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МЕМОРІАЛ СЛАВИ: 
ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ

ЛЬОДОВА АРЕНА, 
ДВА БАСЕЙНИ, 
ЧОТИРИ КІНОЗАЛИ 
БІЛЯ АЕРОМОЛУ



У БОРИСПОЛІ ЗАПОЧАТКУВАЛИ СИСТЕМУ 
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ЗБОРУ ЯЛИНОК

У БОРИСПОЛІ ВШАНУВАЛИ 
ПАМ'ЯТЬ ЖЕРТВ КАТАСТРОФИ 
УКРАЇНСЬКОГО ЛІТАКА В ТЕГЕРАНІ

У цьому році започаткували си-
стему централізованого збору 
ялинок. Така практика дає змогу, 
в першу чергу, не перевантажува-
ти сміттєві баки та тримати охай-
ними майданчики, раціональ-
но використовувати комунальну 
техніку та заощаджувати бюджет-
ні кошти.

А також, зрештою, прийти до ци-
вілізованої схеми збору хвойних, 
яка вже роками практикується у ба-
гатьох містах. 

Адреса локацій: 
• вул. Нижній Вал, 5А 
• вул. Київський Шлях, 102 
• вул. Шевченка, 21 
• вул. Нова, ІІ
• вул. Головатого, 87 
• вул. Головатого, 3 
• вул. Камінського, 15 
• вул. Київський Шлях, 2/2 
• вул. Момота, 46 
• вул. Глибоцька, 81

Головне Управління ЖКГ 
в м. Бориспіль

8 січня 2020 року — трагічна 
сторінка нашої історії. Адже са-
ме цього дня невдовзі після зле-
ту з міжнародного аеропорту сто-
лиці Ірану був збитий пасажир-
ський літак Boeing 737 авіакомпа-
нії «Міжнародні авіалінії України» 
(рейс PS752 із Тегерану до Києва).

Жертвами цієї страшної ката-
строфи стали 176 громадян з се-
ми країн світу. Зокрема, і з України 
— 9 членів екіпажу і 2 пасажирів. 

Серед загиблих був і наш зем-
ляк, другий пілот рейсу PS752 
Сергій Хоменко, який знайшов 
спочинок на Книшовому меморі-
ально-парковому комплексі. 

Тож 8 січня хвилиною мовчання 

вшанували пам’ять всіх пасажи-
рів та членів екіпажу PS752 авіа-
компанії «МАУ» та поклали квіти 
до місця захоронення пілота Сер-
гія Хоменка. 

Заупокійну літію за загиблими 
в авіакатастрофі звершило духо-
венство Свято-Миколаївського 
храму.

У пам’ятному заході взяли 
участь заступник міського голови 
Людмила Бистра, представники 
військової частини А2215, окре-
мого контрольно-пропускного 
пункту «Київ», авіакомпанії «Між-
народні авіалінії України», вико-
навчого комітету та депутатсько-
го корпусу міської ради, громада.

ЯК ВІДРІЗНИТИ COVID-19 
ВІД ТУБЕРКУЛЬОЗУ

Коронавірусна хвороба COVID-19 та туберкульоз мають схожі симпто-
ми. Обидва захворювання можуть мати тяжкі наслідки для життя та здо-
ров’я людини. Тому варто знати, як їх відрізнити та коли звертатись за ме-
дичною допомогою.

ДО АВАРІЇ НА ВОДОЗАБІРНОМУ ВУЗЛІ ПРИЗВЕЛИ ЧАСТІ 
ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Ірина КОСТЕНКО

«Це наша робота», — зазначив 
головний інженер КП ВКГ «Бори-
спільводоканал» Анатолій Яцина 
у відповідь на прохання «Вістей» 
прокоментувати аварійну ситуа-
цію, що потребувала відключення 
водопостачання у Борисполі. 

Всупереч небажанню вдаватися 
у деталі ситуації, яка нічим особли-
вим не вирізняється від повсякден-
ної роботи підприємства, Анатолій 
Яцина розповів подробиці. Він під-
креслив, що водозабірний вузол 
№1 — основний у місті. Він забез-
печує близько 70% об’єму водопо-
стачання Борисполя. Аварія тра-
пилася ще увечері 6 січня. Стався 
витік у камері переключень основ-
ного трубопроводу на виході з во-
дозабірного вузла. У камеру вихо-
дять два трубопроводи діаметром 

300 мм, на одному з яких виникло 
протікання. Підприємство змогло 
підтримувати безперебійне водо-
постачання протягом святкових 
днів. Воду, яка поступала до каме-
ри через пошкоджений фланець, 
постійно відкачували. Витоки були 
невеликі, але з часом аварійна си-
туація могла перерости у серйоз-
ну проблему. 

Ремонтні роботи було вирішено 
провести недільного ранку 9 січ-
ня. У понеділок це створило б про-
блеми для дитячих садків та шкіл, 
які саме розпочинали навчання піс-
ля канікул, адже необхідно було на 
кілька годин відключити водозабір-
ний вузол і перекрити водопоста-
чання на все місто.

Бригада приступила до роботи о 
шостій ранку. Вже до світанку було 
проведено всі можливі підготовчі 

роботи, а саме пошкодження лаго-
дили, коли на вулиці вже розвидня-
лося. Адже роботи в камерах водо-
провідних мереж — це роботи з під-
вищеною небезпекою, тому потемки 
їх виконувати не можна. Подачу води 
перекрили о 7.30 (ще якийсь час до-
велося чекати, доки трубопроводи 
звільняться від води). О 9.40 водопо-
стачання уже було відновлене.  

«Причиною аварійної ситуації 
на водозабірному вузлі ми вважа-
ємо гідроудари, що виникали піс-
ля частих відключень електроенер-
гії», — підсумував Анатолій Яцина. 
Він також підкреслив, що більшість 
ремонтних робіт, пов’язаних із від-
ключенням води, підприємство на-
магається виконувати у нічний час, 
щоб мешканці міста якомога мен-
ше відчували пов’язані з цим нез-
ручності.
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ЗВІТ ДЕПУТАТА

 � КОРНІЙЧУК Микола Петрович, депутат 
Бориспільської міської ради — Бориспільська 
міська партійна організація політичної партії «НАШ 
КРАЙ». Член комісії з питань житлово-комунального 
господарства, приватизації, благоустрою та екології.
Округ № 33 — вулиця Нова ІІ. 

МИКОЛА КОРНІЙЧУК: 
ЗРОБИМО МІКРОРАЙОН 
ЗРАЗКОВИМ

Ірина КОСТЕНКО

Коли округ знайомий 
не з чуток

Микола Корнійчук протягом 16 
років обіймав посаду першого за-
ступника Бориспільського місько-
го голови. Округ, яким він, як депу-
тат, опікується сьогодні, невели-
кий територіально. Однак у 5-ти 
дев’ятиповерхівках мешкає зна-
чна кількість мешканців. Будинкам 
близько 40 років. Деякі мережі — 
їхні ровесники, хоча інфраструкту-
ра на території мікрорайону онов-
лювалася в міру можливості або 
за необхідності. Протягом попе-
редніх років за сприяння міської 
влади багато було зроблено для 
благоустрою території: встанов-
лено сучасні дитячі майданчики, 
спортивний майданчик, оновле-
но асфальтове покриття на прибу-
динкових територіях, прокладено 
тротуарні доріжки. Але вистачає 
питань, які на сьогодні залишили-
ся невирішеними. 

Долю мільйона 
вирішували з 
громадою

Щоб визначитися з проблемами, 
на які буде витрачено депутатський 
мільйон у 2021 році, депутат Ми-
кола Корнійчук разом із активіста-
ми громади пройшлися мікрорайо-
ном, визначили проблемні точки і 
спільно вирішили, які роботи по-
трібно виконувати першочергово. 
Він наголосив: «Я не планую вста-
новлювати парканчики навколо 
клумб. Натомість вирішуватимемо 
глобальні для мікрорайону питан-
ня. Зробимо його зразковим». На-
самперед, вибір впав на територію 
між будинками №10 і №4, де про-
ходила вузенька асфальтована до-
ріжка, а навколо паркувалися авто-
мобілі. Кому щастило, ставив авто 
на майданчик, висипаний дрібним 
гравієм, іншим довелося займа-
ти зелену зону біля будинку №10. 
Ближче до будинку ростуть дере-
ва, а біля дороги зона давно пере-
стала бути зеленою, періодично пе-
ретворюючись на грязюку. 40 ро-
ків тому ніхто не міг передбачити, 
що у людей буде стільки особисто-
го транспорту. Левову частину сво-
го «депутатського мільйона» Мико-
ла Корнійчук використав на облаш-
тування на цьому місці стоянки для 

автомобілів. Капітальний ремонт 
майданчика для зупинки автомо-
більного транспорту між будинка-
ми №10 і №4 попередньо планува-
лося провести за суму понад 800 
тис. грн. По факту роботи коштува-
ли 1 млн 082 тис. 674 грн. 

Другим об’єктом 2021 року, зро-
бленим за «депутатські» кошти, 
став сміттєвий майданчик між бу-
динками №4 і №8. Замість обвале-
ної бетонної огорожі сьогодні там 
стоїть сучасний павільйон. Воро-
та закриваються механічними ко-
довими замками. Поруч, на місці, 
де скидали великогабаритне та бу-
дівельне сміття, встановлено по-
маранчевий контейнер. До слова, 
жодного пластикового пакета на 
кущах, як раніше, вже не спостері-
гається. Коштував майданчик 206 
тис. 508 грн. 

«Робота, яку можна побачити, 
розпочалася півроку тому, і за цей 
час облаштовано і автостоянку, і 
майданчик для сміття. Мешканці 
цим дуже задоволені. У співпраці 
з депутатом суміжного округу Ми-
кола Корнійчук подбав, щоб піс-
ля ремонту асфальтового покрит-
тя на провулку 1 Травня зберегло-
ся обмеження для проїзду авто-
мобільного транспорту, яке свого 
часу зробило провулок безпечним 
і практично пішохідним», — зазна-
чає мешканка мікрорайону Лідія 
Акопова. 

Не благоустроєм 
єдиним

Обов’язки депутата — це, насам-
перед, робота в комісії та постій-
на робота з виборцями. Микола 
Корнійчук є членом житлово-ко-
мунальної комісії, яку очолює Ігор 
Шалімов. Він зазначає, що сьогод-
ні комісія дуже багато уваги при-
діляє підтримці комунальних під-
приємств. 

Розповідаючи про роботу з ви-
борцями, депутат звернув увагу, що 
серед звернень чимало стосуєть-
ся оформлення місця реєстрації. 
Часто звертаються за допомогою 
у оформленні субсидій, за матері-
альною допомогою. Хворіють люди 
не тільки ковідом та ускладнення-
ми після нього. Значно більше тра-
пляється смертей від серцево-су-
динних захворювань. Дуже бага-
тьом доводиться робити операції 
на серці (стентування). Люди отри-
мують травми, які потребують опе-
ративного втручання. Кошти, які 

виділяються кожному депутату на 
матеріальну допомогу, дуже швид-
ко розходяться. Адже тільки один 
стент коштує 40 тис. грн, а ставлять 
їх по два або й три відразу. Більше 
50 тис грн. коштує тазово-стегно-
вий суглоб. Зазвичай, матеріальна 
допомога покриває тільки части-
ну витрат. 

Прийом громадян ведеться без 
графіка, після домовленості теле-
фоном. 

«Спадкові» проблеми 
на шляху вирішення

Микола Корнійчук у розмові з 
кореспондентом назвав пробле-
му мікрорайону на вулиці Нова ІІ, 
яка стосується усього міста — це 
електропостачання розподільчого 
пункту (РП-11) і двох трансформа-
торів трансформаторної підстанції 
(ТП-727). РП-11 — це високовольтні 
комірки, куди підведені два кабелі 
з підстанції «Бориспіль». Через ці 
комірки розподіляється напруга 10 
тисяч вольт по трансформаторних 
підстанціях на вулицях Шевченка, 
Європейська, у напрямку центра 
міста, водоканалу, та через вули-
цю Київський Шлях до міської ра-
ди. До цього РП, у тому числі, під-
ключений торговий центр PARK 
TOWN та інші підприємства. Від 
нього живляться два трансформа-
тори ТП-727, розташовані в одній 
будівлі з розподільчим пунктом. Ці 
трансформатори подають струм на 
багатоповерхівки на вулиці Нова ІІ, 
магазинчики в районі пожежної 
частини, від них також заживлена 
і пожежна частина. Від РП-11 про-
кладено кабель для електропоста-
чання академічного ліцею. З друго-
го боку до ліцею підведено лінію з 
вулиці Головатого. Завдяки системі 
подачі електроенергії до ліцею вда-
лося закільцювати два мікрорайо-
ни: масив на Новій ІІ і мікрорайон 
на вулиці Головатого. 

Кабельні мережі до РП-11 були 
побудовані наприкінці 70-х — на 
початку 80-х років. Тоді ці дві ка-
бельні мережі по своїй пропускній 
спроможності задовольняли по-
треби у потужностях. За 40 років 
кабелі зносилися. До сьогодні на 
одному з них встановлено більше 
50 муфт на місцях аварій, а на дру-
гому — ліквідовано до трьох десят-
ків пошкоджень. Вони вже не ви-
тримують потужності, яка має над-
ходити від підстанції «Бориспіль» 
до РП-11. 

«Ще коли Бориспіль очолював 
Анатолій Федорчук, ми неодно-
разово їздили до керівництва Ки-
ївобленерго, просили їх звернути 
увагу на ці дві лінії, щоб збільши-
ти потужність електропостачання 
центру міста, — розповідає спів-
розмовник. — Саме тоді виникла 
проблема з електропостачанням 
SkyCity. Забудовник навіть пода-
вав скарги до прокуратури, до 
правоохоронних органів на ме-
не як заступника міського голо-
ви, за те, що я не дозволяю видати 
їм технічні умови на підключення 
до РП-11, яке й сьогодні на балан-
сі міської ради — територіальної 
громади. А я на всіх зверненнях 
писав, що потужність можна на-
дати тільки за умови перекладан-
ня мереж від підстанції Бориспіль 
на кабелі з більшою пропускною 
здатністю. Їх довжина — близько 
3,5 кілометра. У 2020 році Київо-
бленерго був розроблений і по-
годжений у міській раді проект. 
Сьогодні ведуться роботи по про-
кладанню цих ліній. Використо-
вується новий матеріал — шитий 
поліетилен, надійність якого на-
багато більша і пропускна спро-
можність кабельних мереж зро-
сте більш ніж у два рази». 

Зняти напругу через 
перенавантаження

Микола Корнійчук звернув ува-
гу, що існує серйозна проблема з 

електропостачанням і у самих бага-
топоверхівках. У будинках, які зво-
дилися близько 40 років тому, при 
перенавантаженні періодично ви-
горяють щитові на поверхах або й 
цілі стояки. Там закладені алюміні-
єві дроти малого перетину та пе-
редбачено потужність електропо-
стачання на кожну квартиру по 1,6 
кВт. У ті часи, коли не було стільки 
побутової техніки, цього було до-
статньо. Нині забудовники перед-
бачають до 5 кВт. 

Потрібно робити в комплексі 
проект капітального ремонту вну-
трішньобудинкових мереж, міняти 
кабелі у під’їздах по стояках. Для 
мешканців такі витрати непосиль-
ні, а у положенні про співфінансу-
вання поки що немає заміни інже-
нерних мереж. Тож Микола Кор-
нійчук уже сьогодні визначив цю 
проблему, як одну із пріоритет-
них на окрузі у наступному році. 
Тим більше, що РП-11 і ТП-727 на 
сьогодні належать Бориспільській 
громаді, і можна спробувати вирі-
шити проблему в комплексі — на 
шляху від підстанції до щитка на 
поверсі. 

«Також, на сьогоднішній день, іс-
нує проблема оновлення ліфтового 
обладнання в будинках, — зазна-
чив депутат. — Тому через голів бу-
динкових комітетів спільно зі спів-
власниками квартир будемо отри-
мувати погодження та брати участь 
у реалізації міської програми спів-
фінансування капітального ремон-
ту багатоквартирних будинків».



МЕМОРІАЛ СЛАВИ: 
ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ

 � В багатьох містах України та інших країн світу 
встановлено меморіали, що увічнюють пам'ять героїв 
Другої світової війни, яка завершилася перемогою над 
нацистською Німеччиною. Є такий і в Бориспільському 
міському парку. Про те, як створювався меморіал та яка 
його подальша доля, дізнавалися «Вісті».

Тетяна ЦІЛИК, фото автора

Спочатку — німецьке 
поховання

У роки німецької окупації на те-
риторії парку було створене ні-
мецьке кладовище, тут німці хова-
ли своїх полеглих воїнів. 

«Точну площу поховань з’ясува-
ти досі не вдалося, адже парк за-
будований, — розповідає Тетяна 
Гойда, старший науковий праців-
ник Бориспільського державного 
історичного музею. — Наприклад, 
біля центрального входу на стаді-
он «Колос», де наразі розташова-
но дитячий майданчик, близько 10 
років тому робилися розкопки. Є 
свідчення того, що до самої огоро-
жі стадіону йдуть ряди поховань 
тодішнього німецького кладови-
ща. Звісно, там, де заасфальтова-
но, розкопки не велися, але ряди 
йдуть аж туди.

В кінці 2007-го та на початку 
2008 року в парку працювала ор-
ганізація «Закінчимо війну». Саме 
вони для перепоховання викопу-
вали останки німецьких воїнів. 
За Києвом влада виділила місце 
для загального перепоховання 
німців. Прізвища перепохованих 
німців вказано в архівних доку-
ментах. Всі розкопки здійснюва-
лися чітко за даними німецьких 
документів. Їм було легко іден-
тифікувати загиблих, адже в ні-
мецьких документах часів Другої 

світової війни було зазначено всі 
дані по кожному німецькому по-
мерлому:  номери на кладовищі, 
ряди, прізвища».

Зрозуміло, після закінчення вій-
ни німецьке кладовище було зни-
щене, надгробки знесені, проте 
кістяки, звичайно, ніхто не вилу-
чав. Коли будувалися всі споруди 
в Бориспільському міському пар-
ку, їх знаходили багато, та масово 
та організовано вилучала останки 
для перепоховання лише ГО «За-
кінчимо війну».

Поховання 
радянських бійців

У 1943 році німецьке кладови-
ще на території нинішнього Бо-
риспільського міського парку бу-
ло знищене. А на місці Меморіалу 
Слави, який наразі розташовано 
в парку, було зроблено похован-
ня радянських бійців, які загину-
ли, захищаючи Бориспіль під час 
його визволення від фашистських 
загарбників. 

Пізніше на це місце перевезли 
останки деяких радянських бійців 
та страчених за часів окупації мир-
них бориспільців. 

«Відомо, що на території Бори-
спільського військового містечка 
та на Бежівці у 1941-му році відбу-
валися страти. З цих місць здійсни-
ли перепоховання до парку. Також 
розстріли були й на території рад-

госпу «Бориспільський», там, у кін-
ці вул. Польової, знаходиться брат-
ська могила», — розповідає Ярос-
лав Костін, заступник директора з 
наукової роботи Бориспільсько-
го державного історичного музею. 
Його доповнює Тетяна Гойда: «Я не-
щодавно знайшла спогади однієї 
жінки. Вона розповідала, що її брат 
врятувався. Він ховався по боло-
тах, в очеретах, поки німці не зали-
шили Бориспіль. Тих, кого німці там 
у 1941 році розстріляли, було десь 
27 людей».

Збереглись свідчення бори-
спільців про розстріли і на терито-
рії військового містечка. Там вря-
тувалося двоє бориспільців, яких 
потім переховували мешканці Бо-
рисполя. 

Перша скульптура 
воїна датована 
1948-м роком

Перша скульптура воїна, який 
припав на одне коліно, датуєть-
ся 1948 роком. Потім, приблизно 
в 1979 році, з’явилася більш сучас-
на скульптура — та, до якої звикли 
бориспільці — це воїн у плащ-на-
кидці. У 1985 році були встановле-
ні плити з іменами. 

Імена полеглих були викарбува-
ні російською мовою, у 1999 році 
їх замінили, викарбували україн-

ською мовою. Алею Слави створи-
ли у 1991 році, на ній розміщені по-
груддя героїв Радянського Союзу з 
Борисполя та району: бориспіль-
ців Ю. М. Головатого, В. Ф. Шкіля, Р. 
С. Павловського, І. Х. Кравченка з 
Гнідина, І. І. Братуся з Рогозова, М. 
І. Стасюка з Великої Стариці, М. П. 
Прудкого з Дударкова та І. Д. Кудрі 
з Салькова. 

Імена, викарбувані на плитах Ме-
моріалу Слави, умовно можна по-
ділити на три групи. По-перше, це 
мешканці Борисполя, загиблі на 
фронтах у Другу світову війну. Во-
ни не поховані під меморіалом.

По-друге, імена воїнів Червоної 
армії, що загинули у боях за Бори-
спіль у 1941-1943 рр. Частина з них 
там і похована. Третя категорія зі 
списку — мирні громадяни, які за-
гинули в Борисполі у роки німець-
кої окупації.

Реконструкція, щоб 
встановити всі 
прізвища та змінити 
терміни?

За словами працівників музею, 
під час додаткових досліджень 
було виявлено, що у списках біля 
Меморіалу Слави відсутня певна 
кількість прізвищ, тому він потре-
бує реконструкції, щоб ушанувати 
кожного. 

«Валентина Стрілько, дослідни-
ця, що очолює Міжнародний освіт-
ній фонд Ярослава Мудрого, звер-
талася до міськради з проханням 
уточнити списки біля Меморіа-
лу Слави, — розповідає заступ-
ник директора з наукової роботи 
Бориспільського державного іс-
торичного музею. — Тому міська 

Меморіал на честь воїнів-визволителів та бориспільців, які загинули в роки війни 1941-1945 рр. 
На місці братської могили 58 воїнів, які загинули при обороні й визволенні міста Борисполя у 1941-1943 

роках, створено Меморіал на честь воїнів-визволителів та загиблих бориспільців. За архівними даними, у 1965 
році сюди також були перенесені останки 163 мирних громадян, спалених на території військового містечка 
гітлерівськими карателями перед відступом із Борисполя 22 вересня 1943 року, а також останки 16 активістів, 
розстріляних гітлерівцями в 1941 році. 

У 1985 році на братській могилі встановлено меморіальні плити з прізвищами воїнів-бориспільців, які загину-
ли чи пропали безвісти на фронтах (779 прізвищ), та мирних громадян, загиблих у період Другої світової війни. 

Перший 
пам'ятник 
Радянському 
солдату, 1957 р. 
Бориспільський 
міський парк

Алея Героїв Радян-
ського Союзу 

У 1991 році біля мемо-
ріалу створено Алею Ге-
роїв Радянського Союзу 
Бориспільщини, на якій 
встановлено погруддя 8 
Героїв, що народилися в 
Борисполі та районі. 
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влада доручила Бориспільському 
державному історичному музею 
перевірити списки, що ми, влас-
не, і зробили. Дійсно, є неточнос-
ті та повторення. А також немає 
близько 400 прізвищ. Тому потре-
буємо реконструкції плит, де за-
фіксовані прізвища, задля допов-
нення списків. Проте, на мою дум-
ку, немає місця, де саме постави-
ти додаткові плити з іменами 400 
загиблих. 

Також я вважаю, потрібно наново 
визначати, чому саме цей пам’ят-
ник призначений. Адже в держа-
ві відбулася зміна понять. Вже не-
має Великої Вітчизняної війни, фор-
мально його замінили на Другу сві-
тову війну. Ще в 2015 році Верховна 
Рада прийняла відповідний пакет 
законів».

Щодо термінів переносу меморі-
алу, якщо його остаточно буде ви-
рішено здійснити, Ярослав Костін 
згадує, що перепоховання на Кни-
шовому комплексі тривало близько 
півроку — почали в січні 2008-го, а 
закінчили у вересні 2009-го. За йо-
го словами, під Меморіалом Слави 
братська могила, а не окремі похо-
вання, тому перенесення теоретич-
но має зайняти менше часу. 

Болюче питання
Питання перенесення Меморіа-

лу Слави доволі болюче, адже сто-
сується людського життя. Проте, на 
думку деяких мешканців, меморі-
ал вже настільки затиснутий забу-
довами — супермаркетом, ігровим 
майданчиком, тенісним кортом та 
кафе, — що частково нівелюється 
його основна функція — місце вша-
нування пам’яті загиблих. Часто-гу-
сто біля нього граються діти, не ро-
зуміючи, що це не дитячий майдан-
чик, не місце для катання на скейті, 
а захоронення. Звісно, дітей про-
сто цьому не навчено. Шкода, але 
йде поступове забуття істинної суті 
та призначення Меморіалу Слави.

Час вносить свої корективи, в 
тому числі в бачення історії. Проте 
незважаючи ні на що, існує мораль-
ний фактор та багатовічна традиція 
не чіпати останки померлих. 
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ПІДРІЗАТИ «КРИЛА» ТА ПЕРЕНЕСТИ НА КНИШОВИЙ. 
ЩО ЧЕКАЄ НА МЕМОРІАЛ СЛАВИ?
Богдан Рак

Питання реконструкції цен-
трального парку знов підніма-
лось на передноворічній сесії Бо-
риспільської міської ради. Якщо 
точніше, навіть не реконструкції, 
а перенесення Меморіалу Сла-
ви. Ця пропозиція викликала чи-
малий резонанс у громаді, тому 
проектантів покликали на засі-
дання міської ради, аби вони по-
яснили свій задум.

Замість пам’ятного 
напису про загиблих 
воїнів — козацький 
хрест?

«Реконструювати парк ми в 
будь-якому випадку будемо. Але 
зараз «червоною лінією» розбудо-
ви парку є пропозиція перенесен-
ня Меморіалу Слави. На сьогодні 
вона ще не прийнята. Тому не по-
трібно відразу розганяти ганьбу чи 
зраду. Це лише пропозиція. Вона 
вивчається в різних експертних ко-
лах. І сьогодні ми хочемо презенту-
вати цю пропозицію депутатам», — 
зазначив міський голова Володи-
мир Борисенко.

«Парк на 3,5 га для такого мі-
ста як Бориспіль — замалий. І при 
цьому його чималу частину займає 
меморіальний комплекс. Врахову-
ючи, що монумент знаходиться в 
трохи занедбаному стані, ремонту-
вати його в такому вигляді, як він є 
зараз, недоцільно. Або його треба 
переосмислювати, або переноси-
ти. Ми радимо перенести його на 
Книшовий меморіально-парковий 
комплекс. При цьому пропонуємо 
осучаснити його та зробити його 
з іншим посилом, ніж у радянські 
часи. При цьому пропонуємо збе-
регти всі основні елементи. Такі як 
Алея героїв, Вічний вогонь і безпо-
середньо сам монумент», — пояс-
нив архітектор Дмитро Чулков.

Осучаснення меморіалу, на дум-
ку проектантів, можна зробити на-
ступним чином. По-перше — об-
різати «крила» монументу Неві-
домому солдату, які, за словами 
проектантів, буцімто становлять 
небезпеку для дітей, що грають по-
ряд. В проектній пропозиції їх уже 
немає. По-друге, оновити поста-
мент пам’ятника. Пам’ятний напис 
на ньому пропонують оформити в 
стилістиці козацького хреста, сим-
волу українського війська.

«Сам постамент зараз бетонний, 
облицьований гранітом, ми пропо-
нуємо зробити його повністю гра-
нітним і трохи вищим», — додав 
Дмитро Чулков.

Пам'ятний знак воїнам 
АТО не заважає 

Про перенесення пам'ятного 
знаку загиблим під час антитеро-
ристичної операції на сході Укра-
їни мова не йде. Він залишиться в 
центральному парку.

«Він виконаний лаконічно, в су-
часному стилі, тому там залишитись 
і має. В мене особисто є пропозиція 
— навпроти нього зробити невели-
кий меморіал загиблим у Другій сві-

товій війні мешканцям нашого міста. 
І зробити його лаконічним, в такому 
ж стилі, як і воїнам АТО. Адже серед 
усіх солдат, захоронених там, бори-
спільців лише близько 1,5%», — по-
яснив міський голова.

На місці Меморіалу Слави в пар-
ку проектанти пропонують облаш-
тувати місце тихого відпочинку, 
алеї та лавочки, а замість безпо-
середньо пам’ятника невідомому 
солдату встановити скульптуру за-
хисника міста, ангеля-охоронця чи 
якусь більш схильну до місцевості 
скульптурну композицію. 

«Прибравши меморіал, ми дода-
ємо зелених зон в парк. Це місця 
для відпочинку, лавочки. Місця для 
прогулянок мам з дітьми», — додав 
Дмитро Чулков.

«Підкреслюю, там не буде жодної 
комерції. Це зона виключно для ти-
хого відпочинку. Жодного нового 
квадратного метру комерції в на-
шому парку не буде», — запевнив 
Володимир Борисенко.

Не змовчав лише один
За словами міського голови, пи-

тання переносу пам’ятника вивча-
ють різні експерти. Починаючи від 
проектантів і закінчуючи молитов-
ною радою (дорадчий орган при 
міськраді). 

Депутати утримались від обгово-
рення питання. Від Євгенія Божен-
ка прозвучала пропозиція розши-
рити парк іншим шляхом. За його 
словами, на сусідній із парком ву-
лиці 1 Травня повним ходом іде ку-
півля-продаж земельних ділянок. 
«Чому б місту не розщедритися і не 
викупити кілька з них, використав-
ши для розширення паркової зони, 
якщо на сьогодні вона замала для 
міста?» — запитав він. 

Свою думку щодо перенесен-
ня Меморіалу Слави висловив ли-
ше один депутат — голова фрак-
ції «Наш Край» Володимир Шалі-
мов. «Поряд із Меморіалом Слави 
виросло не одне покоління бори-
спільців. Таке питання не може ви-
рішуватись окремою групою лю-
дей. Наша фракція буде виступа-
ти за винесення його на загально-
міський референдум. Тільки так», 
— наголосив він. Як представник 
будівельної компанії з великою іс-
торією згадав він і про неоднора-
зову критику будівель та будівниц-
тва радянських часів, що звучала з 
вуст представника проектної гру-
пи. «Пане Дмитро, ви тут так гарно 
розказували присутнім про «сов-
депію». До вашого відома, ця будів-
ля, де ми зараз знаходимось, збу-
дована «совдепією». Вам нормаль-
но знаходитись тут чи огидно? Чо-
мусь, коли треба щось зробити 
якісно, місто замовляє роботи у на-
шої будівельної компанії, яка пра-
цює по менеджменту радянських 
часів», — зауважив він. Підводячи 
підсумок, Володимир Шалімов за-
значив: «Я не маю нічого проти ре-
конструкції парку, але її треба про-
водити розумно. Крім того, нагадаю 
присутнім, що Книшовий меморі-
ал, на який збираються переносити 
останки — не кладовище, а меморі-
ально-парковий комплекс». Виступ 
Шалімова єдиний викликав апло-
дисменти присутніх. 

УГОРЩИНА: МОНУМЕНТ У ПАРКОВІЙ 
ЗОНІ НІКОМУ НЕ ЗАВАЖАЄ

Ілона НЕГОДА, фото автора

Пам’ятник радянським вої-
нам-визволителям знаходиться у 
центрі Будапешта на площі Сво-
боди. Цей обеліск встановлено в 
1945 р. у пам’ять про 200 тис. сол-
дат, загиблих під час визволен-
ня Угорщини. На кам’яній стелі 
гравіювання «Слава радянським 
воїнам-визволителям», зробле-
не російською і угорською мова-
ми. Над ним — герб СРСР та зірка, 
внизу — барельєф. 

Пам’ятник знаходиться у зелено-
му затишному сквері з фонтанами, 
зовсім поруч із ним — посольство 

США, трохи далі в інший бік — на-
бережна Дунаю та Будинок Парла-
менту Угорщини. У різні часи полі-
тиками висловлювалися пропози-
ції знесення чи перенесення мо-
нументу на інше місце. Втім, він 
одним із небагатьох зміг вистояти 
у «війні» з пам’ятниками минуло-
го, що прокотилась Європою у 90-х 
рр. минулого століття, та навіть був 
відреставрований у 2003-му році. 

Цікаво, що під монументом теж 
знаходилось захоронення воїнів. 
Рішенням міської влади у 1958 ро-
ці його перенесли на кладовище, 
але сам монумент не чіпали. 

Пропонуєтся оновлення 
постамента памятника, 
без збереження «крил». 
Пям'ятний напис на 
постаменті пропонується 
оформити в стилістиці 
козацького хреста — 
символа українського 
війська

1. Монумент

2. Вічний вогонь

4. Алея Героїв

Пам'ятник жертвам 
Чорнобильської катастрофи

Пам'ятник 
Павлу Чубинському

3. Меморіальні плити



ЛЬОДОВА АРЕНА, ДВА БАСЕЙНИ, 
ЧОТИРИ КІНОЗАЛИ БІЛЯ АЕРОМОЛУ: 
ФАНТАЗІЇ ВЛАДНОГО БОРИСПОЛЯ ЧИ 
РЕАЛЬНА ПЕРСПЕКТИВА?

 � На передноворічному сесійному засіданні Бориспільської міської ради відбулася 
презентація концепції спортивно-культурного комплексу «Простір для життя», реалізація 
якого у Борисполі сьогодні видається фантастикою. Але дуже хочеться, щоб її втілили у 
життя.

Ірина ГОЛУБ

Проект комплексу, який сьогод-
ні має робочу адресу Аеродром-
на, 7, представляла представник 
проектної організації, яка роз-
робила концепцію майбутнього 
комплексу. 

Проектні пропозиції передбача-
ють, що комплекс буде розташову-
ватися на чотирьох гектарах землі 
поруч із Аеромолом неподалік від 
аеропорту «Бориспіль». На земель-
ній ділянці, яка поруч має зручну 
транспортну розв’язку, передбача-
ється поєднати основну будівлю і 
зовнішній простір, спорт і навчан-
ня, відпочинок та розваги, а віль-
ний простір із можливістю прожи-
вання у готелі. 

Для зручності відвідувачів за-
проектовано будівництво три-
рівневого або чотирьохрівнево-
го паркінгу, який має вміщати до 
500 автомобілів, зовнішньої пар-
ковки. Вся внутрішня територія бу-
де пішохідною. Передбачено зе-
лену паркову зону, де можна про-
сто погуляти, та зону для пікніків 
із мангалами, зони, де можна при-
дбати їжу та напої. Велика площа 
стане територією спорту, де розта-
шується зовнішній майданчик для 
гри у баскетбол і волейбол, теніс-
ний корт, тренажери для воркауту, 
скеледром. Поруч — вело-роло-
дром. Усю територію максималь-
но озеленять.

Основна будівля матиме дуже 
незвичну форму трилистника. Її пло-
ща складатиме 37800-38000 кв. м, 
максимальна висота — до 20 м. 
У деяких частинах вона матиме 3 
поверхи, у деяких — лише один. 
Перший поверх займатиме площу 
17000 кв. метрів. Будівля розділе-
на на три частини, поєднані за-
гальним простором. Перша части-
на — аквазона зі SPA-комплексом, 
різними типами лазень, саун, соля-
ною кімнатою, роздягальнями, тех-
нічними приміщеннями тощо. Пе-
редбачено повноцінний басейн на 
25 метрів за олімпійськими стан-
дартами на 5 доріжок і звичайний 
басейн із гідромасажем для відпо-
чинку. 

У другій зоні заплановано бага-
тофункціональну спортивну залу з 
супутніми приміщеннями. Це зала 
для занять різними видами спорту 
і проведення змагань з цих видів 

спорту. Трибуни у вигляді амфітеа-
тру поміщатимуть до 300 глядачів. 

Основним об’єктом найбіль-
шої зони проекту стане льодова 
арена зі всією необхідною інфра-
структурою. На другому поверсі 
передбачаються посадкові місця 
на більш ніж тисячу людей. Мож-
на буде проводити змагання з хо-
кею або з фігурного катання. Пе-
редбачено вертикальні площі для 
організації виставок та експози-
цій. Підприємці, які торгуватимуть 
їжею та напоями, матимуть змогу 
орендувати площі для свого біз-
несу. 

На другому поверсі запроекто-
ваний простір для розваг і 4 пов-
ноцінні зали кінотеатру. Враховано 
можливість залишити дітей із ня-
нею чи аніматорами. 

Територія спорту включатиме 
тренажерний зал, зали для занять 
фітнесом, йогою. Територія третьо-
го поверху — це готель на 36 різ-
них варіантів номерів та ресторан 
із терасою на даху і зеленою тера-
сою. 

Коментуючи виступ представ-
ника проектної організації, Бо-
риспільський міський голова Во-
лодимир Борисенко зазначив: «У 
наступному році дуже багато ви-
ділятиметься коштів через Мініс-
терство молоді та спорту на покра-
щення спортивної інфраструктури. 
Там будуть програми, які передба-
чають певну кількість квадратних 
кілометрів криги, води, спортзалів, 
футзалів, майданчиків для ворка-
уту… І ми плануємо таким чином 
потрапити до цієї програми. Про-
ект, який презентували на сесії, 
поки що розробляється за кошти 
проектної організації. Паралель-
но вони є представниками кількох 
інвесторів, які мають бажання до-
лучитися до реалізації цього про-
екту. Міська влада має виступати 
замовником у цьому проекті й за-
лучати до його реалізації макси-
мальну кількість грантових дер-
жавних коштів. Місто може долу-
читися до нього тільки земельною 
ділянкою. Перспектива, можливо, 
і неблизька. Але географія нашого 
міста, розташування його близь-
ко до столиці дає певність у тому, 
що комплекс буде затребуваним. 
До нас ще й із Києва приїжджати-
муть». 
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ЗДОРОВ'Я

ЯК ЗБЕРЕГТИ ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я 
ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

 � Не перший рік весь світ живе в умовах нової 
реальності, коли пандемія COVID-19  вплинула на всі 
сфери суспільного життя.  Вона також впливає і на тих, 
хто не хворів на COVID-19. Втома від карантину, втрата 
рідних та друзів, зміна формату роботи, поширення фейків 
та негативно забарвленої інформації чинять вплив на 
психічний стан людей. Реакція на пандемію COVID-19 з 
боку психічної системи людини є цілком нормальною.

До наслідків впливу пандемії на 
людину відносять депресію, три-
вожність, безсоння, психічні роз-
лади, невпевненість, фрустрацію, 
страх. 

Психологічні реакції на пандемію 
можуть відрізнятись, залежно від 
тих наслідків, які COVID-19 спричи-
нив для конкретної людини. 

Найбільш поширеними є не-
контрольований страх, тривож-
ність, розчарування, нудьга та са-
мотність. 

Неконтрольований страх — од-
на із найбільш поширених реакцій 
на пандемію. Дослідження свід-
чать, що ті, хто переніс коронаві-
рус, можуть мати постійний страх 
за своє здоров’я, страх інфікувати 
інших, зокрема членів родини. Ті, 
хто вже перехворів, більш вразли-

ві до прояву страху та занепокоєн-
ня навіть через кілька місяців піс-
ля хвороби.

Підвищена тривожність, зокрема 
через карантин, може спричинити 
відчуття невпевненості у майбут-
ньому, страх перед іншими інфек-
ціями, подальшу депресію та пост-
травматичний стрес. 

Соціальна ізоляція та фрустра-
ція пов’язані з карантином, змен-
шенням соціальних контактів та 
втратою щоденних звичок. Це все 
може стати причиною поганого 
фізичного та психічного благопо-
луччя людини. Доведено, що три-
валі періоди соціальної ізоляції 
та самотність можуть стати також 
причиною депресії, суїцидальної 
поведінки та мати негативні на-
слідки для психічного благопо-

луччя. Водночас, це не вичерп-
ний перелік реакцій на пандемію, 
а лише найбільш поширені стани 
та реакції. 

Всесвітня організація охорони 
здоров’я надає низку рекомен-
дацій для піклування про психіч-
не здоров’я: 

• Користуйтесь порадами офіцій-
них органів влади. Слідкуйте за на-
дійними джерелами інформації. Це 
можуть бути офіційні канали МОЗ 
або місцевих органів влади.

• Не полишайте щоденні заняття 
та справи. Йдеться про дотриман-
ня розпорядку дня або створення 
нового: лягайте та прокидайтесь в 
однаковий час, дотримуйтесь осо-
бистої гігієни, їжте здорову їжу, за-
ймайтесь спортом, знайдіть час на 
відпочинок та хобі.

• Мінімізуйте перегляд новин, 
які викликають у вас тривогу. 
Шукайте найновішу інформацію 
один-два рази на день, якщо по-
трібно.

• Якщо не маєте змоги підтриму-
вати соціальні контакти в умовах 
карантину, регулярно зв’язуйтесь 
із родичами та друзями по телефо-
ну чи в онлайн-каналах.

• Не вживайте алкоголь і нарко-
тики. Пам’ятайте, безпечної дози не 
існує, а алкоголь та наркотики не є 
способом боротьби з нудьгою та 
страхом. Так само вони не можуть 
захистити вас від вірусу, а навпаки, 
можуть лише погіршити результа-
ти лікування, якщо ви раптом інфі-
куєтесь.

• Зверніть увагу на те, скільки ча-
су ви проводите перед екраном 

гаджетів щодня. Переконайтесь, що 
робите регулярні перерви.

• Не присвячуйте багато часу ві-
деоіграм. Дотримуйтесь балансу із 
онлайн та офлайн-розвагами.

• Використовуйте соцмережі для 
отримання позитивних новин. По-
відомляйте про дезінформацію, як-
що раптом десь її бачите.

• Допомагайте іншим. До прикла-
ду, якщо ви можете допомогти літ-
нім людям купити продукти, щоб не 
наражати їх на ризик інфікуватись, 
зробіть це.

• Не дискримінуйте людей че-
рез свої страхи щодо поширення 
COVID-19. Також не дискримінуйте 
медиків, їм зараз потрібна наша по-
дяка та вдячність.

Джерело: Міністерство охорони 
здоров’я України



UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Відтінки України
6.30 М/с "Пінгвиня Пороро"
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.35 Новини
7.05 "Девід Рокко. Індія на смак"
8.05, 0.05 Т/с "Шетланд" (12+)
9.00 Божественна Літургія ПЦУ
11.30, 16.30 Д/ф "Дикі тварини"
12.00, 18.20 "По-людськи"
13.10, 1.05 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10 Спорт
15.20 Концерт "Твоя музика. Ольга 

Сумська і Віталій Борисюк"
16.25 Буковинські загадки
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф "Супер - чуття"
19.35 Д/ф "Боротьба за виживання"
20.00 "Африка. Звір на звіра"
21.25 Чемпіонат Європи УЄФА з футзалу 

2022 г. Нідерланди - Україна
23.05 Перша шпальта
1.50 Невідомі Карпати
2.35 Енеїда

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

19.30, 4.35 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Крила кохання"
20.35 Бойовик "Форсаж 8"
23.05 Комедія "Назад у майбутнє"

ІНТЕР.
5.15, 23.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00, 11.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Планета самотніх" (16+)
15.00, 15.50 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
17.40 "Новини"
18.00, 19.00, 3.40 "Стосується кожного"
20.00, 2.45 "Подробиці"
21.00 Т/с "Провінціал"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок із Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях
11.00 Історія одного злочину (16+)
14.50, 15.30 Т/с "Виклик" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Надія"
23.10, 2.00 Т/с "Зниклі сліди" (16+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Факти
4.50 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10, 13.30 Х/ф "Той, хто біжить по лезу 

2049" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.25, 22.45 Т/с "Нюхач" (16+)
16.35, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
17.45 Т/с "Дільничний з ДВРЗ - 2" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20, 2.30 Секретний фронт
0.40 Х/ф "Вулиця Монстро, 10" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.50 "Kids time"
6.05 М/ф "Том і Джеррі: Шпигунські 

пристрасті"
7.55 "Орел і решка"
10.00 Т/с "Мерлін"
11.50 "Де логіка?" (12+)
14.00 Х/ф "Геракл: Народження легенди" 

(16+)
16.00, 20.00 "Хто зверху? Спецвипуски" 

(12+)
17.55 Т/с "Будиночок на щастя"
22.00 Х/ф "Училка" (16+)
23.55 Х/ф "Американський пиріг: Знову 

разом" (18+)
2.10 "Вар'яти" (12+)

СТБ.
5.20 Т/с "Комісар Рекс"
7.00, 11.50 "Битва екстрасенсів" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-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 "Папаньки" (12+)
1.25 "Хата на тата" (12+)

НТН.
6.20 "Вартість життя"
7.55, 10.35, 18.00, 3.00 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 "Свідок"
9.00 Х/ф "До мене, Мухтар!"
11.40, 13.00, 21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
13.55 Т/с "Примари" (16+)
15.40, 17.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
23.00 Х/ф "Збиток" (16+)
1.10 "Легенди карного розшуку"
4.45 "Top Shop"

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

9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.15 "Новини 
країни"

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 Геолокація: ВОЛИНЬ
6.30 М/с "Пінгвиня Пороро"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 21.00, 

23.35, 2.10, 5.10 Новини
7.05 "Девід Рокко. Індія на смак"
8.05, 0.25 Т/с "Шетланд" (12+)
9.05 Т/с "Місячний камінь" (12+)
10.00 Д/ф "Тваринна зброя"
11.00 Прозоро:про соціальне
12.00, 19.30 "По-людськи"
13.10 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45 Спорт
15.20 Наталя Фаліон та "Лісапетний 

батальйон". Великий Різдвяний 
концерт

16.40, 3.30 Буковинські загадки
16.45 Навечір’я Богоявлення ПЦУ
20.20 Д/ф "Супер - чуття"
22.00 Полюси
23.00 Бігус Інфо
1.30 Д/ф "Кіноперформанс. Народний 

Малахій!" (12+)
3.00 Енеїда
3.35 Д/ф "Малевич"

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

19.30, 4.30 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Крила кохання"
20.35 Бойовик "Форсаж 7"
23.05 Бойовик "Швидкість - 2: круїз під 

контролем"
1.45 Бойовик "Форсаж 5"
3.50, 5.30 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.15, 23.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00, 11.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Татусі без шкідливих звичок" 

(16+)
14.30, 15.30 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"

17.40 "Новини"
18.00, 19.00, 3.45 "Стосується кожного"
20.00, 2.50 "Подробиці"
21.00 Т/с "Провінціал"
0.45 Х/ф "Здоровань" (16+)
4.45 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок із Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях
11.00 Історія одного злочину (16+)
14.50, 15.30 Т/с "Виклик" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Надія"
23.10, 2.00 Т/с "Зниклі сліди" (16+)
1.30 Телемагазин
2.40 Гучна справа
3.35 Реальна містика

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Факти
4.50, 20.20, 2.05 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок

9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм

10.10 Прихована небезпека
11.10, 13.25 Х/ф "Той, хто біжить по лезу" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.25, 22.45 Т/с "Нюхач" (16+)
16.40, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
17.45 Т/с "Дільничний з ДВРЗ - 2" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
0.40 Х/ф "Монстро" (16+)
2.50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.40 "Kids time"
6.05 "М/с Том і Джеррі - Шоу"
7.45 "Орел і решка"
9.50 Т/с "Мерлін"
11.45 "Де логіка?" (12+)
13.50 Х/ф "Темні уми" (12+)
16.00, 20.00 "Хто зверху? Спецвипуски" 

(12+)
17.55 Т/с "Будиночок на щастя"
22.00 Х/ф "Махач вчителів" (16+)
23.55 Х/ф "Американський пиріг 2" (16+)
2.00 "Вар'яти" (12+)
3.00 "Зона ночі"
4.50 "Абзац!"

СТБ.
4.55 Т/с "Комісар Рекс"
6.40, 11.50 "Битва екстрасенсів" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-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 "Папаньки" (12+)
1.25 "Хата на тата" (12+)

НТН.
6.20 "Вартість життя"
7.50, 10.30, 18.00, 2.55 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.25 "Свідок"
9.00 Х/ф "Поїзд поза розкладом"
11.45, 13.00, 21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
13.55, 23.00 Т/с "Примари" (16+)
15.40, 17.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
1.05 "Легенди карного розшуку"
4.45 "Top Shop"

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

9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.15 "Новини 
країни"

14.10 "Великий день"
16.10 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.15 "Ехо України"
20.00 зі Світланою Орловською
22.00 "Спецтема"
23.00 "Війна за незалежність"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» 
В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

СЕРЕДА,  19 січня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Геолокація: ВОЛИНЬ
6.30 М/с "Пінгвиня Пороро"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.05, 2.25, 5.25 Новини
7.05 "Девід Рокко. Індія на смак"
8.05, 0.40 Т/с "Шетланд" (12+)
9.05 Т/с "Місячний камінь" (12+)
10.00 Д/ф "Тваринна зброя"
11.00 Прозоро:про соціальне
12.00, 18.20 "По-людськи"
13.10, 1.45 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10 Спорт (оригінал)
15.20 Наталя Фаліон та "Лісапетний 

батальйон". Великий Різдвяний 
концерт

16.30, 3.35 Д/ф "Дикі тварини"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф "Супер - чуття"
20.00 "Африка. Звір на звіра"
21.35, 0.30, 2.50, 5.50 Спорт
21.45 "Зворотний відлік"

23.30 Перша шпальта
3.05 Енеїда
4.00 Д/ф "Вона та війна" (16+)

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

19.30, 4.30 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Крила кохання"
20.35 Бойовик "Форсаж 6"
23.05 Бойовик "Швидкість"
1.20 Фантастика "Світ юрського періоду 

4"
3.35, 5.30 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
3.30 Х/ф "Екіпаж машини бойової"
4.50, 4.45 "Телемагазин"

5.20, 23.00 "Слідство вели... з Леонідом 
Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.05, 18.00, 19.00, 3.45 "Стосується 

кожного"
12.25 Х/ф "Дуже поганий татусь"
14.25, 15.20 "Вещдок"
16.05 "Жди меня. Україна"
17.40 "Новини"
20.00, 3.05 "Подробиці"
21.00 Т/с "Провінціал"
0.45 Х/ф "Гроші на двох"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок із Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях
10.45 Т/с "Мама моєї дочки" (12+)
14.50, 15.30 Т/с "Виклик" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Надія"
23.10, 2.00 Т/с "Зниклі сліди" (16+)
1.30 Телемагазин
2.40 Гучна справа
3.35 Реальна містика

ICTV.
5.15 Скарб нації
5.25 Еврика!
5.30 Служба розшуку дітей
5.35 Громадянська оборона
6.30 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.10, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05 Анти-зомбі
11.05, 13.25 Х/ф "Злочинець" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 17.45 Т/с "Дільничний з ДВРЗ - 2" 

(16+)
14.50, 16.25, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20, 2.00 Прихована небезпека
22.45 Свобода слова
0.00 Х/ф "Клітка" (18+)
2.45 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.50 "Kids time"
6.05 М/ф "Том і Джеррі: Віллі Вонка і 

шоколадна фабрика"
7.55 "Орел і решка"

10.00 Т/с "Мерлін"
11.55 Х/ф "Поклик пращурів"
13.50 Х/ф "Полювання на Санту" (16+)
15.55, 20.00 "Хто зверху? Спецвипуски" 

(12+)
18.00 Т/с "Будиночок на щастя"
22.00 Х/ф "Кошмарний директор або 

школа №5" (12+)
0.45 Х/ф "Дівчина з Джерсі"
2.35 Х/ф "Скарб Великого каньйону" 

(16+)
4.05 "Служба розшуку дітей 2022"
4.10 "Зона ночі"
4.50 "Абзац!"

СТБ.
4.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.15 Т/с "Комісар Рекс"
7.00, 11.50 "Битва екстрасенсів" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
12.10, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
15.45, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "СуперМама" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Папаньки" (12+)
1.20 "Хата на тата" (12+)

НТН.
5.00, 4.45 "Top Shop"
6.30 "Вартість життя"
8.00 Х/ф "Екіпаж машини бойової"
9.10 Х/ф "Найостанніший день" (12+)
11.00, 18.00, 3.25 "Випадковий свідок"
11.40, 13.00, 21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 2.55 "Свідок"
13.55, 23.00 Т/с "Примари" (16+)
15.40, 17.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
1.00 Х/ф "Поза підозрою"

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

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 "Про політику"
22.00 "Спецтема"
23.00 "Перша передача"

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

ПОНЕДІЛОК, 17 січня

ВІВТОРОК,  18 січня
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ПРОГРАМА ПРИВІТАННЯГРОМАДАЦІКАВА МИНУВШИНАЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ УЧАСТЬ В 

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ

I-VISTI.COM

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!



ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Відтінки України
6.30 М/с "Пінгвиня Пороро"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 2.10, 5.10 Новини
7.05 "Девід Рокко. Індія на смак"
8.05, 0.25 Т/с "Шетланд" (12+)
9.05 Т/с "Знедолені" (16+)
10.10 Д/ф "Тваринна зброя"
11.00 Прозоро:про соціальне
12.00, 18.20 "По-людськи"
13.10, 1.25 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.15 Біатлон на Суспільному. Кубок 

світу. VII етап. Індивідуальна 
гонка, 20 км, чоловіки

17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф "Боротьба за виживання"
20.00 "Африка. Звір на звіра"
21.40, 0.05, 2.45, 5.45 Спорт
21.55 Полюси
23.00 Схеми. Корупція в деталях

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

19.30, 4.40 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Крила кохання"
20.35 Бойовик "Перевізник"
22.15 Комедія "Назад у майбутнє 2"
0.25 Бойовик "Форсаж 7"
2.55 Комедія "Стоянка"
4.15, 5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.15, 23.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00, 10.55 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Планета самотніх 2" (16+)

14.55, 15.45 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
17.40 "Новини"
18.00, 19.00, 3.55 "Стосується кожного"
20.00, 3.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Провінціал"
0.45 Х/ф "Tри дев’ятки" (16+)
4.50 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок із Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях
11.00 Історія одного злочину (16+)
14.50, 15.30 Т/с "Виклик" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Надія"
23.10 Слідами 2021 р.
23.50, 2.00 Т/с "Зниклі сліди" (16+)
1.30 Телемагазин
2.20 Реальна містика

ICTV.
4.10 Скарб нації

4.20 Еврика!
4.25 Факти
4.50 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
11.10, 13.25 Х/ф "Зіткнення з безоднею" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.30, 22.50 Т/с "Нюхач" (16+)
16.40, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
17.45 Т/с "Дільничний з ДВРЗ - 2" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20, 2.20 Анти-зомбі
0.45 Х/ф "Точка обстрілу" (16+)
3.05 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.30 "Kids time"
6.05 М/ф "Том і Джеррі: Повернення в 

країну Оз"
7.35 "Орел і решка"

9.45 Т/с "Мерлін"
11.40 "Де логіка?" (12+)
13.45 Х/ф "Джек - вбивця велетнів" (12+)
16.00, 20.00 "Хто зверху? Спецвипуски" 

(12+)
18.00 Т/с "Будиночок на щастя"
22.05 Х/ф "Відпадний препод" (16+)
0.35 Х/ф "Відпадний препод 3" (16+)
2.35 "Вар'яти" (12+)
2.55 "Служба розшуку дітей 2022"
3.00 "Зона ночі"
4.50 "Абзац!"

СТБ.
4.55 Т/с "Коли ми вдома"
5.45 Т/с "Комісар Рекс"
7.35, 11.50 "Битва екстрасенсів" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-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 "Папаньки" (12+)
1.25 "Хата на тата" (12+)

НТН.
7.55, 3.05 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.35 "Свідок"
9.00 Х/ф "Мене звуть Арлекіно" (16+)
11.40, 13.00, 21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
13.50 Х/ф "Збиток" (16+)
15.45, 17.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
18.00 "Випадковий свідок. Навколо світу"
23.00 Х/ф "Літак президента - 2" (16+)
0.45 "Легенди карного розшуку"

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

9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.15 "Новини 
країни"

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, 4.35 Відтінки України
6.30 М/с "Пінгвиня Пороро"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.20, 2.00, 5.10 Новини
7.05 "Девід Рокко. Індія на смак"
8.05 Т/с "Шетланд" (12+)
9.05 Т/с "Знедолені" (16+)
10.10 Д/ф "Тваринна зброя"
11.00 Прозоро:про соціальне
12.00, 18.20 "По-людськи"
13.10, 0.15 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.15 Біатлон на Суспільному. Кубок 

світу. VII етап. Індивідуальна 
гонка, 15 км, жінки

17.00, 1.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф "Боротьба за виживання"
20.00 "Африка. Звір на звіра"
21.40, 23.55, 2.35 Спорт
21.55 "НЛО: Загублені свідчення"
22.50 Д/ф "Дикі тварини"

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 Мелодрама "Крила кохання"
20.15 Бойовик "Перевізник - 2"
22.05 Комедія "Назад у майбутнє 3"
0.25 Комедія "Назад у майбутнє 2"
2.35 Комедія "Назад у майбутнє"
4.30 Фентезі "Грінч - викрадач різдва"
6.00 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.20, 23.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00, 11.00 "Корисна програма"

12.25 Х/ф "Планета самотніх 3" (16+)
14.30, 15.30, 1.00 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
17.40 "Новини"
18.00 "Стосується кожного"
20.00, 2.50 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Постріл в безодню" (16+)
3.20 "Орел і Решка. Шопінг"
4.05 "Орел і Решка. Дива світу"
5.15 "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
10.00, 15.30 Т/с "Кладове життя" (16+)
18.00 Т/с "Виклик" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савік Шустер
0.00, 2.00 Т/с "Зниклі сліди" (16+)
1.30 Телемагазин
4.15 Реальна містика

ICTV.

4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25, 1.20 Факти
4.50 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10, 20.05 Дизель-шоу (12+)
11.50, 13.10 Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 "На троих" (16+)
14.45, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
17.35 "На троих" Прем’єра (16+)
18.45 Факти. Вечір
22.55, 1.45 "На трьох" (16+)
0.00 Т/с "Вижити за будь-яку ціну-2"
2.50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.50 "Kids time"
6.05 М/ф "Том і Джері: Форсаж"
7.55 "Орел і решка"
9.50 "Аферисти в сітях" (16+)

15.55 Х/ф "Махач вчителів" (16+)
17.45 Х/ф "Дівчина з Джерсі"
19.55 Х/ф "Кучерява Сью"
22.00 Х/ф "Ми - Міллери" (16+)
0.30 Х/ф "Татусь мимоволі" (12+)
2.10 "Вар'яти" (12+)
2.40 "Служба розшуку дітей 2022"
2.45 "Зона ночі"

СТБ.
5.00 Т/с "Коли ми вдома"
5.20 Т/с "Комісар Рекс"
10.55, 11.50, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
19.45 "Мій секрет. Слава Камінська" (12+)
22.50 "Мій секрет. Актори серіалу 

"Кріпосна" (12+)

НТН.
6.20 "Вартість життя"
7.50, 10.30, 3.05 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.40 "Свідок"
9.00 Х/ф "34-й швидкий"

11.45, 13.05, 21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
13.55 Х/ф "Літак президента - 2" (16+)
15.40, 17.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
18.00 "Випадковий свідок. Навколо світу"
23.00 Х/ф "Замкнутий ланцюг" (16+)
0.55 "Легенди карного розшуку"
4.45 "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

9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15 "Обідня перерва"
14.10 "Великий день"
16.10 "Час пік"
17.10 "Підводимо підсумки"
18.30 "Влада хохотала"
19.00 "Моя країна"
22.00 "Запорєбрик NEWS"
22.15 "Українські вісті"
22.30 "WATCHDOGS"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 4.35 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 18.00, 21.00, 0.05, 

3.45, 5.35 Новини
7.15 М/ф "Як козаки у футбол грали"
7.30 М/ф "Як козаки у хокей грали"
7.50 М/ф "Як козак щастя шукав"
8.05 Невідомі Карпати
8.25 Відтінки України
9.05 #ВУКРАЇНІ
9.40 Х/ф "Авраам: охоронець віри" 2 с.
11.25 Т/с" Хадсон та Рекс" (12+)
13.50 Біатлон на Суспільному. Кубок 

світу. VII етап. Масстарт, 15 км, 
чоловіки

14.40 10 днів незалежності України. День 
соборності: як об'єдналися дві 
частини України

15.10 Концерт "Кобза"

16.00 Біатлон на Суспільному. Кубок 
світу. VII етап. Естафета 4х6 км, 
жінки

17.20 Концерт. Наталія Валевська
18.15 Д/ф "Тваринна зброя"
19.20 Т/с "Паризькі таємниці" (16+)
21.25 "Африка. Звір на звіра"
23.10 "НЛО: Загублені свідчення"
0.30 Х/ф "Легенда про княгиню Ольгу"
2.40 Д/ф "Норильське повстання" (16+)
4.10 Країна пісень

КАНАЛ "1+1".
7.00, 6.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
19.30, 5.15 ТСН
20.15, 3.25 "Вечірній квартал"
22.15 Комедія "Дикі 1+2 серія"
23.15 Комедія "Назад у майбутнє 3"

ІНТЕР.
5.45 "Орел і Решка. Дива світу"
6.50 М/ф
7.00 Х/ф "Пенелопа"
9.00 "Готовим вместе. Домашняя кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Три горішки для Попелюшки"
12.50 Х/ф "Пес Барбос та незвичайний 

крос"
13.00 Х/ф "Самогонники"
13.20, 20.30 Т/с "Провінціал"
20.00 "Подробиці"
22.10 "Всі зірки в Юрмалі"
0.30 Х/ф "Принцеса на бобах"
2.50 Х/ф "Дама з папугою"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 3.30 Реальна містика
8.50, 15.20 Т/с "Ангеліна" (12+)
17.00, 21.00 Т/с "Трикутник долі" (12+)
20.00 Головна тема
23.00, 2.00 Т/с "Мама моєї дочки" (12+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
4.30 Скарб нації
4.40 Еврика!
4.50 Факти
5.15, 9.55 "На трьох" (16+)
6.50 Т/с "Вижити за будь-яку ціну-2"
8.00 Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
11.35, 13.00 Х/ф "Точка обстрілу" (16+)
12.45 Факти. День
13.35 Х/ф "Втікач" (16+)
16.05 Х/ф "Служителі закону" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Найманець" (16+)
21.25 Х/ф "Форпост" (16+)
23.45 Х/ф "Володар бурі" (16+)
2.15 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00 "Хто проти блондинок?" (12+)
8.10, 9.55 "Kids time"
8.15 Х/ф "Чихуахуа із Беверлі-Хіллз 2"
10.00, 12.00 "Орел і решка"
11.00 "Орел і решка. Чудеса свiту"
14.55 М/ф "Лелеки"

16.45 Х/ф "Ми - Міллери" (16+)
19.00 Х/ф "Мій шпигун" (12+)
21.00 Х/ф "Лиса нянька: Спецзавдання"
22.55 Х/ф "Дитсадковий поліцейський"
1.05 "Вар'яти" (12+)
2.35 "Зона ночі"

СТБ.
5.00 Т/с "Коли ми вдома"
6.10, 10.55 Т/с "Папаньки" (12+)
9.30 "Неймовірна правда про зірок"
16.40, 23.30 "Хата на тата" (12+)
19.00 "МастерШеф. Битва сезонів" (12+)

НТН.
5.50 Х/ф "Ще до війни"
8.25 Х/ф "Було у батька три сини"
11.00 Х/ф "Пам'ятай ім'я своє"
13.00, 3.40 "Випадковий свідок"
14.50 Т/с "Смерть у раю" (16+)
19.00, 3.10 "Свідок"
19.30 Х/ф "Королева бензоколонки"
21.05 Х/ф "Медальйон" (16+)

23.00 Х/ф "Закатати в асфальт" (18+)
2.00 "Легенди карного розшуку"

ПРЯМИЙ.
8.45 "Щасливий сніданок"
9.00 "Щасливе інтерв'ю"
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 

17.00 "Репортер". Новини
10.10 "Соціальний статус"
10.40 "Перша передача"
11.15, 12.15 "Акценти"
13.15 "П'ята колонка"
13.45 "Запорєбрик NEWS"
14.15, 16.15 Концерт
17.15 "Не наша Russia"
18.00 "Анатомія тижня"
20.00 "Культурна політика"
20.30 "Війна за незалежність"
21.00 "Прямий доказ"
21.30 "Влада хохотала"
22.00 "THE WEEK"
23.00 "Вата-шоу"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 4.10 Енеїда
7.00, 8.00, 8.55, 18.00 Новини
7.15 М/ф "Як козаки наречених виручали"
7.30 М/ф "Як козаки на весіллі гуляли"
7.50 М/ф "Як козаки сіль купували"
8.05 Д/ф "Особливий загін. Супер - чуття"
9.00 Божественна Літургія ПЦУ
11.00 Недільна Літургія УГКЦ
12.30 Недільна Свята Меса РКЦУ
13.15 Біатлон на Суспільному. Кубок 

світу. VII етап. Естафета 4х7.5 км, 
чоловіки

14.30 Студія "Дорога до Пекіна". Проводи 
збірної України на XXIV зимові 
Олімпійські ігри

16.10 Біатлон на Суспільному. Кубок 
світу. VII етап. Масстарт, 12, 5 км, 
жінки

17.10 Концерт. Анатолій Гнатюк

18.15 Чемпіонат Європи УЄФА з футзалу 
2022 г. Сербія -Україна

19.55 Д/ф "Світ дикої природи"
20.05, 21.55 "Африка. Звір на звіра"
21.00, 23.25, 5.05 Тиждень на 

Суспільному
22.50 #@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
0.20 Х/ф "Ярослав Мудрий" 1, 2 с.
2.50 Д/ф "Хто створив Змієві Вали?"
3.40 #ВУКРАЇНІ

КАНАЛ "1+1".
7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00, 3.15 "Світ навиворіт"
18.30 "Світське життя. 2022 дайджест"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 "Голос країни 12"
23.15 Бойовик "Форсаж 8"
1.55 Комедія "Стоянка"

ІНТЕР.
7.00 Х/ф "Самогонники"
7.20 Х/ф "Три горішки для Попелюшки"
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 10.55, 11.50 "Інше життя"
13.40 "Вещдок. Опережая время"
18.00 Х/ф "Підозри містера Вічера" (16+)
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "З життя начальника карного 

розшуку"
23.55 Х/ф "Нічна подія"
1.50 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50 Сьогодні
6.50, 4.35 Реальна містика
9.10 Т/с "Ангеліна" (12+)
17.00, 21.00 Т/с "Вибачити себе" (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
23.00, 2.00 Т/с "Всупереч долі" (12+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
4.50 Скарб нації
5.00 Еврика!
5.05 Факти
5.30, 8.10 Анти-зомбі
6.20, 10.05 Громадянська оборона
7.10 Прихована небезпека
9.10 Секретний фронт
11.05, 13.00 Х/ф "Зіткнення з безоднею" 

(16+)
12.45 Факти. День
13.45 Т/с "Нюхач" (16+)
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф "Всесвітня війна Z" (16+)
23.05 Х/ф "Костянтин" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
8.35 Х/ф "Флаббер"
10.10 М/ф "Лелеки"
12.00 М/ф "Феї"
13.40 М/ф "Феї: Загублений скарб"
15.00 Х/ф "Мій шпигун" (12+)
17.00 Х/ф "Лиса нянька: Спецзавдання"

18.55 Х/ф "Канікули" (16+)
21.00 Х/ф "Війна з дідусем"
22.55 "Improv Live Show" (12+)

СТБ.
5.15 Т/с "Папаньки" (12+)
8.30 "МастерШеф. Битва сезонів" (12+)
13.10 "СуперМама" (12+)
18.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.05 "Один за всіх" (16+)
23.35 "Таємниці ДНК" (16+)

НТН.
5.20 Х/ф "Богдан-Зиновій Хмельницький"
7.40 "Випадковий свідок. Навколо світу"
10.00 Т/с "Смерть у раю" (16+)
14.00 Х/ф "Медальйон" (16+)
15.55 Х/ф "Королева бензоколонки"
17.25 Х/ф "Тривожна неділя"
19.00 Х/ф "Мерседес" тікає від погоні"
20.30 Х/ф "Акція"
22.10 Х/ф "Сліди апостолів" (16+)
0.30 Х/ф "Закатати в асфальт" (18+)

ПРЯМИЙ.
10.10 "Про особисте"
11.15, 12.15 "Акценти"
13.10 "Запорєбрик NEWS"
13.30 "П'ята колонка"
14.00, 15.30 Концерт
17.15 "Не наша Russia"
18.00 "Анатомія тижня"
20.00 "Прямий доказ"нь з політиком"
23.00 "Вата-шоу"

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

ЧЕТВЕР,  20 січня

П'ЯТНИЦЯ, 21 січня

СУБОТА,  22 січня

НЕДІЛЯ, 23 січня
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

БУДИНКИ

Бориспіль

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

Ковалин с., 69 кв.м, дерев'яний, обкла-
дений цеглою, 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

Глибоцька вул., 0,12 га, комунікацій 
нема,  163200 грн. Тел.: 0 50 8188492.

Котляревського вул., кінець вулиці , 10 
соток, світло, приватизована, 136000 грн. 
Тел.: 0 67 4503318.
Кінець вул. Коцюбинського, 5 соток, світ-
ло по вулиці, 25х20, вулиця забудована, 
189000 грн. Тел.: 0 67 4503318.
Лозівка с., 10 соток під забудову, світло, 
30Х33, 122400 грн. Тел.: 0 67 4503318.

Любарці с., дві ділянки, 12 соток — під 
забудову, 29 соток — для ведення ОСГ. 
Тел.: 0 93 0409045, Ярослав. 

Рогозів с.,  під будівництво. На ділянці 
чудовий та родючий чорнозем, 25 со-
ток, приватизована, до центра та озе-
ра 1,5 км. Комунікації: асфальтований 
під'їзд, електрика, газ, центральний 
водопровід. Ціна договірна. Тел.: 0 99 
0420672, Олексій.

Куплю
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у госпо-
даря. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія. 
Житло у власника. Тел.: 0 67 4503318.
Земельну ділянку у власника в м. Бори-
спіль Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 4 до 20 
соток під будівництво в м. Бориспіль, або 
до 20 км. від Києва. 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. Олександрівка. Тел.: 0 67 
4040137.

Куплю земельну ділянку у власника в м. 
Бориспіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Ща-
сливе. 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 со-
ток. Тел.: 0 67 4040137.а

НЕРУХОМІСТЬ: 
ЗДАМ

Бориспіль

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

Приміщення с. Старе, Бориспільський 
р-н, 950 кв.м, для вирощування птиці та 
тварин, електрика, 0,6 га, 7000 грн. Тел.: 
0 67 1646429.

Півбудинку по вул. Тергенєва, від влас-
ника, 2 кімнати, ванна, туалет, пральна 
машинка, мікрохвильова піч, 3500 грн.+ 
комунальні. Тел.: 0 98 5354029.

Будинок, Розвилки р-н, 3 кімнати, без 
умов, необхідні меблі 4500грн.+комуналь-
ні. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія.

НАЙМУ
Бориспіль

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

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

АВТОСАЛОН
ПРОДАМ

Бориспіль

Шкода Октавія тур 2002 р., бензин, один 
господар, авто пригнане з Германії, чор-
ний колір, нова гума зима, 135000 грн., не-
великий торг біля авто. Тел.: 0 96 3401139.

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

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

Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

ТОРГОВІ МІСЦЯ
Тел.: 0�63�571�48�48м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

25.01.2022 року об 11.00 годині відбу-
деться винесення меж земельної ділянки 
в натурі за адресою: вул. Симона Петлюри, 
52-б, м. Бориспіль, Київська область. 

Просимо у вказаний час прибути влас-
никам суміжних земельних ділянок за да-
ною адресою. У разі відсутності суміжних 
землекористувачів Акт встановлення та 
погодження меж землекористування буде 
вважатися погодженим.
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ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Охоронному підприємству потрібні 
ОХОРОНЦІ, ВОДІЇ на постійну роботу. 
Офіційне працевлаштування. Наявність 
медичної довідки та довідки про не-
судимість. Г/р 1/2, 2/2, вахта. Тел.: 0 67 
3288818, 0 97 0787667, (044) 2236768.

Потрібні охоронники на вахту — 20/10; 
30/15. Проїзд, харчування за рахунок фір-
ми. Оплата за зміну: охоронник 400-450 
грн; старший зміни-500-600 грн. Своєчас-
ність виплати з/п гарантуємо. Тел.: 0 95 
2858127, 0 67 4206449, 0 73 4069918.
Пропонуємо роботу для перукаря з д/р та 
без (але після курсів), в центр краси «Ве-
роніка». З/п 10000-25000 грн, г/р 3/2, офі-
ційне оформлення (відпускні, лікарняні), 
матеріал для роботи надаємо, зручне міс-
цезнаходження салону. Тел.: 0 67 2344440. 

РОБОТА в м. Бориспіль: експедитор, 
вантажники, засипальники сировини, 
укладальник-пакувальник, з/п висока, 
стабільна, повертаємо кошти за проїзд. 
Тел.: 0 67 5221290.

ТОВ «СЕРВІС ТАУН» запрошує до сво-
єї команди ТЕНТОВИКА бажано з до-
свідом роботи в аналогічній сфері. 
Обов’язки: розкрій матеріалу, спайка 
готового виробу, встановлення фурні-
тури. Робота на сучасному промисло-
вому обладнанні. Офіційне працевлаш-
тування згідно КЗпП, 5-денний робочий 
тиждень, з 8:00 до 17:00. Можливий 
скорочений робочий день. Навчан-
ня. Гідна своєчасна оплата праці. Міс-
цезнаходження офісу та виробництва: 
с. Проліски, вул. Броварська, 4 (7 км від 
м. «Бориспільська» в сторону м. Бори-
спіль). Тел.: 0 68 3888296, Олександр.

Терміново! Потрібен продавець у про-
дуктовий магазин, гнучкий г/р по до-
мовленості, з/п висока, м. Бориспіль, 
вул. Шевченка, 100. Тел.: 0 97 1773770, 0 
63 2969105.

ПРОДАМ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Бориспіль

Картоплю дрібну-кормову, 3 грн/1 кг. 
Доставка. Тел.: 0 50 9695941.

КУПЛЮ
Бориспіль

Куплю КОЗИ, БАРАНИ. Тел.: 0 68 
2448503.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо вам потрібно пофарбувати на-
туральну шкіру, то будь ласка: курт-
ка чорна — 200 грн, коричнева — 250 
грн, бордова — 300 грн; пальто (плащ) 
чорне — 250 грн, коричневе — 300 грн, 
бордове — 400 грн. Тел.: 0 95 1492131.
Бригада будівельників виконує абсолютно 
всі види ремонтних робіт: від нуля — під 
ключ; бетонно-монтажні, кладочні, оздо-
блювальні, покрівельні та ін. види. Тел.: 0 
67 5056064, 0 68 1269208.
Вантажні перевезення, послуги спе-
цтехніки: довгоміра, маніпулятора, екс-
каватора. Тел.: 0 98 3996710.

Вантажні перевезення. Щебінь, від-
сів, бетон, пісок, грунт, гній. Вивезен-
ня будсміття. Ліц. АВ №476495 МТЗУ 
від 16.06.2009 р. Тел.: 0 96 8766667, 0 97 
1276605.

Викачування від 1 до 7 куб.м, без вихід-
них. Тел.: 0 93 7564969, 0 97 5505353, 0 
66 4553391.

Викачування ям 3,8+10+10 куб.м. Тел.: 
0 98 9619816, Володимир.

Послуги самоскида. Доставка: пісок, 
щебінь, відсів, чорнозем. Тел.: 0 96 
7662204.

РІЗНЕ
Бориспіль

Втрачене посвідчення учасника бойових 
дій, серія УБД №626634, видане на ім'я 
Проценка Андрія Вікторовича Адміністра-
цією Державної прикордонної служби 
України 16 грудня 2020 р., вважати не-
дійсним. 
Втрачений військовий квиток,  виданий 
на ім'я Педько Марини Євгеніївни, Лубен-
ським військкоматом в червні 1995 р., 
вважати недійсним.
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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.

ОщадБанк: 5167 8030 6986 5884
Михайлов Артур Вікторович

ПриватБанк: 5457 0822 7089 5258
5168 7451 0994 4907

Monobank: 4441 1144 2430 9258
Михайлова Тетяна Вячеславівна

Номер телефону тата: 
093-777-22-27
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ОВЕН. Плануйте тільки ті спра-
ви, які вам під силу, щоб не от-
римувати розчарувань, якщо 

ви щось не встигнете зробити. Не бала-
кайте зайвого і пам'ятайте, що стислість 
— сестра таланта.

ТЕЛЕЦЬ. Ви будете занадто 
критично налаштовані до себе й 
до навколишніх. Вас може підба-

дьорити нова й дуже цікава ідея й усе за-
думане здійсниться завдяки допомозі дру-
зів і близьких.

БЛИЗНЮКИ. Ваш рішучий і 
бойовий характер дозволить 
подолати багато перешкод. 

Втім, вам не доведеться боротися за своє 
щастя, воно саме постукає у ваші двері.

РАК.  Вам можуть знадобити-
ся такі якості, як спокій, тактов-
ність і витримка. Ваш авторитет 

серед колег зросте. Не бажана легковаж-
ність у спілкуванні. Постарайтеся також 
нічого без зайвої необхідності не обіцяти. 

ЛЕВ. Не слід поспішати з 
висновками й, тим більше, з рі-
шеннями, якою би ясною вам не 

видалася ситуація. Може знайтися невра-
хований нюанс, який розфарбує всю кар-
тину зовсім інакше.

ДІВА. Приймайте себе та 
навколишніх такими, які во-
ни є, забудьте про стереотипи, 

спробуйте бути природнішими і прості-
шими. 

ТЕРЕЗИ. Ви будете ясно бачи-
ти мету,  якої прагнете. Ви мо-
жете вирішити свої проблеми 

самі, і почати тут потрібно з того, щоб не 
створювати зайвих проблем іншим — ві-
дразу полегшає жити.

СКОРПІОН. Життя, схоже, стає 
гармонійнішим і спокійнішим. 
Варто ловити момент і радіти 

буттю. Труднощі теж можуть з'явитися на 
шляху, але не треба їх боятися.

СТРІЛЕЦЬ. Покличте на допо-
могу працездатність, сумлінність 
і пунктуальність, і ви будете при-

речені на успіх. Імовірні незначні конфлікти 
у родині, побачивши свої помилки і випра-
вивши їх, ви тільки виграєте й станете ближче.

КОЗЕРІГ.  Початок тижня мо-
же виявитися досить напруже-
ним. Бажано не приймати важ-

ливих рішень ні в особистому житті, ні в 
професійній сфері.

ВОДОЛІЙ. Не відмовляйтеся 
від допомоги друзів, але не вар-
то й форсувати події. Бажано не 

піддавати себе невиправданому ризику, ви-
рішивши подолати занадто велику висоту.

РИБИ.  Ви можете занадто за-
хопитися побудовою стратегіч-
них планів, краще зайнятися ви-

рішенням буденних проблем. Не кращий 
час, щоб з'ясовувати відносини з близькими. 
Тиждень буде повний подій і зустрічей, пе-
реконайтеся, що вас розуміють правильно.
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