ня доріг. У нас як заведено? Восени 
та навесні у нас вздовж усіх доріг 
стоять люди з лопатами та чистять 
узбіччя від піску та ґрунту. Питання 
— чому б не пускати регулярно ма-
шину, яка б утримувала всі дороги 
в чистоті? Автоматизація процесів 
не лише полегшить роботу праців-
никам, але й забезпечить належ-
не утримання міста. Необхідно за-
бути, як воно було завжди, зміни-
ти філософію. Давайте дивитись в 
майбутнє.

Я розумію, що питання бюджету 
завжди стоїть гостро. Але тут по-
трібно обирати: або ми задоволь-
няємось тим, що є, але при цьому 
вимагати чогось від нас марно, або 
будемо щось змінювати, аби утри-
мувати місто як годиться.

Ілона НЕГОДА

Зовсім небагато часу лишило-
ся до зими з її традиційними сні-
гопадами та ожеледицями. Не за-
йвим буде нагадати правила бла-
гоустрою у зимовий період.

Відповідно до правил бла-
гоустрою Бориспільської гро-
мади, що були затверджені на 
сесії Бориспільської міської ра-
ди 14 вересня 2021р., зимове 
прибирання суб’єктами у сфе-
рі благоустрою відповідних те-
риторій повинно забезпечу-
вати нормальний рух пішохо-
дів та транспорту і включати: 
1. Підмітання та зсув снігу. Ро-
боти по прибиранню снігу та льо-
ду суб’єкти у сфері благоустрою 
зобов’язані розпочинати з на-
станням снігопаду. Від снігу та 
льоду в першу чергу очищають 
тротуари, дороги до під'їздів жит-
лових будинків, місця для зупин-
ки маршрутних транспортних за-
собів, люки водопровідних і кана-
лізаційних колодязів. Дозволяєть-
ся свіжий сніг укладати у вали на 
вулицях і площах, за винятком те-
риторії місць для зупинки марш-
рутних транспортних засобів, для 
подальшого вивезення.

2. Видалення снігу та сніго-
во-льодяних утворень. Заборо-
няється сколювати лід на тротуа-
рах, вимощених фігурними еле-
ментами. При переміщенні снігу 
з тротуару на проїжджу частину 
вулиці чи дороги для його меха-
нізованого видалення снігові ва-
ли розміщуються на відстані не 
більше ніж 1 м від бордюру. Фор-
мування снігових валів не допус-
кається на перехрестях, пішохід-
них доріжках, місцях для зупинки 
маршрутних транспортних засо-
бів, місцях для паркування, в міс-
цях в’їзду у двори і на внутрішньо 
квартальній території, а також на 
територіях зелених насаджень, на 
решітках зливових колодязів. Зі-
брані сніг, лід, бруд та сміття по-
винні щоденно вивозитися на 
відведені для цього ділянки або 
міське сміттєзвалище, інші місця, 
визначені міськвиконкомом.

3. Усунення слизькості. Під 
час ожеледиці необхідно поси-
пати тротуари, переходи через 

вулиці, місця для зупинки марш-
рутних транспортних засобів, 
спуски, підйоми речовинами, що 
виключають ковзання. Боротьба 
з ожеледицею на проїжджій ча-
стині та тротуарах здійснюється 
шляхом посипання піском, шла-
ком або піщано-соляною суміш-
шю. При таненні снігу та льоду 
мокрий сніг, пісок та бруд вичи-
щають.

Тротуари, доріжки у парках, 
скверах, сходи, місця для зупин-
ки маршрутних транспортних за-
собів, розташовані проти будин-
ків та споруд, а також небезпеч-
ні для проїзду автотранспорту і 
проходу пішоходів місця посипа-
ють піщаною сумішшю та іншими 
дозволеними для цього матеріа-
лами житлові ремонтно-експлуа-
таційні підприємства, підприєм-
ства, організації, установи та гро-
мадяни, за якими закріплені ці 
ділянки для утримання, або осо-
би, яким такий обов’язок переда-
ний за договором.

Механізоване посипання пі-
щаною або змішаною суміш-
шю та обробка іншими дозво-
леними для цієї мети матеріала-
ми проїжджої частини, вулиць, 
площ, шляхопроводів, пере-
хресть, підйомів проводиться в 
порядку, визначеному виконав-
чим комітетом міської ради.

Балансоутримувачі або осо-
би, які утримують відповідні 
території за договором, зо-
бов’язані:

— мати власний необхідний 
для прибирання снігу і льоду 
ручний інвентар (лопати мета-
леві або дерев'яні, мітли, льодо-
руби);

— мати достатній запас мате-
ріалу для посипання (пісок, сіль) 
для своєчасного проведення 
протиожеледних заходів;

— прибирати сніг негайно, з 
початку снігопаду, для запобіган-
ня накату.

Чи дотримуватимуться цих 
правил відповідальні за приби-
рання снігу та льоду у зимовий 
період та чи контролюватиме це 
відділ з контролю за благоустро-
єм, матимемо змогу побачити 
зовсім скоро.

Особливості зимового прибирання 
 � ДО ТЕМИ
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ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 

ДІАБЕТ: 
ЖИТТЯ ЗА СВОЇМИ 
ПРАВИЛАМИ

 � 14 листопада відзначається Всесвітній день боротьби 
з цукровим діабетом. Це день народження канадського 
лікаря і фізіолога Фредеріка Бантінга, одного з 
відкривачів гормону інсуліну, який щодня рятує життя 
мільйонам людей.

Тетяна ЦІЛИК, фото автора та 
Тетяни ЮР

Щоб дізнатися про те, яка ситуа-
ція із захворюваністю на цукровий 
діабет у нашій громаді, журналіст 
«Вістей» зустрівся з фахівцями Бо-
риспільської БЛІЛ. 

Що варто знати 
Як зазначив директор Бориспіль-

ської БЛІЛ Олександр Щур, кіль-
кість людей, яким ставиться діагноз 
цукровий діабет, щороку збільшу-
ється на 5-15%. Це стосується як цу-
крового діабету першого, так і дру-
гого типу. Діабет є проблемою на-
ціонального рівня. Відповідно до 
програми надання медичних по-
слуг на безоплатній основі по про-
грамі медичних гарантій видають-
ся основні ліки для хворих на цу-
кровий діабету 2 типу, а для 1 типу 
призначається безкоштовний ін-
сулін. До слова, в Борисполі у бю-
джет-2021 було закладено 600 тис. 
грн на інсулін для хворих на цукро-
вий діабет. Крім того, з бюджету мі-
ста виділяються чималі кошти на ді-
тей, щоб вони, крім інсуліну та ліків, 
також були забезпечені глюкоме-
трами, тест-смужками та ін. 

Діабет — постійно прогресую-
ча хвороба, особливо серед дітей. 
За статистикою, у Бориспільській 
районній лікарні у 2017-2019 ро-
ках перебувало на обліку 14 дітей, 
у 2019 році — 17 дітей, восени 2020 
року — 23 дітей, а влітку 2021 за-
фіксовано вже 34 дитини, хворих 
на цукровий діабет. А вже сьогод-
ні, у листопаді 2021, на обліку пе-
ребуває 39 хворих на діабет дітей. 

Якщо на діабет 1 типу ми не мо-
жемо вплинути, то діабету 2 типу 
можна запобігти правильним спо-
собом життя — раціональним хар-
чуванням, відмовою від вживання 
алкоголю та тютюну і помірними фі-
зичними навантаженнями. Доведе-
но: якщо людина за день проходить 
до 10 км чи має інші фізичні наван-
таження, можливість захворюван-
ня на цукровий діабет 2 типу змен-
шується на 50%. 

Черга за життям
Загальновідомо, що хворий на 

цукровий діабет 1 типу не може 
жити без інсуліну, але щоб отрима-
ти його, доведеться докласти чи-
мало зусиль.

У Бориспільській багатопрофіль-
ній лікарні інтенсивного лікуван-
ня перед кабінетом ендокриноло-
га чимала черга, люди напружені 
та втомлені. Як виявилося, дехто 
не може потрапити до лікаря вже 
другий день поспіль, оскільки, хо-
ча прийом і ведеться по запису, 
внести інформацію про пацієнта в 
електронну систему досить про-
блематично — програма «висне». 
Відвідувачі скаржаться, що можна 
прийти на прийом і банально про-
сидіти в кабінеті лікаря кілька го-
дин, оскільки дані не вдається вне-
сти в систему, або й узагалі не по-
трапити на прийом через таку ситу-
ацію з програмним забезпеченням. 

«Щодня величезна черга, — 
розповідає лікар-ендокринолог 
із 30-річним стажем Катерина По-
росюк. — Людей багато. У зв’язку з 
тим, що ми переведені на електро-
нний запис, на прийом потрібно 
15-30 хвилин, щоб ввести план лі-
кування. Але через проблеми з тех-
нікою та програмним забезпечен-
ням буває, що одного пацієнта не 
вдається оформити впродовж го-
дин, хоча всього-на-всього потріб-
но ввести план лікування та випи-
сати рецепт на інсулін. І це нако-
пичується, як снігова лавина. Як на 
мене, це неприпустимо, коли люди 
сидять у черзі по кілька днів». 

Переважна кількість пацієнтів 
ендокринолога має проблеми щи-
товидної залози, інші — хвороби 
наднирників, захворювання гіпо-
фізу, ожиріння. Але справжню про-
блему становлять інсулінозалежні 
хворі на цукровий діабет 1-го типу. 

«З 1 жовтня почала працювати но-
ва система реімбурсації інсуліну, за 
якою ендокринологи повинні були 
створити плани лікування, сформу-
лювати призначення та рецепт. Але 
у зв’язку з тим, що хворих на інсулі-
ні у нас 700, а пропускна система не-
досконала, на сьогодні ми створили 
лише 400 планів за жовтень. Тобто 
300 хворих ми ще не внесли в базу, 
— розповідає лікар. — Якщо люди-
на працює, їй щомісяця потрібно ви-
діляти день, щоб забрати інсулін у лі-
карні, де вона може просидіти півдня 
або й узагалі не отримати ліки через 
збій у системі. А може статися, що 
за рецептом доведеться приходити 
кілька днів поспіль. Ось звідси і чер-
ги під кабінетом лікаря. Наприклад, 
учора на другій зміні «зависла» си-
стема, і ми створили лише один план, 

а решта людей просиділи в черзі й 
пішли ні з чим. Якщо б усе працюва-
ло, ми могли б зробити до двадця-
ти планів на день і ще двадцять осіб 
прийняти з іншими патологіями. І та-
ка проблема у всіх ендокринологів 
України. Мабуть, сервери просто не 
витримують навантаження». 

Статистика
За даними Катерини Поросюк, 

статистика невтішна. Станом на ве-
ресень по району цукровим діабе-
том 1 та 2 типу хворіє 1592 осіб, з 
них уперше діагноз поставили 65 
особам. Переважна кількість хворих 
— із діабетом 2 типу (1463 особи). 

Дорослих хворих на цукровий ді-
абет, що отримують інсулін, у Бори-
спільській громаді 182, а вперше 
отримують інсулін 17 осіб. Це до-
рослі, які були на таблетках, а зго-
дом перейшли на інсулін. 

Статистика по Борисполю на-
ступна: хворих 1 та 2 типу цукро-
вого діабету всього 2538 осіб, з них 
уперше захворіло 79. На діабет 2 
типу припадає 2371 осіб. 

Наразі хворі на 2 тип діабету пе-
реведені до сімейних лікарів. Во-
ни у них обліковуються та отриму-
ють лікування та рецепти на без-
коштовні препарати для лікування 
діабет по програмі Доступні ліки. 
Лише у випадку ускладнень сімей-
ні лікарі відправляють хворого на 
діабето до ендокринолога для кон-
сультації та призначення додатко-
вого лікування. 

Діти-діабетики
Про ситуацію із захворюваністю 

на цукровий діабет серед дітей «Ві-
стям» розповіла дитячий ендокри-
нолог Бориспільської БЛІЛ Неоні-
ла Усягіна, яка от уже 10 років пра-
цює в лікарні.

«Я веду дітей з діабетом та інши-
ми ендокринними патологіями. 
Найважча проблема — це цукро-
вий діабет 1 типу. Він є важким та 
потребує лише замісної інсуліноте-
рапії, на даний момент пожиттєвої 
і щоденної, — розповідає Неоніла 
Усягіна. — Зараз на обліку по Бори-
спільській ОТГ перебуває 39 дітей, 
а по інших ОТГ, які раніше входили 
до складу Бориспільського району, 
— 19. За останній рік по Бориспо-
лю та Бориспільській ОТГ додало-
ся 8 дітей, ще двоє — з інших ОТГ. 

Ситуація аналогічна по всій краї-
ні. Останніми роками у всьому світі 
приріст дитячого діабету збільшив-
ся. Причини різні. Вірусні інфекції 
мутують, а аутоімунні процеси у 
нас не досліджені до кінця. Тому ді-
абет став набагато молодшим — у 
нас є діти від 3 до 18 років. А взага-
лі у моїй практиці було виявлення 
діабету і в дитини, якій ще не було 
й року від народження».

Причини хвороби та 
розповсюджені міфи

Безліч існуючих міфів про цукро-
вий діабет свідчать про те, що сус-
пільство досі не розуміє, що це за 
хвороба. Деякі люди навіть вважа-
ють її інфекційною.

Всупереч міфам діабет — не за-
разна та не контактна хвороба. Ді-
абет не впливає ні на розумову ді-
яльність, ні на фізичний розвиток. 
Щоденні ін’єкції дітей, до яких з ос-
торогою ставляться у школах — аб-
солютно нормальна, навіть життє-
во необхідна практика.  

Діабет — це аутоімунна гене-
тична хвороба, яка прогресує не 
за один день, і впливає на клітини 
підшлункової залози, що виробля-
ють інсулін. Під впливом цих анти-
тіл клітини руйнуються та підшлун-
кова не виробляє інсулін. Це ста-
ється до дебюту захворювання, на-
багато раніше. У когось руйнація 
починається вже за місяць, у когось 
за півроку. Провокуючими факто-
рами можуть бути гострі вірусні ін-
фекції. Наявність у сім’ї хворих на 
цукровий діабет теж може бути пе-
редумовою до розвитку хвороби. 

«Інколи я навіть забороняю деякі 
щеплення, якщо бачу, що у дитини 
можливий розвиток цукрового діа-
бету, — розповідає Неоніла Усягіна. 
— Екологічний фактор також впли-
ває на розвиток хвороби. Суттєво 
впливає їжа, вірніше, доступність 
до швидких вуглеводів, вживання 
неякісної та термічно необробле-
ної їжі, продуктів із консерванта-
ми. На все, що ми легко засвоює-
мо, організму не потрібно витрача-
ти багато енергії. Тому можливий і 
такий фактор. Але це більше стосу-
ється дітей із цукровим діабетом 2 
типу, які не потребують інсуліну. На 
жаль, цього року побільшала кіль-
кість випадків ожиріння — а у та-
ких дітей виявляються порушення 

толерантності до глюкози і цукро-
вий діабет 2 типу. Дітки з ожирін-
ням мають велику схильність до цу-
крового діабету 2 типу». 

Прояви діабету 1 типу
За словами лікаря, 1 тип діабе-

ту проявляється так: діти раптово 
худнуть, зневоднюються, почина-
ють часто пити, дехто і їсти часті-
ше просить, часто ходять до туале-
ту, стають знервовані, перезбудже-
ні, плаксиві. Інколи не помічають, 
що цукор підвищений, але виявля-
ється ацетон. Діти стають в’ялими. 
Врешті-решт вони в таких випадках 
потрапляють у лікарню. 

«Батьків повинно насторожува-
ти, якщо дитина не має темпера-
тури, але чомусь часто п’є, схудла, 
стала апатичною, нервовою, — за-
уважує дитячий ендокринолог. — 
Звертайте на це увагу, ідіть на кон-
сультацію до сімейного лікаря, щоб 
поміряти рівень цукру в дитини».

Школі діабету бути
В місті працює громадська орга-

нізація «Діа-Бориспіль». На її базі в 
майбутньому систематично буде 
працювати школа діабету для дітей. 
Ще до карантину та локдауну було 
проведено перші уроки діабету в 
школах міста. Як компенсувати свій 
діабет, як із ним жити, як харчувати-
ся, як рахувати вуглеводи та хлібні 
одиниці, скільки вводити одиниць 
інсуліну — все це діти вивчають на 
уроках та вчаться проводити необ-
хідні маніпуляції самостійно, без до-
помоги батьків. «Зараз ми досягли 
того, що в дітей із 1 типом цукрово-
го діабету є безперервний моніто-
ринг глюкози, підшкірно вживлюєть-
ся спеціальний чіп і мама та дитина 
бачать свій графік глюкози на екрані 
телефону, — розповідає Неоніла Уся-
гіна. — Мами скидають лікарю графі-
ки моніторингу своїх дітей, консуль-
туються 24/7. Моніторинги допома-
гають і вчитися, і відвідувати гуртки, 
і спортом займатися, адже видно рі-
вень глюкози кожну хвилину. 

Діти забезпечені ліками повні-
стю, держава надає інсулін у до-
статній кількості. На жаль, держав-
ної соціальної допомоги не виста-
чає. Звісно, інсуліном завжди за-
безпечують, тест-смужками раз на 
рік, але цього мало. Купити моніто-
ринг коштує приблизно 3000 грн на 

• Ніна Нестеренко, співзасновниця ГО «Діа-Бориспіль».
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місяць. А без моніторингу батькам 
важко впоратися з хворобою дити-
ни. Тому потрібна більша фінансова 
допомога з боку держави чи благо-
дійників, які співпрацюють із гро-
мадськими організаціями. 

Через громадську організацію 
«Діа-Бориспіль» ми хочемо навча-
ти й учителів, адже вони, як і все 
суспільство, по-різному реагують 
на дитину із діабетом. Одні дозво-
ляють такій дитині мати телефон на 
парті, оскільки там моніторинг глю-
кози, дозволяють їсти на уроках чи 
не приходити, коли погіршується 
стан здоров’я. Інші ж викладачі ма-
ють свою позицію щодо дисциплі-
ни, не розуміють важливості таких 
заходів або ж просто бояться відпо-
відальності». 

Діа-Бориспіль
Журналіст «Вістей» зустрівся з 

двома чарівними та тендітними 
жінками, які випромінювали жит-
тєву енергію. Це мами дітей-діабе-
тиків, які вирішили заснувати гро-
мадську організацію та допомага-
ти дітям та їх батькам разом долати 
труднощі, пов’язані з цукровим ді-
абетом. Ми поспілкувалися з Тетя-
ною Юр, засновницею ГО «Діа-Бо-
риспіль» та Ніною Нестеренко, спів-
засновницею організації.

«Головне питання всіх батьків — 
«Чому захворіла дитина?». А відпо-
віді на нього немає, — говорить Ні-
на Нестеренко. — Потрібно змири-
тися з реальністю і навчитися жити 
по-новому. Коли моя донька захво-
ріла, їй було 6 років. Поки ми з нею 
були в лікарні, все було добре, ад-
же під наглядом лікарів ти знаєш, 
що робити, тобі все підкажуть: куди 
йти, що можна їсти дитині, чого не 
можна. І от ти повертаєшся додому. 
В думках — повний хаос, і ти не мо-
жеш зрозуміти, як жити далі, як те-
пер по-новому організувати життя 
дитини та всієї родини. Ти шукаєш 
підтримки від оточуючих, а її немає. 
Лікарю постійно телефонувати — 
теж не вихід ... Тоді настає період 
паніки, і саме в цей час поряд по-
трібен той, хто все це вже пройшов. 
Ось чому так важливо спілкуватися 
батькам дітей із діабетом. 

Познайомившись із Тетяною Юр, 
я багато чому навчилася. Адже вона 
вже не перший рік проходить цей 
шлях із сином. Від неї я почула, що 
нашим дітям не можна їсти лише от-

руту та печиво з отрутою. Все інше 
можна, головне — правильно пора-
хувати вуглеводи та правильно вжи-
ти інсулін. Наразі ми все це робимо, 
і жити стало справді легше». 

Допоможи собі 
та іншим

ГО «Діа-Бориспіль» відкрилась два 
роки тому. У Тетяни Юр та Ніни Не-
стеренко народилась думка допома-
гати собі та іншим батькам та дітям із 
цукровим діабетом. До цього Тетяна 
всіх консультувала та підтримувала, 
а потрібно було якось все змінювати, 
оскільки дітей із цукровим діабетом 
ставало все більше. 

«Дитина, коли приїздить додому 
після лікарні, не усвідомлює, що з 
нею трапилося. Все навантаження 
йде на батьків, а у них паніка, — ді-
литься своїми відчуттями Ніна Не-
стеренко. — Ти не знаєш, що роби-
ти та як. Потім проходить певний 
час і дитина розуміє, що її загнали 
в «клітку». Адаптуватися було ду-
же важко. До того ж школа, перший 
клас. Хтось із батьків дітей-діабети-
ків сидить під школою, інші під кла-
сом, дехто вирішує одразу перехо-
дити на дистанційне навчання, щоб 
мати змогу контролювати своїх ді-
тей. Але зараз у нас є безперервний 
моніторинг. Міська рада через про-
граму Турбота допомагає придбати 
сенсори — вони є у всіх дітей. Моя 
дитина в школі, а я знаходжусь зов-
сім в іншому місці, але бачу, який у 
неї цукор. І якщо у неї йде якийсь 
спад чи підйом, я контролюю ситу-
ацію, одразу їй телефоную та підка-
зую, що зробити. Таким чином, у нас 
з’явилася змога відпустити дітей від 
себе. Раніше цього не було.

Колись у мене був лише глюко-
метр, я не знала про моніторинги. 
І це був жах. Я забирала доньку зі 
школи, і цукор був 26. Хоча вона 
колеться інсуліном і я їй все роз-
писувала, що і коли потрібно ро-
бити. Але ж є однокласники, які 
завжди поділяться цукерками, пе-
чивом, яблучком. А нам все це по-
трібно порахувати, щоб відповідно 
зробити правильну дозу ін’єкції ін-
суліну. А от тепер із моніторингом 
ми вже знаємо, що та як робити».

 

Вчителі-асистенти
На жаль, дітей із цукровим діабе-

том досі не беруть у дитячий садок, 
тому один із батьків не може працю-
вати, бо має сидіти вдома з дитиною. 
Медсестра чи вихователі мають бу-
ти обізнаними, щоб у разі необхід-
ності допомогти хворій дитині. То-
му в «Діа Бориспіль» планують від-
крити школу цукрового діабету. Вла-
да вже надала організації невеличке 
приміщення. Дякуючи благодійни-
кам — Ігорю Шалімову та Олексан-
дру Сафонову — у приміщенні вже 
робиться ремонт. На школу закладе-
но відповідні кошти в бюджет. Пер-
шими пройдуть навчання діти та їх 
батьки. Це буде психологічна та юри-
дична підтримка, практичні навички. 
В планах на майбутнє, коли всі діти 
стабілізуються та покажуть гарні по-
казники рівня глікованого гемоглобі-
ну, «Діа Бориспіль» планує приділяти 
увагу навчанню дорослих діабети-
ків. А вже після цього почнуть про-
світницьку роботу серед вчителів та 
вихователів.

«Нам потрібні вчителі-асистенти 
для дітей, яких ми навчимо робо-
ті з маленькими хворими на цукро-
вий діабет. Це особливо актуально в 
початковій школі. Вчитель-асистент 
— це класний керівник, що навче-
ний правилам поводження з дітьми 
із цукровим діабетом і знає, як про-
контролювати, яку дозу інсуліну по-
рахувала дитина та набрала. Напри-
клад, 3 чи 5 одиниць — адже різниця 
суттєва, надлишок дози може при-
звести до гіпоглікемії. Також потріб-
но проконтролювати вагу їжі, бо від 
цього залежить кількість вуглеводів. 
Ось такі наглядові дії асистента дуже 
полегшать життя мами дитини з цу-
кровим діабетом. Вчитель за це мо-
же отримувати доплату від держави, 
оскільки відповідні кошти вже закла-
дені в бюджет», — ділиться своїми 
роздумами Тетяна Юр, засновниця 
ГО «Діа-Бориспіль».

У школі, особливо у молодших 
класах, у діабетиків дуже часто ви-
никає стан гіпоглікемії, адже діти 
дуже жваві. Розрахувати наперед 
спад чи стрибок цукрів батькам аб-
солютно неможливо, якщо вони не 
бачать дитину. А вчителі-асистен-
ти можуть допомогти дитині, яка 
всю перерву, наприклад, пробіга-
ла, граючись із однокласниками, 
запобігти важкому стану гіпогліке-
мії, нагадавши дитині з’їсти цукер-
ку чи яблуко. Такий ненав’язливий 
нагляд може багато в чому полег-
шити життя і дітям, і батькам. За від-

сутності асистента мама вимушена 
сидіти в коридорі школи перші 2-3 
роки навчання і чатувати свою ди-
тину, щоб у разі необхідності нада-
ти їй невідкладну допомогу. А якщо 
в школі буде працівник, який на-
дасть долікарняну допомогу, бать-
ки зможуть спокійно працювати і 
заробляти кошти на те, щоб утри-
мувати дітей. Адже цукровий діабет 
— дуже «дорога» хвороба. Напри-
клад, лише використання системи 
моніторингу потребує значних ко-
штів, близько 3 000 грн на місяць. 
Наразі в Борисполі міська рада ви-
діляє кошти на матеріальну допо-
могу на закупівлю моніторингу та 
витратних матеріалів. Така практи-
ка діє в Борисполі вже не перший 
рік, і буде продовжена надалі. 

Професійні психологи 
та дієтологи

«У мене четверо дітей, — розпо-
відає Ніна Нестеренко. — Діти за-
хотіли морозива, а доня вже сидить 
засмучена лише від однієї думки, 
що потрібно колоти інсулін, раху-
вати дозу. У дитини вже пішло емо-
ційне перенавантаження. І одразу 
цукор піднявся, хоча навіть моро-
зива ще не їла. Коли ми починаємо 
нервувати, цукор піднімається. Ось 
так влаштований організм. Через 
це дитині потрібна психологічна 
підтримка. Перший психолог для 
дитини — це його мама або тато. 
Але важливо, щоб і в громадській 
організації був професійний пси-
холог».

До роботи вже долучили профе-
сійного психолога. Вона детально 
вивчає тему психосоматики цукро-
вого діабету і сама є мамою дитини 
з цукровим діабетом. Також плану-
ється залучити дієтолога та навча-
ти батьків у цьому напрямку. В наш 
час знайти фахівця такого рівня 
майже неможливо, адже головний 
напрямок роботи всіх дієтологів — 
схуднення. А дієтотерапія при діа-
беті — це окрема наука. Тому бать-
ки планують навчатися та розвива-
тися в цьому напрямку самі.

В громадській організації є бать-
ки юристи, які надають юридичну 
підтримку, є бухгалтери — кожен в 
міру своїх можливостей надає під-
тримку. В майбутньому планується 
долучати і дорослих діабетиків, то-
му що їм також потрібні й допомога, 

і спілкування, і підтримка, і надання 
інформації, яка допоможе їм у житті. 

Хвороба не дає послаблень — у 
дітей та батьків немає ні вихідних, 
ні свят. Тому кожного дня ніби від-
бувається бій на ринзі, який можна 
зіграти лише внічию, адже виграти 
неможливо. І кожного дня діти-бій-
ці борються з діабетом.

За два роки роботи громадської 
організації «Діа-Бориспіль» завдяки 
моніторингу показники рівня гліко-
ваного гемоглобіну за рік покращи-
лись на 100%. Жоден із бориспіль-
ських дітей, які отримували допо-
могу на придбання моніторингів, 
не потрапляв до лікарні у важкому 
стані. Це багато про що говорить. 

Карантин вніс свої 
корективи

«До пандемії ми проводили різні 
свята, майстер-класи, — розпові-
дає Тетяна Юр. — Така спільна пра-
ця об’єднувала дітей. Вони спілку-
валися, ділилися один із одним по-
радами.

Зараз діти спілкуються в телефон-
ному режимі або через інтернет. А 
от зустріч дітей плануємо одразу 
після завершення карантину. Хоче-
мо провести майстер-клас по виго-
товленню ялинкових прикрас. Якщо 
буде можливість, хотіли б відсвятку-
вати день народження нашої гро-
мадської організації в грудні. У нас 
дуже багато талановитих дітей: во-
ни і танцюють, і співають, і малюють, 
і грають на музичних інструментах, 
навіть концерт готові підготувати. 
Всі вважають, якщо в тебе дитина-ін-
валід, то це слабка немічна особа. 
Ні, це не так. Наші діти талановиті й 
мають бійцівський дух». 

Хвороба не дивиться на статус, 
на вік, на стать, вона може прийти 
до будь-кого. Найболючіше чути 
від дитини питання «А коли я оду-
жаю?». Звісно, є надія, що медици-
на знайде ліки від діабету. Але по-
ки цього немає, організм дитини 
повинен бути в тонусі, здоровим, 
оскільки ускладнень від цукрово-
го діабету є багато. 

Багато відомих людей, спортсме-
нів та акторів, мають діабет 1 типу, і 
дітей це надихає, вони бачать пов-
ноцінне життя та набираються сил. 
Діти виростають, створюють свої 
сім’ї, адже навіть при такій хворобі 
варто вміти радіти життю. 

• Неоніла Усягіна, дитячий лікар-ендокринолог.

• Катерина Поросюк, лікар-ендокринолог.

• Ніна Нестеренко (ліворуч) та Тетяна Юр, засновниці ГО «Діа-Бориспіль».
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ГРОМАДА

РІЧНИЙ ЗВІТ 
ДЕПУТАТА ВІКТОРІЇ ШЕВЦ
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ (2020-2021)

Корисне: 
1. Разом із активістами Андрієм 

Цвілюком та Ігорем Євлампієвим 
розробили ресурс пошуку депу-
тата свого округу по назві вулиці: 
https://rada.boryspil.online.

2. Якщо є проблеми з вуличним 
освітленням, можна залишити за-
явку ВУКГ 0 (4595) 6 10 41.

3. Ну і наболіле: якщо проблеми 
зі світлом, звертатись: 

ДТЕК 044 459 07 40
Viber: dtekkyivregionelektromerezhi 

або у застосунку Мережі онлайн 
завжди самостійно можна зали-
шити заявку про проблеми зі світ-
лом, з’ясувати причини відсутно-
сті та час відновлення електропо-
стачання. 

Процедура від моменту звернен-
ня мешканців округу до виконан-
ня робіт включає бюрократичний 
процес, який має певні часові рам-
ки, свої критерії. Може не відбутись 
тендер або казначейство може по-
вернути договори, тому виконання 
робіт часто затримується.

Було написано 25 депутатських 
звернень, понад 100 актів, відбу-
ваються періодичні індивідуальні 
зустрічі та консультації, за потреби 
зустрічі на вулицях округу. 

Комунікація ведеться в чаті ок-
ругу 24.

Як депутат міської ради я входжу 
до складу постійної комісії з питань 
освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, 
у справах релігії, соціального захи-
сту населення та охорони здоров’я. 

Відвідала всі засідання комісії — 
19, було розглянуто близько 139 рі-
шень, відвідала з 14 сесій 13, одне 
засідання пропущене через необ-
хідність самоізоляції. 

Роботи багато, відбувається по-
стійна взаємодія з керівниками 
управлінь та відділів, розробка 
програм та рішень, хочеться бага-
то чого, особливо у розвитку спор-
тивної та молодіжної інфраструк-
тури. 

Створено мапу спортивних спо-
руд https://sport.moemysto.com.ua/.

Поки тривають складні часи нав-
чання та щоденної рутинної робо-
ти, варто бути дотичним до ство-
рення історії в час змін, який ми пе-
реживаємо. 

Рухаємось крок за кроком.

Нещодавно був рік, відколи 
пройшли вибори до місцевих 
рад, за декілька тижнів буде рік 
від першої сесії VIII скликання. 
Хочу прозвітувати перед вибор-
цями за пророблену роботу, по-
дякувати за взаємодію мешкан-
цям, керівництву міста та моїм 
помічникам.

За кошти платників податків бу-
ли виконані наступні роботи.

Округ 24:
1. Асфальтування частини вул. 

Островського — 148 тис. грн (ви-
конано).

2. Асфальтування частини вул. 
Академіка Шульги — 135 тис. грн 
(в процесі).

3. Підсипка щебнем вул. Шкіля 
— 291 тис. грн.

4. Покриття майданчика на вул. 
Момота (350 тис. грн).

5. Оновлення та ремонт май-
данчику на вул. Сосюри — 133 
тис. грн (в процесі).

6. Облаштування тротуару на 
вул. Київський Шлях від вул. Чер-
нишевського до вул. Каховська  
1 473 000 грн.

7. Встановлення лежачих полі-
цейських на вул. Вознесенська.

8. Заміна дорожнього знаку 
на виїзді з провулку Володимир-
ський на вул. Короленка.

Також за допомогою небайду-
жих мешканців та активістів бу-
ло організовано ремонт для ди-
тини з інвалідністю: заміна ванни 
на душ. 

Гострі проблеми округу.
1. На першому місці — якість 

електропостачання. Це пробле-
ма у багатьох містах Київської об-
ласті. Перевантажені ТП та заста-
рілі мережі, на Розвилці напруга 
155-180 Вт, часто від негоди ста-
ється аварійне відключення. Були 
неодноразово направлені звер-
нення в ДТЕК, є постійна взаємо-
дія з народним депутатом Олек-
сандром Федієнком. 

2. Особисті матеріальні пробле-
ми. Кожен депутат має на півріччя 
75 000 грн, звернень приблизно 50, 
якщо кожне підтримати, вийде по 
1500 грн. Немає можливості у пов-
ному обсязі фінансувати операції та 
інші потреби. Матеріальна допомо-
га надається згідно положення про 
її надання і має обмеження.

3. Відсутність місця для дозвіл-
ля, дитячих майданчиків та занять 
спортом. 

На черзі потреби: асфальту-
вання вул. Симона Петлюри і вул. 
Шкіля.

ПОЛІЦІЯ: МАСОВИХ 
ПОРУШЕНЬ КАРАНТИНУ 
В БОРИСПОЛІ НЕМАЄ

 � З 21 жовтня Бориспільська ОТГ перебуває в червоній 
зоні епідемічної небезпеки. В громаді діють обмеження, 
затверджені Кабінетом Міністрів України. Здебільшого 
люди їх дотримуються, але й порушення патрульна поліція 
фіксує щодня.

Богдан РАК

«Ми плавно увійшли в червону 
зону. Ми готувалися до неї. Ще за 
тиждень до цього в нас була нара-
да з керівництвом міської та район-
ної комісії ТЕБ та НС, де ми обгово-
рили, як будемо діяти. Ще тоді ми 
почали попереджати міських під-
приємців щодо обмежень червоної 
зони», — зазначає командир Бори-
спільського батальйону патрульної 
поліції Артур Шкроб.

Робота йде щодня
«Щоденно ми працюємо з суб’єк-

тами господарювання щодо дотри-
мання карантинних обмежень. Це 
заклади, які підпадають під пере-
лік, затверджений Міністерством 
охорони здоров’я — щоб працю-
вати, 100% їх співробітників мають 
бути вакцинованими або мати дійс-
ні ПЛР тести. Перевірки проводи-
мо як самостійно, так і з фахівцями 
Держпродспоживслужби», — роз-
повідає Артур Шкроб.

З початку запровадження чер-
воної зони патрульна поліція про-
вела 5 таких спільних рейдів. Бу-
ло винесено 31 постанову за ч.2 
ст. 44-3 КУпАП (перебування в гро-
мадському місці без маски). Зага-
лом з початку року було винесено 
1611 постанов за ч.2 ст. 44-3 КУпАП.

«Сказати, що кількість викликів 
щодо порушень карантину зросла, 
я не можу. Вона залишилась більш-
менш однаковою, що говорить про 
те, що бориспільці відповідально 

ставляться до дотримання каран-
тинних обмежень і правил», — за-
значає Артур Шкроб.

Особлива увага — 
до міжобласних 
перевезень та пунктів 
вакцинації

Також з початку запровадження 
червоної зони патрульними було 
складено 43 протоколи про пору-
шення ч.1 ст. 44-3 КУпАП: це і по-
рушення правил міжобласних пе-
ревезень (зокрема на трасі М-03 
«Київ-Харків» та Переяславському 
напрямку), і прийом відвідувачів у 
ресторанах, кафе тощо без серти-
фіката або чинного ПЛР тесту. Адже 
обмеження червоної зони не засто-
совуються за умови наявності «зе-
леного» COVID-сертифікату у всіх 
учасників (відвідувачів), працівни-
ків та організаторів масових захо-
дів, у тому числі релігійних, праців-
ників кінотеатрів, театрів, музеїв 
чи інших культурних закладів, роз-
важальних закладів, ТРЦ, закладів 
громадського харчування, ринків, 
спортзалів та басейнів. 

Із запровадженням червоної зо-
ни в Борисполі, як і в інших містах 
України, вишикувались черги до 
пунктів вакцинації. Часто довге очі-
кування в черзі викликає соціальну 
напругу, тому патрульна поліція по-
чала відвідувати центри вакцинації 
з профілактичними заходами.

«У громаді все проходить досить 
спокійно. Не так, як у великих мі-
стах, де пункти вакцинації іноді бе-
руть штурмом. Наші екіпажі відві-
дують міські центри вакцинації та 
лікарню з метою контролю та не-
допущення порушень громадсько-
го порядку», — зазначає Артур 
Шкроб.

Він зауважує, що ще з минулого 
локдауну посилений варіант ро-
боти став нормою для бориспіль-
ських патрульних. Вони працюють 
і по викликах 102, і по карантинних 
обмеженнях, контролюють безпеку 
дорожнього руху тощо.

Особовий склад 
майже завершив 
вакцинацію

В Бориспільському батальйоні 
патрульної поліції на 10 листопа-
да вакциновано 94% відсотки осо-
бового складу, 85% із них — двома 
дозами. Невакцинованими залиша-
ються співробітниці, які зараз пе-
ребувають у декретних відпустках. 
Вони на службу не заступають, але 
в статистику все ж враховуються.

«За літо в підрозділі не було жод-
ного випадку захворювання на 
COVID-19. Зараз хворі є, але їх ма-
ло і вони швидко одужують, адже 
переносять хворобу без усклад-
нень. Жодного складного випадку 
в нас немає», — розповідає Артур 
Шкроб.

Порушення Пункт постанови 
КМУ/стаття КУпАП Суть порушення

Перебування в гро-
мадському місці без 
маски

ч.2 ст.44-3 КУпАП 
пп.1 п.2-2 постанови 
КМУ №1236

Перебування в громадських будівлях і спорудах (приміщен-
нях), які призначені для розміщення закладів, підприємств, 
організацій, які надають послуги фізичним особам (населенню) 
або юридичним особам (громаді та державі).

Перебування на 
вулиці без документів

ч.1 ст.44-3 КУпАП 
пп.2 п.2-2 постанови 
КМУ №1236

Перебування на вулиці без документів, що встановлюють 
особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус.

Здійснення пе-
ревезення пасажи-
рів за всіма видами 
маршрутів у кількості 
більшій, ніж кількість 
місць для сидіння

ч.1 ст.44-3 КУпАП 
пп.8 п.2-2 постанови 
КМУ №1236

Здійснення перевезення пасажирів автомобільним транспор-
том в кількості більшій, ніж передбачено місць для сидіння.

Користування па-
сажирами послугами 
перевезення без сер-
тифікату або негатив-
ного тесту

ч.1 ст.44-3 КУпАП 
пп.23 п.2-2 постано-
ви КМУ №1236

Пасажир (18+) здійснює проїзд в транспорті міжобласного 
сполучення, не маючи при цьому негативного тесту на COVID-19 
або сертифіката про вакцинацію від COVID-19.

Прийом відвіду-
вачів у ресторанах/
кафе і т.д. безпосе-
редньо всередині 
приміщення

ч.1 ст.44-3 КУпАП 
пп.1 п.3-5 постанови 
КМУ №1236

Прийом відвідувачів у кафе/ресторані/барі і т.д. безпосеред-
ньо в приміщенні, без застосування адресної доставки або за-
мовлень на винос.

Відповідальність несе суб’єкт господарювання.

Прийом відвідува-
чів у спортивних за-
лах, фітнес центрах, 
басейнах

ч.1 ст.44-3 КУпАП 
пп.6 п.3-5 постанови 
КМУ №1236

Прийом відвідувачів у спортивних залах, фітнес центрах, ба-
сейнах.

Відповідальність несе суб’єкт господарювання.
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БОРИСПІЛЬСЬКІ СПОРТСМЕНИ 
ПРОДОВЖУЮТЬ ПІДКОРЮВАТИ 
ЄВРОПУ

Богдан РАК

У кінці жовтня в литовському 
Вільнюсі пройшов 30-й Чемпіонат 
Європи з армспорту. Участь у зма-
ганнях взяли представники 22-х 
країн. Незважаючи на значну кон-
куренцію, чемпіонат пройшов під 
прапором України — саме вона 
посіла перше командне місце. Свій 
вклад у перемогу збірної внесли й 
бориспільські спортсмени.

Вихованець ДЮСШ Володимир 
Костків ще навесні забезпечив собі 
путівку на змагання, коли став чем-
піоном України. Тому вони з трене-
ром, який теж мав представляти 
Україну в віковій категорії «ветера-
ни», ретельно готувались до зма-
гань.

«Готуватись в умовах карантин-
них обмежень досить важко. Ми-
нулий локдаун сильно вплинув на 
підготовку спортсменів. Цьогоріч-
ний карантин теж не на користь, 
адже невдовзі світові змагання, а 
хлопці зараз вже «розтреновані». 
Необхідно надолужити згаяне», — 
зазначає тренер ДЮСШ Микола Хі-
ценко.

Попри всі перешкоди та трудно-
щі збірна України достойно висту-
пила на чемпіонаті Європи, посів-
ши перше командне місце.

«Втомилися вставати під гімн 
України, — жартує Микола Хіцен-

ко. — Адже він звучав постійно, на 
кожному нагородженні».

Бориспіль також не залишився 
без нагород. Микола Хіценко впев-
нено виборов перемогу серед ве-
теранів, а його вихованець Воло-
димир Костків посів друге місце у 
своїй віковій категорії, поступив-
шись у фіналі представнику Азер-
байджану.

«Спочатку він засмутився, нарі-
кав на суддів. Але я йому сказав, 
що це заслужене друге місце. Не 
можу сказати, що азербайджанець 
був сильнішим, але він старший на 
рік і набагато досвідченіший. Саме 
досвіду не вистачило Володимиру, 
аби отримати золоту нагороду», — 
зазначає тренер.

На думку тренера, в Україні за-
раз зростає гарне молоде поколін-
ня спортсменів. Вже невдовзі вони 
зможуть не лише гідно представ-
ляти Україну, але й упевнено пере-
магати на міжнародних змаганнях. 

«В мене в секції всі хлопці гарні, 
самовіддано тренуються. Щодо Во-
лодимира, то він боєць. До кожно-
го поєдинку підходить з усією від-
повідальністю, а бореться до ос-
таннього. Це дуже гарна риса для 
спортсмена. Набере ще трохи дос-
віду і буде впевнено перемагати су-
противників», — впевнений Мико-
ла Хіценко.

Ви знаєте всі останні новини й 
кожен день інформуєте людей, 

допомагаєте бориспільцям перши-
ми дізнаватися про все найцікавіше і 

найважливіше, що відбувається у місті 
та районі. 

У цей день хочемо щиро подякувати вам 
за те, що ви обрали такий відповідальний і непростий шлях 

журналіста. Ви — людина, яка по-особливому мислить та ди-
виться на цей світ. Ви завжди намагаєтеся перевірити та аргу-
ментувати кожне слово. Нехай кожен новий журналістський 
матеріал дається вам із легкістю. Сил, здоров'я, успіхів і удачі! 

Колектив редакції газети «Вісті» 

Вітаємо 
з Днем народження 

Ірину 
Аркадіївну 
Костенко!

Тетяна ЦІЛИК, фото автора

Бориспіль, як і вся Київська область, наразі знаходиться у «червоній» карантинній зоні. Журналіст «Вістей» 
вирішив дослідити, як діють карантинні обмеження у закладах міста.

Паспортний стіл діє за звичним графіком, в коридорі сидять відвідувачі, зберігаючи масковий режим та 
соціальну дистанцію.

У спортклубах міста діють обмеження — вхід лише за «зеленими» сертифікатами. Відповідно, їх також має 
і персонал закладів.

РАГС, як і раніше, приймає лише по попередньому 
запису. Вхід до приміщення по одній особі, прийом 
ведеться без вимоги «зеленого» сертифікату.

У приміщенні пенсійного фонду та управління со-
цзахисту прийом ведеться за попереднім записом. У 
коридорі велика черга, зберігається масковий режим, 
про ковід-сертифікати не запитують. 

На ринку «Центральний» традиційно відкриті май-
же всі магазини. Продавці мають ковід-сертифікати.

Абонентський відділ Бориспільводоканалу працює 
за звичним графіком роботи. Здійснюється прийом 
громадян.

У газконторі — перевірка ковід-сертифікатів. Охоронець на вході не впускає нікого з відвідувачів в абонент-
ський відділ без «зеленого» сертифікату. 

У будівельному супермаркеті «Епіцентр» усім відвідувачам перевіряють температуру, ковід-сертифікати 
перевіряють вибірково. 

 � ФОТОФАКТ
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ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.10 Новини
7.05 Енеїда
8.10 Т/с "Фаворитка короля" (16+)
9.15 Телепродаж
9.50 Т/с "Серцебиття" (12+)
11.35, 18.20 "По-людськи"
12.35 Д/ф "Дикі дива"
13.10, 1.20 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45 Спорт
15.20 Концерт. Пісні про кохання
16.30 Д/ф "Супер - чуття"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 "Дика природа Канади"
22.00 Полюси
23.00, 3.00 Перша шпальта
0.25 Т/с "Округ Дюрем" (16+)

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 19.30 

ТСН

9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.45 Комедія "Джек & Лондон"
22.45, 23.55 Т/с "Свати"
23.45 "ТСН 10 вражаючих подій дня"
0.05 Драма "Заповіт блудниці"

ІНТЕР.
5.35, 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, 11.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Від сім’ї не втечеш"
14.35, 15.35 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 4.15 "Стосується кожного"
20.00, 2.25 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Т/с "Гарна дружина" (16+)
0.45 Х/ф "Погана матуся"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок із Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Мисливці за чудесами
10.00 Я везу тобі красу
11.00 Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
14.10, 15.30 Т/с "Відважні" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Грім серед ясного неба" (12+)
23.10 Т/с "Конюшина бажань" (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Гучна справа
3.00 Реальна містика

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

Костянтином Стогнієм
10.10 Громадянська оборона
11.20, 13.25 Х/ф "Тремтіння землі-4: 

Легенда починається" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Т/с "Розтин покаже" (16+)
14.50, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
17.40, 23.35 Т/с "Юрчишини-2" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Прихована небезпека

21.15 Т/с "Пес-6" (16+)
22.40 Т/с "Пес-2" (16+)
0.35 Х/ф "Тремтіння землі-6" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20 "Орел і решка"
9.15 Т/с "Надприродне" (16+)
12.45 "Кохання на виживання" (16+)
14.45 Х/ф "Зелений Ліхтар" (16+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Діти проти зірок"
20.40 Х/ф "Темний лицар" (16+)
23.50 Х/ф "Сонцестояння" (18+)
2.50 "Служба розшуку дітей"

СТБ.
9.10, 11.50 "МастерШеф Професіонали" 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
12.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
15.40, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "СуперМама" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Кріпосна. Жадана 

любов" (16+)
23.05 Т/с "Щастя за угодою" (12+)

НТН.
6.20 "Будьте здоровi"
7.50, 17.00, 3.00 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 "Свідок"
9.00 Х/ф "Лише одна ніч"
10.50, 21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
18.20 "Вартість життя"
0.55 "Легенди бандитського Києва"
1.55 "Правда життя"

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

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
18.50 "Репортер". Новини

7.10, 8.10 "Новий день"
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15 "Обідня перерва"
14.10 "Великий день"
16.10 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.10 "Ексклюзив"
19.00 "Велика середа"
22.00 "Спецтема"
23.00 "Новини від Христини"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Візуальний код
6.30 М/ф "Пригоди Тайо"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.10 Новини
7.05 Енеїда
8.10 Т/с "Фаворитка короля" (16+)
9.15 Телепродаж
9.50 Т/с "Серцебиття" (12+)
11.35, 18.20 "По-людськи"
12.35 Д/ф "Дикі дива"
13.10, 1.20 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45 Спорт
15.20 Концерт. Анатолій Гнатюк
16.25 Буковинські загадки
16.30 Д/ф "Супер - чуття"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 "Дика природа Канади"
22.00 Полюси
23.00 Бігус Інфо
0.25 Т/с "Округ Дюрем" (16+)
3.00 ВУКРАЇНІ
3.30 Антропологія
4.05 Д/ф "Заміновані вірністю" (12+)

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 19.30 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.45 Комедія "Джек & Лондон"
22.45, 23.55 Т/с "Свати"
23.45 "ТСН 10 вражаючих подій дня"
0.05 Драма "Спадок блудниці"
2.45 Драма "Мандри блудниці"
5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.35, 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, 11.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Зведені сестри" (16+)
14.35, 15.35 "Вещдок"

16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 4.15 "Стосується кожного"
20.00, 2.25 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Т/с "Гарна дружина" (16+)
0.45 Х/ф "Четверо проти банку" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок із Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 Мисливці за чудесами
10.00 Я везу тобі красу
11.00 Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
14.10, 15.30 Т/с "Відважні" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.35 Футбол. Відбір до ЧС- 2022 р. 

Боснія та Герцеговина - Україна
23.50 Т/с "Не смій мені говорити 

"Прощавай!" (12+)
1.50 Телемагазин
2.20 Гучна справа
3.20 Реальна містика

ICTV.
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм

10.10, 20.20 Громадянська оборона
10.55, 13.25 Х/ф "У пастці часу" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Т/с "Розтин покаже" (16+)
14.45, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
17.35, 23.35 Т/с "Юрчишини-2" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.15 Т/с "Пес-6" (16+)
22.35 Т/с "Пес-2" (16+)
0.35 Х/ф "Тремтіння землі-5: Кровна 

рідня" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
7.45 "Орел і решка"
9.50 Т/с "Надприродне" (16+)
12.30 "Кохання на виживання" (16+)
14.20 Х/ф "Острів головорізів"
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Екси" (16+)
21.00 Х/ф "Бетмен: Початок" (16+)
23.55 Х/ф "Віджа: Походження зла" (16+)

СТБ.
8.30, 11.50 "МастерШеф Професіонали" 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
12.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)

15.35, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "СуперМама" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Кріпосна. Жадана 

любов" (16+)
23.05 Т/с "Другий шанс на перше 

кохання" (12+)

НТН.
7.50, 17.00, 3.00 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 "Свідок"
9.00 Х/ф "Хід у відповідь"
10.45, 21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.40, 23.00 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
18.20 "Будьте здоровi"
0.55 "Легенди бандитського Києва"
1.55 "Правда життя"
3.45 "Речовий доказ"

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

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.45 "Репортер". Новини

7.10, 8.10 "Новий день"
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15 "Обідня перерва"

14.10 "Великий день"
16.10 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.15 "Ехо України"
20.00 "Двобій"
21.00 "Нейтральна територія"
23.00 "Війна за незалежність"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

СЕРЕДА,  17 листопада

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Візуальний код
6.30 М/ф "Пригоди Тайо"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.05, 2.20, 5.25 Новини
7.05 Енеїда
8.10 Т/с "Фаворитка короля" (16+)
9.15 Телепродаж
9.50 Т/с "Серцебиття" (12+)
11.35, 18.20 "По-людськи"
12.35 Д/ф "Дикі дива"
13.10, 1.40 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.35, 0.30, 2.45, 5.50 Спорт
15.20 Концерт. Наталія Валевська
16.05 Міста та містечка
16.30, 19.10 Д/ф "Дикі тварини"
17.00 Прозоро: про головне
19.55 "Дика природа Канади"
21.45 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
0.40 Т/с "Бальтазар" (18+)
3.00 Антропологія

3.30 Х/ф "Страчені світанки"
5.10 Невидима правда

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"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.45 Комедія "Джек & Лондон"
22.45 Т/с "Свати"
23.45 "ТСН 10 вражаючих подій дня"
23.55 Драма "Мандри блудниці"
2.25 "Танці з зірками 2021"
5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
1.35 Х/ф "Перш, ніж розлучитися"
3.10 Х/ф "П'ять хвилин страху"

4.50, 5.05 "Телемагазин"
5.20, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10 "Ранок з ІНТЕРом"
9.20 Ранок з ІНТЕРом
10.05, 18.00, 19.00, 4.15 "Стосується 

кожного"
12.25 Х/ф "Близнючки"
14.30 "Вещдок"
16.05 "Жди меня. Україна"
20.00, 2.35 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Т/с "Гарна дружина" (16+)
0.45 Х/ф "Подруги мимоволі" (16+)
3.05 Х/ф "Раз на раз не приходиться"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок із Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Мисливці за чудесами
10.00 Я везу тобі красу
11.00 Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
14.10, 15.30 Т/с "Відважні" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.10 Т/с "Грім серед ясного неба" 

(12+)

0.35, 2.00 Т/с "Не смій мені говорити 
"Прощавай!" (12+)

1.30 Телемагазин
3.00 Гучна справа
3.55 Реальна містика

ICTV.
5.20 Скарб нації
5.25 Еврика!
6.25 Служба розшуку дітей
5.30, 10.10 Громадянська оборона
6.00 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.10, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.45, 13.15 Х/ф "Подорож до центру 

Землі"
12.45, 15.45 Факти. День
15.10, 16.15 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Прихована небезпека Прем’єра
21.25 Т/с "Пес-6" (16+)
22.45 Свобода слова
0.00 Х/ф "Джек Райан: Теорія хаосу" 

(16+)
2.05 Прихована небезпека

НОВИЙ КАНАЛ.
7.50 "Орел і решка"
10.00 Т/с "Надприродне" (16+)
12.40 Х/ф "Гонщик"
14.55 Х/ф "Як викрасти хмарочос" (16+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Пекельна кухня"
21.00 Х/ф "Жінка-кішка" (16+)
23.10 Х/ф "Віджа: Смертельна гра" (16+)
1.00 Х/ф "Північний полюс"
2.45 "Служба розшуку дітей"
2.50 "Зона ночі"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.55 Т/с "Комісар Рекс"
8.45, 11.50 "МастерШеф Професіонали" 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
12.05, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
15.40, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "СуперМама" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Кріпосна. Жадана 

любов" (16+)
23.05 Т/с "Другий шанс на перше 

кохання" (12+)
1.10 Т/с "Невірна" (12+)

НТН.
5.50, 17.00, 3.05 "Випадковий свідок"
6.05 "Таємниці світу"
7.30 Х/ф "Без права на провал"
9.00 Х/ф "У зоні особливої уваги"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 2.35 "Свідок"
14.45, 23.00 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
18.20 "Свідок. Агенти"
21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
0.45 Х/ф "Вигнанець" (16+)

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

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 
"Репортер". Новини

7.10, 8.10 "Новий день"
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15 "Обідня перерва"
14.10 "Великий день"
16.10 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.15 "Ехо України"
19.45 "Десять днів Незалежності України"
20.00 "Про політику"
22.00 "Спецтема"

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

ПОНЕДІЛОК, 15 листопада
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Візуальний код
6.30 М/ф "Пригоди Тайо"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.10 Новини
7.05 Енеїда
8.10 Т/с "Фаворитка короля" (16+)
9.15 Телепродаж
9.50 Т/с "Серцебиття" (12+)
11.35, 18.20 "По-людськи"
12.35 Д/ф "Дикі дива"
13.10, 1.20 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45 Спорт
15.20 Концерт. Пісні про кохання
16.30 Д/ф "Супер - чуття"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 "Дика природа Канади"
22.00 Полюси
23.00 Схеми. Корупція в деталях
0.25 Т/с "Округ Дюрем" (16+)
3.00 ВУКРАЇНІ

КАНАЛ "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"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.36 "Проспорт"
20.38 "Чистоnews 2021"
20.45 Комедія "Джек & Лондон"
21.45 "Право на владу 2021"
0.45 "ТСН 10 вражаючих подій дня"
0.55 Драма "Відьма та осман"

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

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00, 11.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Все або нічого" (16+)

14.40, 15.35 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.25 "Стосується кожного"
20.00, 2.30 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Т/с "Гарна дружина" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок із Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Мисливці за чудесами
10.00 Я везу тобі красу
11.00 Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
14.10, 15.30 Т/с "Відважні" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Грім серед ясного неба" (12+)
23.10 Слідами українського брухту. Друга 

частина
23.50 Т/с "Конюшина бажань" (12+)

ICTV.
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм

11.00, 13.25 Х/ф "Тремтіння землі-5: 
Кровна рідня" (16+)

12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Т/с "Розтин покаже" (16+)
14.50, 16.10 Т/с "Пес" (16+)
17.40, 23.35 Т/с "Юрчишини-2" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти-зомбі
21.15 Т/с "Пес-6" (16+)
22.35 Т/с "Пес-2" (16+)
0.35 Х/ф "Смерч" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.10 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.15 "Орел і решка"
9.15 Т/с "Надприродне" (16+)
11.55 "Кохання на виживання" (16+)
13.50 Х/ф "Повернення Супермена" (16+)
17.00, 19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Темний лицар. Відродження 

легенди" (16+)
0.35 Х/ф "Мама і тато" (16+)
2.05 "Вар'яти" (12+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.35 Т/с "Комісар Рекс"
8.30, 11.50 "МастерШеф Професіонали" 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
12.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
15.35, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "СуперМама" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Кріпосна. Жадана 

любов" (16+)
23.05 Т/с "Щастя за угодою" (12+)
1.10 Т/с "Невірна" (12+)

НТН.
6.20 "Вартість життя"
7.50, 17.00, 3.00 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 "Свідок"
9.00 Х/ф "Сумка інкасатора"
10.50, 21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
18.20, 1.55 "Правда життя"

1.00 "Легенди бандитського Києва"
3.45 "Речовий доказ"
4.25 "Правда життя. Професійні байки"

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

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 
"Репортер". Новини

7.10, 8.10 "Новий день"
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15 "Обідня перерва"
14.10 "Великий день"
16.10 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.15 "Ехо України"
19.45 "П'ята колонка"
20.15 "Про політику"
22.00 "Спецтема"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 1.55 Земля, наближена до неба
6.30 М/ф "Пригоди Тайо"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 2.10, 5.10 Новини
7.05 Енеїда (3-й сезон)
8.10 Т/с "Фаворитка короля" (16+)
9.15 Телепродаж
9.50 Т/с "Серцебиття" (12+)
11.35, 18.20 "По-людськи"
12.35 Д/ф "Дикі дива"
13.10, 0.20 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 0.05, 2.45, 5.45 Спорт
15.20 Концерт. Хорея Козацька
16.30 Д/ф "Супер - чуття"
17.00, 1.05 Прозоро: про головне
19.10 "Дика природа Канади"
19.55 "Король-Слон"
22.00 "НЛО: Загублені свідчення"
22.55 Д/ф "Дикі тварини"
3.00 "Зворотний відлік"

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 19.30 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 "Ліга сміху 2021"
22.40 "Вечірній квартал 2021"
0.40 Комедія "Мільйон способів утратити 

голову"
3.10 Драма "Відьма та осман"
6.00 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.15, 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, 11.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Просто щоб впевнитись"
14.30, 15.30, 1.20 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00 "Стосується кожного"
20.00, 3.20 "Подробиці"
21.00 Х/ф "007: Золоте око"
3.50 Д/п "Війна всередині нас"
4.45 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок із Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях. Новий сезон
10.20 Т/с "Три кольори кохання" (12+)
14.20 Т/с "Коли помре кохання" 1, 2 с. 

(16+)
15.30 Т/с "Коли помре кохання" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савік Шустер
0.00, 2.00 Т/с "Відважні" (16+)
1.30 Телемагазин
4.45 Т/с "Експрес-відрядження" (12+)

ICTV.
4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.15 Служба розшуку дітей
4.20, 1.15 Факти
4.40 Громадянська оборона
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, 13.25, 22.55, 1.40 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
14.45, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
17.40 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" (16+)
18.45 Факти. Вечір
20.05 Дизель-шоу Прем’єра (12+)
3.45 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.10 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.15 "Орел і решка"
9.25 "Пекельна кухня"

11.30 "Екси" (16+)
13.30 "Діти проти зірок"
15.05 Х/ф "Бетмен: Початок" (16+)
18.00 Х/ф "Темний лицар" (16+)
21.00 Х/ф "Асистент вампіра" (16+)
23.25 Х/ф "Пастка" (16+)
1.30 "Вар'яти" (12+)
2.55 "Служба розшуку дітей"

СТБ.
3.50 Х/ф "Ще одна з роду Болейн" (16+)
6.05, 19.00, 22.50 "Холостячка Злата 

Огнєвіч" (12+)
10.35, 0.05 "Як вийти заміж" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
11.50, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
1.00 "Битва екстрасенсів" (16+)

НТН.
6.20, 1.45 "Правда життя"
7.50, 17.00, 2.45 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.15 "Свідок"
9.00 Х/ф "Легке життя"
10.50, 21.15 Т/с "Менталіст" (16+)

13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
18.20 "Таємниці світу"
0.45 "Легенди бандитського Києва"
3.40 "Речовий доказ"
4.25 "Правда життя. Професійні байки"
4.55 "Top Shop"

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

13.00, 14.00, 16.00, 17.00 
"Репортер". Новини

7.10, 8.10 "Новий день"
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15 "Обідня перерва"
14.10 "Великий день"
16.10 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.00 "Моя країна"
21.00 "Влада хохотала"
21.30 "Міністерство правди"
22.00 "Запорєбрик NEWS"
22.15 "Українські вісті"
22.30 "WATCHDOGS"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 4.30 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.05, 2.10, 3.35, 

5.35 Новини
7.10 М/ф "Пригоди Тайо"
7.50 Буковинські загадки
8.05 Д/ф "Дикі Дива"
8.25 Відтінки України
9.10 Телепродаж
9.40 #ВУКРАЇНІ
10.10, 21.25 Д/ф "Боротьба за виживання"
10.40 Х/ф "Попелюшка" 1, 2 с. (12+)
14.35 UA:Фольк. Спогади
15.40 Концерт. Дмитро та Назарій 

Яремчуки
16.50 Х/ф "Вавилон ХХ"
18.50 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
22.00 "Дика Індонезія"
23.05 "НЛО: Загублені свідчення"
0.30 Спецпроєкт МАЙДАН ГІДНОСТІ
1.35 Бігус Інфо

КАНАЛ "1+1".
7.00, 5.20 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
18.30 "Світ навиворіт - 13 Еквадор"
19.30 ТСН
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 "Вечірній квартал 2021"
22.15 "Жіночий квартал 2021"
23.40 "Світське життя. 2021"
0.50 Жахи "Вуаль"
2.30 Комедія "Мільйон способів утратити 

голову"

ІНТЕР.
5.15 "Орел і Решка. Перезавантаження"
7.00 Х/ф "Жандарм і жандарметки"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Все для тебе"

11.00 Х/ф "Людина-оркестр"
12.40 Х/ф "Кохана жінка механіка 

Гаврилова"
14.20 Х/ф "Вийти заміж за капітана"
16.00 Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
20.00, 4.10 "Подробиці"
20.30 "Место встречи"
22.05 Т/с "Несолодка пропозиція" (12+)
2.10 Х/ф "Наречена на замовлення" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30 Т/с "Експрес-відрядження" (12+)
9.00 Зірковий шлях. Новий сезон
10.30 Т/с "Біглянка" (12+)
14.30 Т/с "Біглянка-2" 1, 2 с. (12+)
15.20 Т/с "Біглянка-2" (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Шоу Маска - 2
23.30 Що? Де? Коли?

ICTV.
4.40 Скарб нації

4.50 Еврика!
4.55 Факти
5.20 Громадянська оборона
6.25 Прихована небезпека
7.25 Т/с "Юрчишини-2" (16+)
11.25, 13.00 Х/ф "Джек Річер" (16+)
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф "Джек Річер-2: Не відступай" 

(16+)
16.45 Х/ф "Ефект колібрі" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Захисник" (16+)
21.00 Х/ф "Смертельні перегони" (16+)
23.00 Х/ф "Професіонал" (16+)
1.25 Революція Гідності
2.20 Острів Небайдужих
3.00 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 2.20 "Вар'яти" (12+)
6.20, 10.00 "Kids time"
6.25 Т/с "Подорож єдинорога"
10.05 "Орел і решка. Земляни"
11.00 "Орел і решка. Чудеса світуа"

12.00 "Орел і решка"
12.55 "Хто зверху?" (12+)
14.55 М/ф "Три богатирі на далеких 

берегах" (16+)
16.20 М/ф "Відважна"
18.05 Х/ф "Диво-жінка" (12+)
21.00 Х/ф "Аквамен" (12+)
23.55 Х/ф "Чому він?" (18+)
2.30 "Зона ночі"

СТБ.
4.45, 10.55 Т/с "Кріпосна. Жадана любов" 

(16+)
7.55 "Неймовірна правда про зірок"
19.00 "Україна має талант"
22.00 "МастерШеф" (12+)

НТН.
6.00 Х/ф "Постарайся залишитися живим"
7.20 Х/ф "Протистояння"
14.55 "Випадковий свідок. Навколо світу"
16.05 Т/с "Коломбо" (16+)
19.00, 2.30 "Свідок"

19.30 Х/ф "Бережіть жінок"
22.15 Х/ф "Порушуючи правила" (16+)
23.50 "Втеча. Реальні історії"
0.30 "Хвороби-вбивці"
3.00 "Випадковий свідок"

ПРЯМИЙ.
8.45 "Щасливий сніданок"
9.00 "Щасливе інтерв'ю"
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 17.15 

"Репортер". Новини
10.10 "Соціальний статус"
10.40 "Перша передача"
11.15, 12.15 "Акценти"
13.15, 21.30 "Влада хохотала"
13.45 "Новини від Христини"
14.15, 15.30 Концерт
17.00 "Не наша Russia"
18.00 "Анатомія тижня"
20.00 "Культурна політика"
20.30 "Війна за незалежність"
21.00 "Прямий доказ"
22.00 "THE WEEK"
23.00 "Вата-шоу"

UA: ПЕРШИЙ.
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.05, 2.10, 3.30, 

5.35 Новини
7.10 М/ф "Пригоди Тайо"
7.50 Буковинські загадки
8.15 Д/ф "Дикі тварини"
9.00 Божественна Літургія Православної 

Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української 

Греко-Католицької Церкви
12.30 Недільна Свята Меса Римсько-

Католицької Церкви в Україні
13.30 Спецефір до Дня Гідності та 

Свободи
16.00 Концерт. Гайдамаки
17.20 Спецпроєкт МАЙДАН ГІДНОСТІ
18.30 Спепроект "Слов'янськ. Незабуте"
19.00 Революція гідності. Маи?дан
20.00 Новоросія. Ціна проекту
21.25 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
23.30 #@)??$0 з Майклом Щуром (16+)

КАНАЛ "1+1".
7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Мандруй україною з дмитром 

комаровим"
11.00 "Світ навиворіт - 13 Еквадор"
12.00, 2.20 "Світ навиворіт"
17.30 "Мандруй україною з Дмитром 

Комаровим"
18.30 "Світське життя. 2021"
19.30, 4.50 "ТСН-тиждень"
21.00 "Танці з зірками 2021"
0.00 "Ліга сміху 2021"

ІНТЕР.
4.40 Анімаційний фільм "Острів скарбів"
7.00 Х/ф "Суперзять" (16+)
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 11.00, 12.00 "Інше життя"
12.50 "Вещдок. Большое дело"

17.30 Х/ф "007: Золоте око"
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Джунглі" (16+)
0.25 Х/ф "Смертельна стежка" (16+)
2.05 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50 Сьогодні
6.50, 4.30 Реальна містика
8.25 Т/с "Грім серед ясного неба" (12+)
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, 2.00 Т/с "Біглянка" (12+)
1.30 Телемагазин
3.30 Гучна справа
5.30 Т/с "Відважні" (16+)

ICTV.
7.50 Громадянська оборона
8.50 Х/ф "Фантастична четвірка" (16+)
10.45, 13.00 Х/ф "Загін самогубців" (16+)
12.45 Факти. День

13.15 Т/с "Пес" (16+)
18.45 Факти тижня
20.40 Х/ф "Паркер" (16+)
23.05 Х/ф "Без компромісів" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 23.40 "Вар'яти" (12+)
7.10, 9.10 "Kids time"
7.15 Х/ф "Каспер"
9.15 М/ф "Три богатирі на далеких 

берегах" (16+)
10.45 М/ф "Відважна"
12.40 Х/ф "Диво-жінка" (12+)
15.25 Х/ф "Аквамен" (12+)
18.15 Х/ф "Земля майбутнього: Світ за 

межами" (16+)
21.00 Х/ф "Сходження Юпитер" (16+)

СТБ.
4.15 Т/с "Одружити не можна 

помилувати" (12+)
8.25 "МастерШеф" (12+)
13.45 "СуперМама" (12+)

18.40 "Битва екстрасенсів" (16+)
21.00 "Один за всіх" (16+)
22.10 "Таємниці ДНК" (16+)

НТН.
7.35 Х/ф "Старий Хотабич"
9.15 "Слово Предстоятеля"
9.20 "Випадковий свідок. Навколо світу"
11.55 Т/с "Коломбо" (16+)
14.50 Х/ф "Бережіть жінок"
17.25 Х/ф "У небі "Нічні відьми"
19.00 Х/ф "Міцний горішок"
20.30 Х/ф "Акція"
22.15 Х/ф "Викрадений" (16+)
0.10 Х/ф "Порушуючи правила" (16+)

ПРЯМИЙ.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00 

"Репортер". Новини
9.10 "Медексперт"
10.10 "Про особисте"
11.15, 12.15 "Акценти"
13.10 "П'ята колонка"

13.40 "Запорєбрик NEWS"
14.00, 15.30 Концерт
17.15 "Не наша Russia"
18.00 "Анатомія тижня"
20.00 "Прямий доказ"
20.20 "WATCHDOGS"
20.45 "Sound.ЧЕК"
21.00 "Великі новини"
22.00 "Влада хохотала"
22.30 "Щасливий день з політиком"

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

ЧЕТВЕР,  18 листопада

П'ЯТНИЦЯ, 19 листопада

СУБОТА,  20 листопада

НЕДІЛЯ, 21 листопада
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

2-К. КВАРТИРИ

Глібова вул., 4/4, дах шифер, 43,2/26/6,8, с/в 
суміжний, кімнати суміжні, гардеропна, сантех-
ніка і електропроводка нові, житловий стан, по-
руч вся інфраструктура, 838400 грн, торг. Тел.: 
0 97 2526578.

БУДИНКИ

Бориспіль
Глибоке с., біла цегла, 4 кімнати, с/в в будинку, 
гараж, 36 соток, м/п вікна, колодязь,  662500 грн. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Сади р-н, «Ніко-Фінанс», 120 кв.м, на ділян-
ці влаштований септик на 6 куб.м, електрика, 
є дозвіл на будівництво, присвоєно адресу, 
ділянка підсипана, виконані підпірні стіни на 
кордонах із сусідами, покрівля утеплена міне-
ральною ватою, стіни з газоблоку, перекриття 
комбіноване, 690000 грн. Тел.: 0 99 0742485.

Будинок, Розвилки р-н, 3 кімнати, без умов, 10 
соток землі, гараж, сарай, колодязь, 1161000 грн. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Переяслав Хмельницький
Ковалин с., 69 кв.м, дерев'яний, обкладений цег-
лою, 2 кімнати прохідні, кухня, веранда, 25 соток, 
гараж, погріб, сарай, поруч ліс, 264600 грн. Тел.: 0 
67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
Героїв Майдану вул., 10 соток, під забудову, світ-
ло заведене на ділянку, свердловина, 267000 грн. 
Тел.: 0 67 4503318.

Головурів с., 40 соток, на початку села, поруч Головурів с., 40 соток, на початку села, поруч 
ліс, від власника. Тел.: 0 66 9121171.ліс, від власника. Тел.: 0 66 9121171.

Лозівка с., 10 соток, під забудову, світло недалеко, 
25х25, 79500 грн. Тел.: 0 67 4503318.
Переяслав-Хмельницький

Садовий кооп. «Віннище», 10 соток, гриби, рибал-
ка поруч, ціна договірна. Тел.: 0 99 2243315.

Куплю
Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря. Тел.: 
0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
Будинок 70 кв.м., цегляний, з усіма зручностями, 
до 10 соток землі, в Бориспільському районі, до 
250000 грн. Тел.: 0 66 3124033.
Житло у власника. Тел.: 0 67 4503318.
Земельну ділянку у власника в м. Бориспіль Тел.: 
0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 4 до 20 соток під 
будівництво в м. Бориспіль, або до 20 км. від Киє-
ва. Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 4 до 20 соток під 
будівництво в м. Бориспіль. Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 5 до 10 соток в м. 
Бориспіль, або 20 км. від Києва. Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 5 до 10 соток в м. 
Бориспіль. Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника. Тел.: 0 67 4503318.
Куплю земельну ділянку під забудову у власника. 
Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бориспіль 
або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. Олексан-
дрівка. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бориспіль 
або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе. Тел.: 0 67 
4040137.

Куплю земельну ділянку у власника в с. Гора від 5 
соток. Тел.: 0 67 4040137.

Куплю земельну ділянку у власника в с. Гора, с. 
Щасливе або с. Проліски від 5 соток. Тел.: 0 67 
4040137.

ЗДАМ
Бориспіль

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

1-к.кв., Лютнева вул., необхідні меблі, техніка, 6000 
грн+комунальні. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

2-к.кв., Френкеля вул., косметичний ремонт, без 
меблів, 6000 грн+комунальні. Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673, Наталія.

Времянку на тривалий термін, світло, свердловина, 2500 
грн + світло. Тел.: 0 95 5375380, 0 67 8816634.
Кімнату в приватному будинку, центр, всі зручнос-
ті, прохідна 1500 грн. Тел.: 0 67 4503318.

НАЙМУ
Бориспіль

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

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

АВТОСАЛОН
Продам

Фольксваген-Кадді, 2004 р.в., пасажирський, в ро-
бочому стані, ціна договірна. Тел.: 0 99 2243315.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Vianor м. Бориспіль запрошує на роботу ши-
номонтажників, з/п 15000 грн; автослюсарів, з/п 
20000 грн; автомийників, з/п 15000 грн. Тел.: 0 50 
8301404, 0 97 8538218.

В кондитерський цех потрібні: помічник технолога 
(старша зміни) з д/р, пекарі, кондитери, вантажни-
ки, г/р позмінний, з/п за домовленістю, є розвозка, 
надаємо житло (гуртожиток). Тел.: 0 67 5089723.

Готельно-ресторанний комплекс «Лігена» за-
прошує на роботу: офіціанта, покоївку, швей-
цара, охоронця, працівника басейну — банщи-
ка, інженера з обслуговування кондиціонерів 
та холодильного обладнання, водія кат. B,C,D. 
Забезпечуємо житлом та харчуванням. Тел.: 0 
50 3521592.

На нове СТО потрібні: автослюсарі, автомеха-На нове СТО потрібні: автослюсарі, автомеха-
ніки, працівники шиномонтажу, мийники авто, ніки, працівники шиномонтажу, мийники авто, 
прибиральники, касири. Тел.: 0 67 4430035.прибиральники, касири. Тел.: 0 67 4430035.

На постійну роботу запрошуємо охоронника, опла-
та та умови праці при співбесіді. Тел.: 0 67 7341607.

Потрібні універсали-будівельники, різноробочі, во-
дії з власним авто. Тел.: 0 68 6848964.

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

Òåë.: 096-876-66-67
097-127-66-05

Òåë.: 096-876-66-67
097-127-66-05Ë³ö. ÀÂ ¹476495 ÌÒÇÓ â³ä 16.06.2009 ð.

Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿÂèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²ÉÏ²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍÙÅÁ²ÍÜ, 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

ОФІЦІАНТА
ПОКОЇВКУ
ТЕХНІКА-ДОГЛЯДАЧА
ОХОРОНЦЯ
ПРАЦІВНИКА БАСЕЙНУ 
— БАНЩИКА
ІНЖЕНЕРА З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
КОНДИЦІОНЕРІВ ТА 
ХОЛОДИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ
САДІВНИКА-ПРИБИРАЛЬНИКА 
ТЕРИТОРІЇ

Повідомляємо, що ТОВ «БК «РОШЕН» 
отримано Висновок з оцінки впливу 
на довкілля за №21/01-20217158251/1 
від 04.11.2021, виданий Міністерством 
захисту довкілля та природних ресур-
сів України, щодо планованої діяльно-
сті з реєстраційним номером справи 
№20217158251.
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Пропонуємо роботу для перукаря з д/р та без (але 
після курсів), в центр краси «Вероніка». З/п 10000-
25000 грн, г/р 3/2, офіційне оформлення (відпускні, 
лікарняні), матеріал для роботи надаємо, зручне 
місцезнаходження салону. Тел.: 0 67 2344440.

РОБОТА в м. Бориспіль: Майстер ЕМС, вантаж-РОБОТА в м. Бориспіль: Майстер ЕМС, вантаж-
ники, засипальники сировини, укладальник-па-ники, засипальники сировини, укладальник-па-
кувальник, хімік-аналітик, з/п висока, стабільна, кувальник, хімік-аналітик, з/п висока, стабільна, 
повертаємо кошти за проїзд. Тел.: 0 67 5221290.повертаємо кошти за проїзд. Тел.: 0 67 5221290.

Терміново, м. Бориспіль, потрібна хатня робітниця з 
досвідом, оплата висока. Тел.: 0 63 5426103.

Київ
Автомийники, можливо без д/р, з/п від 17000, г/р 
2/2 . Теплі бокси, хороші умови праці. Іногороднім 
надаємо гуртожиток безкоштовно.  м.Київ, Свято-
шинський р-н. Тел.: 098 279 9914.

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
З/б квадратні заготівки  по 6 метрів (3 шт); 1/2 
фундаментних блоків б/у (6 шт) в с. Гора. Тел.: 0 
66 3124033.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА
Бориспіль
Пральна машина «Hotpoint», нова, з документами, 
ціна договірна. Тел.: 0 97 5312785.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Бориспіль
Поросята 7-тижневі, сіно, солома. Ціна договірна. 
Тел.: 0 99 9754462, 0 98 7652593.

Яблука домашні, кормовий буряк, дрібна картопля. 
Тел.: 0 93 7400699.

РІЗНЕ
Бориспіль
Газовий котел «Житомир-3» КС-ГВ-020 СН, авто-
матика 710, мінісіті Італія, 1500 грн; балон кисне-
вий, 40 л, 900 грн. Тел.: 0 63 6518465.

Магнітофонну приставку «Маяк 001» стерео, 1981 
р.в.; зварювальний апарат ТДМ-317У2 (промисло-
вий); тепличні арки, промислові, ширина 9 м. Тел.: 
0 63 6518465. 

ПОСЛУГИ
Бориспіль
А якщо вам потрібно пофарбувати натуральну шкі-
ру, то будь ласка: куртка чорна — 200 грн, корич-
нева — 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; бетон-

но-монтажні, кладочні, оздоблювальні, покрівельні 

та ін. види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 1269208.

Вантажні перевезення, послуги спецтехніки: дов-

гоміра, маніпулятора, екскаватора. Тел.: 0 98 

3996710.

Вантажні перевезення. Щебінь, відсів, бетон, 

пісок, грунт, гній. Вивезення буд.сміття. Ліц. 

АВ №476495 МТЗУ від 16.06.2009 р. Тел.: 0 96 

8766667, 0 97 1276605.

Викачування від 1 до 7 куб.м, без вихідних. Тел.: 0 

93 7564969, 0 97 5505353, 0 66 4553391.

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

9619812, Володимир.

Комплексний ремонт квартир, офісів, будинків: 

сантехнічні та електромонтажні роботи, гіпсокар-

тон, кахель, виготовлення парканів, зварювальні 

роботи, покрівельні роботи, вирізування дерев. 

Тел.: 0 99 2235183, 0 67 6888761, Олександр.

Послуги самоскида. Доставка: пісок, щебінь, від-

сів, чорнозем. Тел.: 0 96 7662204.

Ремонт стартерів та генераторів, супутні запчасти-

ни. Тел.: 0 98 2871782, 0 95 8887825.

Салон «Апраксіна» запрошує на стрижки, фарбу-

вання та манікюрні послуги, 5 хв. від «McDonald's». 

Проводимо курси — перукар, макіяж і манікюр-пе-

дикюр. Також на роботу потрібні перукарі. Тел. 0 

97 8828312. 

РІЗНЕ

Бориспіль

Втрачене службове посвідчення Державної при-

кордонної служби України, серія ПС №108596, 

видане на ім'я Турчиної Марини Валеріївни вій-

ськовою частиною 1492 м. Бориспіль 18.09.2018 

р., вважати недійсним.

Догляну людину похилого віку з правом успадку-

вання майна або куплю спадок. Тел.: 0 68 6848964.

Жінка догляне людину похилого віку з правом 

успадкування майна. Тел.: 0 67 8665792.

Оголошення щодо намірів про отримання дозволу на викиди забруднюючих 
речовин у повітря

Товариство з обмеженою відповідальністю «НІКО МЕГАПОЛІС» повідомляє про 
наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за 
адресою: 08324, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспільська, 22. 
До складу підприємства входять: дилерський центр з продажу автомоделей, СТО та 
малярно-рихтувальний комплекс; на підприємстві налічує 21 джерело викидів забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря. Згідно ДСП-173 (Додаток № 4) нормативна 
санітарно-захисна зона становить 50 м. Санітарно-захисна зона витримана. Відстань до 
найближчої житлової забудови близько 190 м у східному напрямку. Аналіз розрахунку 
розсіювання свідчить про те, що перевищень встановлених ГДК в районі житлової 
забудови по всіх інгредієнтах  не виявлено.

В атмосферне повітря надходять наступні забруднюючі речовини: 

Зауваження та пропозиції щодо намірів ТОВ «НІКО МЕГАПОЛІС» надсилати в місячний 
термін до Бориспільської районної державної адміністрації за адресою: 08300, Київська 
обл., м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 74, тел. (04595) 6-14-38.

Оголошення щодо намірів про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у 
повітря 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «НІКО МЕГАПОЛІС» повідомляє про наміри 

отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за адресою: 08324, 
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспільська, 22. До складу підприємства входять: 
дилерський центр з продажу автомоделей, СТО та малярно-рихтувальний комплекс; на 
підприємстві налічує 21 джерело викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Згідно 
ДСП-173 (Додаток № 4) нормативна санітарно-захисна зона становить 50 м. Санітарно-захисна 
зона витримана. Відстань до найближчої житлової забудови близько 190 м у східному напрямку. 
Аналіз розрахунку розсіювання свідчить про те, що перевищень встановлених ГДК в районі 
житлової забудови по всіх інгредієнтах  не виявлено. 

В атмосферне повітря надходять наступні забруднюючі речовини:  
N 

п./п 
Найменування речовини Потужність викиду 

забруднюючої 
речовини, т/рік 

1 Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,209727 
2 Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,052163 
3 Оксид вуглецю 0,566773 
4 Гексан 0,000010 
5 Метан 0,002700 
6 Ізопропілбензол 0,001980 
7 Ксилол 0,222598 
8 Стирол 0,040200 
9 Толуени 0,058521 
10 1,3,5-триметилбензол 0,013330 
11 1,2,4-триметилбензол (псевдокумол) 0,049140 
12 Етилбензол 0,038584 
13 Спирт бутиловий 0,032609 
14 Спирт діацетоновий 0,004320 
15 Спирт ізобутиловий 0,039680 
16 Спирт ізопропіловий 0,014730 
17 Спирт пропіловий 0,018025 
18 Фенол 0,000120 
19 Моноізобутиловий ефір етиленгліколю (бутилцелосольв) 0,023413 
20 1-метоксипропанол-2 0,100803 
21 Бутилметакрилат 0,000414 
22 Бутиловий ефір оцтової кислоти 0,830253 
23 Ізоамілацетат 0,001716 
24 Ізобутиловий ефір оцтової кислоти (ізобутилацетат) 0,034460 
25 Метиловий ефір метакрилової кислоти (метилметакрилат) 0,005547 
26 Етилацетат 0,030019 
27 Ацетон 0,011250 
28 Метилізобутилкетон 0,017513 
29 Метилетилкетон 0,002300 
30 Диметилетаноламін 0,000520 
31 Сольвент нафта 0,218799 
32 Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на 

органічний вуглець 
0,00003743 

33 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за 
складом 

0,077912 

34 N-метил-2-піролідон 0,000207 
35 Вуглецю діоксид 66,470 
36 Азоту(1) оксид (N2O) 0,000540 
37 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 2-метокси-1-метилетилацетат) 0,120530 
38 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 2-бутоксиетилацетат 0,010380 
39 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 5-метилгаксан-2-он 0,003150 
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РЕКЛАМА

ОВЕН.  Переконувати й перетво-
рювати супротивників у союзників 
— ось центральне завдання тиж-

ня. При цьому постарайтеся, щоб між вами 
й навколишніми не залишилося недомовок. 

ТЕЛЕЦЬ.   Вам необхідно за-
зирнути в себе й подумати, що 
могло принести у ваш життє-

вий розпорядок елементи хаотичності. 
Вибір часто буває складним, тому  все 
гарненько обміркуйте. 

БЛИЗНЮКИ. Зросте ваш 
творчий потенціал і ви можете 
одержати багатообіцяючу діло-

ву пропозицію. І це реальний шанс на ве-
ликий прибуток. Тому проявляйте ініціа-
тиву й креатив.

РАК. Бажано не послабляти 
уваги, тому що можуть відбути-
ся важливі й цікаві події. Пропу-

стити їх було б нерозумно і образливо. Ні 
в якому випадку не лінуйтеся, саме зараз 
ви можете показати себе з кращого боку.

ЛЕВ. Бажано не починати нові 
справи, старт буде складним. Зі 
своїми проблемами намагайте-

ся справлятися власними силами й не 
влазити в борги.

ДІВА. Ви в центрі уваги, повні 
сил і енергії. Однак справи чо-
мусь складаються не кращим 

чином. Не намагайтеся виправити склад-
ну ситуацію, а спробуйте отримати корис-
ний урок.

ТЕРЕЗИ. Не плануйте нічого 
нового. Вас можуть порадува-
ти гарні новини. Може відбути-

ся подія, що кардинально змінить ваше 
особисте життя.

СКОРПІОН. Виявивши мудрість 
і стриманість, ви успішно впорає-
теся зі справами й дістанете солід-

ний прибуток. Ваше матеріальне становище 
стабільне і більше не турбує вас.

СТРІЛЕЦЬ. Ви зможете знач-
но змінити світ навколо себе, 
якщо захочете цим займатися. 

Найбільш вдалий час для ремонту жит-
ла. Бажано знизити до мінімуму наван-
таження на роботі й почати планувати 
вихідні.

КОЗЕРІГ.  Підготуйтеся до на-
сиченого й досить напружено-
го тижня. Вам необхідно скон-

центруватися на найголовнішому.

ВОДОЛІЙ. Тиждень пройде 
рівно й спокійно. Ваші колеги 
зіграють важливу роль у вашій 

кар'єрі. Небажано нервувати й дратува-
тися з дрібниць, тоді тиждень стане про-
дуктивним.

РИБИ.  Бажано уникати ім-
пульсивності й нелогічності 
в словах і вчинках. Якщо ви 

обійдете ці підводні камені, то атмосфе-
ра навколо вас гармонізується. На робо-
ті необхідно ретельно перевіряти вступ-
ну інформацію. 

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 15-21 ЛИСТОПАДА

Броварська молода сім’я Михайлових, 
що мешкає в районі Пекарні, зіштовхнула-
ся зі страшною бідою: на спінальну м’язову 
атрофію (СМА) захворіла їх трирічна донечка 
Маріанночка. Врятувати дитину зможе най-
дорожчий у світі медпрепарат та лікування 
за кордоном. Достатньо лише однієї вну-
трішньовенної ін’єкції. Та ціна ліків для сім’ї 
непід’ємна — 2,3 млн доларів.

Спинальна м’язова атрофія — рідкісне ге-
нетичне нервово-м’язове захворювання, що 
вражає рухові нейрони спинного мозку та 
призводить до наростаючої м’язової слаб-
кості. Захворювання має прогресуючий ха-
рактер, слабкість починається зі м’язів ніг і з 
розвитком захворювання доходить до м’язів, 
що відповідають за ковтання і дихання. При 
цьому інтелект хворих на СМА абсолютно 
зберігається.

Наразі ця хвороба лікується. Але не в Укра-
їні. І за «космічні» гроші. Найліпший варіант 
— американський препарат «Zolgensma» 
вартістю близько 2,3 млн американських 
доларів. Одноразове застосування цього 
препарату замінює відсутній ген і людина 
починає жити звичайним життям.

Кожного дня дівчинка з лікарями або бать-
ками займається лікувальною фізкультурою, 
відвідує басейн, отримує професійний ліку-
вальний масаж. Збір коштів на найдорожчий 
у світі медичний препарат «Zolgensma» про-
довжується, але часу залишається дуже мало.

Тетяна та Артур Михайлови звертаються 
до всіх небайдужих із проханням допомогти 
зі збором коштів на лікування їхньої малень-
кої донечки Маріанночки.

Життя людини безцінне, але в цьому ви-
падку його можна врятувати за гроші. Вони 
хоч і великі, але це просто гроші, які можна 
зібрати, якщо кожен небайдужий перерахує 
хоча б 20, 50 чи 100 грн.
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