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СТРІЛКА НА ДУДАРКІВ
• ВІДБУЛАСЯ РОБОЧА ЗУСТРІЧ КЕРІВНИКІВ БОРИСПОЛЯ 

З КОМПАНІЄЮ-ПІДРЯДНИКОМ

НА МІСЦІ ВИБОЇН  І 
КАЛЮЖ ДО ВЕРЕСНЯ 

ОБІЦЯЮТЬ НОВЕНЬКИЙ 
АСФАЛЬТ, ЯКИМ 

ВАНТАЖІВКИ 
ПРЯМУВАТИМУТЬ ДО 
ОБ’ЇЗНОЇ, ОМИНАЮЧИ 

БОРИСПІЛЬ

• 26 млн 124 тис. грн БОРИСПІЛЬ ВИТРАТИТЬ НА РЕМОНТ 
1675 м СТРАТЕГІЧНОЇ ДЛЯ МІСТА ДОРОГИ

ПРОЦЕСИ У 
МЕДЗАКЛАДАХ 
БОРИСПІЛЬЩИНИ
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 � РОБОЧА ЗУСТРІЧ  � ПРОЦЕС ПІШОВ

 � ДОВІДКА

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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

РЯТІВНІ 1675 м 
ДО ОБ’ЇЗНОЇ 

 � Із 3 червня розпочався капітальний ремонт відрізку 
дороги з Борисполя у напрямку села Дударків, повз так 
звані Промінські сади. Шлях з’єднає вулицю Запорізьку із 
об’їзною дорогою. 

Ірина ГОЛУБ, фото автора

30 травня підписано договір із новим переможцем тендера 
на будівництво дитячого садочка на вул. Момота, 42 а. 
Документ зареєстрований у казначействі й місто має право 
фінансувати будівництво. 3 червня відбулась робоча зустріч із 
забудовником на будівельному майданчику.

Із нагоди відновлення робіт на територію садочка-довгобуда 
завітали Анатолій Федорчук, його перший заступник Микола 
Корнійчук, генеральний директор ТОВ «Укрбуд Забудова», яке 
стало новим переможцем тендера, Михайло Ключкей, директор 
будівництва дитсадка Ірина Глузд, автор проекту, директор ТОВ 
«Трест Бориспільсільбуд» Олександр Сич. 

«Через півтора року громада отримає 
садочок на 160 місць»

Анатолій ФЕДОРЧУК: «Стартує відновлення будівництва дитячого 
дошкільного навчального закладу. Тендер виграло підприємство, 
яке має досвід і матеріальну базу для будівництва ДНЗ — ТОВ 
«Укрбуд Забудова». Судячи з історії компанії, нам пощастило. Через 
півтора року громада отримає прекрасний садочок на 160 місць. 
Проект сучасний, його вартість — 57 млн 428 тис. грн, плюс ті 6 млн 
грн, що вже заплатили попередньому забудовнику. Кінцева вартість 
будівництва — майже 63,5 млн грн. У 2017 році будівництво 
коштувало 57 млн грн, на тендер виходили з кошторисом 77 млн. 
грн., але у процесі торгів компанія запропонувала меншу ціну 
будівництва дитсадка «під ключ». 

Нагадаємо, у червні 2017 року було розпочато процедуру закупівлі 
по будівництву ДНЗ на вулиці Момота. Процес робіт згодом 
призупинився через недобросовісного забудовника. Об’єкт мав 
бути збудований два роки тому, але його було «заморожено».

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Початок ремонтних робіт — важлива подія для Борисполя. Із цієї наго-
ди відбулася прес-конференція на об’єкті за участі Бориспільського місь-
кого голови Анатолія Федорчука, його першого заступника Миколи Кор-
нійчука, начальника головного управління ЖКГ В’ячеслава Толкача, роз-
робника проекту дороги, підприємця Андрія Атаманчука, виконавця ро-
біт — начальника дільниці ШБУ-50 Івана Довганича. 

 • Підрядній організації 
доведеться вивозити 
тонни сміття, яке звозили 
на територію з міста, 
району і навіть зі Львова. 
Щоб не допустити 
засмічення, надалі влада 
залучатиме патрульну 
поліцію.

«Вартість робіт 26 млн 124 тис. грн»

«До 1 вересня дорогу введуть в експлуатацію»

Міський голова 
Анатолій ФЕДОРЧУК: «Чотири 

роки було витрачено на те, щоб 
ця безгосподарна дорога здобула 
можливість ремонту. Два роки по-
спіль ми зверталися до Київської 
обласної ради, Київської ОДА з 
проханням передати її місту. Ко-
ли дорогу оголосили безгоспо-
дарною, районна рада прийня-
ла її на баланс і своїм рішенням 
передала місту. Справа від мене 

землі Дударківської сільської ра-
ди, зліва — Сеньківської. Бори-
сполю належить лише дорога між 
цими землями, протяжністю 1675 
м, але нею йде вантажний тран-
спорт, бо вона межує з об’їзною. 
Я дякую депутатам міськради, які 
прийняли консолідоване рішення 
про розвантаження міста, покра-
щення транспортного сполучен-
ня. Було виділено 33 млн 432 тис. 
грн на ремонт цього відрізку до-
роги. Відбувся тендер, перемож-
цем якого стала броварська ком-
панія ШБУ-50, яка взялася викона-
ти роботи за 26 млн 124 тис. грн. 
Економія — 7 млн 127 тис. грн. 

Маю надію, що помилка Дудар-
ківської громади щодо небажан-
ня об’єднуватися з Борисполем 
буде виправлена. Адже Бори-
спільська громада має потенціал, 
стратегічно вона буде найпотуж-
нішою на Київщині». 

Перший заступник міського 
голови Микола КОРНІЙЧУК:
«Вартість квадратного метра 
дороги обійдеться майже 
в 2 тис. грн. Потрібно буде 
зняти залишки асфальту, 
який покладений колишнім 
радгоспом «Промінь» у 70-
ті роки минулого століття. 
Товщина подушки під 
асфальтне покриття — 56 см 

(це крупнозернистий щебінь, 
дрібнозернистий щебінь, 
пісково-щебнева суміш); потім 
— 10 см чорнового шару 
асфальту і 5 см «фінішного». 
Усе для того, щоб дорога 
витримувала навантаження 
великовагових авто у 
промисловій зоні. Плануємо 
до 1 вересня ввести дорогу в 
експлуатацію». 

ДОРОГА В ЦИФРАХ:

• Протяжність — 1675 м

• Ширина дорожнього 
полотна — 7 м плюс узбіччя 
(3,5 м одна смуга). 

• При виїзді на об’їзну 
дорогу поширюється до 11 
м.  Додасться дві поворотні 
смуги. 

• Площа асфальтування           
12 тис. кв. м. 

ДРУГИЙ СТАРТ 
БУДІВНИЦТВА ДНЗ

Директор ТОВ «Трест Бо-
риспільсільбуд» Олександр 
СИЧ: «Це буде перший у Бори-
сполі триповерховий дитсадок, 
що стане окрасою міста»  

Директор з будівництва 
Ірина ГЛУЗД: «Бориспіль бу-

де задоволений нашою робо-
тою, у нас є досвід будівництва 
таких об’єктів». 
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 � ОБ’ЄДНАЛИ, ЯК СХОТІЛИ

«НЕ БУЛО ЛІДЕРА ДЛЯ СТВОРЕННЯ 
ЄДИНОЇ ОТГ НА БОРИСПІЛЬЩИНІ»

Наталія ТОКАРЧУК

— Аналогічно до інших об-
ластей, Київщину пооб’єднува-
ли, «як захотіли», не врахували 
історичні, соціальні, економіч-
ні показники. Так, Бориспільщи-
на матиме дві заможні громади: 
Пристоличну зі Щасливим, В. 
Олександрівкою, Дударковом та 
Гірську у складі Гори, Мартусів-
ки та Ревного й дві дотаційні — 
Вороньківську та Золочівську. 
Бориспільська ОТГ буде спро-
можною, але не більше того.

За наближеними підрахунка-
ми, Вороньківська ОТГ буде ма-
ти «мінус» 12 млн грн (тобто по-
требуватиме дотацій на цю су-
му), Золочівська — «мінус» май-
же 6-8 млн грн. Для порівняння, 
надходження Гірської ОТГ буде 
в розмірі 250 мільйонів. 

— Можна говорити, що у 
найбагатших ОТГ буде до-
статньо коштів на розвиток 
і економічне зростання сіл, що 
входять туди?

— Люди, які говорять про 
можливості для небаченого роз-
витку, не враховують вилучення 
в держбюджет. Наприклад, Гір-
ська ОТГ матиме вилучення май-
же 150 млн грн. Залишку в 100 
мільйонів не вистачить на інф-
раструктуру, школи й садочки, 
які ще треба добудувати і оно-
вити.

— Зараз у Горі почали буду-
вати нову школу.

— Щодо перспектив завер-
шення об’єкту є сумніви. У цьо-
му році фінансування плануєть-
ся частково, а в наступному — 
невідомо. 25 жовтня — вибори й 
юридично районна рада зникає. 
Де шукати гроші, адже фінансу-
вання може відновитися через 
рік, враховуючи бюрократичні 
моменти. Із 2021 року почнеть-
ся вилучення коштів до держбю-
джету. 

— Тобто багаті ОТГ не у ви-
граші?

—  Мешканцям Гори затьма-
рили розум податки з аеропор-
ту. Усі агітаційні розмови про 
відділення від Борисполя бу-
ли пов’язані з «аеропортівськи-
ми»коштами, що отримувало 
місто. Але тепер тих фінансів не 
матиме ніхто — ні місто, ні се-
ла. Також є ризики для ОТГ, що 
межують з Києвом. Те, що пода-
валося як позитивна перспекти-
ва — входження в агломерацію 
до Києва — становить загрозу 
для ОТГ. 

Противники об’єднання в ОТГ 
із Борисполем закидали, що 
об’єднання в одну велику гро-
маду знищить ідентичність сіл і 
буде не де-, а централізація. Во-

ни не розуміють, що ідентич-
ність скоріше знищить входжен-
ня в агломерацію, адже грома-
ди — майбутні агломерації, бо 
Києву потрібні території для за-
водів і фабрик, які будуть вино-
ситися на околиці, на території 
теперішніх сіл, в т.ч. Пристолич-
ної ОТГ. 

— Які ще ризики є для громад?
— ОТГ не стикалися з само-

стійною організацією освітнього 
процесу і його фінансуванням, 
яким зараз займається район-
на рада та відповідні управлін-
ня. Тепер, якщо дитина вчиться 
в школі не в своїй ОТГ, то нав-
чання для неї буде платним. 
Безкоштовне навчання можли-
ве лише в тій ОТГ, куди платять-
ся податки, тобто за місцем реє-
страції. Бідні ОТГ, які не зможуть 
фінансувати школи в кожному 
селі, будуть обирати, яку школу 
фінансувати і возитимуть туди 
дітей, або ж ділитимуть школи 
на початкову, середню та стар-
шу, які, можливо, будуть в різ-
них селах. Наприклад, на утри-

мання Старинської ЗОШ йде 8-9 
млн грн у рік, дещо менше — на 
сільський садок. Лікарня нині фі-
нансується містом і районом, те-
пер співзасновниками мають бу-
ти новостворені ОТГ. Якщо ОТГ 
не зможе співфінансувати лікар-
ню — для її мешканців медпо-
слуги в лікарні будуть платними.

— Повернемося до аеропор-
ту. Вважаєте, що причиною 
створення Гірської ОТГ стала 
його перереєстрація?

— Неможливо сказати, чи пе-
ререєстрація аеропорту впли-
нула на рішення про створення 
окремої ОТГ, чи може перере-
єстрація планувалася заздале-
гідь. Але немає сумніву — надії 
на створення єдиної Бориспіль-
ської ОТГ розбив проект Гірської 
громади. Створення її дало пош-
товх покроїти весь район. Під-
готовка почалася ще в 2015 ро-
ці, коли деякі активісти не змог-
ли потрапити до влади. Кілька 
років вони розкручували інтер-
нет-сторінки, знаходили прибіч-
ників, розвивали тему Гірської 

ОТГ. А зараз розпочали перед-
виборчу кампанію. Наприклад: 
є дорога обласного значення че-
рез Гору, балансоутримувач — 
обласна держадміністрація. Як 
депутат я направляв звернен-
ня щодо її фінансування. У КО-
ДА пообіцяли в 2020 році пріо-
ритетними для фінансування бу-
дуть Бориспільський і Бровар-
ський райони. Уже розпочали 
роботи, але активісти ставлять 
це собі в заслугу. 

Пам’ятаю, як ми раділи, що ае-
ропорт перейшов у район, ду-
мали, що будуть гроші для роз-
витку, будуватимемо соціаль-
ну інфраструктуру. Але вийш-
ло, що ситуацію використали. Я 
активістам говорю жартома: за-
раз аеропорт перереєстрували 
в Гору, але прийде нове керів-
ництво, і що завадить перереє-
струвати стратегічне підприєм-
ство в селі Старе чи В. Олексан-
дрівці, Києві?

— Таке дійсно можливо?
— Юридично так. Необхідні 

воля керівника аеропорту і зго-
да Мінінфраструктури. Це поки 
виглядає як жарт, але ... Чому б, 
наприклад, не перереєструва-
ти його у Вороньківську ОТГ, яка 
найбідніша. До речі, багато від-
ходів аеропорт скидає у Воронь-
кові, там забруднена вода, є еко-
логічні збитки, а територію села 
потрібно розвивати.

— Ви були прибічником 
створення єдиної громади з 
центром у Борисполі. Як діяли 
в цьому напрямку?

— Неодноразово писав ли-
сти в Мінрегіон, виступав за єди-
ну ОТГ публічно і в кабінетах, зі 
зверненнями і в роботі комі-
сії від Бориспільського району. 
Скрізь це говорилося, але нагорі 
зробили по-своєму. Роль зіграло 
те, що змінювалося керівництво 
області, району. Минулий рік бу-
ла плинність кадрів, тому втра-
чений процес перемовин. Не 
тільки Бориспільський район 
потрапив у таку ситуацію. Біло-
церківський, Вишгородський, 
Броварський райони теж не по-
чули. Коли я розмовляв із нар-
депом Буніним після його пере-
моги на виборах, він говорив, 
що виступає за одну Бориспіль-
ську громаду. Але через вплив 
деяких людей змінив думку і по-
чав відстоювати Гірську ОТГ. Те-
перішній голова Бориспільської 
РДА призначений нещодавно, 
тому не встиг докласти зусиль 
для створення єдиної ОТГ. 

Не було владного лідера, який 
проводив би роз’яснювальну 
роботу з селянами для створен-
ня єдиної ОТГ на Бориспільщи-
ні. Села чекали в бездіяльності, 
а потім потрапили «в останній 

вагон». Керівництво міста теж не 
проводило роботу над створен-
ням єдиної громади. Міський го-
лова Анатолій Федорчук не ду-
же цікавився цією темою і не 
втручався у справи району, бо 
йому вистачало політичних війн 
у місті. У такій ситуації влада Бо-
рисполя сприймалася мешкан-
цями району негативно, багато 
говорили різного про корупцію 
та численні зловживання. Але 
ніхто ці чутки не спростовував. 
Не було контакту влади міста з 
селянами, жодного разу ніхто 
з міста не поїхав на День села, 
щоб люди побачили керівників. 
Населення Борисполя і району 
було вкрай мало обізнане що-
до створення громад і майбутні 
перспективи ОТГ.

— Як сприймати ситуацію з 
ОТГ, що склалася?

—  Думаю, коли будуть за-
тверджуватися адміністратив-
ні одиниці ОТГ у Верховній Раді, 
депутати в процесі обговорен-
ня у праві не затвердити розпо-
рядження в такому вигляді, мо-
жуть бути внесені зміни. Ми на 
це надіємося. 

Якщо буде єдина громада, то 
Бориспіль нікого не поглине, 
бо до влади прийдуть інші лю-
ди, будуть великі округи. Буде 
пропорційна система виборів: 
на округах голосуватимуть за 
політичні сили, а кожен депутат 
у списку партії завойовуватиме 
рейтингову позицію. Депутати 
не зможуть купити виборців. Ми 
не побачимо самовисуванців. 
Уже не буде так: поставив май-
данчик, лавочку, паркан, домо-
вився про ремонт тротуару, зу-
стрівся з виборцями — і робота 
депутата зроблена. 

— А якщо змін до розподілу 
на ОТГ на Бориспільщині вже 
не буде?

— Тоді наступним кроком де-
централізації буде укрупнення 
громад. «Пряником» для об’єд-
нання є деякі податки на місцях, 
на це купилися. А якщо забе-
руть той «пряник», то громади 
зрозуміють, що потрібно приєд-
нуватися до потужних ОТГ, щоб 
вижити. У Борисполя стабіль-
ний бюджет, будуються школи 
й садки, амбулаторії, є депозит-
ні кошти на рахунках. І це кош-
ти міста. Бориспіль не просить 
субвенції. Місто розвивається, 
сюди хочуть заходити забудов-
ники, але не вистачає землі. А 
хто прийде в село Гору? Якщо 
подивитися на кадастрову кар-
ту села, то де там земля? ЇЇ нема! 
Хто з інвесторів прийде і буде 
купувати землю у приватників, 
за завищену в кілька разів ціну? 
Тому поки запитань більше, ніж 
відповідей. 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЗАТВЕРДИВ ПЕРСПЕКТИВНІ ПЛАНИ ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД (ОТГ) В ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ. НА БОРИСПІЛЬЩИНІ П’ЯТЬ ОТГ: ПРИСТОЛИЧНА, ВОРОНЬКІВСЬКА, ГІРСЬКА, 
ЗОЛОЧІВСЬКА ТА БОРИСПІЛЬСЬКА. ХТО ВИГРАВ ЧИ ПРОГРАВ У РЕЗУЛЬТАТІ РОЗПОДІЛУ, ЯКІ ПЕРСПЕКТИВИ У 
НОВОСТВОРЕНИХ ОТГ — РОЗМОВА «ВІСТЕЙ» ІЗ ДЕПУТАТОМ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ОЛЕКСАНДРОМ МЕФОДІЄМ. 

ОЛЕКСАНДР 
МЕФОДІЙ: 

«Немає сумніву — надії на створення єди-
ної Бориспільської ОТГ розбив проект 

Гірської громади. Її створення дало поштовх 
покроїти весь район»



4 №17 (1025), 5 червня 2020 р.
www.i-visti.com«ВІСТІ» Медогляд

 � РЕПОРТАЖ ІЗ БУДМАЙДАНЧИКА

ПРОЦЕСИ У МЕДЗАКЛАДАХ
Юлія ГАМАН, фото автора

Відтоді як у коридорі Бори-
спільської БЛІЛ, де розміщу-
ються кабінети діагностики, 
розпочався ремонт і частину 
коридору перекрили, для мед-
працівників і пацієнтів вини-
кла проблема з доступом до 
туалету.

Туалети замурували «демони»
Із ранку і до 16:00, поки полі-

клініка працює, проблем з до-
ступом до вбиральні немає, але 
пізніше виникають незручності. 
Із одного боку – тимчасово за-
городжений коридор, а з іншо-
го – зачинене до ранку поліклі-
нічне відділення; посередині, ні-
би заручник, — рентген-кабінет, 
який працює цілодобово без до-
ступу до туалету у вечірні й ніч-
ні години.

Медпрацівниця рентген-ка-
бінету, яка попросила не вказу-
вати її прізвище, розповіла «Ві-
стям», як медикам доводилося 
вирішувати проблему під час 
чергування вночі; страждали і 
пацієнти.

Оскільки дістатися до рент-

ген-кабінету можна через Діа-
гностичний центр, збудований 
впритул до згаданого коридо-
ру, то питання вдалося владна-
ти. Один із співзасновників цен-
тру Сергій Мамайсур повідомив:

«Із питанням туалету нещодав-
но до мене звертався директор 
КНП «ББЛІЛ» Олександр Щур. Ми 
дійшли згоди, що до 16:00 мед-
працівники й відвідувачі закладу 
користуватимуться лікарняними 
туалетами. А з 20:00, коли центр 
зачиняється, диспетчер передає 
ключі у приймальне відділення 
лікарні та в рентгенкабінет, щоб 
можна було користуватися вби-
ральнею. 

Єдина умова: у нічний час, ко-
ли хворого направлятимуть на 
рентген через Діагностичний 
центр, то обов’язково у супро-
воді працівника приймального 
відділення. Адже у центрі доро-
ге обладнання, якісний ремонт, 
і я б хотів, допомагаючи пацієн-
там ББЛІЛ, натомість не отрима-
ти пошкоджень майна. Ця схема 
– тимчасова і діятиме до завер-
шення ремонту коридору лікар-
ні, де розташовані кабінети діа-
гностики».

ПОДРОБИЦІ. За словами директора лікарні Олександра Щура, ре-
монтні роботи кабінетів діагностики наразі продовжуються. Кабінети 
УЗД, проктолога, стоматолога, кардіолога, два рентген-кабінети повні-
стю оновляться. Із коридору буде широкий вхід до дитячого приймаль-
ного відділення, яке зараз облаштовують. 

ЗАВЕРШЕННЯ 
РОБІТ В 
ІНФЕКЦІЙНОМУ

ПРИЙМАЛЬНІ 
ВІДДІЛЕННЯ 
РОЗМЕЖУЮТЬ

МІЛЬЙОНИ В СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

Джерело: директор 
КНП «Бориспільська 
багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування» 
Олександр Щур.

Пряма мова Щура: 
«Капітальний ремонт 
інфекційного відділення 
Бориспільської БЛІЛ 
на фінішній прямій. 
Завершуються роботи 
всередині приміщення, 
доводиться до ладу 
фасад, готуються до 
ремонту під’їздні дороги 
до відділення. Оновити 
довелося все: стіни, стелю, 
підлогу, вікна. Була замінена 
електропроводка та 
засоби пожежної безпеки. 
Закуплено сантехніку. 
Окрема увага була 
приділена мельцерівським 
боксам (для повної 
індивідуальної ізоляції 
хворих; мають окремий вхід 
у приміщення та санвузол). 
У липні ремонт інфекційного 
буде завершено».

Джерело: директор 
КНП «Бориспільська 
багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування» 
Олександр Щур.

Пряма мова Щура: «З боку 
приміщення інфекційного 
відділення облаштовується 
окремий вхід до дитячого 
приймального відділення. 
Також буде зроблено 
й зручний під’їзд для 
автомобілів.
Практика світової 
медицини показує, що 
приймальні відділення 
для дорослих і дітей мають 
бути розмежованими. 
Роботи тривають, плануємо 
завершити до липня. 
Зазначу, що штат у дитячому 
приймальному збільшився, 
але фахівці приступлять до 
роботи, коли відкриється 
відділення».

Ірина КОСТЕНКО, фото автора 

Завершується капітальний 
ремонт ортодонтичного 
відділення Бориспільського 
стоматологічного центру на 
вулиці Київський Шлях, 24. 
«Вісті» побували на об’єкті.

Ремонтні роботи у приміщенні 
ортодонтичного відділення 
стоматполіклініки тривають 
менше трьох місяців. Днями 
на об’єкті з робочим візитом 
побували перший заступник 
Бориспільського міського голови 
Микола Корнійчук та начальник 
головного управління ЖКГ 
В’ячеслав Толкач.  

Пряма мова Миколи 
Корнійчука: «Торік виготовлено 
проектно-кошторисну 
документацію і проведено 
тендер, в якому брали участь 
чотири компанії. Перемогу 
отримала київська будівельна 
компанія ТОВ «Будпромлайн». 
Ми задоволені якістю ремонту.
Вартість будівельних робіт після 
тендерних закупівель склала        

7 млн 300 тис. грн. обладнання 
—  майже 5 млн грн. 
Роботи виконуються з 
випередженням плану, 
підписаного із фірмою-
переможцем. Через 
кілька тижнів у поліклініці 
встановлять меблі та 
обладнання; проведено п'ять 
тендерів на його закупівлю. 
Клініка надаватиме весь спектр 
стоматологічних послуг». 

Деталі. За словами Миколи 
Корнійчука, виконано 
роботи із встановлення нової 
системи кондиціювання 
повітря, передбачено систему 
рекуперації повітря (витяжна 
вентиляція не забирає тепло з 
приміщення). Виконані вимоги з 
енергозбереження, встановлено 
5-камерні вікна. Передбачено 
і шумоізоляцію, і безшумну 
вентиляцію.
Закінчили штукатурити стіни, 
класти плитку. Для оформлення 
вікон і дверей використовуються 
«теплі відкоси» — пластикові 
панелі з теплоізоляцією, що 
легко мити. Підвісні стелі також із 
пластикових панелей.  

ДОВІДКА:
• Бориспільська 
стоматологічна поліклініка 
розташована на першому 
поверсі п’ятиповерхового 
будинку на вулиці 
Київський Шлях, 24
• Будинок зведений у 
1988 році й відтоді у 
медзакладі жодного разу 
не проводився капітальний 
ремонт. 
• Частину приміщення 
медзакладу було 
переобладнано в 
амбулаторію первинної 
медико-санітарної 
допомоги №2.
• У 2019 році було 
капітально відремонтовано 
лікувальне відділення 
стоматологічної 
поліклініки. Роботи 
виконувало Управляюче 
муніципальне комунальне 
підприємство-1. Відділення 
вже працює.
• Ремонт ортодонтичного 
відділення потребував 
великих коштів, тому 
виконавця робіт визначали 
через тендер. 

• Біля приміщення новий пандус і тротуар. • Із 1988 медзаклад не 
ремонтувався.
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 � МІСЬКИЙ БЛАГОУСТРІЙ

 � ПРЕТЕНЗІЇ ДО ПОСЛУГИ

 � Про необхідність впорядкування двох бориспільських кар’єрів (у мікрорайоні 
Соцмістечко та на вул. Глибоцькій, поблизу міського БК) влада й депутати багато 
говорили. «Вісті» порівнювали обіцяне та зроблене.

Соцмістечко: 
роботу видно

Ділянка, де знаходиться кар’єр 
у Соцмістечку, в містобудівній 
документації була відведена під 
будівництво багатоповерхового 
будинку й виділена для цих 
цілей в оренду. Але ділянку 
«відвоювали» та почали 
організовувати зону для 
відпочинку. 
Нині зроблено широкий 
вхід із клумбами, висаджено 
декоративні рослини, 
встановлено дитмайданчик 
із інклюзивними елементами, 
викладені плиткою доріжки та 
встановлено лавочки. На урнах 
не економили — вони є біля 
кожної лавочки. 
Депутат округу Ігор 
Євтушенко розповів 
«Вістям», що особисто 
доплачує двірникам, які 
працюють в будинках 
поблизу, за прибирання зони 
відпочинку. 
Проект не завершено — 
планується облаштування 

вхідної групи з іншого боку 
майданчика, додаткових клумб 
і дерев. У лютому 2020 році 
на сесії виділено додаткові 
800 тис. грн. За словами 
Євтушенка, усього на сквер 
витрачено 4 млн грн. Він каже, 
що результатом задоволений 
і вдячний виконавцю робіт – 
ПрАТ «Агробудмеханікація» 
(голова правління Володимир 
Шалімов).
Молода мама Ірина радіє, що 
є де гратися дітям, а батькам 
відпочити. Пані Тетяна 
говорить: «Лякає вандалізм 
підлітків. Інколи на лавочках 
збираються галасливі компанії 
з пивом. Але приємно, що 
територію окультурили». КА
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Наталія ТОКАРЧУК, 
фото автора

Кар’єр перед БК 
без ініціативи 

Кар’єр на розі вул. Глибоцької 
та Оврашка без змін. Територія 
заростає і не використовується. 
Колись тут проводили 
тренування та змагання з 
мотокросу, але через скарги 
мешканців міська влада 
заборонила таке дозвілля. 
Перед кар’єром БК, тому видно, 
що з цього боку територією 
опікуються: посіяна трава, є 
молоді дерева, сміття немає. 
Чому не вдалося втілити 
в життя плани щодо 
облаштування кар’єру, «Вісті» 
запитали у депутата округу 
Валерія Мартишка. 
«Немає громадського запиту, 
— запевняє депутат. — На 
зустрічах з виборцями питання 
кар’єру не підіймалось. 
Звичайно, територія має 
бути окультуреною, плани 
є. Це комунальна власність, 
і я бачу там центр зимового 
дозвілля з гірками й катком, 
місцем для вуличної торгівлі 

гарячими напоями, випічкою 
тощо. Влітку територію можна 
використати для кінотеатру 
під відкритим небом. Але 
плани відкладаються через 
брак коштів і карантин. 
Потрібен грамотний проект із 
врахуванням бачень громади. 
Зараз є суспільний запит 
на велодоріжки. Можна 
зробити навкруги кар’єру 
багатофункціональну доріжку 
для бігу і велопрогулянок. 
Зараз триває подання 
проектів на конкурс 
громадського бюджету, 
ще є час бориспільцям 
подати пропозицію щодо 
облаштування кар’єру».

• Незважаючи на прохолодну погоду, зони відпочинку не залишаються 
пустими у будні дні. На лавочках відпочивають люди пенсійного віку, 
на майданчику граються діти. 

• Поки бориспільці нарікають на брак зон для відпочинку та активного 
дозвілля, велика територія пустує.

ПРИВАТНИЙ СЕКТОР ХОЧЕ ПЛАТИ ЗА СМІТТЯ ПО-ІНШОМУ
Наталія ТОКАРЧУК

До «Вістей» звернулися 
представники кількох вулиць 
приватного сектору Борисполя. 
Їх непокоїть новий принцип 
нарахування оплати за 
вивезення побутових відходів 
від приватних обійсть. Мешканці 
вважають його несправедливим, 
тому готові відстоювати свою 
точку зору в суді.

«Ми не проти плати за сміття, але 
вважаємо, що норма у 200 л сміття 
на одну людину є завищеною для 
приватного сектору. Пропонуємо 
використати метод, який 
застосовують при нарахуванні плати 
за сміття для приватного сектору 

багато міст України. Він полягає у 
організації продажу спеціальних 
мішків на 70, 100 і вище літрів. 
Домогосподарство купує мішок, 
у вартість якого закладена сума 
вивезення сміття, і коли наповнює, 
його забирає ВУКГ», — наполягають 
активісти. За їх словами, з 
аналогічною пропозицією вони 
зверталися в КП «ВУКГ», написавши 
заяву, але їх не почули. Зверталися і 
до прокуратури, але там звернення 
переадресували комунгоспу, 
відповівши, що це питання 
загального характеру.

 Представниця від мешканців 
5-ти вулиць (Бориса Іванова, 
Севастяна, Сулими, Остапа 
Вишні, Південна) пані Наталія 

Поладько розповідає: «Зібравши 
підписи людей, з колективним 
зверненням я приходила на 
прийом до міського голови. 
Анатолій Федорчук відповів, 
що місто буде допомагати тим, 
хто неспроможний платити. Але 
ми не потребуємо допомоги, а 
лише хочемо платити реальну 
ціну, за літраж сміття». На 
останній сесії міськради 
представниця ініціативної групи 
теж порушувала дане питання та 
розповідала, до яких негативних 
наслідків може призвести 
нинішня система нарахувань. 

«Від часу запровадження 
публічного договору ми 
принципово не виставляємо сміття. 

Компостуємо, спалюємо, пластик 
та метал здаємо, але отримуємо 
рахунки за неспожиті послуги. 
Зараз ще й погрожують штрафами, 
— розповідає жінка. — Для 
пенсіонерів з мізерною пенсією це 

значні суми».Активісти-пенсіонери 
бідкаються, що їм не допоміг ні 
депутат округу, ні депутат Київської 
облради, але не здаються: «Ми 
будемо писати та звертатися скрізь, 
поки нас не почують». 
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 � СИЛА ОПОРУ  � ВАРТО ЗНАТИ

 � Протягом 1918-1924 рр. в Україні відбулося 155 
селянських повстань проти радянської влади. Одним з них 
було повстання 1920 року на Бориспільщині.

АНТИКОМУНІСТИЧНЕ ПОВСТАННЯ 
В БОРИСПОЛІ 100 РОКІВ ТОМУ

Підготував Богдан РАК 
за матеріалами книги «Грона 

Українських повстань» В. Стріль-
ко-Тютюн та статті «Бориспіль-
ське антибільшовицьке повстан-
ня 1920 року» Н. Йови та В. Сайко.

За історичними документами, 
спершу бориспільці сприйняли 
більшовиків із надією на мирне 
життя. Вони повірили у комуніс-
тичні лозунги. Але червоні швид-
ко показали: гасла — це одне, а 
реальність – інша. Першими по-
страждали громадські діячі, вчите-
лі, священники. Дії комуністів зму-
шували вільнодумних людей бра-
тися за зброю. Через Бориспіль 
йшла дорога на Київ, за яку точи-
лися запеклі бої між денікінцями, 
петлюрівцями, червоними, заго-
нами УНР.

Так, протягом 1919 року кому-
ністи двічі захоплювали Бориспіль, 
але закріпитися не могли. Їх щора-
зу вибивали з міста. У селах району 
масово створювалися загони само-
оборони. Найвідоміший – Воронь-
ківська сотня, яка змогла вибити 
червоних з Борисполя. Наприкін-
ці 1919 року комуністи вчергове 
зайняли місто. Розпочався терор, і 
навесні 1920 року населення Бори-
спільщини піднялося. Організато-
рами повстання стали Микола Че-
пілко, Іван Литовка, Іван Воронуха, 
Павло Корніяка та інші. 

Різні дані. Згодом комуністи ре-
тельно знищували спогади людей 
про повстання. Тому зараз істори-
кам доводиться по крихтах віднов-
лювати ці події. Тож є кілька версій 
повстання. 

В одній із них зазначається, що 
бориспільці прогнали більшови-
ків із міста на початку травня і три-
мали владу кілька днів, після чого 
червоні штурмом взяли місто. 

Є версія, що бориспільці трима-
ли владу з квітня і майже до сере-
дини червня. Документів тієї пори 
залишилось небагато, як і спогадів 
учасників подій. 

Із документів, що лишилися, ві-
домо, що склад Бориспільського 
антибільшовицького повстання 
був великий та структурований. 
Усі керівники – колишні офіцери, 
які мали бойовий досвід.

Синьо-жовтий стяг. За спогада-
ми, два місяці над Борисполем ма-
йорів синьо-жовтий стяг. Органі-
зацію називали не інакше,  як Бо-
риспільська республіка. На віче 
містяни вирішили стояти до остан-
нього. Вони сподівалися, що війсь-
ка УНР відновлять сили і захистять 
незалежність України й не допу-
стять до Борисполя більшовиків.

Згідні були не всі. Документи 
свідчать, що серед патріотично на-
лаштованої більшості були й ті, хто 
підтримував радянську владу. Во-

ни писали доноси та допомагали 
червоним знаходити загони само-
оборони, виводили ЧК на слід ва-
тажків повстання. 

Як приклад наводиться доповід-
на записка від уповноважених Бо-
риспільської єврейської общини. У 
ній повідомлялося, що Бориспіль 
готує повстання проти радянської 
влади. 

І селяни, і дворяни. Участь у по-
встанні брали різні верстви насе-
лення: селяни, вчителі, офіцери. 
Достеменно відомо про участь у 
цих подіях Петруся Г.Ф. — сина ба-
гатого бориспільського дворяни-
на, який володів 180 га землі. За 
свою діяльність у 1937 році він був 
розстріляний. Брав участь у по-
встанні і талановитий бориспіль-
ський співак Пінчук Д.Н. Він гарно 
співав, грав на багатьох інструмен-
тах. Його розстріляли у 1938 році.

Один кінець. Історики погоджу-
ються, що повстання було приду-
шене. Українська армія так і не 
змогла дійти до Борисполя та до-
помогти повстанцям. А більшови-
ки діяли швидко, рішуче жорстоко. 

Зі спогадів Момота І.А., 1911 
року народження: «Бачив, як іш-
ли солдати од Бежівського кладо-
вища на Яцютівку. Їх стріли люди з 
Борисполя зі зброєю. Солдати Чер-
воної армії їх убили, окружили Бо-
риспіль, спалили Яцютівку»…

Зі спогадів Йови П.К., 1905 
р. н.: «Червоноармійці почали па-
лити Бориспіль. Спалили Яцютів-
ку, Коломичівку, Бежівку. На Бро-
варському шляху розстрілювали 
людей».

Згадували ті події й тогочасні 
комуністи.

Із спогадів Зайцева Д.М.: «Это 
было в июне 1920. Тогда кругом 
Борисполя поднялась стрель-
ба. Бой продолжался до двух ча-
сов дня и прекратился лишь тогда, 
когда бронепоезд со станции дал 
несколько залпов зажигательны-
ми снарядами, которые подожгли 
около 500 дворов».

Кількість загиблих невідома. 
Червоні зайняли місто. Керівни-
ки постання були або арештовані, 
або вбиті. Деяким вдалося втекти. 
Так, Микола Чепілко зміг вибрати-
ся з Борисполя, проте наступно-
го року був вбитий під час ареш-
ту, а Іван Воронуха засуджений до 
5 років у концтаборі, з ув’язнення 
не повернувся. 

Чимало людей було розстрі-
ляно. Точної цифри ніхто не знає. 
Не всі документи дійшли до наших 
днів, деякі ще чекають на своїх до-
слідників. 

Борисполю – чорну мітку. Відо-
мо, що після придушення повстан-

ня Бориспіль та всі його мешканці 
ще не одне десятиріччя вважали-
ся у Радянському Союзі неблаго-
надійними елементами. Зберегли-
ся навіть протоколи допитів 40-х 
та 50-х років, де людей допитували 
про ці події та їх участь у повстанні.

Так, Луценка Б.П., Бандара Я.Т. 
та Бабича Г.Л. було розстріляно у 
1938 році за участь у повстанні.

Чимало бориспільців було засу-
джено до ув’язнення. Переважна 
більшість з них додому не повер-
нулися. Хтось не витримав умов 
ув’язнення, а про деяких у кримі-
нальній справі написали: «Возвра-
щение на Родину считаем нецеле-
сообразным». Так писали про за-
можних хліборобів, вчителів, най-
більших активістів опору. Декого 
з таких «неблагонадійних елемен-
тів» осудили повторно, ще на 10 
років. Деякі згинули і доля їхня за-
лишилася невідомою.

• Пам’ять про те криваве повстання, стійкість духу бориспільців 
та їхнє бажання жити краще і вільно — незабутні.

СВЯТА ТРІЙЦЯ– 
ОДНЕ ІЗ 12 
ГОЛОВНИХ 
ПРАВОСЛАВНИХ 
ЦЕРКОВНИХ СВЯТ

За матеріалами УНІАН

Воно прославляє Пресвяту 
Трійцю – Бога Отця, Бога 
Сина і Бога Духа Святого. 
Звідси і назва свята. 
У народі день Трійці 
також ще називають 
Зеленими святами або 
П’ятидесятницею. 

Щороку дата Святої Трійці 
припадає на різні дні. 
Це пов’язано з тим, що 
свято Трійці пов’язане з 
Великоднем. Традиційно 
воно відзначається у неділю, 
на 50-й день після Світлого 
Христового Воскресіння. 
У православних християн 
це свято має назву 
П’ятидесятниця. 

Трійця цього року 
припадає на неділю, 
7 червня. Християни 
західного обряду день 
Святої Трійці цьогоріч теж 
святкуватимуть 7 червня. Це 
один із рідкісних випадків, 
коли дати свят у католиків та 
православних збігаються. 

Про свято Трійці. 
Святкування Трійці 
започаткували апостоли, 
які були учнями Ісуса 
Христа. Вони хотіли 
увічнити велику подію 
– зішестя на них та Діву 
Марію Святого Духа. Назва 
свята означає єдність 
Святого Духа, Бога-отця 
і Бога-сина. Згідно із 
біблійними переказами, 
на 50-й  день після 
Воскресіння Господнього 
під час молитви в Сіонській 
світлиці на Матір Божу та 
апостолів зійшов Святий 
Дух у вигляді благодатного 
вогню і апостоли 
навчилися зцілювати і 
пророкувати, заговорили 
різними мовами, щоб 
проповідувати вчення 
Христа для народів світу. 

Трійця – свято 
відродження життя. Цього 
дня прийнято прикрашати 
будинки зеленими гілками 
дерев, травами, які 
символізують відродження 
всього живого на землі. 
Віряни відвідують святкову 
службу в церкві. Готуючись 
до Зелених свят, господині 
напередодні проводять 
генеральне прибирання 
у будинку та на подвір’ї. 
Готують святкові частування 
для гостей.

ВАЖЛИВО. Оскільки 
святковий день припадає 
на неділю, то вихідний 
переноситься на наступний 
понеділок. На Трійцю 
у 2020 році українці 
відпочиватимуть з 6 до 8 
червня.

• Участь у повстанні брали різні верстви населення: селяни,       
вчителі, офіцери. 

• Серед патріотично налаштованої більшості були й ті, хто підтри-
мував радянську владу.  
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Тарифи на платні медичні послуги комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської
міської ради Київської області «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», 

погоджені рішенням виконавчого комітету міської ради від 25.05.2020 №280
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Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає комунальне некомерційне під-
приємство «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської 

міської ради Київської області, встановлені рішенням виконавчого комітету міської ради 
від 04.11.2019 №820

Тарифи на платні медичні послуги комунального некомерційного підприємства «Бориспільський стоматологічний центр» 
Бориспільської міської ради Київської області, встановлені рішенням виконавчого комітету міської ради від 16.03.2020 № 206
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БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ РІШЕННЯ 
Про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків та зборів 

на 2021 рік    
Враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради з питань плануван-

ня бюджету, економічної реформи, з питань індивідуального будівництва та 
землекористування, з питань житлово-комунального господарства, прива-
тизації, благоустрою та екології, з питань транспорту, торгівлі та побутового 
обслуговування населення, відповідно до статті 143 Конституції України, 
пункту 8.3. статті 8, статті 10, пунктів 12.3., 12.4., 12.5. статті 12, статей 265 - 296 
Податкового кодексу України, пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території міста Борисполя наступні місцеві податки та 
збори: 

1.1. Податок на майно, що складається з:
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
транспортного податку;
плати за землю.
1.2. Єдиний податок.
1.3. Туристичний збір.
1.4. Збір за місця для паркування транспортних засобів.
Місцеві податки та збори встановлюються з визначенням платника збору, 

об’єкта оподаткування, бази оподаткування, ставки збору, порядку обчис-
лення збору, податкового періоду, строку та порядку сплати збору, строку 
та порядку подання звітності про обчислення і сплату податків та зборів 
згідно з додатком.

2. Всі інші визначення щодо місцевих податків та зборів здійснюється 
відповідно до Податкового кодексу України.

3. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ви-
конавчого комітету міської ради в 10-тиденний термін оприлюднити це 
рішення в засобах масової інформації.

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради до 01 
липня 2020 року направити копію рішення до Бориспільського управління 
ГУ ДПС у Київській області.

5. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради                             
від 25.06.2019 № 4513-58-VІІ «Про встановлення ставок та пільг із сплати 
місцевих податків та зборів на 2020 рік» 01.01.2021. 

6. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2021.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань планування бюджету, економічної реформи. 
Міський голова А.С.Федорчук

26 травня 2020 року № 5633-74-VII
Додаток до рішення міської ради 26 травня 2020 року  № 5633-74-VII
Це рішення узгоджує відносини, що виникають у сфері справляння міс-

цевих податків і зборів.
Розділ I Загальна частина
Відповідно до ст.10 Податкового кодексу України до місцевих податків 

належать:
1. Податок на майно, що складається з:
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 
транспортного податку;
плати за землю;
2. Єдиний податок.
До місцевих зборів належать:
1. Збір за місця для паркування транспортних засобів;
2. Туристичний збір.
Відповідно до ст.12 Податкового кодексу України міська рада в межах 

своїх повноважень приймає рішення про встановлення місцевих податків і 
зборів, при цьому обов’язково визначає :

платника податку та збору;
об’єкт оподаткування;
базу оподаткування;
ставку податку та збору;
порядок обчислення податку та збору;
податковий період;
строк та порядок сплати податку, збору;
строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку та 

збору.
Податковим кодексом України не дозволяється міським радам встановлю-

вати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і фізичних осіб або звільняти 
їх від сплати таких податків та  зборів.

Розділ ІІ
Податок на майно:
ІІ.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
1. Визначити наступні особливості справляння податку на нерухоме май-

но, відмінне від земельної ділянки в місті Борисполі:
1.1. Визначити об’єкт оподаткування, базу оподаткування, платників по-

датку, податковий період та інші обов’язкові елементи податку на нерухоме 
майно відмінне від земельної ділянки, згідно з статтею 266 Податкового 
кодексу України.

1.2. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, згідно з додатком 1.

1.3. Встановити пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно 
до підпункту 266.4.1 та підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового 
кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

ІІ.2. Транспортний податок
1. Визначити, що транспортний податок в місті Борисполі справляється у 

розмірі та в порядку встановленого статтею 267 Податкового кодексу України.
ІІ.3. Плата за землю
1. Визначити наступні особливості справляння земельного податку на 

території міста Борисполя:
1.1. Визначити платників земельного податку, об’єкти оподаткування, базу 

оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи, згідно зі 
статтями 269-271, 274, 281-287 Податкового кодексу України. 

1.2. Встановити на території Бориспільської міської ради ставки земель-
ного податку згідно з додатком 3.

1.3. Встановити ставку податку за земельні ділянки, які перебувають у по-
стійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комуналь-
ної форми власності) у розмірі 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

1.4. Встановити пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно 
до статей 281-283 Податкового кодексу України та пункту 284.1. статті 284 
Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 4.

2. Встановити такі особливості справляння орендної плати на території 
міста Борисполя:

2.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір 

оренди такої земельної ділянки. Договір оренди земель комунальної власності 
укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

2.2. Визначити об’єкт оподаткування, платників податку, податковий пе-
ріод та інші обов’язкові елементи орендної плати, згідно статті 288 Податко-
вого кодексу України.

2.3. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюється у договорі 
оренди між орендодавцем (власником) і орендарем, але річна сума платежу:

2.3.1. не може бути меншою за розмір земельного податку
2.3.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.
2.4. Встановити відсотки від нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок в межах міста Борисполя:

3. У випадку, якщо суб’єкт господарювання здійснює на одній земельній 
ділянці декілька видів діяльності, за основу при визначенні розміру орендної 
плати береться більший відсоток від нормативної грошової оцінки.

Розділ IІІ. Єдиний податок
1. Встановити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб – під-

приємців, які здійснюють господарську діяльність на території міста Бориспо-
ля, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний 
місяць:

1.1. для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 
січня податкового (звітного) року.

1.2. для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру     
мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня податкового 
(звітного) року.

1.3. база та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові      
елементи єдиного податку визначаються згідно із ст. 291, ст. 294-296 глави 1 
розділу ХІV Податкового кодексу України.

Розділ ІV. Туристичний збір
1. Встановити наступні особливості справляння туристичного збору на 

території міста Борисполя:
1.1. Визначити платників збору, базу та об’єкт оподаткування, податковий 

період та інші обов’язкові елементи туристичного збору згідно з статтею 268 
Податкового кодексу України.

1.2. Ставка збору встановлюється у розмірі 0,5 відсотка – для внутрішнього 
туризму та 2 відсотки для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї 
особи за одну добу тимчасового розміщення, визначеної пунктом 268.3 статті 
268 Податкового кодексу України.

1.3. Справляння збору здійснюється з тимчасового розміщення у таких 
місцях проживання (ночівлі):

1.3.1. готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїзджих, хостели, табори 
для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-ку-
рортні заклади.

1.3.2. житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, 
котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що 
використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

1.4. Справляння збору здійснюється такими податковими агентами:
1.4.1. юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремлени-

ми підрозділами юридичних осіб згідно з пунктом 1.5 цього розділу, фізични-
ми особами – підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення 
осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 1.3 цього розділу.

1.4.2. квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неор-
ганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання 
(ночівлі), визначених підпунктом 1.3.2 пункту 1.3 цього розділу, що належить 
фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором 
найму.

1.4.3. юридичними особами, які уповноважуються міською радою, справ-
ляти збір на умовах договору, укладеного з міською радою.

1.5. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що 
надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не 
за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати 
такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому 
органі за місцезнаходженням підрозділу.

1.6. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквар-
тально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк 
та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або 
авансовим внеском до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому – до 
28 (29) включно).

Розділ V. Збір за місця для паркування транспортних засобів
1. Встановити наступні особливості справляння збору за місця для    пар-

кування транспортних засобів на території міста Борисполя:
1.1. Визначити платників, базу та об’єкт оподаткування, податковий період 

та інші обов’язкові елементи  збору за місця для паркування транспортних 
засобів згідно із статтею 2681 Податкового кодексу України.

1.2. Ставка збору встановлюється за кожний день провадження діяльності 
із забезпечення паркування транспортних засобів та визначається у гривнях 
за 1 квадратний метр площі земельної ділянки у розмірі – 0,02 відсотка міні-
мальної заробітної плати, установленої на 1 січня податкового (звітного) року.

Начальник фінансового управління С.М.Заєць

Додаток 1 (пункт 1.2 підрозділу ІІ.1. розділу ІІ)                                                                                            
СТАВКИ. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
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Додаток 2. (пункт 1.3 підрозділу ІІ.1. розділу ІІ)
ПЕРЕЛІК. Пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих 

відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Подат-
кового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки.

Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01  січня  
2021 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, 
або території об’єднаних територіальних громад, на які поширю-
ється дія рішення ради:

Додаток 3. (пункт 1.2 підрозділу ІІ.3. розділу ІІ)
СТАВКИ земельного податку. Ставки встановлюються на 2021 

рік та вводяться в дію з  01  січня 2021 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, 

або території об’єднаних територіальних громад, на які поширю-
ється дія рішення ради:

Д о д а т о к  4  ( п у н к т  1 . 4  п і д р о з д і л у  І І . 3 .                                                                                            
розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК. пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих 
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу 
України, із сплати земельного податку

Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 
01  січня 2021 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені 
пункти, або території об’єднаних територіальних громад, 
на які поширюється дія рішення ради:

ТОВ «Перший український експертний 
центр» інформує про намір здійснити пов-
ний перегляд тарифів на теплову енергію, її 
виробництво та постачання, а також тарифи 
на послуги з постачання теплової енергії для 
розрахунків зі споживачами категорії «на-
селення» та повідомляє, що до виконавчого 
комітету Бориспільської міської ради на за-
твердження подані розрахунки тарифів, які 
розраховані згідно з Порядком, затвердже-
ним постановою КМУ від 01.06.2011 №869. 

Перегляд тарифів обумовлено зміною 
ціни природного газу, збільшенням кількості 
абонементів, яким надаватиметься послуга, 
коригуванням фонду оплати праці з враху-
ванням змін розміру мінімальної заробітної 
плати, тощо.

Попередні тарифи товариству встановлю-
вались рішенням Виконавчого комітету Бо-
риспільської міської Ради Київської області 
№130 від 25.05.2019.

ОГОЛОШЕННЯ

З більш детальною інформацією можна оз-
найомитися на офіційному сайті ТОВ «Перший 
український експертний центр»: http://www.
puec.com.ua

Зауваження та пропозиції приймаються з 
05.06.2020 протягом 7 календарних днів від 
моменту публікації даного оголошення за 
адресою: вул. Саперне поле, 14/55, офіс 1004, 
м. Київ, 01042, (тел. 359-10-51) та на електро-
нну адресу: puec.ukr@gmail.com.

Розраховані тарифи становлять
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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 Суспільна студія. 

Марафон
16.20 Телепродаж
16.50 Наші гроші
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" (16+)

0.00, 3.55 #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, 4.20 "Любий, 

ми переїжджаємо"
13.10 "Одруження наосліп - 4"
14.45 "Світ навиворіт 8"
17.10 Мелодрама "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45 Т/с "Сидоренки-Сидоренки"
22.45 Комедія "Упіймай шахрайку, якщо 

зможеш"
0.50 Мелодрама "Родинні зв'язки 2"

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. Ехо 

війни"
18.00, 19.00, 2.05 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особливий випадок. 

Злочинець поневолі"
23.45 Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
0.50 Х/ф "Весь світ в очах твоїх"
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
9.15 Місія: краса
10.20, 4.00 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 "Інша" 6, 7 с. (12+)
23.20 Зоряний шлях. вечір
0.00 Т/с "Дитина на мільйон" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
4.15 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.30 Служба розшуку дітей
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
11.40, 13.20 Х/ф "Ґранд-реванш" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.20 Х/ф "Костолом" (16+)
16.40 Х/ф "Три дні на вбивство" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
21.25 "На трьох" (16+)
23.30 Х/ф "Оселя зла-2: Апокаліпсис" 

(18+)
1.15 Х/ф "Крикуни-2: Полювання" (16+)
2.45 Т/с "Поганий хороший коп" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/ф
7.20 Варьяти (12+)
9.30 Т/с "Грімм" (16+)
12.00 Х/ф "Артур та помста Урдалака"

13.50 Любов на виживання (16+)
17.10, 19.00 Хто зверху? (12+)
20.50 Х/ф "Цунамі 3D" (16+)
22.20 Х/ф "Дрейф" (16+)
0.10 Т/с "Загублені" (16+)
1.55 Служба розшуку дітей
2.00 Зона ночі
4.20 Абзац

СТБ.
5.15, 20.15, 22.40 Т/с "Вир" (16+)
7.00 "Все буде добре!"
8.45 "МастерШеф. Кулінарний випускний" 

(12+)
12.05, 14.50 Т/с "Коли ми вдома"
12.25, 15.35 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

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

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.30, 18.45 "ДжеДАІ"
7.00 Х/ф "Вхідний"
8.40 Х/ф "Війни безсмертних"

10.25 "Помста природи"
10.45, 17.15 "Загублений світ"
12.45 Х/ф "Чужі"
15.15 Х/ф "Чужий-4"
19.15 Т/с "Опер за викликом-3"
20.10 Т/с "Ментівські війни. Київ-2"
22.00 Т/с "CSI: Місце злочину-12"
23.45 Т/с "CSI: Місце злочину-11"
2.10 "Облом.UA."
5.45 Телемагазини

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00 М/ф "Казка про царя Салтана"
7.30 М/ф "Чудасія"
7.55, 16.50, 20.50, 2.55 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.25 

"Свідок"
9.00 Х/ф "34-й швидкий"
10.35, 22.30 Т/с "Смерть у раю - 8" (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"
0.35 "Склад злочину"
1.30, 3.30 "Речовий доказ"
4.10 "Правда життя"

СЕРЕДА, 10 ЧЕРВНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 8 ЧЕРВНЯ — 14 ЧЕРВНЯ

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 Суспільна студія. 

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 Наші гроші
22.15 Святі та грішні
0.00 Перша шпальта
3.55 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 "Життя відомих людей 2020"
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 3.55 "Любий, 

ми переїжджаємо"
13.10 "Одруження наосліп - 4"
14.45 "Світ навиворіт 8"
17.10 Мелодрама "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45 Т/с "Сидоренки-Сидоренки"
22.45 Комедія "Стоянка"
0.25 Мелодрама "Родинні зв'язки 2"

ІНТЕР.
5.25, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00 "Корисна програма"
11.05 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. Ехо 

війни"
18.00, 19.00, 2.15 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особливий випадок. 

Злочинець поневолі"
23.50 Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
0.45 Х/ф "Політ з космонавтом"
3.45 "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, 3.50 

Сьогодні
9.15 Місія: краса
10.20, 4.40 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 "Інша" 4, 5 с. (12+)
23.20 Контролер
0.00 Т/с "Віражі долі" 1, 2 с. (12+)

1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Віражі долі" (12+)

ICTV.
5.00 Скарб нації
5.10 Еврика!
5.15 Факти
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
9.55, 13.20, 16.20, 3.00 Т/с "Поганий 

хороший коп" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
16.45 Х/ф "Злочинець" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 "На трьох" (16+)
23.30 Х/ф "Оселя зла" (18+)
1.20 Х/ф "Крикуни" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/ф
7.20 Варьяти (12+)
9.30 Т/с "Грімм" (16+)
11.20 Х/ф "Артур і мініпути"
13.10, 19.00 Аферисти в мережах (16+)

21.00 Х/ф "Мілина" (16+)
22.40 Х/ф "Відкрите море" (16+)
0.10 Т/с "Загублені" (16+)
2.00 Зона ночі
4.20 Абзац

СТБ.
5.15 Т/с "Вир"
7.00 "Все буде добре!"
8.45 "МастерШеф. Кулінарний випускний" 

(12+)
11.55, 14.50 Т/с "Коли ми вдома"
12.30, 15.40 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.15 "СуперМама"
19.15 "Один за всіх" (16+)
20.15, 22.40 Т/с "Вир" (16+)
22.55 Т/с "Пізнє каяття" (16+)
0.40 Х/ф "Чесна Куртизанка" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 Х/ф "Юрські ігри"
7.40 "Помста природи"
8.00, 17.20 "Загублений світ"
12.00 Х/ф "Александр"
15.10 Х/ф "Чужий"
18.15 "Спецкор"

18.45 "ДжеДАІ"
19.15 Т/с "Опер за викликом-3"
20.10 Т/с "Ментівські війни. Київ-2"
22.10 Т/с "CSI: Місце злочину-12"
23.55 Т/с "CSI: Місце злочину-11"
1.40 "Облом.UA."
5.45 Телемагазини

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00 М/ф "Казка про рибалку й рибку"
7.30 М/ф "Пригоди козака Енея"
8.00, 16.50, 20.50, 2.55 "Випадковий 

свідок"
8.40 Х/ф "Його собаче діло" (16+)
10.30, 22.30 Т/с "Смерть у раю - 8" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.25 "Свідок"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.15 "Таємниці кримінального світу"
15.20 "Правда життя. Професійні байки"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.35 "Склад злочину"
1.25, 3.15 "Речовий доказ"
4.10 "Правда життя"

ВІВТОРОК, 9 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, 23.30, 2.30, 5.30 

Новини
9.00 Божественна літургія у День Святого 

Духа, яку очолює Блаженнійший 
Митрополит Епіфаній

11.00 Урочиста літургія в Понеділок 
святого духа Української Греко-
Католицької Церкви

12.30 Х/ф "Святе сімейство" 1, 2 с. (12+)
16.25 Телепродаж
17.00, 3.40 #ВУКРАЇНІ
17.30 "Дикі тварини"
18.00 Т/с "Максиміліан та Марія 

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

Таємничі печери і затонулі 
кораблі"

21.25, 23.55, 5.50 UA:Спорт
21.35 "Зворотний відлік"
0.00, 2.50 Бюджетники

0.30 Сильна доля
1.25 UA:Фольк. Спогади

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.45 ТСН
9.40 Мелодрама "Зимовий сон"
11.45, 2.25 Мелодрама "Родинні зв'язки"
15.40, 20.15 Мелодрама "Родинні зв'язки 

2"
0.00 "Дубінізми 2020"
0.20 Х/ф "Непристойна пропозиція"

ІНТЕР.
2.45, 3.45 "Орел і Решка. Шопінг"
4.05 "Мультфільм"
4.55 "Телемагазин"
5.25, 22.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
6.55 "Вещдок"
8.45, 18.00, 19.00, 2.15 "Стосується 

кожного"
10.40 Х/ф "Під одним дахом"

12.20 Х/ф "Ібіца"
13.50 Х/ф "Щось не так с тобою" (16+)
15.50 "Жди меня. Україна"
17.40 Новини
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особливий випадок"
23.45 Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
0.50 Х/ф "Між високих хлібів"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.00, 3.45 Реальна містика
8.30 Т/с "Затемнення" 1, 7 с.
15.00, 19.00 Сьогодні
15.20 Т/с "Затемнення"
16.00 Х/ф "Анна і король"
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Інша" 1, 3 с. (16+)
23.50 Т/с "Якщо ти мене пробачиш" 1, 2 

с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Якщо ти мене пробачиш" (12+)

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!

4.25 Служба розшуку дітей
4.30 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.15 Громадянська оборона
6.00 Факти тижня
8.00, 3.00 Х/ф "Бадьорість духів" (16+)
9.45 Х/ф "Прибульці"
11.45, 13.05 Х/ф "Прибульці в Америці"
12.45 Факти. День
13.40 Х/ф "Національна безпека" (16+)
15.10 Х/ф "Автобан" (16+)
16.55 Х/ф "Погоня за ураганом" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.15 Х/ф "Злочинець" (16+)
21.25 Х/ф "Три дні на вбивство" (16+)
23.30 Х/ф "Повітряний маршал" (16+)
1.25 Х/ф "Фунт плоті" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.05 Kids' Time
6.05 М/ф
7.10 Варьяти (12+)
7.30 Improv Live Show (12+)
9.20 Х/ф "Нерв"
11.00 Х/ф "Пункт призначення 3" (16+)
12.50 Х/ф "Людина-павук 2"

15.10 Х/ф "Людина-павук 3: Ворог у 
відбитті"

17.50, 19.00 Таємний агент
20.20 Х/ф "Роман з каменем"
22.20 Х/ф "Перлина Нілу"
0.20 Х/ф "Зло" (18+)
2.00 Служба розшуку дітей
2.05 Зона ночі
4.20 Абзац

СТБ.
5.15 Т/с "Як довго я на тебе чекала" (12+)
7.00 Т/с "Сліпа" (12+)
9.45, 14.50, 22.55 Т/с "Пізнє каяття" (16+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.15 "СуперМама"
19.15 "Один за всіх" (16+)
20.15, 22.40 Т/с "Вир" (16+)
0.40 Х/ф "Ще одна з роду Болейн" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Спецкор"
6.30 "ДжеДАІ"
7.00 Т/с "Опер за викликом-2"
9.55 "Помста природи"
10.10 "Загублений світ"

15.10 Х/ф "Ідентифікація Борна"
17.15 Х/ф "Перевага Борна"
19.15 Т/с "Опер за викликом-3"
20.10 Т/с "Ментівські війни. Київ-2"
22.05, 1.30 Т/с "CSI: Місце злочину-11"
23.00 Т/с "CSI: Місце злочину-12"
23.50 Х/ф "Зворотний відлік"
2.10 "Облом.UA."
4.55 "Цілком таємно-2017"
5.45 Телемагазини

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00 М/ф "Бременські музиканти"
6.50 М/ф "Як козаки у футбол грали"
7.50, 16.00, 3.05 "Випадковий свідок"
9.00 Х/ф "Висота"
10.50 "Слово Предстоятеля"
10.55 Х/ф "Дівчина без адреси"
12.35 Х/ф "Тридцять три"
14.05 Х/ф "Фанфан-тюльпан"
17.45 Х/ф "Кримінальний талант"
20.45 Х/ф "Його собаче діло" (16+)
22.30 Т/с "Смерть у раю - 8" (16+)
0.35 "Склад злочину"
1.25, 3.20 "Речовий доказ"
4.15 "Правда життя"
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13№17 (1025), 5 червня 2020 р.
www.i-visti.com «ВІСТІ»

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 Суспільна студія. 

Марафон
16.20 Телепродаж
16.50, 0.00 #@)[]?$0 з Майклом Щуром 

(16+)
17.30 "Світ дикої природи"
18.20, 4.25 Тема дня
19.55 "Супер-Чуття"
21.35, 23.55, 2.50, 5.50 UA:Спорт

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, 3.40 "Любий, 

ми переїжджаємо"
13.10 "Одруження наосліп - 4"
14.45 "Світ навиворіт 8"
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 Комедія "100 мільйонів євро"
1.45 Комедія "Татусі без шкідливих 

звичок"

ІНТЕР.
5.25, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00 "Корисна програма"
11.10 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. Ехо 

війни"
18.00, 19.00, 2.10 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особливий випадок. 

Злочинець поневолі"
23.50 Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
0.50 Х/ф "Іноземка"
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 Місія: краса
10.20, 4.10 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 "Інша" 8, 9 с. (12+)
23.20 Слідами
0.00 Т/с "Вибираючи долю" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Вибираючи долю" (12+)

ICTV.
4.15 Скарб нації
4.25 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 "Грім у тропіках" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.40, 16.20 Х/ф "Національна безпека" 

(16+)
16.50 Х/ф "Повітряний маршал" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Анти-зомбі
21.25 "На трьох" (16+)
23.30 Х/ф "Оселя зла-3: Вимирання" 

(16+)
1.15 Х/ф "Дилер" (18+)
2.35 Т/с "Поганий хороший коп" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/ф
7.20 Варьяти (12+)
9.30 Т/с "Грімм" (16+)

11.50 Х/ф "Артур і війна двох світів"
13.30 Заробітчани
19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Синя безодня" (16+)
22.40 Х/ф "Атлантида" (16+)
0.40 Т/с "Загублені" (16+)
2.05 Зона ночі
2.10 Служба розшуку дітей

СТБ.
5.15, 20.15, 22.40 Т/с "Вир" (16+)
7.00 "Все буде добре!"
8.45 "МастерШеф. Кулінарний випускний" 

(12+)
12.05, 14.50 Т/с "Коли ми вдома"
12.25, 15.45 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

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

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.30, 18.45 "ДжеДАІ"
7.00 Х/ф "Меч дракона"
8.55 "Помста природи"

9.10 "Рішала-2"
11.10, 17.20 "Загублений світ"
13.15 Х/ф "Леді Яструб"
15.30 Х/ф "Соломон Кейн"
19.15 Т/с "Опер за викликом-3"
20.10 Т/с "Ментівські війни. Київ-2"
22.00 Т/с "CSI: Місце злочину-12"
23.45 Т/с "CSI: Місце злочину-11"
1.30 "Облом.UA."
4.05 25 тур ЧУ з футболу "Зоря"- "Колос"

НТН.
5.00, 4.55 "Top Shop"
6.00 М/ф "Зачарований хлопчик"
7.20 М/ф "Таємниця країни Суниць"
7.50, 16.50, 20.50, 2.45 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.20 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Хроніка пікіруючого 

бомбардувальника"
10.30, 22.30 Т/с "Смерть у раю - 8" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.15 "Таємниці кримінального світу"
15.20 "Правда життя. Професійні байки"
18.20, 4.05 "Правда життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.35 "Склад злочину"
1.25, 3.20 "Речовий доказ"

ЧЕТВЕР, 11 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 Суспільна студія. 

Марафон
16.20 Телепродаж
16.50, 3.55 Перша шпальта
17.25 VoxCheck
17.30 "Світ дикої природи"
18.20, 4.25 Тема дня
19.20 "Боротьба за виживання"

19.55 "Супер-Чуття"
21.35, 23.55, 2.50, 5.50 UA:Спорт
21.45 Світова медицина. Китай - медична 

справа монахів-воїнів
22.15 Світова медицина. Китай - 

медицина сотні трав
22.45 Світова медицина. Камбоджа - 

клініка Тонлесап
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, 3.25 

"Любий, ми переїжджаємо"
13.45 "Одруження наосліп - 4"
15.35 "Світ навиворіт 8"
17.10 Мелодрама "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 "Ліга сміху. Дайджест 2020"
22.15 "Вечірній квартал 2020"

23.30 Х/ф "Хроніки нарнії: підкорювач 
світанку"

1.40 Комедія "100 мільйонів євро"
5.10 "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 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. Ехо 

війни"
18.00, 1.35 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
3.05 "Жди меня. Україна"
4.30 "Орел і Решка. Шопінг"
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
9.15 Місія: краса

10.20, 4.00 Реальна містика
12.50 Т/с "Філін" (16+)
14.45, 15.30 Т/с "Жіночий лікар" (16+)
20.10 Гучна справа
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "Ноти любові" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин

ICTV.
4.15 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.30 Служба розшуку дітей
4.35, 1.00 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
9.50 Анти-зомбі
10.45 Х/ф "Прибульці"
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Х/ф "Прибульці в Америці"
14.50, 16.20, 22.45 "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/ф
7.20 Варьяти (12+)
10.20 Половинки (16+)
12.00 Топ-модель по-українськи (16+)
17.00 Х/ф "Роман з каменем"
19.00 Х/ф "Перлина Нілу"
21.00 Х/ф "Синя безодня 2" (16+)
22.40 Х/ф "Щелепи" (16+)
0.10 Т/с "Загублені" (16+)
1.55 Служба розшуку дітей
2.00 Зона ночі
5.10 Стендап Шоу

СТБ.
5.15, 20.50, 22.40 Т/с "Вир" (16+)
7.00, 19.00 "Наречена для тата 3" (12+)
8.55, 14.50, 18.15, 23.30 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.30, 18.45 "ДжеДАІ"
7.00 Х/ф "Уцілілий"
8.45 Х/ф "П`ята подорож Синбада"
10.00 "Помста природи"

11.05, 17.20 "Загублений світ"
14.00 Х/ф "Блекджек"
15.50 Х/ф "Висота"
19.15 Х/ф "Ультиматум Борна"
21.20 Х/ф "Спадок Борна"
23.55 Х/ф "Спека"
1.45 "Облом.UA."

НТН.
5.55 М/ф "Дикі лебеді"
7.20 М/ф "Як Петрик П'яточкін слоників 

рахував"
7.55, 16.50, 20.50, 2.50 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.20 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Люди в океані"
10.30 Т/с "Смерть у раю - 8" (16+)
12.50, 3.55 "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 "Кривава помста" (18+)
0.30 "Склад злочину"
1.25, 3.10 "Речовий доказ"
4.45 "Top Shop"

П'ЯТНИЦЯ, 12 ЧЕРВНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 8 ЧЕРВНЯ — 14 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, 2.30, 5.30 Новини
9.30 Х/ф "Марія Терезія" 1 с. (16+)
11.40 М/с "Чорний пірат"
12.05 Цифрове містобудування
12.30 Віртуальна реальність
13.00 Світова медицина. Китай - медична 

справа монахів-воїнів
13.30 Світова медицина. Китай - 

медицина сотні трав
14.00 Світова медицина. Камбоджа - 

клініка Тонлесап
14.25 Телепродаж
15.00 Країна пісень
16.00 "Фермер шукає дружину" - 

Австралія,
17.00 Втеча до ідеального міста
18.00 Т/с "Максиміліан та Марія 

Бургундська" (16+)

20.00 Д/ф "Острови: Азорські острови. 
Акули, кити, манти"

21.20 "Крихка свобода". Спецпроєкт
22.35 "Маріуполь. Протистояння"
23.35 "Синдром війни. Я повернувся" 

(16+)

КАНАЛ "1+1".
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
13.25 Мелодрама "Привид"
15.55 Казка "Три горішки для 

попелюшки"
17.40 Комедія "Іван васильович змінює 

професію"
19.30, 5.20 ТСН
20.20 "Чистоnews 2020"
20.30 Прем'єра "Вечірній квартал 2020"
21.45 "Вечірній квартал"
23.20, 0.20 "Світське життя. 2020"

ІНТЕР.
8.00 "Шість соток"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Сім няньок"
12.30 Х/ф "Бронзовий птах"
16.00 Х/ф "Діамантова рука"
18.00, 20.30 Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
20.00, 2.10 "Подробиці"
22.35 Концерт "Хору Турецького"
0.20 Х/ф "Влітку я надаю перевагу 

весіллю" (16+)
2.40 "Орел і Решка. Шопінг"
3.50 "Орел и решка. Карантин"
4.30 "Орел і Решка. Дива світу"
5.20 "Орел і Решка. Івлєєва vs. Бєдняков"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 3.25 Реальна містика
9.50 Т/с "Інша" 1, 5 с. (12+)
15.20 Т/с "Інша" 6, 7 с. (12+)
16.45 Т/с "Шукаю тебе" 1, 2 с. (12+)
20.00 Головна тема

21.00 Т/с "Шукаю тебе" (12+)
23.15 Т/с "Протистояння" 1, 3 с. (12+)
1.45 Телемагазин

ICTV.
4.25 Скарб нації
4.30 Еврика!
4.40 Факти
5.05 "На трьох" (16+)
5.55 Перше, друге і компот!
6.50 Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
10.05, 13.00 Т/с "Поганий хороший коп" 

(16+)
12.45 Факти. День
15.05 Х/ф "Електра" (16+)
16.50 Х/ф "Шибайголова" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "На драйві" (16+)
21.20 Х/ф "Ганна. Досконала зброя" (16+)
23.20 Х/ф "Оселя зла" (18+)
1.00 Х/ф "Оселя зла-2: Апокаліпсис" (18+)
2.35 Х/ф "Оселя зла-3: Вимирання" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.

6.00, 7.35 Kids' Time
6.05 М/ф "Ману"
7.40 Таємний агент
9.00 Варьяти (12+)
11.20 Хто зверху? (12+)
15.00 Х/ф "Загублений світ" (16+)
17.00 М/ф "Добрий динозавр"
18.30 Х/ф "Нова людина-павук" (16+)
21.00 Х/ф "Нова людина-павук: Висока 

напруга" (16+)
23.40 Х/ф "Мілина" (16+)
1.10 Т/с "Загублені" (16+)
2.00 Зона ночі

СТБ.
5.15 Т/с "Вир" (16+)
7.05 Т/с "Коли ми вдома"
8.55 "Неймовірна правда про зірок"
9.50 Т/с "Папаньки - 2" (12+)
14.55 "СуперМама"
19.00 "МастерШеф Професіонали 2" 

(12+)
21.25 "Х-Фактор - 10"
0.15 "Х-Фактор"

КАНАЛ "2+2".
6.00, 9.05, 1.10 "Загублений світ"
7.45 "ДжеДАІ 2019"
11.00 Х/ф "Леді Яструб"
13.15 Х/ф "Незбагненне"
15.10 Х/ф "Ворота пітьми"
16.55 26 тур ЧУ з футболу "Зоря"- 

"Динамо"
19.00 Х/ф "Бюро людяності"
20.45 Х/ф "211"
22.15 Х/ф "Хижак"

НТН.
5.45 Х/ф "Розслідування"
7.00 Х/ф "Тегеран-43"
9.50 Х/ф "Особливо важливе завдання"
12.20 "Легенди карного розшуку"
15.45, 3.35 "Випадковий свідок"
18.05 "Круті 90-ті"
19.00, 3.05 "Свідок"
19.30 Х/ф "Міміно"
21.20 Х/ф "Блакитна ігуана" (16+)
23.15 Х/ф "Остаточний рахунок" (16+)
3.55 "Речовий доказ"

СУБОТА, 13 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 Світові чемпіонати. Огляд
14.25 Телепродаж
15.00 UA:Фольк
16.00 "Фермер шукає дружину" - 

Австралія,
17.00 Втеча до ідеального міста
18.00 Т/с "Максиміліан та Марія 

Бургундська" (16+)
20.00 Д/ф "Острови: Азорські острови. 

Люди, фауна, спосіб життя"

21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.00 Х/ф "Голгофа" (16+)
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, 2.25 "Світ навиворіт"
14.50, 0.35 Бойовик "Облога"
17.00 Бойовик "Не впіймали - не злодій"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 Бойовик "Сек`юріті"
22.45 Бойовик "Шафт"

ІНТЕР.
6.05 "Мультфільм"
6.10 Х/ф "Ульзана"

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 Т/с "Таїсія" (12+)
15.50 Х/ф "Ательє Фонтана - сестри 

моди"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Зелена книга"
23.00 Х/ф "Діамантова рука"
0.55 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.45 Сьогодні
6.45 Місія краса
8.50 Т/с "Прости" (16+)
13.00 Т/с "Відчайдушний домогосподар"
17.00 Т/с "Будь що буде" 1, 2 с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Будь що буде" (12+)
23.00 Т/с "Доля на ім'я Любов" 1, 3 с. 

(12+)
1.45 Телемагазин

2.15 Т/с "Доля на ім'я Любов" (12+)
3.10 Т/с "Протистояння" (12+)

ICTV.
4.55 Скарб нації
5.05 Еврика!
5.10 Факти
5.35 Анти-зомбі
6.25, 8.10 Громадянська оборона
7.15 Секретний фронт
9.05 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф "С.В.О.Т.: В облозі" (16+)
14.40 Х/ф "Ганна. Досконала зброя" (16+)
16.40 Х/ф "На драйві" (16+)
18.45 Факти тижня
20.30 Х/ф "Сікаріо" (16+)
22.50 Х/ф "Сікаріо-2: Проти всіх" (16+)
1.00 Х/ф "Дилер" (18+)
2.35 Х/ф "Фунт плоті" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00 Варьяти (12+)
6.50 Аферисти в мережах

8.35, 10.15 Kids' Time
8.40 М/ф "Книга життя"
10.20 Х/ф "Загублений світ" (16+)
12.20 М/ф "Добрий динозавр"
14.00 Х/ф "Нова людина-павук" (16+)
16.20 Х/ф "Нова людина-павук: Висока 

напруга" (16+)
19.00 Х/ф "Я - номер чотири" (16+)
21.00 Х/ф "Телепорт" (16+)
22.40 Х/ф "Цунамі 3D" (16+)
0.20 Т/с "Загублені" (16+)
2.00 Зона ночі

СТБ.
5.25 Х/ф "Відпустка за свій рахунок"
7.55 Х/ф "Білі Роси"
9.40 "Хата на тата" (12+)
11.20 Т/с "Папаньки - 2" (12+)
16.35 "МастерШеф Професіонали 2" 

(12+)
19.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
19.55 "Один за всіх" (16+)
22.15 "Я соромлюсь свого тіла" (16+)
1.50 "Вагітна в 16" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 8.15, 0.15 "Загублений світ"
7.50 "ДжеДАІ 2019"
12.45 Х/ф "Чорний яструб"
15.15 Х/ф "Найкращі серед найкращих"
17.05 Х/ф "Найкращі серед найкращих-2"
19.00 Х/ф "Найкращі серед найкращих-3"
20.30 Х/ф "Найкращі серед найкращих-4"
22.15 Х/ф "Хижак-2"
2.15 "Облом.UA."
5.45 Телемагазини

НТН.
5.15 Х/ф "Круїз, або Розлучна подорож"
7.00 "Слово Предстоятеля"
7.05 "Страх у твоєму домі"
10.35 Х/ф "Міміно"
12.25 Х/ф "Вийти заміж за капітана"
14.05 Х/ф "Позашлюбний син"
17.05 Х/ф "Блакитна ігуана" (16+)
19.00 Х/ф "Одиночне плавання"
20.50 Х/ф "Мерседес" тікає від погоні"
22.15 Х/ф "Кривава помста" (18+)
0.15 Х/ф "Остаточний рахунок" (16+)
2.25 "Речовий доказ"

НЕДІЛЯ, 14 ЧЕРВНЯ

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96
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КОМЕНТАРІ, ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ УЧАСТЬ В 

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.
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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

ТЕХНІКА-ДОГЛЯДАЧА
ВОДІЯ КАТ. «Д»  
ПОВАРА-УНІВЕРСАЛА

Землевпорядна організація ПП «Земле-
мір-2010» повідомляє, що 12.06.2020 року о 
12.00 в с. Вишеньки Вишеньківської сільської 
ради будуть проведені роботи по закріплен-
ню межовими знаками поворотних точок меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що 
знаходиться по вул. Гагаріна, якою користу-
ється Закринична Ірина Валеріївна. Просимо 
власників суміжних ділянок прибути до своїх 
ділянок для погодження меж та підписання 
Акту приймання-передачі межових знаків.
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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, бойлер, віль-
на, документи, після ремонту, 240000 грн, торг, го-
сподар. Терміново! Тел.: 0 66 5573504, 0 66 1672951. 

РЕМ 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

Глибоке с., цегляний, газифікований, 4 кімнати 
не прохідні, кухня, коридор, кладова, госп.будівлі 
або обмін на 1-к.кв. у м. Бориспіль, власник. Тел.: 
0 96 2430438, 0 67 1684856.

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, скважи-
на, 55 соток, гараж, літня кухня, 2 сарая, 2 погре-
ба і т.д. Загальна площа будівель 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.

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. Бори-
спіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе. Тел.: 0 
67 4040137.

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

Здам

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

Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
1-к.кв., район школи №3. Тел.: 0 50 5456870.
3-к.кв., новий будинок, початок вул. Головатого, 

житловий стан, меблі, побутова техніка, 8000 грн+ко-
мунальні. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Оренда павільйонів під магазин, кафетерій, 
салон, 30 кв.м + тераса, всі комунікації, м. Бори-
спіль, вул. К.Шлях. Тел.: 0 67 3688909. 

Найму
Бориспіль

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

АВТОСАЛОН
ПРОДАМ

Бориспіль
Запчастини на ВАЗ, Москвич, Таврію; карбюра-

тор-2140 на Москвич; електродвигун 380В, 3 кВт. 
Тел.: 0 97 3012661.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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. 

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

Підприємству у м.Бориспіль на постійну роботу по-
трібна прибиральниця. Тел.: 0 98 4048002.

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

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

Терміново потрібна прибиральниця, 2 рази/
тиждень, в приватний будинок з д/р та вмін-
ням прасувати, без ш/з. З/п 700 грн/день. Тел.: 
0 50 4443129.

Київ
Мулярі (каменярі) потрібні для будівництва бага-

топоверхових будинків в м. Київ. Вартість за 1 куб. 
м. кладки - 750-800 грн. вартість за 1 кв.м. 150 грн. 
Офіційне працевлаштування та заробітна плата. 
Тел.: 0 96 5453888. 

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.

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

Блоки, 5 шт.; перемички для вікон, 6 шт.; газовий 
балон з газом, 2 шт.; холодильник; серванти 3 шт. 
Тел.: 0 97 3012661.

Буржуйку; арматуру; швелер. Тел.: 0 97 3012661.
Двері, дерев'яні, міжкімнатні; ліжко, 1-спальне 

з матрацом; диван 2 шт.; шифоньєр 3-стулковий; 
шифоньєр платтяний, новий; крісло-ліжко. Тел.: 0 
97 3012661.

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.

Продам БДЖОЛОСІМ'Ї. Тел.: 0 98 2149011.

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.

РІЗНЕ
Бориспіль

Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім'ї, 
серія ДБ №494095, видане на ім'я Маляра Артема 
Дмитровича Виконавчим комітетом Бориспільської 
міської ради 12 квітня 2019 р., вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на право приватної влас-
ності на землю, серія І-КВ №106955, виданий на ім'я 
Жало Михайла Васильовича Дударківською сіль-
ською радою 27 липня 2000 р., вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на право приватної 
власності на землю, серія ІІ-КВ №089166, виданий 
на ім'я Жало Михайла Васильовича Дударківською 
сільською радою 23.02.2000 р., вважати недійсним.

Втрачений диплом бакалавра, серія МО 
№13608824, виданий на ім'я Трофименка Макси-
ма Володимировича Харківським університетом 
Повітряних сил 25.06.2004 р., вважати недійсним.

Втрачений диплом спеціаліста, серія МО 
№13617062, виданий на ім'я Трофименка Макси-
ма Володимировича Харківським університетом 
Повітряних сил 24.06.2005 р., 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.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із розширенням виробництва

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

змінний режим роботи, офіційне працевлаштування, гідний рівень 
заробітної плати, премії, службова розвозка, можливе навчання за даною спеціальністю.

Інженер-електронік
Машиніст екструдера

ГАРАНТІЇ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
своєчасна виплата заробітної плати, оплата відпусток та лікарняних, виплата премії за результати 

роботи, заохочувальні виплати до святкових дат, ювілеїв, з нагоди народження дітей та ін.

Додаткова інформація і запис на співбесіду за тел.: 
+38(04595) 6-40-22; (095) 180-05-02    м. Бориспіль, вул. Броварська, 5

ОВЕН. Ви зможете підбити підсумок, хоча б 
і проміжний, в якийсь з галузей своєї діяль-
ності. Або вас настійно попросять це зроби-
ти. Доля подарує вам якийсь шанс, може бу-
ти, це буде нова робота або можливість по-
міняти місце проживання. 

ТЕЛЕЦЬ. Настав важливий період, який 
дозволить розкрити свої здатності в профе-
сійному плані. Не потрібно сумніватися, лі-
нуватися, іти від відповідальності. 

БЛИЗНЮКИ. Ви зможете добитися відмін-
них результатів і реалізувати доленосні пла-
ни. Для вас будуть створені найсприятливіші 
умови: і на роботі, і в особистому житті. Спро-
буйте змінити світ. Саме зараз ви зможете ба-
гато чого. 

РАК. Початок тижня - час, надзвичайно спри-
ятливий для бізнесу. Хоча не виключені де-
які тертя, але вам удасться їх спокійно й ко-
ректно вирішити. В суперечках, як відомо, на-

роджується істина. Так що не бійтеся запере-
чувати колегам або друзям. 

ЛЕВ. Запальність і дратівливість - ваші головні 
вороги. Стежте за своєю мовою. Не зривайте-
ся на близьких. Навіть одне необережне сло-
во може обернутися проти вас. 

ДІВА. Цей тиждень повний різноманітних 
подій, турбот і суєти. В деяких ситуаціях вам 
нелегко буде розібратися. Варто відкласти 
ці спроби. І проблеми почнуть непомітно 
самі зникати. 

ТЕРЕЗИ. У вас наступає сприятливий пе-
ріод. Важливі події можуть відбутися в діло-
вому житті. Очікуйте кар'єрного росту. Але не 
забувайте й про повсякденні сімейні справи. 

СКОРПІОН. Ви будете підсвідомо прагнути до 
того, щоб скинути окови боргу й жити так, як хо-
четься. Ви заслужили щастя. І доля надасть вам 
шанс усе поміняти і влаштувати щонайкраще.

СТРІЛЕЦЬ. У вас з'явиться шанс добитися 
успіху, дістати прибуток, закріпити свої до-
сягнення. Постарайтеся не захоплюватися 
самокритикою. 

КОЗОРІГ. Вам не потрібні зміни, авантюрні 
історії та ризиковані проекти. На роботі мо-
жуть виникнути непередбачені проблеми. 
Плануйте конструктивну розмову з началь-
ством, представте на нараді свої ідеї.

ВОДОЛІЙ. Ви зможете вмовити колег, рід-
них і друзів на що завгодно. Так що поста-
райтеся не йти від важкої розмови, вона до-
поможе внести ясність у ваші відносини. 
Можливо вас спробують обдурити. 

РИБИ. Напружений, але конструктивний 
період. Ви багато чого можете встигнути 
зробити. От тільки виконання службових 
планів загрожує перешкодити 
здійсненню особистих задумів. 

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 8-14 ЧЕРВНЯ


