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КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  

МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

11 березня 2020 року  
№ 44

Про скликання сімдесятої 
сесії міської ради VІІ 
скликання

Відповідно до Регламенту 
Бориспільської міської ради 
VIІ скликання, затвердженого 
відповідним рішенням 
Бориспільської міської ради 
від 17 грудня 2015 року № 33-
2-VII, п. 8 ч. 4 ст. 42, ч. 4 ст. 46, 
ч. 8 ст. 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в 
Україні» ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Скликати сімдесяту сесію 
міської ради VІІ скликання та 
провести пленарне засідання 
міської ради 24 березня 2020 
року о 10 годині в актовій залі 
виконавчого комітету міської 
ради.
2. До порядку денного внести 
питання: 
2.1. Про затвердження 
цільової програми заходів з 
мобілізаційної підготовки на 
2020-2022 роки.
2.2. Про внесення змін 
до рішення міської 
ради від 17 грудня 2019 
року             № 5144-67-VII 
«Про затвердження програми 
розвитку комунального 
некомерційного підприємства 
«Бориспільський 
стоматологічний центр» 
Бориспільської міської ради 
Київської області на 2020-2022 
роки».
2.3. Про внесення змін до 
міської комплексної програми 
«Турбота» на 2015-2020 роки.
2.4. Про внесення змін до 
міської цільової програми 
«Громадський бюджет міста 
Борисполя на 2019 – 2023 
роки.
2.5. Про надання одноразової 
адресної матеріальної 
допомоги незахищеним 
верствам населення міста 
Борисполя, які опинилися 
в складних життєвих 
обставинах.
2.6. Житлово-комунальні 
питання.
2.7. Земельні питання.
2.8. Різне.
3. Контроль за виконанням 
цього розпорядження 
залишаю за собою.

Голова А.С.Федорчук

ШАНОВНІ 
ПРАЦІВНИКИ 
ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА  
І ПОБУТОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 
НАСЕЛЕННЯ!
Від імені Бориспільської 
міської ради та її 
виконавчого комітету щиро 
вітаю вас із професійним 
святом.

Хочу звернутися зі словами 
вдячності до тих, хто встає 
з першим променем сонця, 
аби зробити наше місто 
чистим та охайним, хто і в 
дощ, і в сніг, і в спеку, і в холод 
безперебійно надає нашій 
громаді найнеобхідніші 
у повсякденному житті 
послуги з теплопостачання, 
водопостачання та 
водовідведення. Вдячний тим, 
хто не спить вночі за кермом 
прибиральної техніки, хто 
займається благоустроєм 
вулиць, вивозить сміття, 
виконує ремонтні роботи, 
прибирає під’їзди будинків, 
обрізає дерева, саджає квіти, 
наполегливо працює у сфері 
побутового обслуговування 
населення і постійно 
вдосконалює якість таких 
послуг, хто відповідально 
працює з документацією, 
робить розрахунки та, 
зрештою, керує цим процесом, 
щоб у нашому місті було 
затишно і приємно. Кожен з 
вас заслуговує найкращих слів 
вдячності за щоденну важку, 
але дуже потрібну, працю. Бо 
стабільна робота комунальних 
підприємств міста – це один із 
найперших показників його 
благополуччя, добробуту 
й успішності, запорука 
здоров’я і комфорту жителів. 
Це робота, яка непомітна на 
перший погляд пересічному 
жителю, але без якої сьогодні 
неможливо уявити сучасне 
життя.
Вірю, що ваш високий 
професіоналізм, 
відповідальне ставлення 
до своєї справи, помножені 
на знання і досвід, будуть 
і надалі спрямовані на 
достойне виконання 
відповідальних завдань 
на благо нашого міста. Від 
усієї душі зичу вам здоров’я, 
щастя, добра, достатку, миру, 
щедрої долі, сили і наснаги в 
усіх справах.

З повагою
Бориспільський міський 
голова
Анатолій ФЕДОРЧУК

ЦЕ ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ КОЖНОЇ ТРЕТЬОЇ НЕДІЛІ БЕРЕЗНЯ Й ПРИСВЯЧЕНЕ ПРАЦІВНИКАМ ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ ВКРАЙ НЕОБХІДНУ СПРАВУ – ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
МІСТ.  ПРАЦІВНИКИ ГАЛУЗІ РОБЛЯТЬ ВСЕ, ЩОБ СПОЖИВАЧ ОТРИМУВАВ ЯКІСНІ КОМУНПОСЛУГИ.

15 БЕРЕЗНЯ – ДЕНЬ КОМУНАЛЬНИКА

ПОСЛУГИ «24 НА 7»

 � «Вісті» поцікавилися, як у Борисполі живе і працює 
управляюче муніципальне комунальне підприємство-1 
(колишній ЖЕК-1) у нових умовах.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

ВСІ СТАЛИ ВЛАСНИКАМИ,  
ТА НЕ ВСІ ГОСПОДАРЯМИ

Про підприємство та колектив розповів його директор Володимир Во-
шкулат.  «До початку 2019 року ми були експлуатуючою компанією. Бу-
динки разом із комунікаціями та іншим майном перебували на балансі 
підприємства, — зазначив керівник. — Відповідно до нового законодав-
ства все нерухоме майно, будинки, місця загального користування, при-
будинкові території з майданчиками є власністю співвласників будинків. 
Люди повинні це усвідомлювати. Є 12 обов’язкових послуг, які надаються 
мешканцям. На ті, що не входять до цього переліку, доведеться витрача-
ти власні кошти. Важливо, щоб це дійшло до свідомості співвласників», — 
говорить Вошкулат.

Зі зміною законодавства найбільші зрушення відбулись в обліку нада-
них послуг. Щодо кожного будинку договір укладається індивідуально. «Ми 
замовили програму для ведення побудинкового обліку, спеціалісти про-
йшли навчання. Буде сайт, де оперативно викладатиметься інформація в 
новому форматі», — уточнює керівник.

СИСТЕМА ОБЛІКУ
Про систему побудинкового обліку детальніше розповіла головний бух-

галтер підприємства Валентина Козловська. «У підприємства на обслуго-
вуванні 92 багатоповерхівки. Усі витрати на утримання розбиваються про-
порційно площі будинку або площі груп будинків. Нова програма перед-
бачає, що всі витрати конкретного будинку будуть враховані, — розпові-
дає бухгалтер. — На кожен будинок у комп’ютері є папка, де фіксуються 
роботи, які виконуються. Мешканці зможуть контролювати сплачені кош-
ти і дбати про економію».

ІЗ ТУРБОТОЮ ПРО ЛЮДЕЙ
Володимир Вошкулат визнає, що кадровий голод на підприємстві відчут-

ний. «Однак немає великого відтоку спеціалістів немає. Зарплату виплачу-
ємо без затримок. Колектив дружній, — говорить керівник. — Намагаємо-
ся забезпечити комфортні умови праці. Багато приїздять на роботу із сіл. 
Підприємство готове надавати послуги в форматі «24 на 7», бо ми працю-
ємо для споживача. Ліфтова служба, аварійні бригади, сантехнік чергують 
цілодобово, електрик до 23.00», — коментує Вошкулат.

ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА 
ПРИЙМАЄ ЗАЯВКИ 
ЦІЛОДОБОВО. За словами 
директора підприємства, не 
виникає аварійних ситуацій, 
які б не вдалося ліквідувати 
оперативно. Уже роблено 
ремонт та модернізацію 
диспетчерської, є комп’ютер для 
звернень щодо ліфтів, на інший 
фіксується решта заявок. 

ЩИРО ВІТАЮ КОЛЕКТИВ І 
КОЛЕГ-КОМУНАЛЬНИКІВ ІЗ 
ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ!

Бажаю, щоб у 
наших колективах, 
у місті й країні 
була стабільність, 
достойні 
зарплати, а роботу 
комунальних 
служб споживачі 
цінували.

Міцного здоров’я та 
щастя працівникам 
підприємства 
та мешканцям 
міста, заради яких 
працюємо. Ми 
будемо докладати 
максимум зусиль, 
щоб якісно і швидко 
виконувати свою 
роботу, тим самим 
створюючи комфорт 
для мешканців 
і забезпечуючи 
життєдіяльність 
міста. 
Давайте 
цінувати працю 
комунальників!

З повагою 
Володимир ВОШКУЛАТ, 
директор управляючого 
муніципального 
комунального 
підприємства-1 

УМКП-1 — 
обслуговування  
у цифрах
 • Багатоповерхівок, 

які уклали договір 
на управління 
багатоквартирними 
будинками — 92.

 • Квартир на 
обслуговуванні — 6 627.

 • Загальна площа будинків 
— 342 000 кв. м.

 • Кількість мешканців-
співвласників — 15 150 осіб. 

Підрозділи 
підприємства
 • Дві дільниці працівників 

комплексного 
прибирання будинків і 
прибудинкових територій;

 • Сантехнічна дільниця;
 • Дільниця поточного 

ремонту;
 • Ліфтова дільниця;
 • Аварійно-диспетчерська 

служба.

ДІЛЬНИЦЯ ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ. Ігор Плисак фарбує, 
готує до встановлення секції спортивного майданчика у 
дворі будинку на вул. Бежівка, 9.

ЛІФТОВА ДІЛЬНИЦЯ. Про 
неї розповів начальник 
ліфтової дільниці підприємства 
Володимир Деркач. «Дільниця 
обслуговує 79 ліфтів. Із них 
63 належали ГУ ЖКГ. Решта — 
ОСББ, серед яких «Вишиванка», 
«Злагода», «Агробудмеханізація», 
— розповідає співрозмовник.
Дільниця також має ліцензію на 
монтаж підйомників. Встигли 
змонтували п’ять ліфтів у 
Соцмістечку (5-поверховий 
будинок, шість ліфтів у будинку 
на пров. Старовокзальний, у 
академічному ліцеї, тривають 
роботи на вул. В. Йови та на вул. 
Київський Шлях, 102).

• Людмила Василенко 35 років 
на підприємстві, 20 років з яких 
відпрацювала двірником, а 15 – 
на диспетчерській службі.

• НА НАРАДІ У ДИРЕКТОРА. Світлана Руденко, головний 
економіст; Олексій Коробка, головний інженер; Надія Ковальчук, 
заступник головного бухгалтера; Володимир Деркач, начальник 
дільниці ліфтового господарства; Валентина Козловська, 
головний бухгалтер; Валерій Козловський, інженер із ремонту 
житлового фонду.

БОРИСПІЛЬ НА КАРАНТИНІ  
З 12 БЕРЕЗНЯ

Оксана КОБЗАР

Микола Корнійчук, перший 
заступник міського голови 
і голова комісії ТЕБ та НС, 
повідомив «Вістям», що рішення 
прийнято на підставі відповідної 
постанови Кабінету Міністрів 
України, згідно з яким заходи 
щодо карантину через загрозу 
розповсюдження коронавірусу 
будуть введені у всіх населених 
пунктах України. 
Як повідомила начальник 
міського управління освіти 
і науки Тетяна Павленко, 
відповідний наказ про карантин 
у навчальних закладах уже 
вступив у дію. У документі 
йдеться, що карантин діятиме 
«до окремого розпорядження».
За словами Миколи Корнійчука, 
на період карантину вчителі 
проводитимуть дистанційне 
навчання учнів. 
Як бути батькам, які мають 
маленьких дітей, чиновники 
не пояснюють. На думку 
Корнійчука, керівники 
організацій та установ мають 
лояльно ставитися до тих 
співробітників, яким немає кому 
доручити догляд за власними 

дітьми, тому, щоб не залишати їх 
вдома самих, слід переглядати 
графіки відвідування місць 
роботи батьками. 
Також Корнійчук запевнив, 
що карантинні заходи не 
торкнуться діяльності місцевих 
супермаркетів, торгівельних 
центрів та інших установ міста.
Потребу і доцільність введення 
карантину для начальних 
закладів місцеві чиновники 
оцінюють скептично, однак 
наголошують, що керуються 
розпорядженням зверху і не  
готові його обговорювати. 
Відразу після оприлюднення 
інформації про карантин 
бориспільці в соцмережах 
заговорили про потребу 
скуповувати харчі про запас 
та обговорювали надто 
раптове введення карантину 
в Україні: мовляв, або МОЗ 
приховує реальну картину 
щодо кількості інфікованих 
коронавірусом COVID-19 
(станом на 11 березня 
офіційно повідомляється 
лише про одного хворого у 
Чернівецькій області), або є 
інші причини, про які теж не 
говорять. 

 � На екстреному засіданні постійної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
(ТЕБ та НС) виконкому Бориспільської міської ради, яка 
відбулася 11 березня, було прийнято рішення про закриття 
всіх навчальних закладів міста (шкіл, садочків, позашкільних 
закладів) на карантин із 12 березні до 3 квітня.

Пробне ЗНО перенесли
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання мало відбутися 21 
і 28 березня. 

Його перенесли через можливе розповсюдження 
коронавірусної інфекції. Українські ЗМІ повідомляють, що у 2020 
році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови 
та літератури мало відбутися 21 березня.
З історії України, з математики, з біології, географії, фізики, хімії, 
а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької чи 
французької) — 28 березня.
Пробне ЗНО будуть проводити вже після карантину.

 � ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

УБЕЗПЕЧИТИ УКРАЇНЦІВ ВІД COVID-19
Уряд затвердив заходи, які 

необхідно вжити через загрозу 
епідемії коронавірусної інфек-
ції в Україні  та для недопущен-
ня поширення COVID-19.

На засіданні Кабінету Міністрів 
11 березня прийнято рішення ви-
ділити 100 млн грн на закупівлю 
засобів індивідуального захисту 
для поточних потреб міністерств, 
відомств та служб, а також для по-
повнення держрезерву. 

Задля виконання цього рі-
шення до 1 червня заборони-
ти експорт товарів протиепі-
деміологічного призначення, 

щоб гарантувати забезпечення 
необхідними засобами захисту  
населення.

Кабміном запропоновано вве-
дення обмежень на проведен-
ня масових заходів, у яких запла-
нована участь 200 і більше осіб. 
Але це не стосується заходів дер-
жавної необхідності. Проведен-
ня спортивних заходів можливе з 
дозволу міжнародних організацій, 
без глядачів.

Крім того, прийнято рішення за-
купити інфрачервоне обладнання  
для проведення скринінгу на від-
стані в Міжнародному аеропорту 
«Бориспіль».
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 � ЗА ВІНИКИ І ГРАБЛІ 

 � ЩЕ ОДИН СУПЕРМАРКЕТ

 � У групах соцмереж обговорюються питання 
благоустрою Борисполя. Публікуються скарги мешканців із 
фото, на яких показана «краса» неприбраних місць. Робота 
із впорядкування міських територій покладена на відділ 
з контролю за благоустроєм. Та чи може він впоратися 
самотужки? Його співробітники відповідають  
однозначно: «Ні!».

Богдан РАК

«Поліцейського біля кожного 
стовпа не поставиш. Бориспільці 
мають усвідомити, що скаргами 
на владу і комунальників чистоти 
в місті не буде, — наголошують 
у відділі. — Благоустрій — 
спільна справа, а не лише 
відповідальність влади».
За останні роки в Борисполі 
з'явилося чимало нових 
громадських об'єктів. Це і 
альтанки на Олесницькому озері, 
і сквери на вул. Ватутіна та в 
мікрорайоні Соцмістечко. Але нові 
локації стали не лише місцями для 
прогулянок і сімейного дозвілля, 
а й для вживання спиртних 
напоїв, вандалізму та псування 
комунального майна.
«Можна звинувачувати поліцію 
у бездіяльності щодо виявлення 
порушників, але проблема 
глибша. Коли більшість громади 
не усвідомлює себе господарями, 
які мають право на користування 
й обов’язок дбайливо ставитися 
до об’єктів інфраструктури, 
збереження спільного надбання, 
поважати працю інших, то будуть 
проблеми з якістю благоустрою», 
— вважає начальник відділу 
Рустам Хамракулов.
Фахівці наголошують, що 
у затверджених вимогах 
до благоустрою вказано, 
що громадяни зобов'язані 
утримувати в належному 
стані об’єкти благоустрою (їх 
частини), що перебувають у їх 
власності або користуванні, а 
також визначену правилами 
благоустрою територію, прилеглу 
до цих об’єктів. Але чимало людей 
вимоги ігнорують, і справа не в 

коштах, а у вихованні.
«Біля подвір’я пенсіонерки буває 
чистіше, ніж біля двору багатія, 
для якого головне — порядок 
лише зі свого боку паркану. 
Те, що за нею – прибирати 
комунальникам. Багато громадян 
байдужі до сміття та чагарників 
біля своїх дворів», — розповідає 
Хамракулов.

• На переконання відділу контролю за благоустроєм, лише 
приписами та штрафами зробити Бориспіль чистим і охайним не 

вийде. Адже, кажуть, є чимало таких, хто ігнорує працівників відділу і 
штрафні санкції. Простий приклад — старе крісло, що півроку стоїть 
біля будинку на вул. В. Момота. Був припис — прибрати, порушника 

викликали на адмінкомісію. Але... крісло нині там.

• Підприємці, що 
працюють на 

вул. Лютневій, 
піклуються про 

комфорт клієнтів, 
вкладають 

200 тис. грн на 
впорядкування 

прилеглої 
території, 

облаштували 
тротуар біля 

магазинів.
Але у Борисполі 

багато 
бізнесменів, 

які працюють 
навіть у центрі 

міста і не дбають 
про фасади та 

благоустрій 
поблизу 

будівель, 
які мають у 

власності або 
орендують

• Настав час дієвих методів впливу на недобросовісних 
підприємців, які ігнорують правила благоустрою.

ЛЮДИ ДОБРІ, 
ДАВАЙТЕ ЖИТИ ЧИСТО!

«РОЗРУХА НЕ В КЛОЗЕТАХ,  
А В ГОЛОВАХ»

Наталія ТОКАРЧУК, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

Перший поверх 
багатоквартирного будинку 
на вул. Головатого, 15, де 
підприємці орендують 
комунальні приміщення, 
роками стоїть без ознак 
благоустрою як фасадів, так і 
прилеглої території. 

Економні підприємці змушують 
містян «милуватися» обдертими, 
нефарбованими фасадами 
і обшарпаними вивісками, 
спотикатися на напівзруйнованих 
сходах, переступати через 
сміття біля клумб. І це при тому, 
що торік перед будинком за 
кошти із міського бюджету 
проклали новий тротуар, 
відремонтували дорогу, нанесли 
розмітку, встановили паркан. 
Але підприємці дозволяють 
собі працювати по-старому і 
безкарно. І офіційний Бориспіль 
не в силах вплинути на горе-
бізнесменів. Коли місто 
візьметься за недобросовісних 
орендарів, «Вісті» запитали у 
керівника відділу контролю 

за благоустроєм Рустама 
Хамракулова. 
За словами Хамракулова, всі 
комерційні об’єкти на вул. 
Головатого, 15 внесені в план 
роботи на наступний тиждень. 
«Орендарям вручать приписи 
і вони будуть зобов’язані 
навести лад на прилеглій 
території та відремонтувати 
фасади комерційних об’єктів. На 
усунення недоліків дається п’ять 
днів, інакше на орендарів чекає 
адміністративний протокол та 
штраф», — пообіцяв Хамракулов. 
— Наші дії будуть жорсткими. 
Наступний штраф може бути у 
дво- і трикратному розмірі, а далі 
подання до суду про розірвання 
договору оренди», — зазначив 
він. 

НАГАДАЄМО, торік «Вісті» 
писали і знімали сюжет, де 
висвітлювали безлад на вул. 
Головатого, 15 і спеціаліст відділу 
контролю за благоустроєм 
обіцяв, що підприємців змусять 
прибрати безлад, але проблема 
не зрушилася з місця. Чи буде 
цьогорічна спроба вдалою — є 
великі сумніви. 

БІЗНЕСМЕНАМ НА  
вул. ГОЛОВАТОГО, 15 
НАЧХАТИ НА ПОРЯДОК

АТБ НА 35 КМ: МІСЦЯ 
МАЛО, АЛЕ БУДУЮТЬ

Ірина ГОЛУБ, фото автора

Приміщення тепер колишнього 
митно-ліцензійного складу не обі-
цяє стати чимось оригінальним. 
Уже встановлено каркас торгово-
го залу, який простягнуся надто 
близько до сусідньої багатоповер-
хівки ЖК «Престиж». Навіть якщо 

будівельним нормам така близь-
кість не суперечить, то візуально 
це виглядає непривабливо. 

Також є запитання щодо кіль-
кості паркувальних місць для су-
пермаркету. За документами, за-
будовник проблему вирішив. Про 
це повідомив «Вістям» заступник 
Бориспільського міського голови 

Дмитро Гопанчук після розгляду 
на виконкомі питання про місто-
будівні умови. За словами керівни-
ка, під паркувальний майданчик 
виділено частину прилеглої тери-
торії новобудови, яка колись бу-
ла зеленою зоною, але автомобілі 
перетворили її на ґрунтову доро-
гу. «Паркомісць для маркету не ви-
стачає за будівельними нормами, 
тому підприємство підписало до-
говір із сусіднім ОСББ», — підтвер-
див Гопанчук. Однак, яким точно, 
не уточнив. 

Мешканці мікрайону занепоко-
єні перспективою появи нового 
супермаркету та прогнозують, що 
він може стати причиною нових 
проблем у масштабах міста.  

 � У листопаді 2019 року ТОВ «АТБ-торгстрой» отримало 
містобудівні умови та обмеження на реконструкцію 
митно-ліцензійного складу під торгово-офісний центр із 
добудовою торгівельного залу на вул. Броварська, 1-а у 
Борисполі. Нині будівельні роботи у розпалі.

 � КАДРОВІ РОТАЦІЇ

Президент України Володимир 
Зеленський призначив 
тимчасово виконуючим 
обов’язки голови Київської 
обласної державної 
адміністрації Василя Володіна. 
Відповідний указ підписано 11 
березня 2020 року.

Нагадаємо, 4 березня Верховна 
Рада України на позачерговому 
засіданні підтримала оновлений 
склад Кабінету Міністрів 
України, запропонований 
новообраним Прем’єр-міністром 
Денисом Шмигалем. Зокрема, 
кандидатуру голови Київської 
облдержадміністрації Олексія 
Чернишова на посаду Міністра 
розвитку громад та територій 
України.
Своїм указом Президент України 
тимчасово поклав виконання 
обов’язків на заступника 
очільника Київщини Василя 
Володіна.

ДОВІДКА. Володін Василь 
Геннадійович народився 15 
квітня 1979 року в с. Корсунка 
Черкаської області. У 2001 році 
здобув вищу освіту, закінчивши 
Львівський національний 
університет ім. Івана Франка 
за спеціальністю «міжнародні 
відносини», кваліфікація 

«Спеціаліст з міжнародних 
відносин. Перекладач».
Василь Володін має звання 
Заслужений юрист України. Двічі 
нагороджений державними 
відзнаками – подякою прем’єр-
міністра України та почесною 
грамотою КМУ.
Трудову діяльність 
розпочав у 2002 році на 
посаді менеджера з питань 
зовнішньоекономічної діяльності 
приватного підприємства 
«Укрфермерпостач», м. Київ.
У 2004-му році прийшов на 
державну службу, де працював, 
зокрема, на посаді головного 
спеціаліста відділу з питань 
оподаткування управління та 
зовнішньоекономічної діяльності 

Департаменту фінансового 
законодавства Міністерства 
юстиції України.

З 2006 по 2010 рік працював у 
Державному агентстві України 
з інвестицій та інновацій, 
обіймаючи посади від заступника 
начальника юридичного 
управління – начальника відділу 
фінансового законодавства 
та розвитку ринків капіталу 
до директора юридичного 
департаменту Державного 
агентства.
У 2010 році Василь Володін 
став заступником генерального 
директора Державного 
підприємства «Державна 
інвестиційна компанія». У 
2011 – заступником Голови 
Спостережної Ради ПАТ 
«Український банк реконструкції 
та розвитку». З 2012-го по 2019-
й обіймав посаду директора 
Департаменту правового 
забезпечення Національної 
комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації.
До призначення на посаду 
заступника голови Київської 
облдержадміністрації був 
виконувачем обов’язків 
генерального директора ДП 
«Електронмаш».

НОВИЙ ГОЛОВА КИЇВСЬКОЇ ОДА
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 � ЛЛЄТЬСЯ ПІСНЯ � РОБОТА ПРОФЕСІОНАЛІВ

НА РЕКОРД ІЗ ПРОЕКТОМ  
«CHALLENGE 220 IN 2020»

КНИГА РЕКОРДІВ УКРАЇНИ — УКРАЇНСЬКИЙ АНАЛОГ ВСЕСВІТНЬО ВІДОМОЇ КНИГИ РЕКОРДІВ ГІННЕСА. ВОНА ФІКСУЄ УНІКАЛЬНІ ФАКТИ ТА 
ЗВЕРШЕННЯ, ДОСЯГНУТІ УКРАЇНЦЯМИ. ЗА 17 РОКІВ ІСНУВАННЯ ЇЇ РЕКОРДСМЕНАМИ СТАЛИ СОТНІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ. МОЖЛИВО, ЦЬОГО РОКУ 
ВОНА ПОПОВНИТЬСЯ ІМЕНЕМ НАШОГО ЗЕМЛЯКА, БОРИСПІЛЬЦЯ ОЛЕКСАНДРА БОЄВА, ЯКИЙ ПОСТАВИВ ПЕРЕД СОБОЮ АМБІТНЕ ЗАВДАННЯ — 
САМОСТІЙНО НАПИСАТИ ТА ВИКОНАТИ 220 МУЗИЧНО-ПІСЕННИХ КОМПОЗИЦІЙ ПРОТЯГОМ РОКУ.

ОЛЕКСАНДР 
БОЄВ 

Наталія ТОКАРЧУК

У 2020-му написати  
і виконати 220 пісень

Його проект так і називається 
— «Challenge 220 in 2020». Така 
проста і креативна назва легко за-
пам’ятовується та спрощує пошук 
композицій в інтернеті. За словами 
Олександра, починаючи з берез-
ня і до кінця року він кожного дня 
(крім вихідних) викладатиме одну 
композицію на спеціально ство-
реному Ютуб каналі. «Оригіналь-
ність моєї ідеї не тільки в кількості 
пісень, хоча написати та виконати 
220 пісень хорошої якості складно. 
Насправді це великий шматок ро-
боти, адже потрібні регулярні ре-
петиції, щоб надати якісний про-
дукт. Щодня це займає мінімум дві 
години, а потім кілька годин на ви-
хідних у студії звукозапису. Я вико-
ную пісню «вживу», без склейок, і 
це теж є унікальністю для компо-
зицій такого формату. Тематика пі-
сень різна: від сумних і вдумливих 
до гумористичних», — розповідає 
Олександр. 

За його словами, після щоден-
них репетицій впродовж тижня 
вихідні він присвячує запису п’я-
ти пісень у студії, а з понеділка 
щоденно (крім суботи та неді-
лі) викладає в ефір по одній піс-
ні. «Моя аудиторія — переважно 
дорослі, зрілі люди, які працюють. 
Я за своїм досвідом знаю, що до-
ма рідко вдається вийти в інтер-
нет та спокійно послухати музику, 
бо треба займатися домом, роди-
ною, дітьми. А от в понеділок, та й 
весь тиждень, прийшовши на ро-
боту, людина може отримати за-
ряд бадьорості на весь день, 2-3 
хвилини послухавши гарну піс-
ню. Саме тому я викладаю кожну 
композицію о 8-й годині ранку», 
— пояснює виконавець. Усі піс-
ні Олександр пише на бориспіль-
ській студії звукозапису «Гітарін», 

де є професійне обладнання, зав-
дяки якому глядач отримає якіс-
ні зображення та звук, хоч і в ама-
торському виконанні. 

Організатори української книги 
рекордів Гіннеса не відразу пого-
дилися з оригінальністю ідеї Олек-
сандра Боєва. «Ми з дружиною за-
реєструвалися в книзі рекордів, 
нам зателефонували організато-
ри. Спочатку вони засумнівали-
ся, але, перевіривши інформацію, 
прийшли до висновку, що це може 
бути новим та цікавим рекордом», 
— розповідає він. Номінація буде 
називатися «Найбільша кількість 
пісень на Ютуб каналі». У кінці ро-
ку після проведення відповідної 
експертизи рекорд може бути за-
фіксований. 

Фармацевт з 
пісенним даром

За освітою Олександр фармаце-
вт, уже багато років завідує фарма-
цевтичними складами у столиці. 
Але пісня супроводжувала його з 
дитинства. Каже, батьки розпові-
дають, що одного разу в дитячому 
садочку він видерся на літній па-
вільйон, щоб виконати пісню Ал-
ли Пугачової «Жизнь невозможно 
повернуть назад», чим викликав 
неабияку паніку серед виховате-
лів. Тоді родина ще мешкала у Ні-
меччині, в Дрездені, куди переїха-
ла разом з батьком-військовим. Та-
то Олександра вмів грати на гітарі 
й був першим вчителем сина. Влас-
ні пісні хлопець почав писати в 15 
років, уже повернувшись в Україну. 

Олександр зізнається, що має 
товстий «талмуд» із записами пі-
сень, які веде відтоді. «Деякі з тих 
творів, що я виконував уже в дорос-
лому віці, чи віддавав іншим вико-
навцям, написані мною ще у 18 ро-
ків, але про це важко здогадатися», 
— ділиться співрозмовник. Попри 
любов до музики, юнак обрав іншу 
професію. Спочатку вступив до Жи-

томирського фармацевтичного учи-
лища, потім закінчив Запорізький 
медичний університет. Працював у 
фармацевтичній галузі в Дніпропе-
тровську, Вінниці, Черкасах, у 2000-
му переїхав до Києва, а в 2005-му 
оселився в Борисполі.

Діти: «О, прикольно!»
Олександр Боєв розповідає, що 

колеги знають про його захоплен-
ня і щиро підтримують та вболіва-
ють за нове починання. Реакція ді-

тей-підлітків була стриманою та ти-
повою для їх віку. «Коли розповів 
про проект та показав перші пісні 
на Ютуб каналі, син з донькою ска-
зали: «О, прикольно!» — розповідає 
чоловік. Каже, дружина теж веде се-
бе стримано і не демонструє фана-
тичного захоплення, а він вдячний 
за таку позицію, бо вважає, що щи-
рість та чесність набагато кращі, 
ніж вдавані лестощі, і цінує критич-
ний погляд та власну думку. «Я не 
чекаю, що всі будуть казати, що я 
чи мої пісні класні й круті. Для мене 

це спосіб виразити те, що я думаю. 
Пісня повинна «чіпляти», її має бути 
не соромно показати, — ділиться 
Олександр. — Інколи слова та ме-
лодія приходять під впливом пе-
реглянутого фільму, почутої нови-
ни, зустрічі з друзями, вдалої прогу-
лянки. У мене завжди  при собі ци-
фровий диктофон — там записані 
акорди чи слова, які приходять зне-
нацька. Час від часу я переглядаю ці 
записи, і деякі з них стають поштов-
хом для написання композиції, а ін-
ші чекають свого часу».

Олександр БОЄВ,  
45 років. Народився на 
Сахаліні, з 2005 року 
мешкає в Борисполі. 
За професією — 
фармацевт. Має 
родину — дружину 
(теж фармацевта) і 
двох дітей — 15-річну 
доньку та 10-річного 
сина, які навчаються в 
міському НВК«Гімназія 
«Перспектива». 
За 30 років він написав 
сотні пісень, в т.ч. для 
групи «ФоллінгАп» 
(альбом із 18 пісень), 
Сергія Кузіна з 
RadioROKS (радіо Рокс) 
— майже 20 пісень. 
Власному творчому 
колективу Олександра 
«77CHASOFF» (77 
годин) — п’ять 
років. Два роки тому 
вони презентували 
перший альбом в 
бориспільському 
будинку культури 
на вул. Оврашка та 
випустили офіційний 
диск на Moon records.

• Щоб потрапити на Ютуб канал Олександра, достатньо набрати в браузері BOEV.TOP

 � ДОСЬЄ

 � Ми звикли відкрити кран і набрати 
чистої води, яка подається у домівки 
бориспільців якісно й безперебійно. Все 
це завдяки злагодженій роботі великого 
колективу професіоналів. Напередодні Дня 
комунальника «Вісті» завітали до КП ВКГ 
«Бориспільводоканал» і поцікавилися буднями 
підприємства.

Наталія ДОЛИНА, фото Сергій МАРЧЕНКО

Вода під контролем. Як правило, на роботу комунальних підприємств 
споживачі звертають увагу, отримавши платіжки, щоб обуритися високи-
ми тарифами. І мало хто замислюється, що в Борисполі, навіть при від-
ключенні електроенергії, перебоїв з водопостачанням і водовідведенням 
практично не буває.

Нині комунальна сфера країни не в найкращому стані, мережі старі та 
зношені, але працівники Бориспільводоканалу сумлінно виконують свою 
роботу, тому вода під контролем професіоналів.

«РОБОТА ЦІЛОДОБОВА»
Директор КП «Бориспільводоканал» Олександр ГАНУШ:
— Вода – це життя міста. А наші комунальні мережі – це артерії й вени, 

завдяки яким місто, як будь-який працездатний організм, отримує живиль-
ну вологу і виводить з нього відпрацьовані шлаки. Щоб організм був здо-
ровим, його кровоносну систему потрібно чистити і лікувати. Робота на на-
шому підприємстві цілодобова. Коли місто спить, наші працівники виїжд-
жають на виклики, ліквідують аварії, дбають про якість водопостачання.

«МАЛІ ЗАРПЛАТА І ПОВАГА»
Начальник дільниці каналізаційних мереж Володимир ВЕГЕРА:
— Нашу роботу споживачі не помічають, але вона важлива. Ми усуваємо 

проблеми каналізаційних мереж в процесі експлуатації. Техніка на підпри-
ємстві зараз значно краща, ніж 10 років тому, але без людських рук вона не 
працює. Хлопцям доводиться спускаються в чорнове відділення, куди сті-
кається вся каналізація, на глибину до 10 м. А зарплата в них мала! Хотіло-
ся б, щоб люди з більшою шаною ставилися до нашої роботи, розуміли, що 
вона важка і небезпечна. Прикро, що споживачі часто засмічують каналі-
зацію сміттям. Якби мешканці поважали себе і нас, було б менше проблем.

«ПІДПРИЄМСТВО РОЗВИВАЄТЬСЯ»
Інженер механізації та автоматизації виробничих процесів Юрій НОГА:
— Підприємство модернізується, впроваджує нові технології, зокрема, 

диспетчеризацію. Рік тому встановили Simple-Scada — систему автомати-
зації, що дає відображення стану всіх насосних станцій в режимі реально-
го часу, дозволяє вчасно реагувати на неполадки, пікові навантаження. 

«МОЖНА ПИТИ З-ПІД КРАНА»
Головний інженер КП «Бориспільводоканал» Анатолій ЯЦИНА:
— Коли в Борисполі трапляється відключення електроенергії, ми вико-

ристовуємо дизель-генератори, підключаємо їх до насосних станції, тому 
споживачі не відчувають дискомфорту в користуванні водопроводом і ка-
налізацією. Питну воду ми беремо з артезіанських свердловин, тому вона 
якісна, можна її пити з-під крана. 

• АВАРІЙНА БРИГАДА 
ВОДОПРОВОДУ. Начальник 

дільниці водопровідних мереж 
Іван Дзюбенко; майстер Анатолій 

Хурдепа; майстер Іван Дикий; 
слюсарі: Валерій Безлюда, Микола 

Соломка; бригадир Микола 
Литовка; електрозварювальник 

Іван Картіфузов; слюсарі: Анатолій 
Шлапак, Володимир Момот, Ігор 

Шетерляк. 

• АВАРІЙНА БРИГАДА ВОДОПРОВОДУ. Слюсар Віктор Симоненко, 
водій Михайло Іванча, слюсар із обслуговування бюветів Олексій 
Притупій, бригадир із ремонту бюветів Володимир Кляпчук, бригадир із 
ремонту водопроводів Григорій Герасимець, слюсар Олег Комар.

• ДІЛЬНИЦЯ ЕНЕРГЕТИКІВ. Головний енергетик Василь Кужель, 
електрик Валентин Рибеда, інженер механізації та автоматизації 
виробничих процесів Юрій Нога.
• КАНАЛІЗАЦІЙНО-НАСОСНА СТАНЦІЯ. Начальник дільниці 
слюсарів-ремонтників Роман Камінський, бригадир слюсарів-
ремонтників Петро Овсієнко, слюсар-ремонтник Володимир 
Мамайсур, слюсар-ремонтник Михайло Кузьменко, майстер слюсарів-
ремонтників Генадій Кузьменко.

• АБОНЕНТСЬКИЙ 
ВІДДІЛ. Начальник 

відділу Лариса 
Дернова, старший 

контролер Світлана 
Бідненко, оператор 

Світлана Онищенко, 
контролер Тетяна 
Деркач, оператор 

Юлія Дернова.

• ДІЛЬНИЦЯ 
КАНАЛІЗАЦІЙНИХ 
МЕРЕЖ. Начальник 
дільниці Володимир 
Вегера, слюсар 
Олександр Макода, 
бригадир Микола 
Коваленко; слюсарі: 
Юрій Руденко, 
Євгеній Павлюк, 
Анатолій Комащенко, 
Максим Жуковський, 
Денис Денисенко.

• БУХГАЛТЕРІЯ. 
Бухгалтери 
Валентина Мельник, 
Людмила Бойчас, 
Тетяна Пінчук, 
економіст Олена 
Антоненко, 
начальник планового 
відділу Олександра 
Литвиненко.

• Олександр ГАНУШ: 
«Щиро вітаю колектив із 
професійним святом!»

БОРИСПІЛЬВОДОКАНАЛ: 
ВАЖЛИВА МІСІЯ

• Родина співака переїхала в Бориспіль у 2005 році. 
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 � КРОСВОРД
За горизонталлю:
1. Зухвала, груба, нахабна людина. 4. Рідина, 

що міститься в клітинах, тканинах і порожнинах 
рослинних і тваринних організмів. 6. У релігій-
них віруваннях — творець, що створив світ і ке-
рує ним та вчинками людей. 9. Спортсмен, який 
займається силовими вправами. 11. Найбільша 
річка Франції. 13. Російське авто. 14. Брусок, 
брус. 15. Один із видів синтетичного волокна. 
17. У давньому фольклорі германських і ро-
манських народів — дух у вигляді потворного 
бородатого карлика. 19. Бог Сонця — один 
з головних богів у давньоєгипетській релігії. 
22. Автоматична телефонна станція. 23. Титул 
японського Імператора Ґо-Сакураматі. 25. Ір-
ландська республіканська армія. 26. Представ-
ник основного населення Татарстану. 27. Місто 
в Японії, у префектурі Фукуй. 29. Орган зору. 30. 
Урочистий вірш, присвячений якійсь видатній 
події, відомій особі. 32. Горда, пихата людина. 
34. Великий хижий птах родини яструбових, 
що водиться в горах або степах різних частин 
світу. 35. Порядок, який був установлений або 
склався. 38. Суворе покарання, відплата за 
що-небудь. 40. Рухома покришка, дверцята, 
що прикривають отвір всередину чого-не-
будь. 42. Довгий дерев'яний держак з двома 
металевими заокругленими ріжками на кінці, 
якими беруть і ставлять у піч або виймають з 
неї горщики, чавуни і т. ін. 43. Почуття відрази 
в поєднанні з гидливістю. 45. Рос. авто. 46. Мі-
сто на півночі Латвії, розташоване на кордоні з 
Естонією. 47. Мінський автомобільний завод.

За вертикаллю:
1. Уживається для вираження незгоди з 

чим-небудь, неприйнятності чогось (іноді з від-
тінком іронії). 2. Титан, який за наказом Зевса 
мусив вічно підтримувати небосхил. 3. Неосвіт-
лений простір; темрява. 4. Тулуб, корпус людини. 
5. Потомство рослинного або тваринного орга-
нізму, яке утворюється внаслідок вегетативного 
розмноження чи способом нестатевого поділу 
клітини. 6. Великий вечір з танцями. 7. Той, хто 
володіє мистецтвом виголошування промов. 8. 
Відгук на звертання. 10. За біблійною легендою 
— місце блаженного існування Адама та Єви. 12. 
Губи, рот. 16. У народів Середньої Азії — мудра 
шанована літня людина, а також форма ввічливо-
го звертання до чоловіків. 17. Швидкий біг коня 
навскач. 18. Внутрішня опорна частина споруди, 
установки. 20. Музичний лад, основою якого є 
малий тризвук з малою терцією. 21. Нагромад-
ження чого-небудь у великій кількості. 23. Місто 
в Японії, в префектурі Сідзуока. 24. Муніципалі-
тет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент 
Атлантичні Піренеї. 28. Раптовий напад на кого-, 
що-небудь. 31. Проміжок часу в десять днів. 33. 
Гіпотетичне поле, яке створюється живим орга-
нізмом. 34. Сукупність предметів, виробів (із тка-
нини, хутра, шкіри), якими покривають тіло. 36. 
Пташа качки. 37. Багаторічна тропічна й субтро-
пічна трав'яниста рослина з довгастим м'ясистим 
листям, укритим по краю шипами. 39. Вигук, що 
виражає подив, здогад, пригадування. 41. Суміш 
газоподібних продуктів, які виділяються в по-
вітря при згорянні чого-небудь. 42. Сімнадцята 
літера грецької абетки. 44. Стара назва літери «а».

За горизонталлю:
1. Хам. 4. Сік. 6. Бог. 9. Атлет. 11. Луара. 13. Лада. 14. Осла. 15. Енант. 17. Гном. 19. Амон. 22. 

Атс. 23. Іса. 25. Іра. 26. Татарин. 27. Оно. 29. Око. 30. Ода. 32. Пава. 34. Орел. 35. Уклад. 38. Кара. 
40. Ляда. 42. Рогач. 43. Огида. 45. Ока. 46. Апе. 47. Маз.

За вертикаллю:
1. Ха. 2. Атлант. 3. Мла. 4. Стан. 5. Клон. 6. Бал. 7. Оратор. 8. Га. 10. Едем. 12. Уста. 16. Аксакал. 

17. Галоп. 18. Остов. 20. Мінор. 21. Навал. 23. Іто. 24. Аро. 28. Наскок. 31. Декада. 33. Аура. 34. 
Одяг. 36. Кача. 37. Алое. 39. Ага. 41. Дим. 42. Ро. 44. Аз.

 � АНЕКДОТИ
Стартап для пенсіонерів. 
Піти в лікарню і сказати, що 
розмовляли на вокзалі з 
заробітчанами з Італії і у вас 
підвищилась температура. 
14 днів з харчуванням і 
безкоштовною діагностикою 
організму та відпочинком у 
диспансері вам гарантовано!

• • •
— Як тобі чай для схуднення?
— Нічого так, з тортиком 
можна пити...

• • •
Хочете спокійно спати в 
плацкарті на верхній полиці? 
Почепіть на великий палець 
бирку з номером.

• • •
Закарпатські лікарі 
спробували зробити ліки від 
коронавірусу. Кожного разу у 
них виходив бограч...

• • •
— Що ви порадите до цього 
вина?
— До цього вина ідеально 
підійде смажений чебурек з 
автовокзалу...

• • •
Старий зек, весь в наколках, 
заходить в кафе.
Дівчинка-офіціантка тихенько 
підходить і боязко приймає 
замовлення. Коли справа 
доходить до чаю, запитує:
— Який вам чай подати?
— Та неважливо, на свій смак 
принеси!
З жаху від можливого 
покарання за помилку, 
дівчинка просить ради на 
кухні. Заповзятливий кухар 
готує чифір кольору дьогтю. 
Спробувавши напій, зек, 
зітхнувши, зауважує:
— Так, дочко, бачу, життя тебе 
помотало!

• • •
Онуки лікаря вже другий рік 
не можуть прочитати, на кого 
написаний заповіт.

• • •
Мамо, я хочу татуювання!
— Неси ремінь, зараз 
наб'ємо!

• • •
— Алло, у мене принтер жує 
та мне папір. Можна з ним 
щось зробити?
— Поставте його в туалет!

• • •
— Чув, Василь сім разів 
переписував заповіт?
— А хто його примушував 
брати за жінку вчительку 
української мови?

• • •
В одеській бібліотеці 
розгнівана читачка:
— Дайте мені жалібну книгу!
— «Му-Му» підійде, чи ще 
жалібнішу?

• • •
Три дня вже протікає кран. 
Надивилася німецьких 
фільмів і думаю: викликати 
сантехніка чи не варто?..

• • •
Оголошення.
Куплю за безцінь землю в 
безграмотрого алкоголіка з 
села. Про себе: не китаєць, 
не єврей, а хитрожопий 
український патріот.

• • •
Молода заміжня дівчина 
на прийомі у досвідченої 
лікарки.
— Лікарю, що мені робити? 
Мій чоловік постійно хоче 
сексу! Що йому дати?
— Мій телефон!

 � ЗНАЙ НАШИХ!

ВікендСпільний гаманець
 � ВНЕСЕНІ ЗМІНИ

ЯК ВЗЯТИ МІЛЬЙОН У 
ГРОМАДСЬКОМУ БЮДЖЕТІ-2020

 � Минулорічний конкурс проектів громадського бюджету 
викликав невдоволення щодо порядку їх відбору, правил 
голосування тощо. Організатори обіцяли, що спірні моменти 
обговорять і внесуть зміни. Так, 4 березня у виконкомі 
Бориспільської міської ради працювала робоча група з 
питань громадського бюджету. Про цікаві моменти зустрічі 
дізнавалися «Вісті».

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 • Подання проектів 

Громадського бюджету-2020 
стартує 10 квітня і 
продовжиться до 17 травня 
включно. 

 • Форма подання не зміниться: 
проект подають он-лайн, 
у паперовому вигляді 
(додавши електронну версію 
для введення в систему) в 
пунктах супроводу або ж на 
електронну пошту, додавши 
скан-копії документів про місце 
проживання автора. 

 • Вимоги до автора незмінні: 
це громадянин віком від 
16 років, що проживає або 
зареєстрований в Борисполі; 
доказом цього може бути 
наявність реєстрації в 
паспорті або інші документи, 
що підтверджують факт його 
проживання чи навчання у 
місті. Після подачі проектів 
вони публікуються в системі 
автоматично, якщо подані он-

лайн, чи протягом трьох днів, 
якщо в паперовому вигляді. 

 • Після подання проектних 
пропозицій відбувається їх 
перевірка на відповідність 
положенням, критеріям 
тощо. Якщо проекти подані в 
неповній формі, автор матиме 
можливість доопрацювати 
проект. 

 • Після реєстрації проекти 
пройдуть експертизу у 
відповідних підрозділах щодо 
можливості їх реалізації. За 
висновками будуть відібрані до 
голосування. 

 • Голосування відбуватиметься з 
10 липня до 16 серпня.

 • Із 17 серпня до 25 серпня — 
визначать проекти-переможці, 
що надійдуть до головних 
розпорядників, які будуть 
здійснювати їх реалізацію у 
2021 році. 

 • Термін реалізації проектів із 1 
січня до 20 грудня наступного 
року. 

Як ділитимуть гроші
Обговорення грошових питань 

викликало емоції та суперечки. 
Член робочої групи Андрій Цві-

люк запропонував не обмежува-
ти максимальну суму проекту в 
рамках виділених на Громадський 
бюджет коштів (цього року — 1,5 
млн грн). Пропозицію підтримав 
активіст Микола Корніяка, заува-
живши, що рішення має бути за 
мешканцями міста і, якщо вони 
вирішать обрати один, але доро-
говартісний проект і не підтрима-
ють дрібні, то так і має бути. З ним 
погодився депутат Олег Верес, за-
значивши, що велика ідея легше 
об’єднує людей. 

Також звучали пропозиції обме-
жити максимальну вартість проек-
ту хоча б сумою, що становить 80% 
від загальної вартості громадсько-
го бюджету, щоб на дрібніші про-
екти (у випадку виграшу велико-
го) залишились кошти. 

Борис Шапіро запропонув ді-
лити проекти на дрібні, серед-
ні і великі й обмежитися мак-
симальною сумою на перемогу 
в 500 тис. грн. За його словами, 
мільйон — це інвестиція, яка по-
требує проектної документації, а 
пересічний громадянин не має 
можливості та коштів на це. Та-
кож Шапіро нагадав, що перева-
гу з голосами у минулорічному 
конкурсі «зробили» учні і вчите-
лі НВК «Гімназія «Перспектива». 
Шапіро висловив припущення, 
що  мільйон гривень довіряти не 
варто, поки не буде великої ідеї. 
Репліка іншого члена робочої 
групи: «Якщо у вас немає ідеї на 
мільйон, то це не значить, що її 
немає у вашого сусіда», — поста-
вила крапку в обговоренні.

У підсумку майже одноголос-
но (один проти) підтримали те, 

що цього року проекти не ділити-
муть за розміром, а максимальною 
сумою, на яку може бути подано 
проект, є мільйон гривень (із ура-
хуванням кошторисної документа-
ції та резерву 10%). У випадку, як-
що перемогу отримає найдорож-
чий проект, залишок суми (500 тис. 
грн) піде на реалізацію дрібніших 
проектів.

Для виграшу — 
мінімум 70 голосів

Пропозиція Андрія Цвілюка — 
не обмежувати кількість поданих 
проектів одним автором — не от-
римала підтримки. Вислухавши 
відповідь: «Якщо хтось може на-
писати багато проектів, то нехай 
домовиться з друзями і подасть 
проекти від їхнього імені», він зняв 
пропозицію з голосування. Тож за-
лишилася діюча норма: одна осо-
ба може подати два проекти. 

Також йшла мова про мінімаль-
ну кількість голосів підтримки. Як-
що у 2019 році виграли проекти 
із підтримкою в п’ять і сім голосів, 
цього року планку підвищили до 
70 «за» на етапі голосування. 

Мінімальна кількість голосів на 
етапі подання проекту — 20 за про-
ект вартістю менше 100 тис. і 35 го-
лосів за проект від 100 тис. грн. Од-
на людина може проголосувати не 
більше, ніж за три проекти.

Зазначалося, що не допуска-
тимуться до голосування проек-
ти, пов’язані з проведенням ре-
монтних чи оздоблювальних ро-
біт у комунальних закладах і про-
екти, що дублюють плани органів 
виконавчої влади й передбачені 
міськими цільовими програма-
ми. Проігноруються проекти, що 
мають комерційне чи агітаційне 
спрямування. 

Наталія Токарчук

Керівник відділу економіки міськвиконкому Ірина Гончаренко розповіла, 
що підготовча група розробила параметри громадського бюджету, які мо-
жуть змінюватися та затверджуватися щорічно залежно від ситуації, щоб що-
разу не доводилося змінювати програму. За її словами, зараз група працює з 
розробниками он-лайн платформи над удосконаленням процесу голосуван-
ня. Щодо складу робочої групи, яка була затверджена у 2019 році, Гончарен-
ко доповіла, що, на думку організаторів, оновлення її складу не потребується.

ДОЛЯ 
ПРОЕКТІВ-2019 
Наталія ТОКАРЧУК

На засіданні робочої групи 
з питань Громадського 
бюджету-2020 заслухали 
інформацію про реалізацію 
проектів, що виграли 
минулого року. 

Керівник головного управління 
міського ЖКГ В’ячеслав 
Толкач розповів, що проект 
про встановлення тенісних 
столів у мікрорайоні УМБ-17 
скоро реалізується. Труднощі 
викликав інший проект, за який 
відповідає управління ЖКГ 
— встановлення майданчика 
для воркауту (вуличних 
тренувань). «Майданчики з 
параметрами, закладеними 
в проекті, коштують від 211 
тис. грн, тоді як проектом 
передбачено 150 тис. грн. 
Тому управління обмежить 
кількість елементів воркауту», 
— повідомив Толкач.
Про проекти, розпорядником 
коштів яких є управління 
освіти і науки, доповіла 
Катерина Шабан. «Ремонт 
групи «Берізка» ДНЗ 
«Росинка» розпочнеться, 
якщо батьки дадуть згоду на 
тимчасове об’єднання груп. Із 
реалізацією проекту «Освітній 
простір для щасливих дітей» 
(благоустрій вестибюлю НВК 
«Гімназія «Перспектива») 
доведеться почекати, роботи 
проводитимуться в літній 
період», — зазначила Шабан. 
Щодо проекту «Небезпечним 
відходам безпечну 
утилізацію», Ірина Гончаренко, 
керівник відділу економіки, 
повідомила, що є пропозиція 
переглянути проект у частині 
утилізації батарейок, та 
залишити незмінною частину 
щодо інших небезпечних 
відходів — лампочок та 
ртутних термометрів. 
Причина — реалізація 
подібного проекту в ТЦ 
«Епіцентр» (мережа приймає 
батарейки та відправляє їх на 
утилізацію за власний кошт). 
Втім, зменшувати кількість 
виділених бюджетних коштів 
місто не збирається, навіть 
попри те, що В’ячеслав 
Толкач нагадав, що КП 
«ВУКГ» і без громадського 
проекту займається 
утилізацією батарейок (їх 
забирає організація, що 
має відповідну ліцензію). 
«Якщо реалізовувати 
громадський проект, то 
необхідно визначити місце 
для контейнерів та розробити 
відповідне положення», — 
сказав Толкач.
Необхідність цих дій заперечив 
автор проекту Андрій 
Цвілюк. «У визначений день 
на Європейську площу (чи 
інше місце) має приїжджати 
машина компанії, що має 
ліцензію на збір батарейок, 
які приносять люди, а міська 
рада оплачує», — на думку 
автора, це зекономить кошти, 
бо не потрібно утримувати 
приміщення та персонал.
Чому місто дублює два діючі 
проекти із батарейками — 
Епіцентру та ВУКГ — невідомо. 

 � ПОКИ НІЯК
СВЯТО  
У ДЮСШ

6-8 березня у Бориспільській 
ДЮСШ проведено відкриту 
першість ДЮСШ серед дівчат 
2009-2010 р.н. пам‘яті Вишні-
кова В.І. – тренера Бориспіль-
ського спортивного клубу «Ко-
лос» з хокею на траві. 

У змаганнях взяли участь сім 
команд з міст: Бориспіль, Суми, 
Коростень, Бердичів та Пол-
тава. Бориспіль представля-
ли дві команди ДЮСШ: коман-
да ДЮСШ «Колосок-2» виборо-
ла третє місце (в команді грали 
дівчата 2011-2012 р.н.), а « Ко-
лосок – 1» стала тріумфатором, 
перемігши у фіналі «Сумчаноч-
ку» (м. Суми) й виграла всі мат-
чі турніру.

Кращим гравцем відкритої 
першості Бориспільської ДЮСШ 
визнано спортсменку з «Коло-
сок-1» Вероніку Ляпіну. Приз 
глядацьких симпатій отримала 
наймолодша учасниця команди 
«Колосок -2»  Вікторія Жакупова. 
Кращими в командах стали Лілія 
Ільєнко (Колосок-1) і Анастасія 
Лобода (Колосок-2).

Нагородження провів син Виш-
нікова — Роман Володимирович. 
До речі, його син і онук Володи-
мира Івановича – Дмитро, успіш-
но займається у ДЮСШ на відді-
ленні плавання. Командам-при-
зерам були вручені медалі, кубки, 
дипломи та солодкі подарунки.

Активну участь в організації 
змагань взяли випускники-хо-
кеїстки команди майстрів Бори-
спільського спортивного клубу 
«Колос» 1989 року (вихованки 
Вишнікова В.І.)

Вдячність організатори ви-
словили президенту спортив-
ного клубу « Колос» м. Бори-
спіль Віктору Щеглю за солодкі 
призи, а Світлані Дьоміній — за 
майстер-клас та гарний настрій 
учасників змагань.

 � НОВИНИ КОРОТКО

Ірина ГОЛУБ

Незабаром у Борисполі ніщо 
не нагадуватиме, що у місті пра-
цював Укртелеком.

Вивіски на будівлі давно немає. 
На першому поверсі розташува-
лися два банки, які оформили фа-
сад своєю рекламою. Донедавна 
про першочергове призначен-
ня приміщення нагадували будки 
для таксофонів. А з 1 лютого 2020 
року компанія «Укртелеком» при-
пинила надавати послуги зв'яз-
ку через таксофони й розпочав-
ся їх демонтаж. Днями демонтува-
ти таксофонні будки розпочали в 
Борисполі. 

Саме підприємство давно зна-
ходиться поза зоною досяжно-
сті відвідувачів. Ще торік був зал 
для прийому відвідувачів, і мож-

на було потрапити на прийом, але 
восени 2019-го бориспільський 
«офіс» практично не працював. 
На початку 2020 року там з’явив-
ся ще один банк. 

Зв'язок із Укртелекомом лише те-

лефонний і непросто розібратися, 
як через їхню гарячу лінію вийти на 
оператора. Є ще шлях контакту че-
рез сторінку підприємства у Фейс-
буці, але задля прямого спілкуван-
ня доведеться їхати до офісу в Київ. 

УКРТЕЛЕКОМ ПОЗА ЗОНОЮ

690 тис. НА ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ
Наталія ДОЛИНА

Заступник Бориспільського 
міського голови Людмила 
Пасенко повідомила на 
апаратній нараді 10 березня, 
що оздоровчу кампанію-2020 
уже розпочато.

«На минулому тижні відбулося 
засідання оперативного штабу 
з питань реалізації міської 

програми відпочинку та 
оздоровлення дітей м. Бориспіль. 
Говорили про відпочинок не 
лише в літній період. Оздоровча 
кампанія розпочалася, ми 
працюємо спільно зі службою у 
справах дітей КОДА. Одна дитина 
вже поїхала відпочивати, у 
суботу відправляємо ще двох», — 
інформувала Пасенко.
Повідомлялося, що на 
оздоровлення дітей з міського 

бюджету виділено 690 тис. 500 
грн, із них 149 тис. 300 грн — на 
харчування в таборах з денним 
перебуванням, які плануються 
на базі всіх закладів освіти 
Борисполя.
Крім того, на закупівлю путівок 
для дітей соціальних категорій 
передбачено 390 тис. грн.
На оздоровлення дітей із 
особливими потребами виділено 
151 тис. 200 грн. 

 � СМАЧНОГО!

ПИРІГ ІЗ ЧЕРЕМШЕЮ
ІНГРЕДІЄНТИ: листкове тісто, 1 

скл. вершків, 0,5 скл. молока, 3 яй-
ця, 100 г черемші, 100 г твердого си-
ру, сіль, перець. 

ПРИГОТ УВАННЯ.  Тісто ви-
класти у форму, сформувавши 

бортики та запекти у духовці при 
200°С 15 хв. Черемшу порізати, 
додати в яєчно-вершкову суміш. 
Дістати основу з духовки, дода-
ти заливку, посипати сиром, за-
пікати при 190°С 30 хв. Подава-
ти охолодженим. 
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ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ 
БУДІВНИЦТВА КОМПЛЕКСУ З ВИГОТОВЛЕННЯ КОМ-

БІКОРМІВ ТА КОРМОВИХ ДОБАВОК НА ВУЛ. ЗАВОД-
СЬКІЙ, 4, МАСИВ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ», В МЕЖАХ 
ІВАНКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БОРИСПІЛЬСЬКОГО 

РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Підприємство з виготовлення комбікормів та кормових до-
бавок, що проектується, буде розміщено на вул. Заводській, 
4, масив «Бориспільський», в адміністративних межах Іванків-
ської сільської ради Бориспільського району, Київської області.

 Територія розташована в західній частині Іванківської сіль-
ської ради та межує з півдня, заходу, півночі з територіями 
промислового призначення. З північно-східної сторони вздовж 
ділянки проектування проходить Велика кільцева автодорога 
(далі — ВКАД) міста Києва. Під’їзд до території проектування 
здійснюється зі сторони автодороги, що примикає.

Територія проектування складається з двох земельних ді-
лянок:

— кадастровий номер — 3220884000:02:002:0209 (площа 
– 2,2 га);

— кадастровий номер — 3220884000:02:002:0207 (площа 
– 4 га).

Цільове призначення ділянок, що проектуються – для роз-
міщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних бу-
дівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості. За схемою планування Бориспільсько-
го району, ділянка проектування відноситься до виробничої 
зони. 

У 2019 р. для проммайданчику  комплексу з виготовлен-
ня комбікормів та кормових добавок   розроблено детальний 
план території ФОП «КУЛИК Є.С.», яким встановлено СЗЗ 
100 м згідно з вимогами «Державних санітарних правил пла-
нування та забудови населених пунктів», затверджених нака-
зом МОЗ України  від 19.06.1996р №173.

Будівництво комплексу передбачено в дев’ять черг.
Об'єкт проектування включає комплекс з виробництва 

комбікормів, склади, елеваторний комплекс, а також допоміж-
ні будівлі і споруди. 

Технологічними рішеннями елеваторного комплексу пе-
редбачається встановлення незалежних виробничих ліній 
приймання сухого або вологого зерна з автотранспорту, очи-
щення зерна, сушки вологого зерна у сушарках. Довготрива-
ле зберігання зерна забезпечується в силосах-сховищах, що 
обладнані системами примусової вентиляції.

Вантажообіг елеваторного комплексу складає 40000 т/рік шля-
хом прийому/відвантаження зернових культур з автотранспорту.

Технологічною схемою комплексу з виробництва комбікор-
мів та кормових добавок передбачено виготовлення повнора-
ціонних кормів для сільськогосподарських тварин та птиці у 
вигляді розсипу, гранул або крихти.

Продуктивність комплексу з виготовлення комбікормів 
складає 10 т/годину, 160 т/добу, 48000 т/рік. Режим роботи ви-
робничого комплексу прийнятий 300 днів на рік в 2 зміни, по 
8 годин кожна.

Доставка сировини зернової групи передбачається ав-
тотранспортом або механічним транспортом з елеватор-
ного комплексу; сировини мінеральної та білкової групи 
– автотранспортом в "біг-бегах"; сировини групи БВМД (білко-
во-вітамінних мінеральних добавок) – в мішкотарі; рідких ком-
понентів – у бочках.

Відвантаження готової продукції (комбікормів) здійснюєть-
ся насипом у автомобільні кормовози або фасується у мішко-
тару 25-50 кг.

Проектними рішеннями прийнято встановлення обладнан-
ня фірми 

BUHLER (Швейцарія) з урахуванням світового досвіду бу-
дівництва та експлуатації комбікормових підприємств.

Експлуатація об’єкту пов’язана з протіканням виробничих 
процесів та функціонуванням обладнання, що є джерелами 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Очі-
куються викиди пилогазоповітряної суміші від зерносушарок; 
викиди пилу при розвантаженні зерна з автотранспорту; ви-
киди пилу від аспіраційних систем технологічного обладнання 
елеваторного комплексу та комплексу з виробництва комбі-
кормів; викиди від дахових вентиляційних отворів силосів; ви-
киди при відвантаженні зерна в автомобільний транспорт; ви-
киди при відвантаженні відходів; викиди газоповітряної суміші 
від теплоенергетичного обладнання (котлів); викиди відпра-
цьованих газів від вантажного та легкового автотранспорту, 
що маневрує по території підприємства. 

Проектними рішеннями передбачається очищення викидів 
від основних технологічних процесів.

При розвантаженні зернових культур з автотранспорту 
спостерігається пилоутворення, тому передбачається осна-
щення приймальних бункерів аспіраційними системами з очи-
щенням запиленого повітря у циклонах 

ЦОЛ-12 зі ступенем очищення 97%. Для зниження викидів 

пилу в процесі транспортування зернових стрічковими норі-
ями передбачається встановлення фільтрів «16AVS6» зі сту-
пенем очищення 99,9%. Запилене повітря від зерноочисних 
машин перед викидом в атмосферу проходить 2 ступеня очи-
щення: на першому встановлений циклон «BUHLER №360» 
з ефективністю очищення 98%, на другому – циклон МН-108 
з ефективністю очищення 98%. Для зниження пилоутворен-
ня під час транспортування очищеного зерна з бункеру до 
зерносушарок передбачається встановлення на норіях філь-
трів «16AVS6» зі ступенем очищення 99,9%. Для очищення 
запиленого повітря, що відводиться від очисної машини TAS 
206А-6 (додаткова очистка) передбачена  аспіраційна систе-
ма, оснащена циклонами «BUHLER №360» з ефективністю 
очищення 98%.

Очищення зернової сировини при виготовленні комбікор-
мів передбачено в скальператорі MKZM-6375, де запилене 
повітря системою аспірації подається на очищення в малий 
фільтр MVRW з ефективністю очищення 96,2%.

Запилене повітря від процесів подрібнення зернової та мі-
неральної сировини за допомогою системи аспірації подаєть-
ся на очищення в фільтр високого тиску MVRU з ефективністю 
очищення 99,54%.

Запилене повітря від обладнання лінії гранулювання за до-
помогою системи аспірації подається на очищення в циклон 
MGXG-175 з ефективністю очищення 99,54%, після чого вики-
дається в атмосферне повітря (джерело викидів № 50). Влов-
лений пил повертається в технологічний процес.

Для надання послуг тимчасового проживання робітників 
виробництва, які працюють вахтовим методом, запроектова-
но  7 одномісних номерів на другому поверсі  будівлі їдаль-
ні з приміщеннями для тимчасового проживання працівників.    
Для надання  послуг у харчуванні  для працівників комплексу 
на першому поверсі будівлі їдальні з приміщеннями для тим-
часового проживання працівників запроектована  їдальня на 
48 посадкових місць.

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в при-
земному шарі атмосфери показав, що рівень забруднення 
атмосфери джерелами викидів, що проектуються, в межах 
нормативної санітарно-захисної зони (100 м) буде відповідати 
санітарно-гігієнічним вимогам. 

Водопостачання комплексу з виготовлення комбікормів та 
кормових добавок буде забезпечуватись від двох запроекто-
ваних артезіанських свердловин (основної та дублюючої).

У комплексі передбачаються окремі системи внутрішньої 
побутової (від сантехнічних приладів санвузлів, душових) та 
виробничої (від технологічного обладнання їдальні) каналі-
зації. Каналізаційні мережі від виробництва не передбачені в 
зв’язку з відсутністю стоків (згідно технологічних рішень вода 
подається на приготування пару без скиду в мережу каналі-
зації). Госппобутові стічні води через зовнішні мережі госппо-
бутової каналізації відводяться до станцій біологічної очистки 
«StandartPark» з подальшим скидом очищених стоків в нако-
пичувальні резервуари «StandartPark». З резервуарів очище-
ні стоки вивозяться спеціалізованими службами за окремим 
договором. 

Відведення дощових і талих стоків з території комплексу 
здійснюється вертикальним плануванням та влаштуванням 
системи дощоприймальних колодязів з подальшим скиданням 
у накопичувальну лагуну зливових стоків. Відведення стоків  у 
накопичувальну лагуну передбачено через сепаратор нафто-
продуктів «StandartPark» ПБМО-700-7. Далі очищені води мо-
жуть використовуватись для поливу газонів та миття доріг. 

Відходи, що утворюються внаслідок виробничої діяльності, 
утилізуються у відповідності з вимогами діючого законодавства.

Соціальне значення проектованої діяльності міститься в 
розвитку інфраструктури Бориспільського району, збільшенні 
бюджетних надходжень.

Проектною документацією передбачені заходи, що спря-
мовані на зниження негативного впливу експлуатації підпри-
ємства на компоненти природного середовища та забезпе-
чення їх нормативного стану.

В цілому комплекс розроблених природоохоронних заходів 
забезпечує виконання вимог законодавчих та нормативних 
документів, що стосуються охорони навколишнього природ-
ного середовища й здоров'я населення, та передбачає до-
тримання нормативних показників стану повітряного басейну.

Замовник зобов’язується здійснювати проектовану діяль-
ність у відповідності з діючими в Україні законодавчими та 
нормативними актами з охорони навколишнього середовища 
та екологічної безпеки.

Усі зауваження і пропозиції громадськості з оцінки впливу 
на довкілля надсилати на адресу: Київська обл., м. Бориспіль, 
вул. Завокзальна, 30, ТОВ «Кормінвест».

Замовник  
Директор ТОВ «КОРМІНВЕСТ В.В.Шаповал    
Генпроектувальник    
Директор ТОВ «АРХІВОЛЬТ ПРОЕКТ» Д.Ф.Писаревський        
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UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Чорний пірат"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 

Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 2.00, 5.00 Новини
9.30 Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.40, 14.10 Телепродаж
12.00 Д/ц "Аромати Чилі"
13.10, 0.55, 5.30 #ВУКРАЇНІ
13.40, 3.35 Бюджетники
14.25 Д/ц "Аромати Греції"
15.10 UA:Фольк
16.15 Д/ц "Вижити в дикій природі"
17.30, 0.25 Перша шпальта
18.20, 2.40 Тема дня
19.20 Д/ц "Світ дикої природи"
19.55 Д/ц "Супер-Чуття"
20.30 Д/ц "Дикі тварини"
21.25, 2.20 UA:Спорт
21.35 "Зворотний відлік"
0.00 Схеми. Корупція в деталях
1.20 Спільно
1.45 Своя земля
4.05 Енеїда

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.20, 

5.15 ТСН
9.25, 18.00 "Життя відомих людей 2020"
10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Міняю жінку"
13.25, 14.25 "Світ навиворіт: Камбоджа"
15.20, 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45, 21.45 Мелодрама "Доктор Віра"
22.45 "Гроші 2020"
0.00 "Дубінізми 2020"
0.30 "Голос країни 10"
2.20 Мелодрама "Школа"

ІНТЕР
5.25, 22.00 "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, 18.00, 19.00, 2.05 "Стосується 

кожного"
11.10, 12.25 Х/ф "Зорро"

14.00 Х/ф "Христина"
15.50 "Чекай на мене. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок. Особливий випадок. 

Привіт з минулого" Прем'єра
23.45 Т/с "Розвідники" (16+)
1.00 Т/с "СБУ. Спецоперація"
3.35 "Орел і Решка. Шопінг"
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20 Місія: краса. Новий сезон
12.20, 3.10 Реальна містика
14.20, 15.30, 4.45 Агенти справедливості 

(12+)
17.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Зречення" 9, 10 с. (12+)
23.30 Х/ф "Пізня любов"
1.35 Телемагазин
2.05 Зоряний шлях

ICTV
4.45 Скарб нації
4.55 Еврика!
5.05 Служба розшуку дітей
5.10 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.55 Громадянська оборона
6.40 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.10, 19.10 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.00 Х/ф "Спеціальне завдання" (16+)
11.45, 13.15 Х/ф "Не відступати і не 

здаватись" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.20 Х/ф "Миротворець" (16+)
16.55 Х/ф "Від колиски до могили" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Теорія змови Прем'єра
21.20 Т/с "Нюхач-4" (16+)
22.15 Свобода слова
23.55 Х/ф "Операція "Відплата" (18+)
1.35 Національний відбір. Євробачення 

2020 г.
1.50 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
6.00, 7.05 Kids Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.10 Варьяти (12+)

9.00 Діти проти зірок
11.00 Х/ф "Янголи Чарлі"
12.50 Х/ф "Хоббіт: Пустка Смоґа" (16+)
16.10 Х/ф "Хоббіт: Битва п'яти воїнств" 

(16+)
19.00 Від пацанки до панянки (16+)
21.10 Х/ф "Згадати все" (16+)
23.20 Х/ф "Оселя зла: Потойбічне життя" 

(18+)
1.20 Т/с "Київ днем і вночі" (16+)
2.20 Служба розшуку дітей
2.25 Зона ночі
4.10 Абзац

СТБ
5.45 За живе! (16+)
7.00 Все буде добре!
9.15 Т/с "Коли ми вдома"
11.05 МастерШеф (12+)
14.35 Хата на тата (12+)
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00, 0.35 Т/с "Сліпа" (12+)
18.55, 22.45 Один за всіх (16+)
19.50 Т/с "Ніщо не трапляється двічі" 

(12+)
23.40 Слідство ведуть екстрасенси (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 "Шалені перегони 2018"
8.00 "ДжеДАІ 2019"
9.55, 18.15 "Спецкор"
10.30, 18.50 "ДжеДАІ"
11.05 "Загублений світ"
14.05 "Помста природи"
14.25 Х/ф "Страхувальник"
16.25 Х/ф "Макс Пейн"
19.25, 20.20 Т/с "Карпатський рейнджер"
21.20, 22.55 Т/с "CSI: Місце злочину-7"
0.40 Х/ф "Вампаріах"
2.00 "Облом.UA."

НТН
5.00 "Top Shop"
5.15 Х/ф "Несправедливість"
7.45, 16.50, 20.50, 3.50 "Випадковий 

свідок"
8.25 Х/ф "У зоні особливої уваги"
10.15, 22.30 Т/с "Міст" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 3.20 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.00, 4.35 "Правда життя"
15.10 "Правда життя. Професійні байки"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.45 Х/ф "Командос" (16+)
4.05 "Речовий доказ"

ПОНЕДІЛОК, 16 БЕРЕЗНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Чорний пірат"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 

Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.00, 5.00 Новини
9.30 Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.40, 14.10 Телепродаж
12.00 Д/ц "Аромати Чилі"
13.10, 22.15 Святі та грішні
14.25 Д/ц "Аромати Греції"
15.10, 3.35, 5.30 #ВУКРАЇНІ
15.45 Бюджетники
16.15 Д/ц "Вижити в дикій природі"
17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.20, 2.40 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за виживання"
19.55 Д/ц "Супер-Чуття"
20.30 Д/ц "Дикі тварини"
21.30, 23.50, 2.25 UA:Спорт
21.40 Наші гроші
0.00 "Зворотний відлік"
1.45 Своя земля
4.05 UA:Фольк. Спогади

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.30, 

5.20 ТСН
9.25, 18.00 "Життя відомих людей 2020"
10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Міняю жінку"
13.30, 14.30 "Світ навиворіт: Камбоджа"
15.30, 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45, 21.45 Мелодрама "Доктор Віра"
22.45, 0.40 "Одруження наосліп"
2.15 Мелодрама "Школа"

ІНТЕР
5.25, 22.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
13.00 Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)
14.45, 15.40 "Речдок"

16.30 "Речдок. Особливий випадок. Чуже 
багатство"

18.00, 19.00, 1.55 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок. Особливий випадок. 

Привіт з минулого"
23.45 Т/с "Розвідники" (16+)
1.00 Т/с "СБУ. Спецоперація"
3.25 "Орел і Решка. Шопінг"
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.15 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20 Місія: краса. Новий сезон
12.20, 3.10 Реальна містика
14.20, 15.30, 4.45 Агенти справедливості 

(12+)
17.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Зречення" 11, 12 с. (12+)
23.20 Контролер
0.00 Х/ф "Вічна казка"
1.45 Телемагазин

ICTV
4.20 Скарб нації
4.30 Еврика!
4.35 Факти
4.55 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40, 20.15 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05 Теорія змови
11.00 Секретний фронт. Дайджест
11.45, 13.20 Х/ф "Вбивча швидкість" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.20 Х/ф "Не відступати і не 

здаватись" (16+)
16.40 Х/ф "Денне світло" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
21.20 Т/с "Нюхач-4" (16+)
22.30 Х/ф "Крикуни" (16+)
0.25 Х/ф "Крикуни-2: полювання" (18+)
2.00 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
6.00, 7.05 Kids Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.10 Варьяти (12+)
8.40 Х/ф "Двохсотрічна людина"
11.00 Т/с "Завзяті домогосподарки" (16+)

13.10 Шалена зiрка (12+)
15.10, 19.00 Хто проти блондинок (12+)
21.00 Х/ф "Стартрек" (16+)
23.30 Х/ф "Обитель зла: Відплата" (18+)
1.20 Т/с "Київ днем і вночі" (16+)
2.20 Зона ночі
4.10 Абзац

СТБ
5.45 За живе! (16+)
7.00 Все буде добре!
9.15 Т/с "Коли ми вдома"
12.05 МастерШеф (12+)
15.25 Хата на тата (12+)
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Сліпа" (12+)
18.55 Один за всіх (16+)
19.50 Т/с "Ніщо не трапляється двічі" 

(12+)
22.45 Таємниці ДНК (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00, 7.50 Т/с "Удар у відповідь-5"
9.30, 18.15 "Спецкор"

10.10, 18.50 "ДжеДАІ"
10.50, 17.15 "Загублений світ"
12.55 "Помста природи"
13.15 Х/ф "Мистецтво війни"
15.25 Х/ф "Медальйон"
19.25, 20.20 Т/с "Карпатський рейнджер"
21.20, 22.55 Т/с "CSI: Місце злочину-7"
0.40 "Облом.UA."
3.50 КУ з футболу "Десна"- "Ворскла"
5.30 Телемагазини

НТН
5.00 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Штольня" (16+)
7.45, 16.50, 20.50, 2.25 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 1.55 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Хід у відповідь"
10.40, 22.30 Т/с "Міст" (16+)
12.50 "Свідок. Агенти"
14.00, 4.15 "Правда життя"
15.15 "Правда життя. Професійні байки"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.45 "Таємниці кримінального світу"
3.15 "Речовий доказ"

ВІВТОРОК, 17 БЕРЕЗНЯ

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92
Забезпечуємо житлом та харчуванням

КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
БАРМЕНА-ОФІЦІАНТА 
ПОКОЇВКУ
ГОТУВАЧА БІЛИЗНИ
ВОДІЯ КАТ. В,С,Д
ОХОРОНЦЯ (ПОЗМІННО)
СЛЮСАРЯ З РЕМОНТУ 
АВТО НА СТО
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UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Чорний пірат"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 

Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.00, 5.00 Новини
9.30 Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.40, 14.10 Телепродаж
12.00 Д/ц "Аромати Іспанії"
13.10 Енеїда
14.25 Д/ц "Аромати Південної Африки"
15.10, 0.00 Святі та грішні
16.15 Д/ц "Вижити в дикій природі"
17.30 Наші гроші
18.20, 2.40 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за виживання"
19.55 Д/ц "Супер-Чуття"
20.30 Д/ц "Дикі тварини"
21.30, 23.50, 2.25 UA:Спорт
21.40 Бюджетники
22.15 Т/с "Епоха честі"
0.55 Розсекречена історія
1.45 Своя земля
3.35 Спільно
4.05 UA:Фольк. Спогади
5.30 #ВУКРАЇНІ

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.30, 

5.20 ТСН
9.25, 18.00 "Життя відомих людей 2020"
10.20 "Життя відомих людей"
11.15, 12.20 "Міняю жінку"
13.25 "Світ навиворіт: Камбоджа"
14.25 "Світ навиворіт - 2: Індія"
15.25, 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45, 21.45 Мелодрама "Доктор Віра"
22.45, 23.50, 0.40 "Світ навиворіт 11: 

Китай"
1.10 Мелодрама "Школа"

ІНТЕР
5.25, 22.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
13.00 Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)

14.45, 15.40 "Речдок"
16.35 "Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство"
18.00, 19.00, 1.55 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок. Особливий випадок. 

Привіт з минулого"
23.45 Т/с "Розвідники" (16+)
1.10 Т/с "СБУ. Спецоперація"
3.25 "Орел і Решка. Шопінг"
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20 Місія: краса. Новий сезон
12.20, 3.10 Реальна містика
14.20, 15.30, 4.45 Агенти справедливості 

(12+)
17.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Зречення" 13, 14 с. (12+)
23.30 Х/ф "Любов з пробірки" (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Зоряний шлях

ICTV
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30 Студія Вашинґтон
4.35 Факти
4.55 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40, 10.05 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.30, 13.20 Х/ф "Пегас проти химери" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Х/ф "Крикуни" (16+)
16.15 Х/ф "Сфера" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
21.20 Т/с "Нюхач-4" (16+)
22.30 Х/ф "28 днів потому" (18+)
0.30 Х/ф "28 тижнів потому" (18+)
2.10 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
6.00, 7.05 Kids Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.10 Варьяти (12+)
9.10 Х/ф "Небесні гінці"

11.00 Т/с "Завзяті домогосподарки" (16+)
13.10 Шалена зiрка (12+)
15.10, 19.00 Суперінтуїція (12+)
21.00 Х/ф "Стартрек: Відплата" (16+)
23.40 Х/ф "Обитель зла: Фінальна глава" 

(16+)
1.40 Т/с "Київ днем і вночі" (16+)
2.35 Служба розшуку дітей
2.40 Зона ночі
4.10 Абзац

СТБ
5.45 За живе! (16+)
7.00 Все буде добре!
8.50 Т/с "Коли ми вдома"
11.30 МастерШеф (12+)
15.25 Хата на тата (12+)
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00, 0.35 Т/с "Сліпа" (12+)
18.55 Один за всіх (16+)
19.50 Т/с "Ніщо не трапляється двічі" 

(12+)
22.45 Давай поговоримо про секс (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 Т/с "Удар у відповідь-5"
7.50 Т/с "Удар у відповідь-6"

9.30, 18.15 "Спецкор"
10.10, 18.50 "ДжеДАІ"
10.50, 17.15 "Загублений світ"
13.35 "Помста природи"
13.45 Х/ф "Небезпечний Бангкок"
15.25 Х/ф "Гнів"
19.25, 20.20 Т/с "Карпатський рейнджер"
21.20, 22.55 Т/с "CSI: Місце злочину-7"
0.40 "Облом.UA."
3.50 23 тур ЧУ з футболу "Дніпро-1"- 

"Маріуполь"
5.30 Телемагазини

НТН
5.00 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Повернення немає"
7.55, 16.50, 20.50, 2.30 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.00 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Екіпаж машини бойової"
10.25, 22.30 Т/с "Міст" (16+)
12.50 "Будьте здоровi"
14.05, 4.10 "Правда життя"
15.20 "Правда життя. Професійні байки"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.45 "Таємниці кримінального світу"
3.10 "Речовий доказ"

СЕРЕДА, 18 БЕРЕЗНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 16 — 22 БЕРЕЗНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Чорний пірат"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 

Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.00, 5.00 Новини
9.30 Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.40, 14.10 Телепродаж
12.00 Д/ц "Аромати Іспанії"
13.10, 4.05 UA:Фольк. Спогади
14.25 Д/ц "Аромати Південної Африки"
15.10, 0.00 Енеїда
16.15 Д/ц "Вижити в дикій природі"
17.30, 5.30 #ВУКРАЇНІ
18.20, 2.40 Тема дня
19.20 Д/ц "Боротьба за виживання"
19.55 Д/ц "Супер-Чуття"
20.30 Д/ц "Дикі тварини"
21.30, 23.50, 2.25 UA:Спорт
21.40 Схеми. Корупція в деталях
22.15 Т/с "Епоха честі"
0.55 Розсекречена історія
1.45 Своя земля
3.35 Перша шпальта

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.50, 

5.20 ТСН
9.25, 18.00 "Життя відомих людей 2020"
10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Міняю жінку"
13.25, 14.25 "Світ навиворіт - 2: Індія"
15.25, 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45, 21.45 Мелодрама "Доктор Віра"
22.30 "Право на владу 2020"
1.00 "Гроші 2020"
2.15 Мелодрама "Школа"

ІНТЕР
5.25, 22.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
13.00 Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)

14.45, 15.40 "Речдок"
16.35 "Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство"
18.00, 19.00, 1.55 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок. Особливий випадок. 

Привіт з минулого"
23.45 Т/с "Розвідники" (16+)
1.10 Т/с "СБУ. Спецоперація"
3.25 "Орел і Решка. Шопінг"
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20 Місія: краса. Новий сезон
12.20, 3.10 Реальна містика
14.20, 15.30 Агенти справедливості (12+)
17.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Зречення" 15, 16 с. (12+)
23.20 Слідами
0.00 Х/ф "Дружина Штірліца" (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Зоряний шлях

ICTV
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.30 Студія Вашингтон
4.35 Факти
4.55 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05 Секретний фронт
12.05, 13.15 Х/ф "Спеціальне завдання" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.20 Х/ф "Вбивча швидкість" (16+)
16.55 Х/ф "Холостяцька вечірка-3" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі. Дайджест
21.20 Т/с "Нюхач-4" (16+)
22.25 Х/ф "Сфера" (16+)
0.45 Х/ф "Тонка червона лінія" (16+)
3.35 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ
6.00, 7.15 Kids Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20 Варьяти (12+)
9.10 Х/ф "Робосапіен: Перезавантаження"

11.00 Т/с "Завзяті домогосподарки" (16+)
13.10 Шалена зiрка (12+)
15.10, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Трон: Спадок" (16+)
23.30 Х/ф "Привиди Марса" (18+)
1.20 Т/с "Київ днем і вночі" (16+)
2.20 Служба розшуку дітей
2.25 Зона ночі
4.10 Абзац

СТБ
5.45 За живе! (16+)
7.00 Все буде добре!
8.50 Т/с "Коли ми вдома"
11.55 МастерШеф (12+)
15.25 Хата на тата (12+)
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с "Сліпа" (12+)
18.55 Один за всіх (16+)
19.50 Т/с "Ніщо не трапляється двічі" 

(12+)
22.45 Я соромлюсь свого тіла (16+)

КАНАЛ "2+2.
6.00, 7.50 Т/с "Удар у відповідь-6"
9.30, 18.15 "Спецкор"
10.10, 18.50 "ДжеДАІ"

10.50, 17.15 "Загублений світ"
12.45 "Помста природи"
13.20 Х/ф "Перехрестя"
15.15 Х/ф "Малавіта"
19.25, 20.20 Т/с "Карпатський рейнджер"
21.20, 22.55 Т/с "CSI: Місце злочину-7"
0.35 "Облом.UA."
3.50 23 тур ЧУ з футболу "Зоря"- 

"Шахтар"
5.30 Телемагазини

НТН
5.00 "Top Shop"
6.20 Х/ф "Шереметьєво-2"
7.55, 16.50, 20.50, 2.30 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.00 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Алмази для Марії"
10.25, 22.30 Т/с "Міст" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.00, 18.20, 4.10 "Правда життя"
15.15 "Правда життя. Професійні байки"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.45 "Таємниці кримінального світу"
3.15 "Речовий доказ"

ЧЕТВЕР, 19 БЕРЕЗНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Чорний пірат"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 

Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.45, 19.00, 

21.00, 23.15, 2.00, 5.00 Новини
9.30 Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.40, 13.45 Телепродаж
12.00 Д/ц "Аромати Іспанії"
13.10 Д/ц "Мегаполіси"
14.05, 0.00 Біатлон. Кубок світу. IX етап. 

Спринт 7, 5 км. Жінки
15.55, 20.30 Д/ц "Дикі тварини"
16.30 Пліч-о-пліч
16.45 Схеми. Корупція в деталях
17.15 VoxCheck
17.20, 2.35 Біатлон. Кубок світу. IX етап. 

Спринт 10 км. Чоловіки
19.20 Д/ц "Боротьба за виживання"
19.55 Д/ц "Супер-Чуття"
21.30, 23.50, 2.25 UA:Спорт
21.40 Перша шпальта
22.15 Т/с "Епоха честі"
1.30, 5.30 #ВУКРАЇНІ
4.05 UA:Фольк. Спогади

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 4.35 

ТСН
9.25, 18.00 "Життя відомих людей 2020"
10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Міняю жінку"
13.25, 14.25 "Світ навиворіт - 2: Індія"
15.30, 17.10 Т/с "Величне століття. 

Роксолана"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.15 "Чистоnews 2020"
20.25 "Ліга сміху 2020"
22.30 "Ліга сміху"
0.35 Комедія "Термінал"
3.25 "Гроші 2020"
5.20 "Світське життя. 2020"

ІНТЕР
5.25, 22.00 "Слідство вели... з Леонідом 

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

10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
13.00 Х/ф "Закони привабливості"
14.45, 15.40, 23.45 "Речдок"
16.35 "Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство"
18.00, 1.30 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
3.00 Д/п "Запрограмовані долі"
3.55 Х/ф "Між високих хлібів"
5.05 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Х/ф "Паперові квіти" (12+)
12.30 Т/с "Стань моєю тінню" 1, 2 с. (12+)
15.30 Т/с "Стань моєю тінню" (12+)
17.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 Гучна справа
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "Забута жінка" 1, 2 с. (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Забута жінка" (16+)
3.50 Реальна містика
5.30 Зоряний шлях

ICTV
4.10 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30 Студія Вашингтон
4.35 Факти
4.55 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05 Антизомбі. Дайджест
11.05 Х/ф "Божевільня" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 22.40 "На трьох" (16+)
14.50, 16.20 Х/ф "Термінова доставка" 

(16+)
17.00 Х/ф "Нью-йоркське таксі"
18.45 Факти. Вечір
20.05 Дизель шоу (12+)
0.30 Х/ф "28 днів по тому" (18+)
2.20 Х/ф "28 тижнів по тому" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
6.00, 7.45 Kids Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.50, 1.15 Варьяти (12+)

9.50 Х/ф "Обитель зла: Фінальна глава" 
(16+)

11.50 Х/ф "Стартрек" (16+)
14.20 Х/ф "Стартрек: Відплата" (16+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Залізна людина" (16+)
23.20 Х/ф "Священик" (18+)
1.10 Служба розшуку дітей
3.00 Зона ночі

СТБ

5.55 Хата на тата (12+)
15.20, 18.05, 19.00 Холостяк (12+)
17.25 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
22.45 Т/с "Одна брехня на двох"

КАНАЛ "2+2".

6.00, 7.50 Т/с "Удар у відповідь-6"
9.30, 18.15 "Спецкор"
10.10, 18.50 "ДжеДАІ"
10.50, 17.15 "Загублений світ"

12.50, 3.50 "Цілком таємно-2017"
13.15 "Помста природи"
13.35 Х/ф "Макс Пейн"
15.25 Х/ф "Відсіч"
19.25 Х/ф "Міцний горішок"
22.00 Х/ф "Поза законом"
23.55 Х/ф "Франкенштейн"
1.30 "Облом.UA."
5.30 Телемагазини

НТН
5.00 "Top Shop"
6.00 Х/ф "А життя продовжується" (16+)
7.55, 16.50, 20.50, 2.35 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.05 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Посейдон" поспішає на 

допомогу"
10.15, 22.30 Т/с "Міст" (16+)
12.50, 4.10 "Правда життя"
15.15 "Правда життя. Професійні байки"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.45 "Таємниці кримінального світу"
3.10 "Речовий доказ"

П'ЯТНИЦЯ, 20 БЕРЕЗНЯ

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

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 16 — 22 БЕРЕЗНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Чорний пірат"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 

Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 2.00, 5.30 Новини
9.30, 3.15 Енеїда
10.30, 12.30 Телепродаж
10.45 М/с "Книга джунглів"
12.45, 21.20 Д/ц "Дикі тварини"
13.55 Д/ф "Заміновані вірністю" (12+)
15.00, 0.20 Біатлон. Кубок світу. IX етап. 

Гонка переслідування 10 км. 
Жінки

16.05 #ВУКРАЇНІ
16.35 Пліч-о-пліч
17.00, 1.20, 5.00 Бюджетники
17.35, 2.20 Біатлон. Кубок світу. IX етап. 

Гонка переслідування 12, 5 км. 
Чоловіки

18.40, 1.45 Своя земля
18.50 Д/ц "Боротьба за виживання"
19.20 Д/ц "Особливий загін"
20.25 Д/ц "Світ дикої природи"
22.00 Х/ф "Іній" (16+)
4.10 Сильна доля

КАНАЛ "1+1"

6.05, 7.00 "Життя відомих людей 2020"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 Драма "Зелена миля"
14.00 Комедія "1+1"
16.25, 21.30 "Вечірній квартал"
18.30 "Розсміши коміка 2020"
19.30, 5.20 ТСН
20.15, 4.20 "Чистоnews 2020"
20.25 "Українські сенсації 2020"
23.25, 0.25 "Світське життя. 2020"
1.25 Трилер "Експедиція "Ноїв ковчег"

ІНТЕР

5.35 "Чекай на мене. Україна"
7.10 Х/ф "Балада про доблесного лицаря 

Айвенго"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"

11.00 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса і 
доктора Ватсона. Знайомство"

13.40 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса і 
доктора Ватсона. Скарби Агри"

16.30 Т/с "Страсті по Зінаїді" (12+)
20.00, 2.40 "Подробиці"
20.30 "Крутіше всіх. Найкраще"
22.25 Т/с "Однолюби"
1.55 Д/п "Анатомія катастроф"
3.10 "Орел і Решка. Шопінг"
4.35 "Орел і решка. Дива світу 2"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 5.30 Зоряний шлях
9.00 Т/с "Зречення" 9, 14 с. (12+)
15.20 Т/с "Зречення" 15, 16 с. (12+)
17.00 Т/с "Повернення до себе" 1, 2 с. 

(16+)
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Повернення до себе" (16+)
23.00 Т/с "Провінціалка" 1, 3 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Провінціалка" (12+)
3.00 Реальна містика

ICTV
5.05 Скарб нації
5.10 Еврика!
5.20 Факти
5.55 Особливості національної роботи
6.40 Т/с "Відділ 44" (16+)
8.30 Перше, друге і компот! Прем'єра
9.15 Т/с "Дільничний з дврз" (16+)
12.45 Факти. День
13.00 Дизель шоу (12+)
14.55 Т/с "Нюхач-4" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Механік-2: воскресіння" (16+)
20.55 Х/ф "Перевізник-3" (16+)
22.45 Х/ф "Перевізник: спадщина" (16+)
0.25 Х/ф "Пегас проти химери" (16+)
2.00 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
6.00, 6.45 Kids Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
6.50, 23.40 Варьяти (12+)
8.50 Хто зверху? (12+)

12.50 Х/ф "Бетховен"
14.40 Х/ф "Бетховен 2"
16.10 М/ф "Кролик Пітер"
18.10 Х/ф "Людина зі сталі" (16+)
21.00 Х/ф "Залізна людина 2" (16+)
1.40 Зона ночі

СТБ

5.40 Прокинься з Ектором!
7.30 Т/с "Ніщо не трапляється двічі" (12+)
15.50, 19.00 МастерШеф Професіонали 

(12+)
22.05 Хата на тата (12+)
0.50 Т/с "Сліпа" (12+)

КАНАЛ "2+2"

6.00, 8.55 "Загублений світ"
7.55 "ДжеДАІ 2019"
12.55 Х/ф "Останній кордон"
14.45 Х/ф "Петля часу"
16.50 Х/ф "Міцний горішок"
19.15 Х/ф "Міцний горішок-2"

21.40 Х/ф "Гра смерті"

23.30 Х/ф "Мега-акула проти Крокозавра"

1.00 "Облом.UA."

4.20 "Цілком таємно-2017"

НТН

5.00, 4.45 "Top Shop"

5.30 Х/ф "Дорога в пекло"

8.45 Х/ф "Хазяїн тайги"

10.20 Х/ф "Зникнення свідка"

12.00 "Легенди карного розшуку"

15.35, 3.15 "Випадковий свідок"

18.00 "Переломні 80-ті"

19.00, 2.45 "Свідок"

19.30 Х/ф "Міміно"

21.20 Х/ф "Лорд Дракон"

23.20 Х/ф "Борсаліно і компания"

1.25 "Втеча. Реальні історії"

3.45 "Речовий доказ"

СУБОТА, 21 БЕРЕЗНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Чорний пірат"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 

Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 2.00, 5.30 Новини
9.30, 3.15 Енеїда
10.30, 12.30 Телепродаж
10.45 М/с "Книга джунглів"
12.45, 21.20 Д/ц "Дикі тварини"
13.55 Д/ф "Висота 307, 5" (12+)
15.05, 23.50 Біатлон. Кубок світу. IX етап. 

Мас-старт 12, 5 км. Жінки
16.15, 2.20, 5.00 Бюджетники
16.50, 0.50 Біатлон. Кубок світу. IX етап. 

Мас-старт 15 км. Чоловіки
18.00 UA:Біатлон. Студія
18.25 Т/с "Епоха честі"
19.20 Д/ц "Особливий загін"
20.25 Д/ц "Світ дикої природи"
22.00 Х/ф "Рівень чорного" (16+)
2.50 #ВУКРАЇНІ
4.10 Сильна доля

КАНАЛ "1+1"

6.00 М/ф
6.10, 7.05 "Життя відомих людей 2020"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 "Світ навиворіт 11: Китай"
10.45 "Великі випуски з Антоном 

Птушкіним"
11.35 Мелодрама "Доктор Віра"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 "Голос країни 10"
23.35 "Ліга сміху 2020"
1.30 "Світ навиворіт - 2: Індія"

ІНТЕР

5.25, 11.00 "Орел і Решка. Івлєєва vs. 
Бєдняков"

6.15 Х/ф "Розмах крил"
8.00 "уДачний проект" Прем'єра

9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Дива світу 2"
12.00 "Орел і решка. Перезавантаження"
13.00 Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)
16.20 Т/с "Дурна кров" (16+)
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Остання битва" (16+)
22.30 Х/ф "Любов на асфальті" (16+)
0.30 "Речдок"
3.00 "Орел і Решка. Шопінг"
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"

6.30 Сьогодні
7.30 Зоряний шлях
9.00 Т/с "Повернення до себе" (16+)
13.00 Т/с "Забута жінка" (16+)
16.50 Т/с "Мій милий знайда" 1, 2 с.
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Мій милий знайда"
23.10 Т/с "Дочки - матері" 1, 3 с.
1.45 Телемагазин

2.15 Т/с "Дочки - матері"
3.00 Х/ф "Пізня любов"
4.35 Х/ф "Любов з пробірки" (16+)

ICTV
5.35 Скарб нації
5.45 Еврика!
5.50 Факти
6.15 Теорія змови
7.10 Антизомбі. Дайджест
8.05, 9.50 Громадянська оборона
8.55 Секретний фронт. Дайджест
10.35, 13.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.45 Факти. День
13.25 Х/ф "Перевізник: спадщина" (16+)
15.05 Х/ф "Перевізник-3" (16+)
16.55 Х/ф "Механік-2: воскресіння" (16+)
18.45 Факти тижня
20.30 Х/ф "Сьомий син" (16+)
22.15 Х/ф "Битва титанів" (16+)
0.05 Х/ф "Крикуни-2: полювання" (18+)
1.50 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
5.10 Варьяти (12+)
7.00 Від пацанки до панянки (16+)

9.05, 11.00 Kids Time
9.10 М/ф "Кролик Пітер"
11.05 Х/ф "Згадати все" (16+)
13.20 Х/ф "Залізна людина" (16+)
16.00 Х/ф "Залізна людина 2" (16+)
18.20 Х/ф "Ковбої проти прибульців" 

(16+)
21.00 Х/ф "Залізна людина 3" (16+)
23.40 Х/ф "Привиди Марса" (18+)
1.40 Зона ночі

СТБ
6.05 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
7.05 Прокинься з Ектором!
8.55 Хата на тата (12+)
19.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
19.55 Один за всіх (16+)
20.50 Таємниці ДНК (16+)
21.45 Детектор брехні

КАНАЛ "2+2"
6.00, 8.45 "Загублений світ"
7.55 "ДжеДАІ 2019"
11.40 Х/ф "Герой"

13.35 Х/ф "Літаючі мечі біля брами 
Дракона"

15.50 Х/ф "Подвійний дракон"
17.40 Х/ф "Я прийшов з миром"
19.15 Х/ф "Битва драконів"
21.00 Х/ф "Кредо вбивці"
23.00 "ПРОФУТБОЛ"
0.20 Т/с "Зустрічна смуга"
2.35 "Облом.UA."
5.30 Телемагазини

НТН

5.15 Х/ф "Ще до війни"
7.40 "Страх у твоєму домі"
11.05 Х/ф "Міміно"
12.55 Х/ф "Чарівна лампа Аладдіна"
14.30 Х/ф "Як три мушкетери"
17.00 Х/ф "Лорд Дракон"
19.00 Х/ф "Міцний горішок"
20.30 Х/ф "Акція"
22.15 Х/ф "Сліди апостолів" (16+)
0.25 Х/ф "Борсаліно і компания"
2.25 "Речовий доказ"

НЕДІЛЯ, 22 БРЕЗНЯ

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

Управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради відповід-
но до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

оголошує конкурс на заміщення посади:
Головного спеціаліста відділу з контролю за благоустроєм міста управління містобуду-

вання та архітектури Бориспільської міської ради (1 вакансія).
Вимоги до учасників конкурсу: 
• вища освіта за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста відповід-

ного напряму;
• наявність комунікативних, організаторських здібностей та досвіду роботи за фахом 

на посадах в державних органах чи в органах місцевого самоврядування не менше п'яти 
років;

• вільне володіння державною мовою, вміння нею спілкуватися та вести діловодство;
• впевнений користувач комп’ютерної та офісної техніки.
Заяви про участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублі-

кування оголошення.
За додатковою інформацією звертатись за адресою:

м. Бориспіль, вул. Київський Шлях,73, конкурсна комісія, телефон 6-12-23.

Управління капітального будівництва оголошує конкурс на заміщення вакантної 
посади головного спеціаліста управління.

Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради відповідно до статті 
10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» оголошує конкурс 
на заміщення вакантної посади:

головного спеціаліста управління – 1 штатна одиниця;
Вимоги до учасників конкурсу:
• вища освіта за освітньо–кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста за напрям-

ком «Юрист» або «Економіст» 
• наявність комунікативних, організаторських здібностей;
• вільне володіння українською мовою;
• впевнений користувач комп’ютерної та офісної техніки;
• досвід роботи за фахом на посадах в державних органах та органах місцевого само-

врядування не менше двох років, або на підприємствах і в організаціях приватного права 
не менше трьох років.

Заяви про участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублі-
кування оголошення.

За додатковою інформацією звертатись за адресою:
вул. Київський Шлях, 27, м. Бориспіль, телефон 6-36-61.
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
кімната в гуртожитку, Бежівка вул., р-н центру, 5/9, 

17 кв.м, приватизована, м/п вікно, б/д, бойлер, віль-
на, документи, після ремонту, 250000 грн, торг, го-
сподар. Терміново! Тел.: 0 66 5573504, 0 66 1672951.

кімнати у гуртожитку, 25 кв.м (18+7 кв.м), 260000 
грн. Тел.: 0 95 4509593.

РЕС р-н, 5/5, 33/19,6, житловий стан, м/п вікна, 
кладова, ламінат, балкон не засклений, 600000 грн, 
торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Щасливе с., Лютнева, 29 вул., 4/5, 22,4 кв.м, 8 км 
від с.м. «Бориспільська», маршрутка №807 від 
с.м. «Харківська». Тел.: 0 67 7356009, 0 66 3507891.

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Горького вул., 3/5, 52,3/30/9,2, не хрущовка, гар-

ний стан, все окремо, утеплення двостороннє, меблі, 
ламінат, кахель, побутова техніка, кондиціонер, лі-
чильники на все, тамбур на 2 квартири, сигналізація. 
Тел.: 0 67 7000343, 0 63 7715171.

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
3-К.КВ., Р-Н СОЦМІСТЕЧКА, 86 КВ.М., 1/2, МЕ-

БЛЬОВАНА, ЦЕГЛА, УТЕПЛЕНА, З ГАРАЖЕМ. 
ТЕЛ.: 0 67 8374057.

Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, кімнати 
окремо, ремонт, вбудовані меблі, 1142000 грн, торг. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

БУДИНКИ

Баришівка
Власівка с., 70 кв.м, 1 кімната велика, кухня, кори-

дор, передпокій, с/в у будинку, вікна дерев’яні з решіт-
ками, інтернет, супутникове ТВ, сигналізація, сарай, 
гараж, погріб, більярдна, літня кухня, 25 соток, 750000 
грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Бориспіль
Сєрова вул., 310 кв.м, підсобні, гараж 47 кв.м, 10 со-

ток, 1100000 грн, торг. Тел.: 0 96 4800715, 0 67 3688909.
Іванків с., дерев’яний, 60 кв.м+12 кв.м, веранда із 

цегли, газ, колодязь, сарай, погріб, с/в та душ цегля-
ні, фруктові дерева, 25 соток, 300000 грн; 14 соток 
з виходом на поле, під забудову, 100000 грн. Тел.: 0 
97 8797832.

Старе с., 70 кв.м, дерев’яний, обшитий плоским 
шифером, 2 кімнати прохідні, кухня, коридор, с/в у 
будинку, газ, світло, централізоване водопостачан-
ня, вигрібна яма, 12 соток, погріб, сарай, літня кухня, 
367500 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Тарасівка с., дерев’яний, 63 кв.м, пічне опалення, 
вода у дворі, сарай, погріб, 40 соток, 2 держакти, 
господар. Тел.: 0 97 8863452.

Переяслав-Хмельницький
Ковалин с., 3 кімнати, коридор, веранда, при-

ватизований, газ, 40 соток, біля будинку сверд-
ловина, сад, літня кухня, гараж, сарай, погріб, 
поруч ліс, ціна договірна. Тел.: 0 95 1714380, 0 
67 8541318, Галина.

Ковалин с., 69 кв.м, дерев’яний, обкладений цег-
лою, 2 кімнати прохідні, кухня, веранда, 25 соток, 
гараж, погріб, сарай, поруч ліс, 245000 грн. Тел.: 0 
67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
1/4 будинку, с. Глибоке, 37,6 кв.м, 2 кімнати+ко-

ридор, м/п вікна, стеля підбита пластиком, світло в 
будинку, газ, вода у дворі, 2 сотки, 286000 грн. Тел.: 
0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Коцюбинського вул. р-н, 57,5 кв.м, бойлер, с/в у 
приміщенні, ванна, 5 соток приватизовані, окремий 
заїзд, ціна договірна. Тел.: 0 63 4740538.

ГАРАЖІ

Бориспіль
КАПІТАЛЬНИЙ ГАРАЖ 29 КВ.М., З ПІДВАЛОМ 

29 КВ.М. РАЙОН ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ , 
ЦІНА ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 50 0556411.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
Магістральна вул., 10 соток, 187000 грн. Тел.: 0 66 

7558661.
МЕНДЕЛЄЄВА 32 ВУЛ., 10 СОТОК, ПІД ЗАБУ-

ДОВУ, 125000 ГРН, ТОРГ. ГОСПОДАР. ТЕРМІНО-
ВО. ТЕЛ.: 0 95 4374277, 0 50 3478114.

Полтава
Гребінка м., Гребінківський р-н, Перемоги вул., 

під будівництво, 10 соток, 140 км від м. Київ, 15 
хв. від залізничного вокзалу, по вулиці є світло, 
газ, 50000 грн. Тел.: 0 66 3507891, 0 67 7356009.

Оголошення та реклама

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

093-702-58-42
096-188-18-18
095-140-09-12
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ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

ТОРГОВІ МІСЦЯ
Тел.: 0�95�712�54�65м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

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

Національна мережа продуктових магазинів 
АТБ запрошує на роботу продавця-консультан-
та, 10500 грн/міс (16 змін); охоронця, 11050 грн/
міс. (16 змін); молодшого приймальника товарів 
(вантажника), 11050 грн/міс. (16 змін); прибираль-
ницю, 8400 грн/міс. (16 змін). Тел.: 0 50 4137236.

Пропонуємо роботу для перукарів та майстрів 
манікюру, з/п договірна (відсоток). Також нада-
ємо в оренду робочі місця. м. Бориспіль, вул. 
Київський Шлях, 71-а, ТЦ «Гранат». Тел.: 0 66 
9624886, 0 67 4178188.

РОБОТА В М.БОРИСПІЛЬ. ВАНТАЖНИКИ, 
СКЛАДАЛЬНИКИ-ПАКУВАЛЬНИКИ, КОМПЛЕК-
ТУВАЛЬНИКИ, ЗАСИПАЛЬНИКИ СИРОВИНИ, 
ХІМІК-АНАЛІТИК, ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, З/П ВИ-
СОКА, СТАБІЛЬНА. ТЕЛ.: 0 67 5221290.

Київ
Автомийники(-ці) на роботу в м. Київ. Заробітна 

плата 15 000 грн. Можливо без д/р. Г/р 2/2 дня. Хо-
роші умови праці. Іногороднім надаємо гуртожиток. 
Тел.: 0 98 2799914.

ШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

Шукаю будь-яку роботу, можливо по дому, маю 
вищу медичну освіту. Тел.: 0 63 1503466, 0 67 7488132.

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДОШКА 

СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, ДУБ, ДО-
ШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) 5392119, 0 67 
4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяче ліжко-гойдалка з шухлядою, дитяча ко-

ляска (трость). Тел.: 0 66 3836880.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Телевізор LG старого випуску, гарний стан, ціна 

договірна. Тел.: 0 96 1959617.
Телевізор «SHARP», робочий стан, ціна договірна. 

Тел.: 0 50 8122910, 0 67 9102502.
Холодильник «Zanusi» (ZRT 23100 WA), 2-ка-

мерний, б/в, 1500 грн. Тел.: 0 63 1819032.

Ïî
ñò³

éí
à à

êö
³ÿ 

—
 ïà

ì'ÿ
òí

èê
è 

ç í
àòó

ðà
ëü

íî
ãî 

ãð
àí

³òó
 â³

ä 8
00

 ãð
í ê

îì
ïë

åê
ò

Ï
îñ

òà
÷à

íí
ÿ 

ãð
àí

³ò
ó 

áå
ç 

ïî
ñå

ðå
äí

èê
³â

 ç
 ê

àð
'º

ð³
â 

Æ
èò

îì
èð

ñü
êî

¿ î
áë

.  
(Ê

îð
îñ

òè
ø

³â
ñü

êî
ãî

 ð
-í

ó)ÏÀÌ'ßÒÍÈÊÈ
ÂÈÐÎÁÈ Ç ÃÐÀÍ²ÒÓ ÂÈÑÎÊÎ¯ ßÊÎÑÒ²
•Îãîðîæ³ ç ãðàí³òó òà ìåòàëó
•Êîìïëåêñè ç ãðàí³òó òà îáêëàäàííÿ 
   òðîòóàðíîþ ³ êåðàì³÷íîþ ïëèòêîþ
•Ïðîôåñ³éíå õóäîæíº îôîðìëåííÿ
•Óñòàíîâêà, ìîíòàæ òà äîñòàâêà

ì.Áîðèñï³ëü, âóë.Ñ³÷íåâà, 40
Òåë.: (4595) 6-57-28, 0-66-909-96-69, 0-67-556-19-77 À

Ê
Ö
²ß

ç 
19

.0
1 

äî
 3

1.
12

.2
0 

ð.

1500
ãðí

1950
ãðí

2100
ãðí 2400

ãðí

2700
ãðí

2400
ãðí

Куплю
Бориспіль

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

1-к. кв., терміново у господаря. Тел.: 0 67 8677535, 
0 95 7275230.

Будинок від 80-100 кв.м, з усіма зручностями, 
1990-х років забудови, за розумну ціну, на відстані 
50-60 км від м. Київ. Тел.: 0 66 3124033.

Здам
Бориспіль

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

2-к.кв., 3/5, 52,3/30/9,2, гарний стан, все окремо, 
меблі, ламінат, кахель, побутова техніка, лічильники 
на воду, газ, тепло, бойлер, розвинута інфраструкту-
ра, ціна договірна. Тел.: 0 67 7000343, 0 63 7715171.

Найму
Бориспіль

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

Міняю
Бориспіль

4-к. квартиру, 80,6 кв.м, з євроремонтом, на при-
ватний будинок у м. Бориспіль, можливо без ремон-
ту. Розгляну всі варіанти. Тел.: 0 67 5056064.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА» запро-
шує на роботу: кухаря-універсала, бармена-офіціанта, 
покоївку, готувача білизни, водія кат. В,С,Д, охоронця 
(позмінно), слюсаря з ремонту авто на СТО. Забез-
печуємо житлом та харчуванням. Тел.: 0 50 3521592.

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» запро-
шує на постійну роботу осіб з інвалідністю (при-
бирання території, робота на повітрі). Тел.: (044) 
2817986.

Запрошуємо двох перукарів-універсалів, р-н «Авіато-
рів». Офіційне працевлаштування, можлива оренда міс-
ця. Клієнтська база напрацьована. Тел.: 0 50 8655604.

Запрошуємо на роботу офіціанта, с. Проліски, 
г/р 2/2, з/п 8000 грн+премія. Тел.: 0 66 5977710.

Підприємству на роботу потрібен бухгалтер (част-
кова зайнятість). Тел.: 0 67 4434421.

На роботу в розплідник потрібні різноробочі та 
водій. Робота постійна та сезонна. Допомога з жит-
лом, розвозка та дорога сплачується. З/п від 6000 
до 10000 грн. Офіційно. Паспорт, код. Тел.: 0 97 
9446264, 0 50 6970533.

Тел.: 067-337-37-55

БУРІННЯ 
СВЕРДЛОВИН 

НА ВОДУ
Гарантія     Якість

Оголошення та реклама

ТВАРИНИ

Бориспіль
КОБИЛУ МОЛОДУ 3,9 Р., МАСТЬ ГНІДА, ОБ’ЇЖ-

ДЖЕНА, 2500 ГРН. ТЕЛ.: 0 99 1573137, ТЕТЯНА.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Кобилу та сіно в тюках. Тел.: 0 66 4178749,0 97 

8177503.
Сіно, с. Глибоке. Тел.: 0 98 7345495.

РІЗНЕ

Бориспіль
Круглі та квадратні килимки handmade. Зро-

блені з любов’ю. Створять затишок у вашій осе-
лі. Колір від яскраво червоного до спокійного 
сірого. Можливо застосовувати на стільці, кріс-
ла, на підлогу. Ексклюзивні. Можливо виготови-
ти на замовлення. Тел.: 0 93 3442077.

Протипролежневий мартац «Roho Prodigy», 
91,5х206 см, розроблений для профілактики та 
лікування пролежнів І-ІІ ст. В комплектацію вхо-
дить 3 секції матраца, насос, ремонтний набір. 
Матрац підійде для реабілітації хворих вагою до 
136 кг. Тел.: 0 93 3442077.

Холодильник б/в, піноблок новий, балконний блок 
б/в, м/п вікна б/в, двері металеві вхідні 96/205. Тел.: 
0 67 3669339, 0 67 2636052.

Цибулю рослу на зелену від 5 грн/кг, цибулю 
наклюнуту від 10 грн/кг. Тел.: 0 97 5603358.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо вам потрібно пофарбувати натуральну 
шкіру, то будь ласка: куртка чорна — 200 грн, 
коричнева — 250 грн, бордова — 300 грн; пальто 
(плащ) чорне — 250 грн, коричневе — 300 грн, 
бордове — 400 грн. Тел.: 0 95 1492131.

Бригада будівельників виконує абсолютно усі види 
ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бетонно-мон-
тажні, кладочні, оздоблювальні, покрівельні та ін. 
види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 1269208.

Буріння свердловин на воду. Тел.: 0 67 3373755.
Бухгалтерські послуги юридичним та фізичним 

особам: ведення обліку, супровід, підготовка та по-
дання звітів. Індивідуальний підхід до кожного клієн-
та. Тел.: 0 67 4037993.

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

Викавування ям 3,8+10+10 куб.м. Тел.: 0 67 
9619812, Володимир.

Виконуємо будівельні та ремонтні роботи: 
паркани, підшивки, водовідвід, септики та ін., а 
також демонтажні та підсобні роботи. Тел.: 0 99 
4791140, Олександр.

Зрізання та видалення дерев. Тел.: 0 67 
3779593, Олександр.

Масаж класичний лікувальний, антицелюліт-
ний, вакуумно-роликовий, медовий, Гуа Ша, 
масаж обличчя. Тел.: 0 67 4560212, 0 50 6333017, 
Юлія. Сертифікат вищої школи масажної майс-
терності «Салюс» №1265 від 5.08.2017 р.

РІЗНЕ
Бориспіль

Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї 
№571036, видане на ім’я Решнюк Тимура Олексійо-
вича Виконавчим комітетом Бориспільської міської 
ради 5 грудня 2019 року, вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво учасника бойових дій, серія АА 
№278485, видане на ім’я Багателя Анатолія Анатолійо-
вича Управлінням особового складу штабу Повітряних 
Сил ЗСУ 8 квітня 2015 року, вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток серія СО № 934995 
на ім’я Шевченко Анжели Олександрівни, виданий 
Васильківським ВК 03.02.2012 р. вважати недійсним.

Потрібна няня для дитини, 1,6 р., хлопчик. Тел.: 0 
63 1503466, 0 67 7488132.

Шукаю безкоштовне житло, жінка з дитиною. 
Можу доглядати за л.диною похилого віку. Тел.: 0 63 
1503466, 0 67 7488132.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Адреса редакції: 08301, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 69а.
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КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99

ЩЕБІНЬ ГРАНІТНИЙ
Фракції 5-20, 20-40, 40-70
ДОРОЖНЯ (щебенева) 
СУМІШ
ВІДСІВ   ВАПНО
ПІСОК РІЧКОВИЙ
ЦЕМЕНТ   
БЕТОН

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

Тел.: (04595) 7-11-36, (44) 229-35-52,
0-67-214-20-33, 0-99-344-81-34

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

До ваших послуг автоваги, залізнична колія
В наявності рампа для вивантаження/завантаження
Здійснюємо доставку

ТОВ «ПІК Нова Земля»
25.03.2020 року об 11.00 годині 

відбудеться винесення меж зе-
мельної ділянки в натурі за адре-

сою: вул. Широка, 42, м. Бори-
спіль, Київська обл. 

Просимо у вказаний час прибу-
ти власників суміжних земельних 

ділянок за даною адресою. 
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ОВЕН. Вдасться вирішити про-
блеми, які назрівали не один день. 
Будьте активні, наполегливі, дійте 
без зайвої метушні. Вихідні дуже 
порадують.

ТЕЛЕЦЬ. Цього тижня буде легко 
впоратися з чужими проблемами, 
а от особисті питання трохи галь-
муватимуть. Будьте на позитиві.

БЛИЗНЮКИ. Ймовірно, опини-
тесь в гущавині подій. І це будуть 
вигідні проєкти, цікаві товариства 
та захопливі подорожі. Здоров'я 
не підведе.

РАК. На шляху до здійснення ва-
ших грандіозних планів може зу-
стрітися багато спокус, які здатні 
завести вас трохи не туди. Будьте 
обачні.

ЛЕВ. Уважність та зосередженість 
знадобляться на початку тижня. 
Якщо не маєте сил змінити обста-
вини, спробуйте змінити ставлен-
ня до них.

ДІВА. Ви надто схильні витати у 
хмарах і трохи перебільшувати 
свої можливості. Дивіться на речі 
реалістично, приділіть увагу дому 
та родині.

ТЕРЕЗИ. На вас чекають розмо-
ви, завдяки яким зможете одер-
жати несподівану, а головне - ду-
же цінну інформацію. У вихідні че-
кайте гостей.

СКОРПІОН. Чим більше віддасте, 
тим більше одержите. На вас чекає 
якась радість, моральна винагоро-
да чи навіть фінансовий прибуток.

СТРІЛЕЦЬ. Присвятіть час логіч-
ному завершенню старих справ. 
Досить сприятливий період і для 
нових заробітків, історій та зна-
йомств.

КОЗОРІГ. Варто відновити деякі 
ділові й особисті контакти. Здаєть-
ся, ви даремно припинили взаєми-
ни з важливою для вас людиною.

ВОДОЛІЙ. Біг з перешкодами 
цього тижня вас не злякає. Гірше, 
якщо все занадто спокійно, просто 
і гладко, й невідомо звідки чекати 
підступу.

РИБИ. Досить напружений в 
емоційному плані період, але вас 
підтримуватимуть близькі люди. 
У вихідні сірі хмари песимізму 
розвіються.
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Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 16 — 22 БЕРЕЗНЯ


