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БУДІВНИЦТВО 
СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВЧОГО 
КОМПЛЕКСУ

«БОРИСПІЛЬСЬКА ОТГ ЗАЛЕЖАТИМЕ 
ВІД ТОГО, ХТО НЕЮ КЕРУВАТИМЕ»

• 18 КВІТНЯ 2020-ГО 
ВИПОВНИЛОСЯ 14 РОКІВ,  
ЯК АНАТОЛІЙ ФЕДОРЧУК НА 
ПОСАДІ БОРИСПІЛЬСЬКОГО 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

• ОЧІЛЬНИК БОРИСПОЛЯ 
ПРО РОЗПОДІЛ РЕГІОНУ 
І ПЛАНИ НА ВИБОРИ 
У ЕКСКЛЮЗИВНОМУ 
ІНТЕРВ'Ю
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 � ДЛЯ СПОЖИВАЧА

ХТО ПЛАТИТЬ 
ЗА ВОДУ З БЮВЕТІВ

«Вісті» зазирнули туди, де 
відбувається магія очищення 
води. 

Із принципами роботи 
систем очищення журналіста 
познайомили працівники 
Бориспільводоканалу 
— начальник дільниці 
водопровідних мереж Іван 
Дзюбенко та бригадир бригади, 
яка обслуговує бювети, 
Володимир Кляпчук. Вони 
розповіли, що технологія 
очищення на різних бюветах 
аналогічна. Найбільша 
відмінність у формі баків для 
очищеної води. 
Вода з водопроводу йде 
на аератор-розширювач, 
де змішується з повітрям і 
насичується киснем. Звідти 
потрапляє на перший фільтр 
— цеолітовий, де очищується 
від зайвого заліза, проходить 
доочищення на вугільному 
фільтрі, знезараження 
бактерицидною лампою й 
потрапляє в бак. 
Майже на всіх бюветах баки 
вміщують 1 кубометр води, але 
мають різну форму. Залежно 
від камери, де встановлюється 
система очищення, баки можуть 
бути циліндрами різного діаметру 

та висоти, мати кубічну чи 
прямокутну форму. Рівень води в 
баку підтримується за допомогою 
поплавка. Коли йде розбір, 
вмикається насосна станція, яка 
подає воду на установку. 
Після бака чиста вода 
проходить картриджний 
фільтр, знезаражується 
бактерицидною лампою і 
через лічильник подається 
споживачам. Показники приладів 
контролюють працівники 
Бориспільводоканалу. 

 � Бювети чистої питної води є родзинкою Борисполя. У місті 17 пунктів забору води. Із них 
11 обладнані системою кондиціювання та очищення води, і 6 колонок, які також обслуговує 
КП ВКГ «Бориспільводоканал».

Інна КРИНИЧНА, фото автора

ПРО БЮВЕТИ І ТАРИФИ

Про те, що сьогодні стали обговорювати питання компенсації витрат під-
приємства за воду з бюветів і спекулювати на цьому, «Вістям» повідомив 
директор Бориспільводоканалу Олександр Гануш.

Пряма мова Гануша: «Деякі «грамотні» люди поширюють у Фейсбук 
фейкову інформацію про те, що витрати на воду, яку бориспільці набира-
ють із бюветів, враховані в тарифі на воду. Це не відповідає дійсності. По-
слуги з забезпечення містян якісною питною водою нам замовляє міська 
влада і оплачує ці послуги. На кожному пункті забору води є лічильник, 
усі витрати контролюються, як і витрати на обслуговування обладнання». 

БЮВЕТИ В ЦИФРАХ
Щороку проводиться тендер 
на обслуговування бюветів. 
Йдеться про забезпечення 
безперебійної роботи 
обладнання, його ремонт, 
заміну елементів. 
• У 2019 році з міського 
бюджету було виділено 943,6 
тис. грн. 
• Обсяг води, використаної у 
2019 році, становить 10 162 куб. 
метри.
• У середньому торік розбір 
води протягом місяця становив 
847 куб. метрів.
• У 2020 році в міському бюджеті 
на обслуговування колонок та 
бюветів передбачено суму 1 
173,4 тис. грн.
Воду, яку добули і очистили, 
а споживачі використали, 
місто оплачує за договором на 
водопостачання.   

БЮВЕТ НА 
ВУЛ. КИЇВСЬКИЙ 
ШЛЯХ, 63

Він був першим у Борисполі 
і є унікальним, бо має два 
джерела постачання води.
Олександр Гануш, пряма 
мова: «Для бювету була 
пробурена свердловина, 
але вода з неї неякісна, 
бо багато заліза, інших 
неорганічних домішок. Тому 
до встановлення системи 
очищення користуватися 
тією водою було неможливо. 
Обслуговування бювету 
зі свердловини потребує 
великих витрат. 3-4 рази на 
тиждень необхідно проводити 
регенерацію картриджів. 
Тому бювет підключили до 
міського водопроводу і він 
працює на доочищенні води. 
Тепер обслуговування, як і 
у всіх бюветах, проводиться 
раз на тиждень, а якщо міське 
водопостачання відсутнє, 
обладнання переключають на 
подачу води зі свердловини. 
Коли рівень очищеної 
води баку опускався до 
нижнього рівня, подача води 
припинялася і відновлювалася 
після того, як набирався запас. 
Бак вміщує 800 літрів. На 
кубовий у підземній камері не 
вистачило місця».ВАНДАЛІЗМУ — БІЙ!

Бювети найбільше 
страждають від вандалів. 
Недавно було завершено 
реконструкцію скверу і 
бювету на вул. Київський 
Шлях 63, але вандали встигли 
відламали фігурну верхівку 
з наземної частини колонки. 
Колонка постраждала разом із 
верхівкою. 
Працівники водоканалу 
вирішують, як прикріпити 
її на місце. У сквері також 
намагалися зняти перила із 
неіржавіючої сталі, встановлені 
біля східців. Їх довелося 
додатково бетонувати. 
Причина виходу з ладу кнопок 
банальна: вандали затискають 
їх зубочистками, кнопки 
перегріваються і згорають. 
«Не було тижня без заміни 
кнопки», — жаліються 
ремонтники.

ДЕ ВОДА СТАЄ 
ЖИВОЮ

 • Бювет на вул. Авіаторів, 1, одна з двох підземних камер системи очищення води. 

 • Вул. Лютнева, 16 
частина обладнання 
системи очищення.

 � ІЗ СЕСІЙНОЇ ЗАЛИ

ПИТАННЯ 
ПРАВДИ

Зонінг, Генплан, вартість 
недобудованої амбулаторії 
на Розвилці — стали темою 
дискусії під час обговорен-
ня одного з земельних пи-
тань. Це було продовжен-
ням численних виступів 
одного з депутатів на тему 
порушень, які він вбачає у 
прийнятті рішень.

Ірина КОСТЕНКО
Каменем спотикання на се-

сійному засіданні Бориспіль-
ської міської ради 26 квітня 
стало питання № 81: «Про за-
твердження проекту земле-
устрою щодо відведення зе-
мельної ділянки, … що пе-
ребуває у спільній частковій 
власності громадян Гопа-
ло Галини Сергіївни, Царюк 
Наталії Анатоліївни площею 
0,1000 га … по вул. Павлов-
ського, 17 у м. Бориспіль». 

Коли за ініціативи одного з 
депутатів обговорення в чер-
говий раз перетворилося у по-
шуки проблем і винних, слово 
взяв депутат Ігор Шалімов.

Пряма мова  Шалімова: 
«Я мовчав усю сесію і слухав 
борців за правду. Маю з цьо-
го приводу кілька запитань. 

1. На вул. Підприємницька і 
Запорізька підприємство «ДІ-
ТЕР» самовільно поставило 
бетонний паркан не на сво-
їй ділянці та спиляло 15 чи 20 
дерев. Чому від жодного бор-
ця за правду не було дописів 
у Фейсбуці? 

2. Не було запиту, коли в 
полі у громади Борисполя ко-
пали пісок, возили на будів-
ництво «Рошену»? Чому не 
приїхали туди? 

Питання № 81 не має шан-
су отримати підтримку, бо йо-
го не було на погоджувальній 
раді, воно з’явилося у кінце-
вому варіанті порядку денно-
го. Якщо ділянка у власності, 
потрібно вивчити ситуацію. 

3. Щодо нової амбулаторії 
— я писав у Фейсбуці про ви-
кривлення інформації. Закли-
каю, давайте з повагою ста-
витися до виборців і казати 
їм правду». 

Коли зачіпалася тема ме-
дамбулаторії, що будується 
на Розвилці, озвучувалися 
питання до площі закладу та 
вартості квадратного метра. 
Закидалося, що будівництво 
задороге.

Депутат Володимир Шалі-
мов, голова правління ПрАТ 
«Агробудмеханізація», під-
приємства-забудовника, 
відповів наступне: «Ми не діз-
наємося вартість об’єкта, до-
ки його не збудують. ДНЗ «Ві-
ночок», який будувало наше 
підприємство, коштував із об-
ладнанням 21 млн грн. У Києві 
одне з підприємств збудувало 
такий об’єкт за 86 млн грн. Лі-
цей ми звели за 175 млн грн. У 
столиці подібну школу збуду-
вали за 440 млн грн. На будів-
ництві амбулаторії поки осво-
єно 4 млн грн. Збудуємо, а по-
тім приходьте, рахуйте і пере-
віряйте».
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 � РОЗМОВА ПРО ВАЖЛИВЕ

«В ОДНИХ ОТГ БУДЕ ЛАС-ВЕГАС, 
А В ІНШИХ — КОПІЙКИ НА ЗАРПЛАТУ»

Наталія ДОЛИНА
фото Сергія МАРЧЕНКА
 
— Анатолію Соловйовичу, як 

ви оцінюєте нинішню політич-
ну ситуацію в Борисполі?

— Як стабільну. 25 жовтня — 
вибори, тому політичні партії го-
туються, якось себе проявляють. 
Це одна із технологій виборчого 
процесу, хоча він офіційно ще не 
стартував. 

— Що скажете про акцію 
протесту Нацкорпусу на сесії 
міськради?

— Я не знав про неї. За прави-
лами, якщо проводиться акція в 
місті, обов’язково повідомляють-
ся органи місцевого самовряду-
вання та правоохоронні органи 
для забезпечення дотримання 
громадського порядку. На сесії 
акція відбулася без повідомлен-
ня, тобто з порушенням законо-
давства.

— Чому в такому разі не за-
боронили її проводити?

— Як головуючий на сесії я був 
зобов’язаний надати слово всім, 
хто хоче висловитися. Акція була 
несанкціонованою, але ми почу-
ли, чого хочуть молоді люди. Я 
все зробив, щоб було демокра-
тично. Люди мають  визначати-
ся, за кого їм голосувати. Ніхто 
не має права нав’язувати думку. 
Формувати думку – інша річ, для 
цього є цивілізовані методи, при-
мушувати у насильницький спо-
сіб не дозволено. Демократія – 
це дотримання чинного законо-
давства. Проте ми дали змогу ви-
словитися.

— І побачили, як окремі де-
путати виправдовуються, на-
гадуючи про свої колишні за-
слуги. Це виглядало дивно. 

— Ви правильно підмітили, це 
було дивно, відбувався своєрід-
ний звіт. Один чи два чоловіки 
звітували перед активістами. Хо-
ча хто така Попова, та молода ді-
вчина-активістка? Мені невідо-
мо, чи є вона жителькою Бори-
споля. 

«14 років «піарюся» 
на заводі»

— Із обговорень акції у со-
цмережах видно, що більшість 
містян дії активістів не схва-
лює.

— Люди втомилися від май-
данної риторики. Одними зна-
менами і гаслами Україну розбу-
довувати не зможемо, повинні 
бути конкретні дії. Мені мораль-
но зараз важко працювати. Що 
б ми не робили, нас звинувачу-
ють. Робимо дорогу – кажуть: «а 
там відмивають гроші», зробили 

водопониження: «а це їхня фір-
ма», поставили пам’ятник – «а це 
дорого», будуємо амбулаторію – 
«чому два поверхи». До мене за 
весь період з 2014 року не підій-
шов жоден із так званих активіс-
тів зі словами: «Є ідея класна за-
лучити кошти, зробити краще так 
або так». Конструктивних звер-
нень не було, зате з критикою — 
без проблем. 

— Недавно бориспільська 
делегація відвідала сміттє-
переробний завод в Обухові. 
Місцевою спільнотою це було 
сприйнято як піар. 

— 18 квітня 2020 року випов-
нилося 14 років, як я на поса-
ді міського голови. Усі 14 років 
я «піарюся» на сміттєперероб-
ному заводі. Також мери інших 
міст пробують «піаритися», але 
в Україні ніде такі заводи не бу-
дуються. Переговори, які прово-
дилися в Борисполі (їх було ба-
гато) з іноземними компаніями, 
не увінчалися успіхом, тому що в 
країні нестабільна політична си-
туація. Нормальні інвестори, ко-
ли бачать цю майданну ритори-
ку, такі сесії, як у нас вчора, бо-
яться вкладати гроші. Це одна з 
причин, чому в Україну інвести-
ції не йдуть, а в Білорусь, де ав-
торитарний стиль правління, 
вони надходять. Гроші люблять 
стабільність! Ми зустрічалися з 
американцями кілька разів що-

до сміттєпереробного заводу, і 
нам говорили: давайте почекає-
мо парламентських виборів, тоді 
приймемо рішення. Тут раз – ой, 
почекаємо, нехай рік попрацю-
ють, бо не подобається, що відбу-
вається. Два роки тому я зустрі-
чався з представником Ердогана, 
якого направили в Україну щодо 
питання інвестицій. Була ділова 
розмова про інвестиції, напрям-
ки, а потім біля Верховної Ради 
встановлювали палатки, і він ме-
ні сказав: «Наші підприємці стри-
вожені, у вас нестабільна обста-
новка». Іноземці все відслідко-
вують.

Щодо заводу, то для мене це не 
передвиборча агітація, а пробле-
ма номер один. Те, що робиться 
на сміттєвих полігонах, є злочи-
ном перед нинішнім і майбутнім 
поколіннями. Але ні на держав-
ному, ні на регіональному рівнях 
немає державницького підходу. 
Зведення сміттєпереробного за-
воду коштує від 70 млн доларів. 
Таких коштів у міському бюджеті 
немає. Те, що ми побачили в Обу-
хові, не є сучасним сміттєпере-
робним заводом, але зроблено 
перший крок для того, щоб такий 
завод з часом з’явився. 

Я організував депутатів від 
кожної політсили, представле-
ної в міськраді, ми поїхали й по-
бачили цивілізований підхід. Усе 
було настільки переконливо, що 
на сесії практично одноголосно 

ухвалено питання виділення зе-
мельної ділянки для ВУКГ. Ціль 
– укладення угоди з підприєм-
ством «Обухіввторресурс», щоб 
розпочалася співпраця. 

«Не об’єднання, а 
роз’єднання громад»

— Заяви про створення п’я-
ти ОТГ на Бориспільщині – це 
вже офіційно і остаточно?

— Так, Кабінетом Міністрів за-
тверджений план утворення но-
вих громад на території Бори-
спільщини.

— Що це означає для Бори-
споля? Чи під силу цей тягар?

— Я б назвав це не об’єднан-
ням, а роз’єднанням громад. Це 
показовий приклад недержав-
ницького підходу. Прикро, що 
питання вирішувалося кулуар-
но, а звернення міської та ра-
йонної рад до вищих інстанцій 
не увінчалися успіхом. Нам не да-
ли можливості висловити свою 
думку, коли приймали рішення. 
Самодостатній Бориспільський 
район був розділений так, що, 
за словами одного з заступників 
голови КОДА, в одних ОТГ буде 
Лас-Вегас (Гірська ОТГ), а інші бу-
дуть шукати гроші на зарплату. 
Це повний абсурд! Щодо Бори-
спільської ОТГ — це не кращий 
варіант, бо на плечі міста лягає 
функціонування лікарні. Лікарня 
на території міста, але за раху-
нок яких коштів буде її утриман-
ня, невідомо. Ми домовилися, що 
фінансуємо лікарню разом із ра-
йоном, але тепер де-юре не бу-
де району. У Бориспільську ОТГ 
входять громади, які нині не є са-
модостатніми. Це другий серйоз-
ний тягар.

— Тобто ідея з ОТГ є хибною?
— Ідея була правильною. Але 

об’єднання повинно відбувати-
ся навколо економічних цен-
трів, кожна громада має бути са-
модостатньою. Але якщо проа-

налізувати цифри, незрозуміло, 
за яким принципом ці ОТГ ство-
рювалися. Акцентується ува-
га, що це було добровільно. Але 
державницький підхід полягає в 
тому, щоб питання розглядати в 
комплексі. 

Наприклад, якщо багата гро-
мада бере ще одну багату, то 
бідні залишаються в гіршому 
стані. Наприклад, це не заслуга 
Гори, що аеропорт знаходить-
ся на її території. Це заслуга всі-
єї громади й держави. У даному 
випадку аеропорт — як розмін-
на монета. Кажуть: він на нашій 
території й крапка. Але, якщо б 
ви його будували громадою, пи-
тань немає. Проте його побуду-
вала держава. Район був само-
достатній, бо податки отриму-
валися з тих підприємств, які 
довкола ДП «Міжнародний ае-
ропорт «Бориспіль». Сьогодні 
це належить громаді, де 5 тисяч 
жителів, а 50 тисяч населення 
залишається без нічого.

«Я уже прийняв 
рішення щодо 
виборів»

— Які ваші прогнози щодо 
ОТГ на Бориспільщині?

— Думаю, що Бориспільська 
громада зможе вижити, в неї є 
потенціал і перспективи. Усе за-
лежатиме від того, хто керувати-
ме громадою, від менеджерських 
підходів, командної гри і стабіль-
ної політичної ситуації.

— Чи братимете ви участь 
у виборах як кандидат на по-
саду голови Бориспільської 
ОТГ? Якщо так, то з якою про-
грамою?

— Я для себе уже прийняв рі-
шення, але озвучу його пізніше. 
Зараз моя програма – приділити 
увагу своїй дружині, дітям, ону-
кам. На жаль, усе життя я через 
роботу приділяв близьким дуже 
мало уваги.

ПОСЛАБЛЕННЯ КАРАНТИНУ АКТИВІЗУВАЛО В БОРИСПОЛІ ПОЛІТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ. ЧИ МОЖНА ГОВОРИТИ ПРО РАННІЙ 
СТАРТ ПЕРЕДВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ, ЧОГО ЧЕКАТИ МІСТЯНАМ ВІД СТВОРЕНОГО ОТГ, ЗВІДКИ ЧЕКАТИ ІНВЕСТИЦІЙ — ПРО ЦЕ 
ТА ІНШЕ РОЗМОВА «ВІСТЕЙ» З БОРИСПІЛЬСЬКИМ МІСЬКИМ ГОЛОВОЮ АНАТОЛІЄМ ФЕДОРЧУКОМ.

АНАТОЛІЙ 
ФЕДОРЧУК: 

«Люди втомилися від майданної риторики. Знаменами 
і гаслами Україну розбудовувати не зможемо, повинні 
бути конкретні дії. Мені морально зараз важко 

працювати. Що б ми не робили, нас звинувачують».

БОРИСПІЛЬЩИНА: П'ЯТЬ ОТГ

Кабінет Міністрів у травні затвердив перспективні плани ще 4 
областей: Дніпропетровської, Київської, Рівненської та Сумської.

Пристолична сільська ОТГ, адмінцентр с. Щасливе у складі терито-
ріальних громад: Щасливська, Великоолександрівська, Дударківська;

Вороньківська сільська ОТГ, адмінцентр с. Вороньків у складі тери-
торіальних громад: Вороньківська, Головурівська, Процівська, Мирнен-
ська, Сошниківська, Старівська;

Гірська сільська ОТГ, адмінцентр с. Гора у складі територіальних гро-
мад: Гірська, Мартусівська, Ревненська;

Золочівська сільська ОТГ, адмінцентр с. Гнідин у складі територіаль-
них громад: Гнідинська, Вишеньківська;

Бориспільська міська ОТГ, адмінцентр м. Бориспіль у складі тери-
торіальних громад: Бориспільська, Глибоцька, Іванківська, Кучаківська, 
Любарецька, Рогозівська, Сеньківська.

 ВАЖЛИВО!
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 � ЗВІТ ДИРЕКТОРА

 � НАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

В Україні дозволили проводити планові операції після тестування на коронавірус. Те ж стосується 
процедури хіміотерапії, гемодіалізу тощо. Але в постійних наказах і змінах МОЗ щодо тестування на 
COVID-19 плутаються навіть лікарі. Про тонкощі тестування по-українськи «Вістям» розповів директор 
Бориспільського ЦПМСД Євгеній Черенок.

МІСЬКА ПЕРВИНКА: ПІДСУМКИ І ПЛАНИ 
 � Бориспільський центр 

первинної медико-санітарної 
допомоги розвивається. 
Про це йшлося в звіті 
керівника ЦПМСД Євгенія 
Черенка на черговій сесії 
Бориспільської міської ради 
26 травня.

Богдан РАК
фото Ірини КОСТЕНКО

Послуги для людей. У місті 
працюють п’ять амбулаторій, 
що охоплюють більшу частину 
населення міста та майже всі 
райони з багатоповерховою 
забудовою. 58% мешканців міста 
уклали декларації з лікарями 
центру.

Пряма мова директора КП 
«Бориспільський ЦПМСД» 
Євгенія Черенка: «Є ще території 
міста, де первинна медико-
санітарна допомога поки не так 
доступна. Вирішити питання 
зможе будівництво амбулаторії, що 
ведеться на Розвилці». 

Чи вистачає лікарів? У 
ЦПМСД штат — 121 працівник. 
Наповненість штату — 87%. 
Питання кадрового забезпечення 
поступово вирішується.

Пряма мова директора КП 
«Бориспільський ЦПМСД» 
Євгенія Черенка: «У нас 
проходили стажування три 
інтерни з Києва. Їм сподобалося 
оснащення та принципи роботи 
наших амбулаторій, вони по 
закінченню навчання, тобто з 
1 вересня, готові працювати в 
Борисполі».

Фінансування. 66% коштів 
міська первинка отримує від 
Національної служби здоров’я 
України. 33% — надходження з 
міського бюджету. Решта – платні 
послуги. За 2019 рік первинка 
отримала від НСЗУ 19 821 тис. грн. 
89% цих коштів було направлено 
на заробітну плату лікарям. Кошти 
міського бюджету переважно 
йдуть на відшкодування вартості 
ліків пільговим категоріям 
населення та ремонті роботи.

Пряма мова директора КП 
«Бориспільський ЦПМСД» 
Євгенія Черенка: «Середня 
заробітна плата в міській первинці 
вища 11 тис. грн. Середня зарплата 
лікаря – 15 тис. грн. Медичної 
сестри – 10 тис. грн. Особисто 
моя ставка 25 тис. грн. Це без 
урахування податків. На руки 
отримую менше 20 тис. грн».

Перспективи розвитку. Головне 
– закінчення будівництва 

амбулаторії. У планах створення 
центру жіночого здоров’я на вул. 
Чехова, 2.

Пряма мова директора КП 
«Бориспільський ЦПМСД» 
Євгенія Черенка: «Мрія і 
необхідність – створення центру 
жіночого здоров’я у Борисполі. 
Там слід розташувати мамограф, 
новий апарат УЗД. Я вважаю, 
обстеження для жінок має бути 
фахове і в одному місці».
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Відшкодування вартості ліків 
деяким категоріям 57%

Медичні меблі та 
обладнання 3%

Утримання центру 
для забезпечення 
безперебійної роботи 
підприємства 5%

Кошти, отримані від 
НСЗУ 66%

Кошти, отримані від надання платних послуг 1%

Кошти, отримані з місцевого 
бюджету 33%

Оплата праці та нарахування на оплату праці 89%

Медичне 
обладнання та 
інвентар 1%

Серверне обладнання та ліцензійне 
програмне забезпечення 3%

Ремонтні роботи 39%

Лікарські засоби та вироби медичного призначення 3%

Комп’ютерна техніка та мережеве обладнання 2%

ОСОБЛИВОСТІ 
ТЕСТУВАННЯ НА COVID-19

Богдан РАК, 

Безліч наказів. На початку пан-
демії МОЗ України видало наказ 
№722 про «Організацію надання 
медичної допомоги хворим на ко-
ронавірусну хворобу». Датований 
документ 28 березня цього року. 
Відтоді в наказ внесено 17 змін, чи-
мало з них є неоднозначними.

Пряма мова директора Бори-
спільського ЦПМСД Євгенія Че-
ренка: «Накази МОЗ 1227 та 1109 
щодо того, хто повинен брати ана-
лізи на коронавірус, неоднознач-
ні. Кожен заклад охорони здоров’я 
трактує їх на свій розсуд, тому ви-
никає велика плутанина, коли лі-
карні відсилають пацієнта одна до 
іншої». 

У чому проблема? Коли МОЗ 
повідомив про відновлення пла-
нових операцій на початку трав-
ня, в наказі зазначили: людина по-
винна пройти ПРЛ-тестування. В 
останньому наказі від 20 травня 
мова вже йде про ІФА-тести. У чо-
му різниця, та чому такі зміни стур-
бували медпрацівників?

Пряма мова Євгенія Черенка: 
«Якщо прибрати медичну термі-
нологію, головна відмінність та-
ка: ПРЛ-тестування виявляє хво-
робу на ранній стадії, тоді як ІФА 
– не раніше, ніж на 7-й день хво-

роби. Тобто, якщо людина захво-
ріла й здала ІФА-тест на 3-й день, 
від буде негативним. Пацієнта по-
кладуть до лікарні, зроблять опе-
рацію, але він може інфікувати лі-
карів».

ПРЛ-тестування залишається 
єдиним надійним тестуванням в 
Україні, яке виявляє хворобу на 
ранній стадії, але результатів дово-
диться чекати довго, у Борисполі 
– в середньому тиждень. Пробле-
ма через переповнені лабораторії. 

Що таке ІФА? ІФА-тест – це по 
суті швидкий тест, який роблять 
першим. Він показує наявність в 
організмі людини імуноглобуліну, 
тобто імунних клітин, які борються 
з хворобою. А вони виробляються 
лише на 7-й день після інфікуван-
ня та зберігаються в організмі піс-
ля одужання. 

Пряма мова Євгенія Черенка: 
«ІФА-тест може дати позитивний 
результат і в тому випадку, якщо 
людина перенесла хворобу і вилі-
кувалася. А тест буде позитивним, 
адже в організмі людини все ще є 
імуноглобулін».

Головна проблема. Головна 
проблема ІФА-тестування в тому, 
що наказ про тестування є, але ал-
горитму та методики тестування 
досі немає (станом на 27.05.2020 
ніяких роз’яснень МОЗ щодо ал-
горитму ІФА тестування не було).

Лабораторія в Борисполі? На 
останній сесії міської ради депута-
ти поставили запитання: чи варто 
зробити лабораторію в Борисполі?

Пряма мова Євгенія Черенка: 
«Я вивчав це питання. Можна, але 
чи потрібно? Ні! Адже необхідне 
приміщення з захистом, що про-
йде сертифікацію МОЗ; персонал, 
який вміє працювати на необхід-
ному обладнанні. І головне — об-
ладнання, воно коштує понад 1 
млн грн.

Вартість реагентів для тестуван-
ня на ПЛР для 300 осіб становить 
понад 100 тис. грн. Ми не потягне-
мо такі витрати. Це відповідь і на 
запитання, чому тести не роблять 
усім бажаючим, а лише тим, у кого 
є симптоми. Проблема в реаген-
тах, а точніше, в коштах на них».

Що робити людям? Заручни-
ками цієї ситуації стали пацієнти.

Пряма мова Євгенія Черенка: 
«Як пацієнт здав ПРЛ-тест і чекає 
результату, потрібно самоізолюва-
тися. Аби не шукати, де здати тест 
– підпишіть декларацію з сімейним 
лікарем. У міській первинці ми па-
цієнтам робимо тести в амбулато-
ріях. Постійний зв’язок із сімейним 
лікарем допоможе у цій ситуації. А 
головне — дотримуватися санітар-
них норм і правил та не хворіти».

 • Депутатів міськради зацікавили зарплати лікарів, адже є чимало 
спекуляцій на цю тему.
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«Цікаві пропозиції 
не надходили»

Депутат округу Ірина 
Панкявічене розповідає, 
що з моменту передачі 
ділянки в оренду не 
було пропозицій щодо 
її використання за 
призначенням. 

«У 2016 році порушувалося 
питання багатоповерхового 
будівництва, проводилися 
громадські слухання, на яких 
мешканці міста виступили 
проти забудови зеленої зони 
і будівництва біля озера. 
Але ніхто не проти, якщо на 
території побудують спортивні 
чи дитячі рекреаційні об’єкти 
чи відновлять табір. Я за 
порядок. Якщо у влади поки 
немає наміру будівництва 
табору, територію можна 
було б впорядкувати та 
перетворити на рекреаційний 
об’єкт: розчистити, прокласти 
доріжки, поставити лавочки 
тощо, а потім передати під 
нагляд ВУКГ», — говорить 
Панкявічене. 

ФізкультУра

 � ДО ТЕМИ

 � АМБІТНІ ПЛАНИ

БУДЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ 
КОМПЛЕКС

Наталія ТОКАРЧУК, 
фото автора

Колись був літній 
табір праці та 
відпочинку

Високі дерева, чагарники, за-
лишки зруйнованих старих буді-
вель, висока трава, вузенькі стеж-
ки далеко від людських очей — 
так виглядає територія, що відді-
ляє озеро Гульківку від ЗОШ № 3. 

Представники старшого поко-
ління, які навчалися в школі № 
3, пам’ятають про табір за стаді-
оном школи. Огорож не було — 
пройшовши через шкільний стаді-
он, територією табору можна було 
потрапити на озеро. Під час відпо-
чинку у таборі влаштовували зма-
гання з риболовлі чи відпочивали 
біля озера. 

Директор Бориспільського дер-
жавного історичного музею Ната-
лія Йова, яка теж вчилася в шко-
лі № 3, згадує, що у таборі восени 

жили та працювали студенти сто-
личних вишів, які приїздили пра-
цювати до радгоспу «Бориспіль-
ський», саме йому належав табір. 

Зараз територія у комуналь-
ній власності громади. За дани-
ми міського управління містобу-
дування та архітектури, згідно з 
Генеральним планом вона є зеле-
ною зоною. 

У відділі землекористування 
Бориспільської міської ради уточ-
нили, що ділянка площею 1,351 
га має призначення «Для будів-
ництва та обслуговування об’єк-
тів фізичної культури та спорту 
(для спортивно-оздоровчого та-
бору з об’єктами фізичної культу-
ри і спорту)». За таким цільовим 
призначенням 4 роки тому ділян-
ка надана в оренду ФОП Бере-
стюку Едуарду Володимировичу 
(екс-депутату та екс-директору Бо-
риспільської ДЮСШ). 

Відтоді про будівництво табо-
ру ніхто не згадував. Відомо, що у 
2016 році орендарем була спроба 
побудувати на території багатопо-
верхівку. Але через спротив гро-
мади цього не сталося.

 � Роками обговорюється тема відсутності у Борисполі 
дитячих таборів для відпочинку. Були пропозиції 
відновити літній табір «Факел», що у с. Кийлів, йшлося 
про оформлення земельної ділянки на баланс міста та 
відродження занедбаного табору. Але міська влада і 
активісти забули, що у межах Борисполя є територія, 
виділена під дитячий спортивний табір. Питання вивчали 
«Вісті».

Орендар: буде 
будівництво

Орендар ділянки Едуард 
Берестюк на запитання 
«Вістей» про плани на 
територію повідомив, що 
він планує будівництво 
спортивно-оздоровчого 
комплексу, вже є інвестор. 

«Ділянка буде 
використовуватися за цільовим 
призначенням — інвестор 
побудує комплекс. Планується 
два басейни (критий і 
відкритий), зала для тренувань, 
сауна, інші об'єкти. Зелену 
зону збережемо — видалення 
дерев не планується. Корпуси 
комплексу розмістяться поміж 
деревами, як це було в старому 
таборі. Комплекс розрахований 
на дорослих і дітей. Питання 
будівництва буде винесено 
на найближчу сесію 
Бориспільської міської ради 
і я сподіваюся на підтримку 
депутатів, адже подібного 
комплексу в Борисполі ще 
немає», — розповів Берестюк. 

СПОРТШКОЛА 
ПРОДОВЖУЄ 
ОНОВЛЕННЯ

Богдан РАК

У 2019-му в Бориспільській 
БЮСШ вперше за історію 
її існування капітально 
відремонтували жіночу 
роздягальню для басейну. 
Цього року дійшла черга до 
чоловічої роздягальні. 

Роботи з капітального 
ремонту вже почалися. 
Є надія, що з 1 вересня 
спортшкола запрацює на 
повну потужність.

Пряма мова директора 
ДЮСШ Михайла Шкорупа: 
«Дякую за підтримку міській 
владі та депутатському 
корпусу. Виділені кошти на 
капітальний ремонт чоловічої 
роздягальні та вестибюлю, де 
ми плануємо замінити підлогу. 
Обидві роздягальні буде 
обладнано індивідуальними 
шафками». 
Загалом на ремонтні роботи 
в ДЮСШ цьогоріч виділено 
1 600 тис. грн. Також 
чималу допомогу надали 
спонсори, в т.ч. голова ПрАТ 
«БКБМ» Ігор Шалімов. За їх 
кошти закуповується нове 
обладнання та тренажери для 
спортивної школи.

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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

• Такий вигляд сьогодні має територія колишнього табору праці і відпочинку. • Будівлі табору зруйновані часом і людьми. Обіцяють збудувати нові приміщення.



6 №16 (1024), 29 травня 2020 р.
www.i-visti.com«ВІСТІ» Батьки і діти

 � ЗНАЙ НАШИХ!

 � ЧЕРЕЗ РЕМОНТ  � ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ

 � Бориспільська багатодітна сім’я з села Гора, що на Бориспільщині, поділилася з 
«Вістями» секретом міцної багатодітної родини, де комфортно батькам-бізнесменам і 
їхнім чотирьом синам і доньці.

БАГАТОДІТНІ УЛЬЯНОВИ 
20 РОКІВ ЩАСЛИВІ РАЗОМ 

Юлія ГАМАН, 
фото із сімейного 
архіву Ульянових

«Нитка, перекручена втричі, 
міцніша», — пояснює суть їхньої 
великої родини господиня і ма-
ти-героїня Тетяна Ульянова. Разом 
із чоловіком Володимиром вони 
дали життя п’ятьом дітям і вихо-
вують їх у злагоді та любові.

Як бути матір’ю-
героїнею

На початку 2020 року Тетяні 
присвоїли звання «Мати-герої-
ня», виплативши одноразову ма-
теріальну допомогу в розмірі 19 
тис. грн й надавши право на піль-
гу, якою можна скористатися при 
оформленні пенсії. Більше держа-
ва з того часу не давала про себе 
знати, каже мати-героїня.

«Чи змінилося ваше життя піс-
ля отримання почесного звання?» 
— запитую у Тетяни. «Ні! – відпові-
дає. — Але про нашу родину біль-
ше людей дізналося. Це за кордо-
ном сім’ї, які мають багато діток, 
отримують соціальну підтримку 
й сприяння у вихованні дітей. А 
в Україні поки сам не заробиш – 
держава не допоможе. Дітей ми 
народжували не заради звань, а 
для сімейного щастя, душевної 
радості. Тому беремо на себе всю 
відповідальність».

Аби вижити – 
відкрили бізнес

Енергії в родині Ульянових ви-
стачає, адже усе, що пов’язане з 
дітьми, множиться на п’ять. Тетя-

на визнає, що їй з чоловіком до-
водиться працювати «за п’ятьох» 
вдома по господарству, і щоб 
власний невеликий бізнес трима-
ти. Проте час на родину є завжди. 
«Прокидаємося о 06:00, а інколи й 
раніше, а лягаємо о 22:00. Голов-
не — не тільки нагодувати дітей 
і уроки перевірити, а ще й пого-
ворити, побути разом, обміняти-
ся емоціями, думками», — розпо-
відає Тетяна.

У кожної дитини свій 
внутрішній світ

Родина винаймає житло у селі 
Гора Бориспільського району. Ді-
ти навчаються у місцевій школі.

Тетяна по-материнськи трепет-
но розповідає про дітей. Старший 
син — 20-річний Ілля. Хлопець на-
вчається за кордоном – закінчує 
бакалаврат за туристичним на-
прямком і вже заробляє, є при-
кладом для молодших і гордістю 
батьків.

16-річний Данило – творча на-
тура, він захоплюється програму-
ванням, гарно малює, любить вір-
ші, танці, музику. «Він із тих, хто в 
калюжах бачить зорі, а не бруд», 
— ділиться мати.

14-річний Давид і 13-річний На-
зар живуть музикою. Давид грає на 
трубі, а його брат – на саксофоні. 
Обидва – у складі дитячого оркестру 
при міській музичній школі. Підлітки 
гарно навчаються і люблять спорт.

Улюбленицею сім’ї Ульянових 
стала донька Даринка. Тетяна зга-
дує, як дев’ять років тому на УЗД 
лікар повідомив, що буде довго-
очікувана дівчинка. Тоді Володи-
мир, почувши звістку, не прихову-
вав сліз радості. Даринка музична 

та артистична, любить сцену, хо-
дить на танці.

Два десятиліття у 
любові

У юності Тетяна займалася 
синхронним плаванням, а Воло-
димир – ігровими видами спор-
ту. Обоє – майстри спорту. У 
2020 році Ульянови будуть свят-
кувати 20-ту річницю спільного 
життя.

Першу зустріч пам’ятають, ніби 
вчора. Познайомилися на святі в 
друзів. Обом тоді було ближче до 
30-ти, тому кожен уявляв, якими 
рисами має володіти його дру-
га половинка. Психологічно во-
ни були готові до створення сім’ї. 
Інтуїція не підвела: вони створе-
ні одне для одного. Так Ульянови 
20 років разом у любові й турбо-
ті. Побутові питання і домашню 
роботу виконують разом, рішен-
ня приймають теж удвох. 

«Якщо сім’ї будуть схилятися 
до Бога, то можна буде пережити 
будь-які негаразди. Життя нас ви-
пробовувало: були проблеми зі 
здоров’ям діток, фінансові труд-
нощі, — розповідає Тетяна. — Усе 
витримали, бо були наближені до 
Бога. Адже сім’я, гарні стосунки 
— це постійна праця, щоденні зу-
силля. Ми вміємо вчити і вчити-
ся, пізнавати себе і людей, роби-
ти висновки з помилок і поважа-
ти одне одного».

Тетяна і Володимир перекона-
ні: увесь негатив зникає у молит-
ві. «Звертаючись до Всевишньо-
го, можна побороти страх, стрес 
і відчай. Натомість отримати ду-
шевний спокій і міцні родинні 
стосунки».

Юлія ГАМАН

Джерело: директор КНП «Бори-
спільська багатопрофільна лікар-
ня інтенсивного лікування» Олек-
сандр Щур.

Пряма мова Щура: «Офіційно 
пологове відділення Бориспіль-
ської БЛІЛ зачинено для породіль 
через ремонт, прогнозовано до 
листопада 2020 року. Віднедав-
на колектив, обладнання та меблі 
тимчасово переїхали до травмато-
логічного відділення».

Деталі. Зі слів директора, під 

потреби пологового в травмато-
логії віддані майже усі палати, за 
невеликим винятком. Тимчасово 
облаштовані пологовий зал, пе-
редпологові палати, палати для 
породіль із немовлям тощо. Відді-
лення забезпечене киснем та усім 
необхідним на випадок складних 
пологів.

Пряма мова Щура: «У ББЛІЛ 
фахівці можуть прийняти пологи в 
жінок у екстреному чи складному 
випадку. Усім іншим вагітним на 
період ремонту пологового вар-
то готуватися до пологів у столиці 
чи Броварах».

Богдан РАК

Бориспільські ДНЗ відновлять 
роботу з 1 червня. Таке рішення 
прийняли на міській комісії ТЕБ 
та НС 25 травня. 

Міські дошкільні навчальні закла-
ди активно готуються до прийому 
дітей. Закуплено 29 інфрачервоних 
термометрів для постійного темпе-
ратурного контролю, закуповуєть-
ся рідке мило.

Де взяти рушники? Не всі пи-
тання щодо посилення санітар-
них вимог у ДНЗ міському управ-
лінню освіти і науки  вдалося ви-
рішити самостійно. Одне з голов-
них –  вимога використовувати у 

садочках лише одноразові папе-
рові рушники.

Пряма мова начальника 
управління освіти і науки Тетя-
ни Павленко: «Найдешевша упа-
ковка паперових рушників кош-
тує від 28 до 30 грн за 100 штук. Із 
розрахунку витрат 10 рушників на 
день на одну дитину, за тиждень 
доведеться витратити від 20 до 24 
тис. грн. На сьогодні немає таких 
коштів».

Заплатять батьки! Наголошу-
валося, що немає коштів на одно-
разові рушники і в міському бю-
джеті. Тому фінансове вирішення 
питання перекладуть на батьків 
дошкільнят.

Пряма мова Бориспільсько-
го міського голови Анатолія Фе-
дорчука: «Беру на себе весь нега-
тив напередодні виборів. Кожен 
батько, якщо він любить свою ди-
тину, може купити їй рулон папе-
рових рушників за 28 грн. Це не-
великі кошти».

Графік відвідування? Постало 
питання щодо формулювання «об-
межити кількість дітей у групах». 
Загалом в міських ДНЗ  96 груп, а 
це 3068 дітей. Наразі батьки 1057 
дітей вже заявили, що їм необхід-
но віддати дитину в садочок, бо не-
має кому за нею доглядати. Невідо-
мо, як розподілити відвідування ді-
тей у групах.

Але питання не розглянули.

ПОЛОГОВЕ «ОРЕНДУЄ» 
ТРАВМАТОЛОГІЧНЕ

ДНЗ ВІДНОВЛЯТЬ РОБОТУ 1 ЧЕРВНЯ

• На початку 2020 року Тетяні Ульяновій присвоїли 
звання «Мати-героїня»

• Разом із чоловіком Володимиром подружжя дало 
життя п’ятьом дітям і виховує їх у злагоді та любові.
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 � САМ СОБІ ЛІКАР

 � ПОКИ У ПЛАНАХ

 � Як навчитися не боятися того, що говорять оточуючі й 
не залежати від громадської думки? 

ЯК НЕ ЗАЛЕЖАТИ 
ВІД ДУМКИ ОТОЧУЮЧИХ

У КИЄВІ СТВОРЯТЬ МЕРЕЖУ ТИМЧАСОВИХ ДОРІЖОК 

Підготувала Ольга ІВАНОВА
за матеріалами «Сегодня» та інших 
інтернет-ресурсів 

Оцінки батьків, оцінки в школі 
і в цілому оціночні судження 
ще з дитинства створюють для 
нас штучну необхідність і що 
найстрашніше – залежність від 
громадської думки.
«Якщо в дитинстві у людини не 

сформувалося власне тверде «Я» 
– йому нема на що спертися, і він 
починає шукати підтримки в очах 
оточення. В їх оцінках і думці про 
нього, його думках, ідеях і діях», 
– вважають психологи.
Кожна почута думка сіє зерно 
сумніву у власних силах. 
Занепокоєння про думку оточення 
знижує впевненість у собі, а це 
призводить до низки неприємних 
факторів.

ФОРМУВАННЯ МЕЖІ ЧУЖОЇ ДУМКИ

КІЛЬКА ВАЖЛИВИХ КРОКІВ, ЩОБ 
ПРИПИНИТИ ХВИЛЮВАТИСЯ ЩОДО 
ОЦІНКИ ОТОЧЕННЯ:

НЕ ПРОЖИВАЙТЕ ЧУЖИХ ЖИТТЄВИХ СЦЕНАРІЇВ

НЕ НАМАГАЙТЕСЯ КОГОСЬ НАСЛІДУВАТИ

ПІДБИРАЙТЕ ОТОЧЕННЯ

НЕ БРЕШІТЬ СОБІ

НЕ ЗАСМІЧУЙТЕ 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛЕ

НЕ СКЛАДАЙТЕ 
ДУМКИ

!

!
!
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• Пам’ятайте: у кожної людини своє сприйняття світу, свої цінності, традиції, інтереси. Насмільтеся робити те, 
чого хочеться вам, те, що веде вас до щастя. У кожної людини є власний вибір.

Перше, про що потрібно 
пам'ятати, якщо ви занадто 
залежні від громадської думки 
– люди зазвичай говорять про 
свої страхи та побоювання, 
виходячи зі свого досвіду. Вони 
«приміряють» вашу ідею на 
своє життя. Із цього випливає 
наступний важливий момент. 

Пам'ятайте, що ваше 
життя – це ваше життя. 
А життя інших людей – 

це життя інших людей. Не 
ототожнюйте два сценарії.
Слова «з боку видніше» 
недоречні щодо особистого 
життя. Навіть близькі й люблячі 
люди не можуть точно знати, що 
саме потрібно вам для щастя. 
І тим більше, цього не можуть 
знати сторонні, які можуть 
бути вмотивовані заздрістю, 
корисливістю, злістю та іншим 
негативом.

Слідуйте власним бажанням. Відчули, що до вас прийшла 
якась цікава ідея, думка – зробіть крок їй назустріч, 
відчуйте її. Як ви зробите хоч щось – ви на практиці 
відчуєте, чи варто рухатися далі, чи ні.

Навчіться прислухатися до своїх емоцій, бажань, 
почуттів, інтуїції.

Якщо ваше оточення завжди говорить, що ви не такий 
та робите все не так, тоді змінюйте це оточення. Або 
ж  залишайте право людям бути вами незадоволеними. 
Спілкуйтеся з людьми, які дають вам натхнення, змушують 
розвиватися, від яких ви здатні вчитися.

Будьте чесні з собою. Із собою можна домовитися. Якщо не все 
відразу виходить, але є відчуття, що рухаєтеся в правильному 
напрямку – продовжуйте діяти.
Ідіть на компроміс із собою. Адже безліч перемог і грандіозних 
відкриттів, які не схвалювало суспільство, досягалися завдяки 
старанням і характеру індивідуума – не завдяки, а всупереч.

Вченими було проведене дослідження та виявлено 
цікавий феномен, пов'язаний із повторенням. Якщо 
одна людина в групі повторює власну думку тричі, 
то ймовірність того, що з нею погодяться троє 
інших членів групи, становить 90%. 
Інші дослідження довели: якщо люди чують якусь 
думку у ЗМІ, то більш схильні цьому повірити.

Тож найгучнішим голосом є той, який чують 
найчастіше. Нехай це буде ваш голос до себе 
самого!

Дійте і рухайтеся назустріч 
власним бажанням, а не 
збирайте думки. Отримуючи 
досвід, паралельно буде 
зміцнюватися ваша 
впевненість в собі і своїх 
ідеях.

Немає людини, якій не 
важлива думка суспільства. 
Інакше навряд чи в 
будинках були б дзеркала 
і люди так ретельно 
доглядали б за собою. Але 
тільки вам вирішувати, 
якою мірою вона буде 
присутня у вашому житті — 
величезною чи незначною. 
Від цього залежить ваше 
відчуття свободи, легкості 
і натхнення. Формуйте 
самооцінку та міцність 
власного внутрішнього 
«Я». Працюйте над 
вдосконаленням свого 
внутрішнього світу.

 ВАЖЛИВО!

 ГОЛОВНІ МЕСЕДЖІ 

• Дозвольте собі бути на першому місці і не подобатися іншим. Да-
вайте самі собі схвалення та підтримку. Коли виникає бажання 
догодити комусь, запитуйте себе: для чого я це роблю, що я хо-
чу отримати?

•  Зрозумійте, чого ви хочете, через запитання: «У що я вірю?», «Які 
мої цінності?», «Які мої мрії, бажання, цілі?», «Що я вважаю пра-
вильним?». Людина, яка не знає, чого хоче від життя, постійно плу-
тається в чужих думках.

Київська міська державна 
адміністрація працює над 
розробкою проекту тимчасових 
велосипедних доріжок і 
доріжок для пересування 
на електросамокатах і 
моноколесах.
Про це заявив Економічній правді 
радник Київського міського 

голови Максим Бахматов.
«Ми підготували розпорядження 
для київського міського голови з 
приводу оптимізації трафіку. На 12 
сторінках розписані побажання 
експертів та аналітиків. Є 
історія з організації тимчасових 
велосипедних доріжок і 
доріжок для пересування 

на альтернативних видах 
транспорту – електросамокатах і 
моноколесах», – заявив Бахматов.
За словами радника Віталія 
Кличка, тимчасові велодоріжки 
в Києві можна облаштувати 
за два-три місяці за наявності 
фінансування.
На питання, чи буде використана 

крайня права смуга автодоріг, 
Бахматов відповів:  «Нехай 
експерти вирішують. Коли буде 
підписане розпорядження, 
експерти розроблять варіанти».
Радник Кличка додав, що 
завдання мерії – пересадити 
500 тисяч власників особистого 
автотранспорту на громадський 

транспорт і велосипеди, а також 
спонукати ходити пішки.
За словами експертів, 
влаштування не тимчасової, 
а комплексної велосипедної 
інфраструктури, що покриває 
ціле місто, може коштувати 8 
млрд грн. Проте очікуваний 
ефект від економії часу 
становитиме 16 млрд грн на рік, 
а термін окупності повноцінної 
велосипедної інфраструктури 
становитиме менше року. 
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00 М/с "Книга джунглів"
6.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку, Країно!
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.20, 5.20 Новини
9.00 Т/с "Полдарк" (16+)
10.00 Всеукраїнська школа онлайн. 

Англійська мова
10.35 Всеукраїнська школа онлайн. 

Геометрія
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа онлайн. 

Руханка
11.10 Всеукраїнська школа онлайн. Хімія
11.45 Всеукраїнська школа онлайн. 

Географія
12.20, 19.20 "Боротьба за виживання"
13.10, 15.10, 0.30, 3.00 "На Карантині": 

марафон
16.20 Телепродаж
16.50, 3.55 #ВУКРАЇНІ
17.30 "Дикі тварини"
18.20, 4.25 Тема дня
19.55 "Таємне життя собак"
21.35, 23.55, 2.50, 5.50 UA:Спорт
21.45 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)

22.15 Т/с "Максиміліан та Марія 
Бургундська"

0.00 Спільно

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, 5.20 

ТСН
9.25, 10.20, 4.15 "Життя відомих людей 

2020"
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10 "Любий, 

ми переїжджаємо"
13.45 "Одруження наосліп - 4"
15.25 "Світ навиворіт 6"
17.10 Мелодрама "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45 Т/с "Сидоренки-Сидоренки"
22.45 Х/ф "Геркулес"
0.40 Мелодрама "Олена прекрасна"

ІНТЕР.
5.30, 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 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25 Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)
13.50, 14.45, 15.40 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особливий випадок. 

Третій зайвий"
18.00, 19.00, 2.10 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особливий випадок"
23.50 Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
0.50 Х/ф "Бережи мене, мій талісман"
3.40 "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
9.15, 4.10 Зоряний шлях
10.30, 4.35 Реальна містика
12.50 Т/с "Філін" (16+)
14.45, 15.30 Т/с "Жіночий лікар" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Акварелі" (12+)
23.20 Зоряний шлях. вечір
0.00 Т/с "Чи потрібен чоловік" 1, 2 с. 

(12+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30 Факти
4.50 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
12.05, 13.25 Х/ф "Спеціальне завдання" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.20, 21.20 Т/с "Контакт" (16+)
16.45 Х/ф "Відшкодування збитків" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
23.15 Х/ф "Наймані убивці" (16+)
1.30 Х/ф "Арена" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)
9.20 Т/с "Грімм" (16+)
12.40 Х/ф "Гарфілд"
14.00 Х/ф "Гарфілд 2"
15.20, 19.00 Хто зверху? (12+)

20.50 Х/ф "Щасливий день смерті" (16+)
22.40 Х/ф "Ніхто не вижив" (18+)
0.20 Т/с "Залишитися в живих" (16+)
2.15 Служба розшуку дітей
2.20 Зона ночі

СТБ.
5.15, 20.15, 22.40 Т/с "Як довго я на тебе 

чекала" (12+)
7.00 "Все буде добре!"
8.45 "МастерШеф. Кулінарний випускний" 

(12+)
11.55, 14.50 Т/с "Коли ми вдома"
12.35, 15.30 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.15 "СуперМама"
19.10 "Один за всіх" (16+)
22.55 Т/с "Пізнє каяття" (16+)
0.40 Х/ф "Давайте потанцюємо"

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.30, 18.45 "ДжеДАІ"
7.00 Х/ф "Ураган 500 миль на годину"
8.40 "Помста природи"
9.00, 17.15 "Загублений світ"
13.50 Х/ф "У тилу ворога: вісь зла"
15.40 Х/ф "У тилу ворога: Колумбія"

19.15 Т/с "Опер за викликом-3"
20.15 Т/с "Ментівські війни. Київ-2"
22.10 Т/с "CSI: Місце злочину-11"
23.55 Т/с "CSI: Місце злочину-10"
1.40 "Облом.UA."
4.55 Т/с "Ділянка лейтенанта Качури. 

Фільм 4. "Чорна павутина"
5.45 Телемагазини

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.10 М/ф "Малюк і Карлсон"
7.15 М/ф "Як козаки сіль купували"
7.25 М/ф "Як козаки олімпійцями стали"
7.50, 16.50, 20.50, 3.00 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.30 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Чужі тут не ходять"
10.30, 22.30 Т/с "МакМафія" (16+)
12.50 "Будьте здоровi"
14.15 "Таємниці кримінального світу"
15.20 "Правда життя. Професійні байки"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.40 "Склад злочину"
1.35, 3.20 "Речовий доказ"
4.10 "Правда життя"

СЕРЕДА, 3 ЧЕРВНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 25 ТРАВНЯ — 31 ТРАВНЯ

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

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 М/с "Книга джунглів"
6.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку, Країно!
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.20, 5.20 Новини
9.00 Т/с "Полдарк" (16+)
10.00 Всеукраїнська школа онлайн. 

Українська література
10.35 Всеукраїнська школа онлайн. 

Фізика
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа онлайн. 

Руханка
11.10 Всеукраїнська школа онлайн. 

Історія України
11.45 Всеукраїнська школа онлайн. 

Біологія
12.20 Всеукраїнська школа онлайн. 

Географія
13.10, 15.10, 0.30, 3.00 "На Карантині": 

марафон
16.20 Телепродаж
16.50 Схеми. Корупція в деталях
17.30 "Дикі тварини"
18.20 Тема дня
19.20 "Боротьба за виживання"
19.55 "Таємне життя собак"

21.35, 23.55, 2.50, 5.50 UA:Спорт
21.45 #ВУКРАЇНІ
22.15 Святі та грішні
0.00 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, 5.20 

ТСН
9.25, 10.20, 4.50 "Життя відомих людей 

2020"
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10 "Любий, 

ми переїжджаємо"
13.45 "Одруження наосліп - 4"
15.25 "Світ навиворіт 6"
17.10 Мелодрама "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45 Т/с "Сидоренки-Сидоренки"
22.45 Драма "Вихід: боги та царі"
1.30 Мелодрама "Підміна в одну мить"

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 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25 Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)
13.50, 14.45, 15.40 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особливий випадок. 

Третій зайвий"
18.00, 19.00, 2.15 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особливий випадок"
23.50 Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
0.50 Х/ф "Поїзд поза розкладом"
3.45 "Орел і Решка. Шопінг"
5.00 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.55 

Сьогодні
9.15, 4.15 Зоряний шлях
10.30, 4.35 Реальна містика
12.50 Т/с "Філін" (16+)
14.45, 15.30 Т/с "Жіночий лікар" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Акварелі" (12+)
23.20 Контролер
0.00 Т/с "Друге дихання" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин

2.00 Т/с "Друге дихання" (12+)

ICTV.
4.15 Скарб нації
4.25 Еврика!
4.30 Факти
4.50 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 Х/ф "Дияволиця"
11.55, 13.20, 0.45 Х/ф "Пастка" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.20, 21.20 Т/с "Контакт" (16+)
16.50 Х/ф "Хижаки" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
23.15 Х/ф "Каратель" (16+)
2.35 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)
9.20 Т/с "Грімм" (16+)
12.00 Х/ф "Джек і бобове дерево"
15.20 Хто зверху? (12+)

17.15, 19.00 Хто проти блондинок? (12+)
20.50 Х/ф "Нерв"
22.40 Х/ф "Ефект Лазаря" (18+)
0.10 Т/с "Залишитися в живих" (16+)

СТБ.
5.15, 20.15, 22.40 Т/с "Як довго я на тебе 

чекала" (12+)
7.00 "Все буде добре!"
8.45 "МастерШеф. Кулінарний випускний" 

(12+)
11.40, 14.50 Т/с "Коли ми вдома"
12.35, 15.35 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.15 "СуперМама"
19.10 "Один за всіх" (16+)
22.55 Т/с "Пізнє каяття" (16+)
0.40 Х/ф "Останній танець за мною 2"

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.30, 18.45 "ДжеДАІ"
7.00 Х/ф "Кон Експрес"
8.45 "Помста природи"
9.00, 17.20 "Загублений світ"
14.00 Х/ф "Кікбоксер-2"
15.45 Х/ф "Кікбоксер-3"

19.15 Т/с "Опер за викликом-3"
20.10 Т/с "Ментівські війни. Київ"
22.10 Т/с "CSI: Місце злочину-11"
23.55 Т/с "CSI: Місце злочину-10"
2.20 "Облом.UA."
4.55 Т/с "Ділянка лейтенанта Качури. 

Фільм 4. "Чорна павутина"

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00 М/ф "Вінні Пух і день турбот"
7.35 М/ф "Як козаки наречених 

визволяли"
7.55, 16.50, 20.50, 3.00 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.30 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Убити "Шакала" (16+)
10.30, 22.30 Т/с "МакМафія" (16+)
12.50 "Свідок. Агенти"
14.15 "Таємниці кримінального світу"
15.25 "Правда життя. Професійні байки"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.40 "Склад злочину"
1.30, 3.10 "Речовий доказ"
4.00 "Правда життя"

ВІВТОРОК, 2 ЧЕРВНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку, Країно!
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 2.20, 5.20 Новини
9.00 Т/с "Полдарк" (16+)
10.00 Всеукраїнська школа онлайн. 

Українська мова
10.35 Всеукраїнська школа онлайн. 

Алгебра
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа онлайн. 

Руханка
11.10 Всеукраїнська школа онлайн. 

Фізика
11.45 Всеукраїнська школа онлайн. 

Історія України
12.20 "Боротьба за виживання"
13.10, 15.10, 0.30, 2.50 "На Карантині": 

марафон
16.20 Телепродаж
16.50 "Дикі тварини"
18.20 Тема дня
19.20 "Світ дикої природи"
19.55 "Таємне життя собак"
21.25, 23.55, 2.40, 5.40 UA:Спорт
21.35 "Зворотний відлік"

0.00, 3.50 Бюджетники
4.20 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, 5.20 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2020"
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10, 2.15 

"Любий, ми переїжджаємо"
13.45 "Одруження наосліп - 4"
15.25 "Світ навиворіт 6"
17.10 Мелодрама "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали 2020", 81 серiя
20.45 Т/с "Сидоренки-Сидоренки"
22.45 "Гроші 2020"
0.00 "Дубінізми 2020"
0.20, 3.45 Комедія "Татусі без шкідливих 

звичок"

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"
9.30, 18.00, 19.00, 2.10 "Стосується 

кожного"
11.20, 12.25 Х/ф "Хроніки зради" (16+)
13.45 Х/ф "Ромі"
15.50 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особливий випадок"
23.50 Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
0.50 Х/ф "Всього один поворот"

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

Сьогодні
9.15 Зоряний шлях
10.30, 4.30 Реальна містика
12.50 Т/с "Філін" (16+)
14.45, 15.30 Т/с "Жіночий лікар" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.30 Т/с "Акварелі" (12+)
0.20 Т/с "Ні слова про кохання" 1, 2 с.
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Ні слова про кохання"

ICTV.
4.50 Скарб нації
4.55 Еврика!

5.05 Служба розшуку дітей
5.10 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.55 Громадянська оборона
6.45 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.35 Не дай себе обдурити
11.25, 13.20 Х/ф "Змії на борту літака" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Х/ф "Беовульф" (16+)
16.25 Х/ф "Ван Гельсинг" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.05, 21.20 Х/ф "Зламана стріла" (16+)
22.30 Свобода слова
23.50 Х/ф "Арена" (18+)
1.35 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.10 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.15 Варьяти (12+)
7.40 Improv Live Show (12+)
9.30 Х/ф "Жінка - кішка" (16+)
11.20 Х/ф "13 друзів Оушена"
13.50 Х/ф "Перший месник: Друга війна" 

(16+)

16.20 Х/ф "Перший месник: 
Протистояння" (12+)

19.00 Таємний агент
20.20 Х/ф "Чужий. Заповіт" (16+)
22.30 Х/ф "Дум" (18+)
0.30 Х/ф "Дзвінки" (18+)
2.15 Служба розшуку дітей
2.20 Зона ночі

СТБ.
7.00 "Все буде добре!"
8.45 "МастерШеф. Кулінарний випускний" 

(12+)
11.55, 14.50 Т/с "Коли ми вдома"
12.35, 15.35 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.15 "СуперМама"
19.10 "Один за всіх" (16+)
20.15, 22.40 Т/с "Як довго я на тебе 

чекала" (12+)
22.55 Т/с "Пізнє каяття" (16+)
0.50 Х/ф "Останній танець за мною"

КАНАЛ "2+2".
6.30, 18.45 "ДжеДАІ"
7.00 "Помста природи"

7.35 Т/с "Опер за викликом-2"
10.30 "Загублений світ"
14.15 Х/ф "Кікбоксер"
16.05 Х/ф "Команда А"
19.15 Т/с "Опер за викликом-3"
20.10 Т/с "Ментівські війни. Київ"
22.10 Т/с "CSI: Місце злочину-11"
23.55 Х/ф "Виворіт міста"
1.30 Т/с "CSI: Місце злочину-10"

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00 М/ф "Повернення блудного папуги"
7.20 М/ф "Як козаки куліш варили"
7.35 М/ф "Як козаки у футбол грали"
7.50, 16.50, 20.50, 3.00 "Випадковий 

свідок"
9.05 Х/ф "У зоні особливої уваги"
10.55 Х/ф "Хід у відповідь"
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.30 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.15 "Таємниці кримінального світу"
15.25 "Правда життя. Професійні байки"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди карного розшуку"
22.30 Т/с "МакМафія" (16+)
0.40 "Склад злочину"
1.30, 3.10 "Речовий доказ"

ПОНЕДІЛОК, 1 ЧЕРВНЯ

Щиро вітаю вас зі святом 
останнього дзвоника, що 
символізує закінчення на-
вчальної пори!

Сьогодні ми перегортаємо ще од-
ну сторінку славного освітянського 
літопису нашого міста. Це особли-
ве свято для випускників - символ 
початку дороги у нове, самостійне 
життя, де кожного чекають успіхи, 
перемоги, нові друзі, але назавж-
ди збережуться у пам’яті події ди-
тинства та ранньої юності. Дорогі 
випускники, пишайтесь здобути-
ми знаннями, але знайте, що в них 
є зерно, посіяне вчителями! Дбай-
ливо доглядайте й вирощуйте його, 

продовжуйте традиції своїх батьків, 
вивчайте історію свого краю. Адже 
Бориспіль назавжди залишиться 
для кожного з вас малою батьків-
щиною, місцем, куди неодмінно за-
хочеться повернутися, де завжди 
віритимуть у ваші успіхи й пишати-
муться ними. Пам’ятайте, що відте-
пер від ваших вчинків, думок, від-
повідальності буде залежати ваше 
майбутнє. Тож хай рішення будуть 
виваженими, вчинки – справедли-
вими, а думки – мудрими. 

Цей навчальний рік виявився 
надзвичайно складним, адже ми 
вперше зіштовхнулися з бороть-
бою проти коронавірусної інфек-
ції COVID -19, яка внесла коректи-

ви в життя кожного з нас. Дистан-
ційне навчання стало своєрідним 
випробуванням для вчителів, учнів 
та батьків. Але злагоджена співпра-
ця забезпечила належний освітній 
результат та сприяла успішному за-
вершенню навчального року! Дя-
кую педагогам, які в короткі терміни 
зуміли зрости професійно та швид-
ко освоїти освітній онлайн-простір. 
Батькам у цей день висловлюю сло-
ва щирої підтримки за те, що вкла-
дали у своїх дітей душу і серце, лю-
бов і знання, створювали умови для 
їх навчання та виховання. 

Тож нехай час відпочинку і пе-
резавантаження для дітей, вчите-
лів та батьків не пройде даремно, 

а поверне всіх міцними, здорови-
ми, красивими, готовими до нового 
старту. Вітаю всіх з успішним закін-
ченням навчального року та бажаю 
натхнення, життєвих сил, оптимізму 
й невичерпної енергії! 

З повагою Міський голова                   
Анатолій Федорчук

 

ШАНОВНІ ВИПУСКНИКИ, ШКОЛЯРІ, ВЧИТЕЛІ ТА БАТЬКИ!
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00 М/с "Книга джунглів"
6.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку, Країно!
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.20, 5.20 Новини
9.00 Т/с "Полдарк" (16+)
10.00 Всеукраїнська школа онлайн. 

Українська мова
10.35 Всеукраїнська школа онлайн. 

Фізика
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа онлайн. 

Руханка
11.10 Всеукраїнська школа онлайн. 

Англійська мова
11.45 Всеукраїнська школа онлайн. 

Всесвітня історія
12.20, 19.20 "Боротьба за виживання"
13.10, 15.10, 0.30, 3.00 "На Карантині": 

марафон
16.20 Телепродаж
16.50 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
17.30 "Дикі тварини"
18.20, 4.25 Тема дня
19.55 "Таємне життя собак"
21.35, 23.55, 2.50, 5.50 UA:Спорт
21.45, 3.55 Схеми. Корупція в деталях

22.15 Т/с "Максиміліан та Марія 
Бургундська" (16+)

0.00 #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, 5.20 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2020"
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10, 3.30 

"Любий, ми переїжджаємо"
13.45 "Одруження наосліп - 4"
15.25 "Світ навиворіт 6"
17.10 Мелодрама "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 Т/с "Сидоренки-Сидоренки"
21.45 "Право на владу 2020"
0.00 Трилер "Експедиція "Ноїв ковчег"
2.25 "Гроші 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 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25 Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)
13.50, 14.45, 15.40 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особливий випадок. 

Третій зайвий"
18.00, 19.00, 2.10, 2.55 "Стосується 

кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особливий випадок"
23.50 Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
0.50 Х/ф "День перший, день останній"
3.40 "Орел і Решка. Шопінг"
5.00 "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
9.15, 2.30 Зоряний шлях
10.30, 3.00 Реальна містика
12.50 Т/с "Філін" (16+)
14.45, 15.30 Т/с "Жіночий лікар" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Акварелі" (12+)
23.20 Слідами
0.00, 2.00 Х/ф "Волошки для Василини"

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 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, 13.20 Х/ф "Змії на борту літака" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.20, 21.20 Т/с "Контакт" (16+)
16.50 Х/ф "Зламана стріла" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Анти-зомбі
23.15 Х/ф "Мерзенна вісімка" (18+)
2.10 Т/с "Поганий хороший коп" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)
9.30 Т/с "Грімм" (16+)
12.10 Х/ф "Амулет Земномор'я" (16+)
15.30, 19.00 Хто зверху? (12+)
20.50 Х/ф "Пункт призначення" (16+)

22.50 Х/ф "Полароїд" (16+)
0.30 Т/с "Залишитися в живих" (16+)
2.15 Служба розшуку дітей
2.20 Зона ночі

СТБ.
5.15, 20.15, 22.40 Т/с "Як довго я на тебе 

чекала" (12+)
7.00 "Все буде добре!"
8.45 "МастерШеф. Кулінарний випускний" 

(12+)
11.55, 14.50 Т/с "Коли ми вдома"
12.35, 15.30 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.15 "СуперМама"
19.10 "Один за всіх" (16+)
22.55 Т/с "Пізнє каяття" (16+)
0.40 Х/ф "Несплячі в Сіетлі" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.30, 18.45 "ДжеДАІ"
7.00 Х/ф "У тилу ворога: вісь зла"
8.50 "Помста природи"
9.15 "Рішала"
11.15, 17.20 "Загублений світ"
13.20 Х/ф "Збиток"

15.20 Х/ф "По сліду"
19.15 Т/с "Опер за викликом-3"
20.15 Т/с "Ментівські війни. Київ-2"
22.05, 0.45 Т/с "CSI: Місце злочину-11"
23.50 Т/с "CSI: Місце злочину-10"
1.35 "Облом.UA."
4.55 Т/с "Ділянка лейтенанта Качури. 

Фільм 4. "Чорна павутина"
5.45 Телемагазини

НТН.
5.00, 4.45 "Top Shop"
6.00 М/ф "Казка про золотого півника"
7.30 М/ф "Як козаки мушкетерам 

допомагали"
7.50, 16.50, 20.50, 3.00 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.35 

"Свідок"
9.00 Х/ф "У моїй смерті прошу 

винуватити Клаву К."
10.30, 22.30 Т/с "МакМафія" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.15 "Таємниці кримінального світу"
15.20 "Правда життя. Професійні байки"
18.20, 3.55 "Правда життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.40 "Склад злочину"
1.30, 3.05 "Речовий доказ"

ЧЕТВЕР, 4 ЧЕРВНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 М/с "Книга джунглів"
6.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку, Країно!
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.20, 5.20 Новини
9.00 Т/с "Полдарк" (16+)
10.00 Всеукраїнська школа онлайн. 

Українська література
10.35 Всеукраїнська школа онлайн. 

Алгебра
11.05, 12.15 Всеукраїнська школа онлайн. 

Руханка
11.10 Всеукраїнська школа онлайн. 

Англійська мова
11.45 Всеукраїнська школа онлайн. Хімія
12.20 Всеукраїнська школа онлайн. 

Біологія
13.10, 15.10, 0.30, 3.00 "На Карантині": 

марафон
16.20 Телепродаж
16.50, 3.55 Перша шпальта
17.25 VoxCheck
17.30 "Дикі тварини"
18.20, 4.25 Тема дня
19.20 "Боротьба за виживання"

19.55 "Таємне життя собак"
21.35, 23.55, 2.50, 5.50 UA:Спорт
21.45 Світова медицина. Монголія — за 

межами степів
22.15 Світова медицина. Японія - останні 

довгожителі Окінави
22.45 Світова медицина. Південна Корея 

- повернення духів
0.00 Схеми. Корупція в деталях

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 4.10 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2020"
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10, 2.00 

"Любий, ми переїжджаємо"
13.45 "Одруження наосліп - 4"
15.25 "Світ навиворіт 6"
17.10 Мелодрама "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 "Ліга сміху. Дайджест 2020"
22.30 "Вечірній квартал 2019"

0.20 Бойовик "Похований живцем"
5.10 "Світське життя. 2020"

ІНТЕР.
5.30, 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 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25 Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)
13.50, 14.45, 15.40, 23.45 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особливий випадок. 

Третій зайвий"
18.00, 1.35 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
3.05 "Жди меня. Україна"
4.30 "Орел і Решка. Шопінг"
5.15 "Телемагазин"
5.45 "Мультфільм"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.15, 5.50 Зоряний шлях
11.00 Т/с "Про що не розповість річка"

14.45, 15.30 Т/с "Жіночий лікар" (16+)
20.10 Гучна справа
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "Невідправлений лист" 1, 2 с. 

(12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Невідправлений лист" (12+)
4.10 Реальна містика

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 0.45 Факти
4.50 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 Анти-зомбі
11.35, 13.25 Х/ф "Завзяті шахраї" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Х/ф "Костолом" (16+)
15.40, 16.20, 22.40 "На трьох" (16+)
17.25, 20.05 Дизель-шоу (12+)
18.45 Факти. Вечір

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)
9.20 Половинки (16+)
11.20 Топ - модель по-українськи (16+)
16.50 Х/ф "Чужий. Заповіт" (16+)
19.00 Х/ф "Пункт призначення" (16+)
20.50 Х/ф "Пункт призначення 3" (16+)
22.40 Х/ф "Пункт призначення 4" (18+)
0.10 Т/с "Залишитися в живих" (16+)
2.15 Служба розшуку дітей
2.20 Зона ночі

СТБ.
6.00 "Холостяк - 10" (12+)
9.40, 14.50, 18.15 Т/с "Пізнє каяття" (16+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
19.00 "Наречена для тата 3" (12+)
20.50, 22.40 "СуперМама"

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.30, 18.45 "ДжеДАІ"
7.00 Х/ф "У тилу ворога: Колумбія"
8.45 "Помста природи"

10.45, 17.20 "Загублений світ"
13.40 Х/ф "Команда А"
15.50 Х/ф "100 градусів нижче нуля"
19.15 Х/ф "Ідентифікація Борна"
21.25 Х/ф "Перевага Борна"
23.25 Х/ф "Відморожені"
0.50 Х/ф "Посланець"
2.25 "Облом.UA."

НТН.
5.45 М/ф "Мауглі"
7.35 М/ф "Як козаки на весіллі гуляли"
7.55, 16.50, 20.50, 3.00 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.30 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Постарайся залишитися живим"
10.20 Т/с "МакМафія" (16+)
12.50, 4.00 "Правда життя"
14.15 "Таємниці кримінального світу"
15.20 "Правда життя. Професійні байки"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного розшуку"
22.30 Х/ф "Цінний вантаж" (16+)
0.30 "Склад злочину"
1.25, 3.10 "Речовий доказ"
4.55 "Top Shop"

П'ЯТНИЦЯ, 5 ЧЕРВНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 1 ЧЕРВНЯ — 7 ЧЕРВНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 М/с "Книга джунглів"
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 

Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.05, 2.30, 5.30 

Новини
9.30 Х/ф "Марія-Антуанетта" (12+)
11.15 М/с "Чорний пірат"
12.05, 18.00 ХАЙ-ТЕК (інноваційна) 

археологія
12.30, 18.30 Зелені міста
13.00 Світова медицина. Монголія — за 

межами степів
13.30 Світова медицина. Японія - останні 

довгожителі Окінави
14.00 Світова медицина. Південна Корея 

- повернення духів
14.25 Телепродаж
15.00 Країна пісень
16.00 Реаліті-шоу "Фермер шукає 

дружину" - Австралія
17.00 Втеча до ідеального міста

19.00 Т/с "Максиміліан та Марія 
Бургундська" (16+)

20.00 Д/ф "Острови: Карибські острови: 
Занурення з акулами"

21.20 "Супер-Чуття"
22.00 Х/ф "Сніданок у Тіффані"
0.30 Святі та грішні
1.25 #ВУКРАЇНІ
2.50 Енеїда
3.45 Сильна доля

КАНАЛ "1+1".
6.15, 7.00 "Життя відомих людей 2020"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
12.30 Х/ф "Геркулес"
14.20 Драма "Вихід: боги та царі"
17.10 Х/ф "Хроніки нарнії: підкорювач 

світанку"
19.30, 5.25 ТСН
20.20 "Чистоnews 2020"

20.30 Прем'єра "Вечірній квартал 2020"
21.45 "Вечірній квартал"
23.20, 0.20 "Світське життя 2020"
1.15 "Ліга сміху. Дайджест 2020"

ІНТЕР.
6.30 "Слово Предстоятеля"
6.45 Х/ф "Там, на невідомих доріжках"
8.00 "Шість соток"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Підкидьок"
12.30 Х/ф "Кортик"
16.20 Х/ф "Біле сонце пустелі"
18.00, 20.30 Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
20.00, 2.10 "Подробиці"
22.30 "Ювілейний бал Олександра 

Малініна"
0.05 Х/ф "Другорядні люди"
2.40 "Орел і Решка. Шопінг"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні

7.30, 5.50 Зоряний шлях
8.00, 15.20 Т/с "Акварелі" (12+)
17.00 Т/с "Віражі долі" 1, 2 с. (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Віражі долі" (12+)
23.00 Т/с "Вибираючи долю" 1, 3 с. (12+)
1.45 Телемагазин

ICTV.
4.25 Скарб нації
4.35 Еврика!
4.45 Факти
5.15 "На трьох" (16+)
6.20 Перше, друге і компот!
7.15 Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
9.25, 13.00 Т/с "Контакт" (16+)
12.45 Факти. День
13.15 Т/с "Поганий хороший коп" (16+)
15.10 Х/ф "Ґранд-реванш" (16+)
17.10 Х/ф "Стій! Бо моя мама стрілятиме"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Смертельні перегони" (16+)
21.00 Х/ф "Смертельні перегони-3" (16+)
22.50 Х/ф "Смертельні перегони-2" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.05 Kids' Time
6.05 М/ф "Гноми вдома"
7.10 Таємний агент
8.20 Хто проти блондинок? (12+)
10.10 Хто зверху? (12+)
15.50 М/ф "Тарзан"
17.30 Х/ф "Джордж із джунглів"
19.10 Х/ф "Книга джунглів"
21.00 Х/ф "Людина - павук"
23.20 Х/ф "Пункт призначення 5" (18+)
1.00 Т/с "Залишитися в живих" (16+)
2.50 Зона ночі

СТБ.
5.45, 9.30 "Неймовірна правда про зірок"
7.35 Т/с "Коли ми вдома"
10.20 "Хата на тата" (12+)
14.45 Т/с "Папаньки" (12+)
19.00 "МастерШеф Професіонали 2" 

(12+)
21.25 "Х-Фактор - 10"
0.20 "Х-Фактор. Дайджест"

КАНАЛ "2+2".
6.00 "ДжеДАІ 2019"
6.10 "Загублений світ"
14.05 Х/ф "Війни безсмертних"
15.50 Х/ф "Юрські ігри"
17.20 Х/ф "Чужий"
19.30 Х/ф "Чужі"
22.10 Х/ф "Чужий-4"
0.10 Х/ф "Слід смерті"
1.55 "Облом.UA."

НТН.
5.25 Х/ф "Постарайся залишитися живим"
6.40 Х/ф "Чекаю та сподіваюсь"
9.05 Х/ф "Фронт за лінією фронту" (12+)
12.15 "Легенди карного розшуку"
15.40, 3.15 "Випадковий свідок"
18.05 "Круті 90-ті"
19.00, 2.35 "Свідок"
19.30 Х/ф "Формула кохання"
21.15 Х/ф "Порятунок" (16+)
23.00 Х/ф "Цінний вантаж" (16+)
1.00 "Жорстокий спорт"
3.40 "Речовий доказ"

СУБОТА, 6 ЧЕРВНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 М/с "Книга джунглів"
6.30, 7.05, 8.05 Доброго ранку, Країно!
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.00, 2.30, 5.30 

Новини
9.00 Божественна Літургія у Свято-

Михайлівському кафедральному 
соборі Православної Церкви 
України та всеукраїнська молитва

11.00 Недільна Літургія Української 
Греко-Католицької Церкви

12.30 Недільна Свята Меса Римсько-
Католицької Церкви в Україні

13.30, 17.00 Втеча до ідеального міста
14.25 Телепродаж
15.00 UA:Фольк
16.00 Реаліті-шоу "Фермер шукає 

дружину" - Австралія
18.00 Т/с "Максиміліан та Марія 

Бургундська" (16+)
20.00 Д/ф "Острови: Унікальні 

Галапагоські острови: Південна 
Америка"

21.20 "Супер-Чуття"
22.00 Х/ф "Кумедне личко"
0.30 Сильна доля
1.25 UA:Фольк. Спогади
2.50 Бюджетники
3.45 #ВУКРАЇНІ

КАНАЛ "1+1".
6.15, 7.05 "Життя відомих людей 2020"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.25, 4.10 "Світ навиворіт"
17.45 Казка "Три горішки для попелюшки"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 Мелодрама "Привид"
23.20 Х/ф "Непристойна пропозиція"
1.45 Трилер "Експедиція "Ноїв ковчег"

ІНТЕР.
5.30 "Мультфільм"
6.10 Х/ф "Апачі"

8.00 "Удачный проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і Решка. Дива світу"
11.00 "Орел і Решка. Івлєєва vs. 

Бєдняков"
12.00 "Орел і Решка. Карантин"
13.00 Т/с "Її чоловіки" (12+)
16.45 Х/ф "Під одним дахом"
18.30 Х/ф "Ібіца"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Другий шанс" (16+)
22.30 Х/ф "Коханці"
0.25 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30 Сьогодні
7.30 Зоряний шлях
9.00 Т/с "Ноти любові" (12+)
12.50 Т/с "Невідправлений лист" (12+)
17.00 Т/с "Якщо ти мене пробачиш" 1, 2 с. 

(12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Якщо ти мене пробачиш" (12+)

23.00 Т/с "Дитина на мільйон" 1, 3 с. 
(12+)

1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Дитина на мільйон" (12+)
3.10 Реальна містика

ICTV.
5.50 Скарб нації
6.00 Еврика!
6.05 Факти
6.30 Т/с "В полоні у перевертня" (16+)
9.50, 13.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.45 Факти. День
13.30 Х/ф "Стій! Бо моя мама стрілятиме"
15.00 Х/ф "Смертельні перегони-3" (16+)
16.50 Х/ф "Смертельні перегони" (16+)
18.45 Факти тижня
20.30 Х/ф "Погоня за ураганом" (16+)
22.15 Х/ф "Автобан" (16+)
0.00 Х/ф "Смертельні перегони-2" (18+)
1.50 Х/ф "Завзяті шахраї" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.05 Kids' Time

6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.10 Варьяти (12+)
7.40 Хто зверху? (12+)
9.40 М/ф "Ману"
11.00 М/ф "Тарзан"
13.00 Х/ф "Джордж із джунглів"
14.40 Х/ф "Книга джунглів"
16.30 Х/ф "Людина - павук"
18.40 Х/ф "Людина - павук 2"
21.00 Х/ф "Людина - павук 3: Ворог у 

відбитті"
23.40 Х/ф "Дум" (18+)
1.40 Т/с "Залишитися в живих" (16+)
2.20 Зона ночі

СТБ.
6.30 Х/ф "Суєта суєт"
8.00 Х/ф "Відпустка за власний рахунок"
10.25 "Хата на тата" (12+)
12.15 Т/с "Папаньки" (12+)
16.30 "МастерШеф Професіонали 2" 

(12+)
19.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
19.55, 21.00 "Один за всіх" (16+)
22.00 "Я соромлюсь свого тіла" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 9.10, 0.45 "Загублений світ"
7.40 "ДжеДАІ 2019"
13.50 Х/ф "Меч дракона"
15.45 Х/ф "Леді Яструб"
18.00 Х/ф "Соломон Кейн"
19.50 Х/ф "Александр"
23.00 Х/ф "Королівство гладіаторів: 

Турнір"

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00 "Легенди бандитської Одеси"
6.25 Х/ф "Прокинутися у Шанхаї"
8.00 "Слово Предстоятеля"
8.05 "Страх у твоєму домі"
11.35 Х/ф "Формула кохання"
13.10 Х/ф "Сто грамів" для хоробрості..."
14.35 Х/ф "Полум'я"
17.15 Х/ф "Порятунок" (16+)
19.00 Х/ф "Дівчина без адреси"
20.45 Х/ф "Висота"
22.30 Х/ф "Фанфан-тюльпан"
0.25 Х/ф "Казка про жінку та чоловіка"
2.00 "Речовий доказ"

НЕДІЛЯ, 7 ЧЕРВНЯ
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КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

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

БУХГАЛТЕРА-РЕВІЗОРА 
АДМІНІСТРАТОРА 
В ГОТЕЛЬ 
ШЕФ-КУХАРЯ
КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА  
ВОДІЯ КАТ. В,С,Д,Е
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Тел.: 067-337-37-55

БУРІННЯ 
СВЕРДЛОВИН 

НА ВОДУ
Гарантія     Якість

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

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, бой-
лер, вільна, документи, після ремонту, 240000 грн, 
торг, господар. Терміново! Тел.: 0 66 5573504, 0 66 
1672951. 

РЕС р-н, 5/5, 33/19,6, житловий стан, м/п вікна, 
кладова, ламінат, балкон не засклений, 675000 грн, 
торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

БУДИНКИ

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

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

Бориспіль
Іванків с., 30 км. від м. Київ, дерев'яний, 60 

кв.м+12 кв.м, веранда із цегли, газ, колодязь, са-
рай, погріб, с/в та душ цегляні, фруктові дерева, 40 
соток, 405000 грн, господар. Тел.: 0 97 8797832, 0 
66 3805527.

Любарці с., 89 кв.м, дерев’яний, обкладений цег-
лою, 4 кімнати, с/в у будинку, газ, світло, свердло-
вина, 55 соток, гараж, літня кухня, 2 сарая, 2 погре-
ба і т.д. Загальна площа побудов 300 м.кв., 945000 
грн. Тел.: 0 93 4163066 (Viber) Артур. Документи, 
фото і відео скину на Вайбер.

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.

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, 200000 грн. Тел.: 0 
67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

ГАРАЖІ

Бориспіль
КАПІТАЛЬНИЙ ГАРАЖ 29 КВ.М., З ПІДВАЛОМ 

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 68 

3278353.
Вороньків с., 30 соток, газ, світло на ділянці, дер-

жакт. Господар. Тел.: 0 67 9064255.

Куплю
Бориспіль

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

Земельну ділянку у власника в м. Бориспіль Тел.: 
0 67 4040137.

Земельну ділянку у власника від 4 до 20 соток під 
будівництво в м. Бориспіль, до 20 км. від Києва. Тел.: 
0 67 4040137.

Земельну ділянку у власника від 5 до 10 соток в м. 
Бориспіль Тел.: 0 67 4040137.

Куплю земельну ділянку під забудову у власника. 
Тел.: 0 67 4040137.

Куплю земельну ділянку у власника в м. Бориспіль 
або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. Олексан-
дрівка. Тел.: 0 67 4040137.

Куплю земельну ділянку у власника в м. Бориспіль 
або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе. Тел.: 0 67 
4040137.

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

Здам
Бориспіль

1-к.кв., Лютнева вул., житловий стан, меблі, холо-
дильник, бойлер, телевізор, б/з, 4500 грн+комуналь-
ні. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

3-к.кв., новий будинок, початок вул. Головатого, 
житловий стан, меблі, побутова техніка, 8000 гр-
н+комунальні. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

Найму

Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря, на 

ваших умовах. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія. 

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

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

Підприємству у м.Бориспіль на постійну роботу 
потрібна прибиральниця. Тел.: 0 98 4048002.

Потрібні працівники: токар; автослюсар на СТО; 
зварювальник на кузню. Тел.: 0 50 5740251, 0 63 
3771787.

Терміново потрібна прибиральниця, 2 рази/тиж-
день, в приватний будинок з д/р та вмінням прасу-
вати, без ш/з. З/п 700 грн/день. Тел.: 0 50 4443129.

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

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ МА-
ГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р ПО ДОМОВЛЕНОСТІ, З/П 
ВИСОКА, М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 97 1773770, 0 
66 3965185.

Київ
Працівники на завод з виготовлення морози-

ва. Терміново! З/п 18 000 грн. Іногороднім без-
коштовно надаємо житло. Робота в передмісті 
Києва. Тел.: 0 67 8550161, 0 95 6789109.

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.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Холодильник «Zanusi» (ZRT 23100 WA), 2-ка-

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

ТВАРИНИ

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

ДЖЕНА, 20000 ГРН. ТЕЛ.: 0 99 1573137, ТЕТЯНА. 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Бджолосім'ї на диданівській рамці, суш на дида-

нівській рамці та багатокорпусній, м. Бориспіль. 
Тел.: 0 66 6149267.

Бджолосім'ї, система лежак-дадан, можна набра-
ти пакети. Тел.: 0 66 4142910, 0 68 5081649.

РІЗНЕ
Бориспіль

Круглі та квадратні килимки handmade. Зро-
блені з любов'ю. Створять затишок у вашій осе-
лі. Колір від яскраво червоного до спокійного сі-
рого. Можливо застосовувати на стільці, крісла, 
на підлогу. Ексклюзивні. Можливо виготовити 
на замовлення. Тел.: 0 93 3442077.

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; бетон-
но-монтажні, кладочні, оздоблювальні, покрівельні 
та ін. види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 1269208.

Виконуємо будівельні та ремонтні роботи: 

паркани, підшивки, водовідвід, септики та ін., а 

також демонтажні та підсобні роботи. Тел.: 0 99 

4791140, Олександр. 

Комплексний ремонт квартир, офісів, будинків: 
фундамент, кладка під ключ, гіпсокартон, кахель, 
виготовлення парканів, зварювальні роботи, по-
крівельні роботи, вирізування дерев. Тел.: 0 99 
2235183, 0 67 6888761, Олександр.

РІЗНЕ

Бориспіль

Втрачене посвідчення учасника байових дій, серія 
ЮА №044034, видане на ім'я Ситника Андрія Воло-
димировича Головним управлінням персоналу Ген.
штабу ЗСУ 30 березня 2015 р., вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності на 
житловий будинок, на 1/2 частину майна, №187, 
видане на ім'я Сніжка Віталія Васильовича Бори-
спільським райвиконкомом 08.06.1989 р., вважати 
недійсним.

Втрачений військовий квиток на ім'я Ізвекова Ста-
ніслава Володимировича, виданий Бориспільським 
районним військкоматом вважати недійсним.

Втрачений державний акт на право власності на 
земельну ділянку, серія ЯК №871680, виданий на 
ім'я Яцюти Ольги Іванівни відділом Держкомзему 
у м. Бориспіль 13.10.2010 р., вважати недійсним.

Втрачений договір дарування на все майно 
№706696, виданий на ім'я Яцюти Ольги Іванівни 
Державним нотаріусом Бориспільської нотаріаль-
ної контори Меленна Т.К. 24.05.2006 р., номер реє-
стра 2-915, вважати недійсним.

ЗНАЙОМСТВА

Бориспіль

Самотній чоловік, 62 роки, познайомиться з са-
мотньою жінкою, вдовою, 60-62 р., котрій потрібний 
помічник по господарству в своєму будинку у Бори-
сполі чи районі. Тел.: 0 98 8204826.
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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
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ОВЕН.  На роботі краще 
привертати до себе по-
менше уваги. Ваші ідеї за-

раз занадто вже екстравагантні, 
скоро ви й самі це зрозумієте. Зір-
ки попереджають, що буде занад-
то багато біганини й суєти.

ТЕЛЕЦЬ. Не варто побо-
юватися змін, для них за-
раз вдалий час. Може по-

чатися ваше сходження кар'єрними 
сходами, але про свої успіхи краще 
навколишнім поки не розповідати. 

БЛИЗНЮКИ. Вдалий час 
для роботи, відпочинку та 
подорожей. Якщо ви від-

дасте перевагу активному відпочинку, 
це піде на користь вашому здоров'ю.

РАК.  Будьте зібрані та 
наполегливі. Тоді навіть 
можливі перешкоди у 

справах особливо не вплинуть на 
результат. Вам буде легко освою-
вати нові області знання

ЛЕВ.  Особливо важливо 
не метушитися. Не сумуй-
те, розгляньте ситуацію з 

усіх боків. Це дозволить заощади-
ти час і сили, які ви витратили б на 
безглузді метання.

ДІВА.   Значних зусиль мо-
же зажадати професійна 
сфера. Плани можуть по-

мінятися, строки зірвані. Не варто за-
вантажувати себе нудотною роботою 
і взагалі зайво перенапружуватися.

ТЕРЕЗИ. Не вірте лесто-
щам, не ухвалюйте занад-
то привабливих пропози-

цій. Подумайте, кому це вигідно. Су-
перечки з начальством і колегами 
принесуть тільки проблеми, краще 
шукати точки дотику.

СКОРПІОН. Велика ймо-
вірність того, що ви змо-
жете вірно оцінити своє 

місце в житті, і навіть зрозуміти, що 
в ньому важливо, а що ні. Не ви-
ключені розлучення й нові шлюби.

СТРІЛЕЦЬ.  Гарний тиж-
день для трудових подвигів 
і одержання солідного при-

бутку. Вас буде супроводжувати уда-
ча у важливих знайомствах і поїздках.

КОЗОРІГ. Ви будете 
схильні лізти зі шкіри геть, 
щоб догодити навколи-

шнім, але це не перешкодить їм 
пред'являти до вас різноманітні 
претензії.

ВОДОЛІЙ. Вам необхід-
но уважно стежити за сво-
єю мовою і поведінкою, 

інакше не уникнути сварок і інтриг. 
На роботі вам, схоже, спробують 
нав'язати чужу думку, добре б від-
мовитися в коректній формі.

РИБИ.  Ви можете занад-
то захопитися побудовою 
стратегічних планів, кра-

ще зайнятися вирішенням насущ-
них проблем. 
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