
ЩОТ И Ж Н Е В И К  •  №20 (1028)  •  WWW.I-VISTI.COM  •  26 червня 2020

ЕСКІЗНА ПРОЕКТНА 
КОНЦЕПЦІЯ БУДІВНИЦТВА
НА ВУЛ. ПОЛЬОВІЙ У БОРИСПОЛІ
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комплексу
(три поверхи)

Комерційний об'єкт

«СПОЧАТКУ ЗЕМЛЯ, 
А ПОТІМ ОБ’ЄКТ»

 � Орендарем ділянки, де плануються роботи, є 
Едуард Берестюк, який має намір отримати її у 
власність з метою будівництва комплексу.

Наталія ТОКАРЧУК 

«Інвестор має намір розпочати 
будівництво вже в цьому 
році, але після отримання у 
власність земельної ділянки. 
Цільове призначення ділянки 
залишиться — землі будівництва 
та обслуговування об'єктів 
фізичної культури і спорту», — 
прокоментував «Вістям» орендар. 

– Питання будівництва комплексу 
біля озера Гульківка пройшло 
будівельну й земельну комісії, 
але заблоковане виконкомом 
міськради. Є підозри, що на сесії 
міської ради не буде позитивного 
рішення». 
Відомо, що напівзруйноване 
нерухоме майно (будівлі 
колишнього табору праці 
і відпочинку) є приватною 

власністю — їх викупив у Фонді 
держмайна батько орендаря.
За словами Берестюка, за оренду 
ділянки він сплачує понад 40 000 
грн у рік. Його побоювання: якщо 
комплекс збудують та введуть в 
експлуатацію без отримання у 
власність землі, то  пізніше місто 
може не продовжити договір 
оренди, що спричинить судову 
тяганину. 
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• Завідувач клубу 
Леонід Новицький.
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ШАНОВНІ 
БОРИСПІЛЬЦІ!
Від імені виконавчого 
комітету Бориспільської 
міської ради щиро вітаю з 
Днем Конституції України. 

28 червня 1996 року 
Верховною Радою 
України був прийнятий 
Основний Закон держави, 
який став фундаментом 
нашого правового поля. 
Україну проголосили 
суверенною, незалежною, 
демократичною, соціальною, 
правовою державою. 
Носієм суверенітету і 
єдиним джерелом влади 
було визначено народ, 
а найвищою соціальною 
цінністю – людину, її життя 
і здоров’я, честь і гідність, 
безпеку і недоторканість. 
Це непорушні постулати для 
кожного українця, які ми 
маємо не просто виконувати, 
а берегти, примножувати і 
відстоювати кожен на своєму 
місці, аби наша держава 
розвивалася, ставала 
сильнішою та заможнішою. 
Символічно, що цьогоріч 
до відзначення свята у місті 
Борисполі відбудеться 
довгоочікувана подія – 
відкриття першого в Україні 
пам’ятника Павлу Платоновичу 
Чубинському, видатному 
вченому, фольклористу, 
етнографу, автору слів 
Державного Гімну України, 
який відповідно до статті 
20 Конституції України є 
Державним символом України. 
Наш земляк не просто написав 
слова славня, з яким ішли в бій 
наші воїни, захищаючи Україну 
від ворога, який співають 
українці всього світу в радісні 
і сумні хвилини, притискаючи 
руку до серця, а й зробив 
величезний внесок у справу 
державотворення України, 
збагатив культурне надбання 
нашого народу. Вшановуючи 
належним чином постать 
Чубинського, ми висловлюємо 
свою любов до України, її суті, 
символів та історії.
Напередодні державного 
свята хочеться побажати 
кожному з нас пам’ятати 
наше славне минуле, 
шанувати героїв, берегти наш 
історичний та культурний 
спадок  і з відчуттям гідності 
невпинно рухатися вперед, 
робити усе від нас залежне, 
аби Україна була такою, про 
яку мріяли наші предки, якою 
її хочемо бачити ми, в якій 
щасливо житимуть наші діти. 
Успіхів усім нам на цьому 
шляху!

З повагою Бориспільський 
міський голова   

Анатолій ФЕДОРЧУК

�� ВІТАННЯ

• Бориспільська ЗОШ №1 ім. 
Юрія Головатого отримала 
повністю відремонтовану  
за кошти міського бюджету 
спортивну залу, відкриття 
якої приурочили до приїзду 
гостей з області.

• На будівельному майданчику в 
Борисполі на вул. Момота, 42-а, 
що стояв «замороженим» понад 
два роки, уже почалися роботи 
з будівництва дитячого навчаль-
ного закладу. Із ранку до вечора 
на об’єкті працює техніка. Робо-
ти виконує ТОВ «Укрбуд Забудо-
ва», що виграло тендер.

�� ВІТАННЯ

ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ!
Прийміть сердечні вітання 
з нагоди Дня молоді та Дня 
Конституції України!

Конституцією України 
утверджені головні цінності 
нашого народу — людина, 
її життя, здоров’я, честь, 
гідність, недоторканість та 
безпека.
Бажаю всім нам, щоб 
демократичні засади, 
закріплені в Конституції, 
були реаліями нашого 
сьогодення, а мир і злагода 
сприяли подальшій 
розбудові правової держави.
Нехай у цей урочистий день 
міцнішає  почуття гордості 
за нашу Бориспільщину, за 
нашу країну, за її Основний 
Закон, що гарантує втілення 
мрій і сподівань на краще 
й благополучне життя 
у власній державі. Хай 
нинішнє свято наповнить 
наше життя невичерпною 
енергією, надасть усім нам 
наснаги, сил і впевненості у 
всіх добрих справах на благо 
району та України!
Також вітаю вас з Днем 
молоді. Нехай любов до 
України об’єднує українську 
молодь у щирих прагненнях. 
Щиро бажаю всім вам 
щасливої долі, міцного 
здоров'я, злагоди і миру! 
Пам'ятайте, що від вас 
залежить завтрашній день — 
майбутнє всієї України!
Зі святами вас!

Владислав БАЙЧАС, 
голова Бориспільської 

районної ради

�� ВІТАННЯ

�� ПРОІНСПЕКТУВАЛИ�ШКОЛИ�

�� ФОТОФАКТИ

ШАНОВНІ 
БОРИСПІЛЬЦІ!

 28 червня ми відзначаємо 
велике державне свято — 
День Конституції України. 
Це перша Конституція 
незалежної України, котра стала 
основою розбудови нашої 
держави як повноправної 
учасниці світового 
співтовариства. Прийняття у 
1996 році Конституції закріпило 
правові основи незалежної 
України, її суверенітет і 
територіальну цілісність. Це 
був найважливіший крок у 
забезпеченні прав людини 
і громадянина, а Україна 
отримала міжнародний 
авторитет як незалежна 
складова частина світової 
спільноти. Проте не слід 

забувати, що конституційні 
норми, якими б передовими 
і демократичними вони не 
були, самі по собі не змінять 
життя на краще. Тому усім нам 
потрібно відчувати особисту 
відповідальність за все, що 
робиться у державі, самовіддано 
працювати заради розвитку та 
зміцнення України, яка є нашою 
спільною домівкою. Україна 
розпочинається з кожного з 
нас. І нам під силу збудувати 

суспільство, в якому будуть 
створені умови для всебічного 
розвитку кожної людини, де 
панували б гуманізм, демократія, 
право, закон і справедливість 
— все те, що декларує і гарантує 
нам Основний Закон країни. 

Із нагоди визначного 
державного свята щиро зичу 
всім впевненості та сили, 
міцного здоров’я та щастя, 
гідності та усвідомлення 
захищеності своїх прав, всього 
того, що дає нам Конституція 
і високе звання громадянина 
Української держави.!

Із найкращими 
побажаннями голова 

правління ПрАТ «БКБМ», 
депутат Бориспільської 

міської ради   
Ігор ШАЛІМОВ

ГОЛОВА КОДА ВІДВІДАВ БОРИСПІЛЬ
 � 24 червня без попередження зранку до Борисполя 

з робочим візитом приїздив голова Київської обласної 
державної адміністрації Василь Володін зі своїм 
заступником Олегом Торкуновим та в.о. департаменту 
освіти та науки КОДА Жанною Осипенко.

Оксана ПАВЛОВА, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

Мета зустрічі: проінспектувати 
рівень підготовки чотирьох 
пунктів тестування ЗНО у 
Борисполі. Зустрічав делегацію 
Бориспільський міський голова 
Анатолій Федорчук.
Серед запрошених місцевих 
ЗМІ були лише комунальна ТРС 
«Бориспіль».
Гості з області спочатку побували 
в одному з чотирьох міських 
пунктів тестування — НВК 
«Гімназія «Перспектива», де 
ЗНО складатимуть випускники з 
Бориспільського та Переяслав-
Хмельницького районів, а також із 
міста Переяслав. 
Чиновники детально оцінили 
рівень і кількість забезпечення 
засобами індивідуального захисту 

всіх учасників ЗНО, дотримання 
дистанційної розстановки парт 
у 17 аудиторіях гімназії, де має 
пройти тестування 1 313 дітей. 
Також повідомлялося, що процес 
ЗНО в гімназії контролюватимуть 
44 фахівці, серед яких педагоги й 
медики. 
25 червня — перша сесія ЗНО з 
математики, усього тестування 
відбудеться з шести предметів.
Людмила Пасенко, заступник 
Бориспільського міського 
голови, запевнила, що засобами 
індивідуального захисту, а саме 
халатами, медичними масками, 
дезінфекторами для рук та 
поверхонь, захисними щитами 
тощо усі міські пункти тестування 
забезпечені централізовано в 
повній мірі.
Побаченим у гімназії обласні 
чиновники лишилися задоволені.

�� ВІТАННЯ
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ВИСОКИЙ РІВЕНЬ: 
МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «СКАНДІАГНОСТИКА»

Комп’ютерна томографія – це 
неінвазивний метод дослідження 
органів та функціональних 
систем людини, заснований 
на формуванні й комп’ютерній 
обробці множини рентгенівських 
знімків (зрізів). Спіральна 
комп’ютерна томографія – це 
швидкий, безпечний і безболісний 
спосіб отримати повну 
інформацію про організм.
Комп’ютерна томографія 
необхідна при визначенні 
багатьох захворювань, які 
вражають нервову систему (в 
тому числі й головний мозок), 
дихальну систему (легені, трахеї 

та бронхи), органи черевної 
порожнини (печінку, селезінку, 
підшлункову залозу). Показана 
також при захворюваннях 
сечовивідної системи (нирок та 
наднирників, сечового міхура), 
опорно-рухового апарату (кісток, 
суглобів та хребта) і лімфатичної 
системи.
КТ – достовірний метод 
діагностики онкологічних 
захворювань. Це дослідження 
дозволяє знайти злоякісне 
утворення на ранній стадії, 
коли це неможливо зробити 
з допомогою інших методик, і 
раніше розпочати лікування.

 � При Бориспільській БЛІЛ працює Медичний центр 
«Скандіагностика», що надає медико-діагностичні послуги, 
на які давно чекала Бориспільщина.

Ідея проекту, що бере початок із 
2016 року, в тому, щоб залучити при-
ватні кошти в сучасну діагностику. То-
му комп’ютерна томографія (КТ), маг-
нітно-резонансна томографія (МРТ), 
ультразвукові дослідження (УЗД) та 

ендоскопія –  необхідний набір вза-
ємодоповнюючих інструментальних 
методів, необхідних для діагностики. 
Центр почав роботу з комп’ютерної 
томографії, оскільки для лікарні вона 
була вкрай необхідна.

Юлія ГАМАН, фото автора

ЩО�ТАКЕ�КТ�І�КОЛИ�НЕОБХІДНА�
КОМП’ЮТЕРНА�ТОМОГРАФІЯ

Щоб надати якісну послугу, 
потрібне надійне сучасне 
обладнання, висока 
кваліфікація лікарів і 
середнього медичного 
персоналу. Саме на цьому 
зроблені основні акценти при 
створенні Медичного центру.
Лікарі, що працюють в Медичному 
центрі «Скандіагностика», 
є досвідченими 
висококваліфікованими 
діагностами з багаторічним 
стажем.
Томограф Toshiba Aquillion 
(TSX-101A), що використовується 
для проведення діагностики, 
дозволяє обстежити всі органи 
тіла з товщиною зрізу всього 0,5 
мм. Ефективне використання 
опромінювання дозволяє при 
мінімальній його дозі отримати 
зображення високої якості.
Завдяки інжектору вводиться 
контрастна речовина, що дає 
можливість при високій швидкості 

даної моделі комп’ютерного 
томографу побачити рух крові 
судинами та накопичення 
контрасту в різних органах 
і тканинах. Це важливо при 
проведенні дослідження 
органів черевної порожнини, 
судин головного мозку, легень, 
головних магістральних судин, 
онкоскринінгу.
Варто зазначити, що раніше в 
ББЛІЛ нічого подібного не робили. 
Хворі їхали за послугами до Києва, 
витрачаючи час і кошти.
Ще одним важливим моментом є 
те, що після кожного дослідження 
проводиться дезінфекція. 
Бактерицидні лампи закритого 
типу працюють постійно. 
Персонал Медичного центру 
дотримується всіх вимог, щоб 
запобігти розповсюдженню 
інфекції. 
Інші послуги, які надає Медичний 
центр «Скандіагностика», є також 
спеціалізованими. 

СУЧАСНА�ТЕХНІКА�НА�СТОРОЖІ�
ВАШОГО�ЗДОРОВ’Я

Є�СПІВПРАЦЯ

ВАРТО�ЗНАТИ

У центрі розпочав прийом 
лікар-кардіолог, кандидат 
медичних наук Сергій 
Вікторович Кусков. 
Його знання та досвід  для 

тих, хто має серцево-
судинні захворювання. 
Для результативної роботи 
придбане сучасне обладнання: 
електрокардіограф, системи для 
холтерівського моніторування 
електрокардіограми та 
артеріального тиску. Ці 
системи допомагають виявити 
підвищений артеріальний тиск, 
наявність різноманітних аритмій, 
дозволяють уточнити причини 
болю в ділянці серця, оцінити 
ефективність лікування та дати 
можливість його відкоригувати, 
якщо в цьому є необхідність.

У Медичному центрі 
пацієнти можуть зробити 
УЗД дослідження органів 
черевної порожнини, органів 
малого тазу, щитовидної 
залози, молочних залоз, 
а також дослідження вен, 
артерій, еластографію, ехо-
кардіографію. Апарати УЗД — 
експертного класу ACUSON 
S-2000.

У вихідні та святкові дні 
розпочав роботу черговий 
лікар загальної практики сі-
мейної медицини. Багато пра-
цюючих людей вже скориста-
лося цією зручною послугою і 
залишилися задоволені.

У планах центру — організувати 
гінекологічні послуги: 
УЗД, лікування захворювань 
органів малого тазу, лікування 
порушень менструального 
циклу, корекція гормональних 
змін у жінок менопаузального 
періоду, лікування патологій 

шийки матки, кольпоскопія, 
гістероскопія.
Працюватиме так звана хірургія 
одного дня. Уже облаштована 
міні-операційна, закуплено 
обладнання для гінеколога, 
запрошені до співпраці 
висококваліфіковані лікарі. 

Діагностичні послуги, які 
надаються наразі та є в 
найближчих планах, потрібні не 
лише пацієнтам Бориспільської 
лікарні, але й іншим хворим, 
коли стоїть питання точної 
діагностики для подальшого 
лікування. Тому в даному 
медичному закладі ведеться 
тісна співпраця з іншими 

медцентрами та лікарнями, які 
сьогодні не в змозі провести 
вказані види діагностики 
самостійно. Одним з перших 
партнерів став центр первинної 
медичної допомоги «Аптека 
194». 
Також у центрі обслуговуються 
клієнти багатьох страхових 
компаній.

Медичний центр 
«Скандіагностика» 
працює з 8:00 до 20:00, 
а КТ — цілодобово. 

Адреса: м.Бориспіль, 
вул. Котляревського,1 
(на території ББЛІЛ).
 
Телефон для запису: 
+380505112213.

Розглядається можливість 
відкриття кабінету МРТ. 
Але ситуація з карантином та 
закритими кордонами внесла 
корективи.

!

• Апарат УЗД в кабінеті кардіоло-
га для проведення ехокардіо-
графій та доплерографій судин.

• Лікар-рентгенолог Павло Мотько  за роботою.
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КУЧАКІВ: 
П'ЯТЬ В ОДНОМУ
 � Із Борисполя до адмінцентру однієї з найбільших 

сільрад району – рукою подати.

• Кучаківська 
сілька рада 
Бориспільського 
району має в 
підпорядкуванні 
села Артемівка, 
Лебедин, Мала 
Стариця та 
Сулимівка; 
адмінцентр — у 
селі Кучаків.

• Населення у 
п’ятьох селах 
– 3,5 тис. осіб, 
найбільше село – 
Кучаків, де мешкає 
понад 1, 5 тис. осіб.

Оксана КОБЗАР, 
фото Ігор РОМАНЕНКО

Сільські пейзажі не відрізняють-
ся від бориспільського приватно-
го сектору: паркани врізнобій, до-
рога обласного значення Київ-Яго-
тин-Журавка без великих вибоїн, 
але нерівна, машин менше, обочи-
ни без тротуарів, подекуди у не-
кошеній  траві припнуті хазяйські 

кози, а  замість супермаркетів і го-
телів на кожному кроці – скромні  
магазинчики. 

Кучаківські території з виду не 
такі показні, як пристоличні, але 
при ближчому знайомстві розумі-
єш, що і тут «не ликом шиті», відчу-
вається сільська душа і велика що-

денна праця людей. 
«Вісті» гостювали в трьох насе-

лених пунктах: Кучакові, Артемівці 
та Лебедині, між якими уже стерли-
ся межі, а екскурсоводом був сіль-
ський голова з 15-річним досвідом  
керування великою громадою – 
Микола Дженжебір. 

«У Кучаківській ЗОШ навчаєть-
ся майже 400 учнів, а заклад мо-
же прийняти 620 осіб. Наповне-
ність класів – 19-25 учнів. У за-
вершеному навчальному році 
маємо 33 переможці районного 
етапу предметних олімпіад, 4 пе-
реможці обласного етапу і два — 
всеукраїнського. Наші діти всту-
пають у найпрестижніші виші 
країни», — з гордістю розпові-
дає директор Лариса Кравцова. 
І додає: «За рівнем знань наших 
учнів Кучаківська школа не по-
ступається міським ЗОШ». 

У сільраді є шкільний автобус 
— подарунок райради. Примі-
щення і територія закладу, який 
побудований у 1982 році,  нале-
жать райраді. Кабінети оснаще-
ні, є інтерактивні дошки, комп’ю-
терний клас, у молодшій школі 
— все для НУШ. Допомога є  і від 
сільради. «Ремонт кабінетів адмі-
ністрації, половину вікон заміни-
ли власними силами. Сільрада на 
рівні з районом дбає про школу. 
Але додатково потрібні капре-
монти», — розповідає сільський 
голова.

Закінчується ремонт культур-
но-спортивного комплексу ім. 
Петра Базюченка, приміщення 
якого тривалий час було зачине-
ним. Майно повернене громаді. 

Капремонт здійснюється за кош-
ти районної ради і сільради. Від-
криття закладу заплановане во-
сени 2020 року, комплекс буде 
кращим в районі. 

ГОРДІСТЬ�–�ДВА�КЛАСНІ�ДИТСАДКИ

СТАРИЙ-НОВИЙ�КОМПЛЕКС

СІЛЬСЬКА�ШКОЛА�НА�РІВНІ�З�МІСЬКИМИ

• Кучаківська сільрада пишається тим, що на її території відремонтовані й повністю устатковані 
спільними зусиллями два ДНЗ, які не поступаються міським або навіть кращі.

• Вихователі Наталія Горбачова 
і Світлана Кузьменко.

• Завідувач ДНЗ Катерина Дженжебір.

• Завідувач ДНЗ «Лебедик» Алла Кацан.

Яскравий фасад ДНЗ «Журавлик» видно здалеку. 
Садочок, який очолює Катерина Дженжебір, 
відновили в 2006 році зі старого занедбаного 
приміщення без сторонньої допомоги – сьогодні 
це зразковий заклад дошкільної освіти.
У карантин силами колективу на території 
проведено благоустрій. Інтер’єр приміщення 
затишний, кожен куточок оформлений з 
любов’ю. Катерина Олександрівна говорить, 
що сюди вкладена душа. Садочок повністю 
оснащений і розрахований на 112 дітей, діє 
чотири групи, черг на відвідування немає. 
Завідуюча жартує, що її садочок — ще й кузня 
кадрів для місцевої школи, тому, каже, молоді 
амбіційні вихователі їм завжди потрібні.

Алла Вікторівна провела екскурсію 
приміщенням. Вразили чистота й оснащення як 
ігрових кімнат, музичної та спортивної зали, так і 
кухні, пральні, спалень. Усюди нові меблі, техніка 
й бездоганна чистота. Завідувач розповідає, 
що садочок може прийняти 80 діток, але поки 
функціонує дві групи і одна резервна, з четвертої 
зробили спортивну й музичну зали. Відвідували 
ДНЗ до карантину 42 діток, 10 з яких ідуть до 
школи, але очікується нове поповнення.
«Вихователів вистачає, шукаємо музкерівника, 
зарплата виплачується без затримок, зараз 
ми на карантині, працівники у відпустках», — 
розповідає Алла Вікторівна і показує прибрану і 
оздоблену прилеглу територію ДНЗ. 
Голова села Микола Дженжебір наголошує, що 
головним показником розвитку села є діти. 
«У наших селах багато молодих сімей, а дітей 
більшає. Цей факт вселяє надію у майбутнє», — 
каже голова села. 

У школі діє музей українського 
козацтва, який засновувався 
у пам'ять про земляка Івана 
Сулиму. Тут зібрані тематичні 
матеріали, книги, реферати. На 
базі музею проводяться учнівські 
конференції, круглі столи. Музей 
козацтва у Кучаківській ЗОШ – 
єдиний на Київщині.

• Директор Кучаківської ЗОШ Лариса Кравцова. 

• Тут навчається майже 400 учнів.
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• На фасаді збережено мозаїку 
з минулих часів.
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ДОСВІДЧЕНИЙ КЕРМАНИЧ ВЕЛИКОЇ СІЛЬРАДИ МИКОЛА ДЖЕНЖЕБІР НЕ ПРИХОВУЄ, ЩО СЕЛЯНИ НЕ ЧЕКАЮТЬ 
«МАННИ НЕБЕСНОЇ» ВІД МОЖЛИВОГО ОТГ З БОРИСПОЛЕМ. ЯКИМ БУДЕ ЇХНЄ ЖИТТЯ  ПІСЛЯ ОБ’ЄДНАННЯ З 
МІСТОМ, МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ НЕ ПРОГНОЗУЄ. КАЖЕ, РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ 
НОВИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ОДИНИЦЬ ЗАЛИШАЮТЬ БАГАТО ЗАПИТАНЬ БЕЗ ВІДПОВІДЕЙ.

МИКОЛА 
ДЖЕНЖЕБІР: 

Кучаківський сільський голова 

«ЯКЩО У ГОЛОВИ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ОТГ ПОПЕРЕДУ 
ЙТИМЕ ПОЛІТИКА, ТО НІЧОГО НЕ ВИЙДЕ»
Оксана КОБЗАР, 
фото Ігор РОМАНЕНКО

— Миколо Миколайовичу, 
яким має бути голова Бори-
спільської ОТГ, щоб керувати 
різношерстою громадою?

— Таким, як мудрий батько, 
який любить усіх своїх дітей од-
наково. Зробити процвітаючою 
велику громаду  реально лише 
за умови рівності усіх складових 
ОТГ. Наприклад, нашій сільраді 
не вистачає виробничих підпри-
ємств, щоб розвивалися терито-
рії. Потрібні інвестиції. Але я ра-
дію, що у нас багато об’єктів со-
ціального значення відремонто-
вані, нормально функціонують.

— Назвіть бюджетоутворю-
ючі підприємства та скільки 
нараховує сільська казна

— ТОВ «Агро С» та фермерські 
господарства. Бюджет із субвен-
цією у 2020 році складає майже 7 
млн грн. Коли я прийшов на по-
саду у 2006 році, то бюджет був 
300 тис. грн, тоді починали з за-
лучення інвесторів, бо держава 
не мала можливості допомагати. 

— Ваша сільрада є дотацій-
ною?

— Такого поняття, як дотаці-
йна, немає. Ми заробляємо на 
життя, а район допомагає кош-
тами на розвиток. 

— Про яку суму допомоги 
йдеться?

— По-різному, у рік приблизно 
2-3 млн грн, але достатньо ніко-
ли не буває. 

— При утворенні Бориспіль-
ської ОТГ із центром у Бори-
сполі чекаєте більших фінан-
сових вливань у розвиток те-
риторій?

— Думаю, що ні. Але робота 
ОТГ має будуватися так, щоб був 

взаємний інтерес між селом і мі-
стом. Виробництво має бути на 
території сіл. Але виграє завжди 
центр, а окраїни — ні. 

— Які застереження є щодо 
ОТГ?

— По-перше, це партійна ви-
борча система, що має неспра-
ведливий підхід. Потрібно, щоб 
до влади йшли люди, не прив’я-
зані до партії. Мажоритарна си-
стема краща. Я позапартійний. 
Вважаю, що справжній госпо-
дарник має бути позапартійним. 

— Які настрої більшості се-
лян щодо приєднання до Бо-
рисполя?

— Чесно, не дуже оптимістич-
ні. Бо усі розуміють, що пере-
важна більшість депутатів Бори-
спільської ОТГ буде з міста. Наші 
люди хотіли б бачити свою Куча-
ківську ОТГ, наприклад, або єди-
ну громаду, куди б увійшов увесь 
район. Але при поділі на ОТГ роз-
ділили, як захотіли у верхах.

— Що ви думаєте про сьо-
годнішню політичну ситуацію 
у міській владі Борисполя?

— Головне тут те, що є політич-
ні протиріччя в державі, які так 
чи інакше впливатимуть на міс-
ця, яка б громада не була. Я їздив 
за досвідом у Баришівський ра-
йон, де відбувся розподіл на ОТГ,  
у селах діють старости. Пробле-
ми є всюди. Негаразди Бориспо-
ля – це пробки, світлофори, від-
сутність підземних переходів та 
об’їзної дороги. Усе це потрібно 
вирішувати комплексно.

— Ви вважаєте, що Бори-
спіль потребує нових госпо-
дарських підходів до розбу-
дови ОТГ?

— Звісно. Усе зміниться. Чи на 
краще – це залежатиме від того, 
хто буде керівником нової гро-

мади. Якими будуть в нього по-
мічники, консультанти. Якщо у 
голови ОТГ попереду йтиме по-
літика, а потім — інтереси людей, 
то нічого доброго не вийде.

— Краще було б, якби Бори-
спільський район став єдиною 
ОТГ?

— Вважаю, що так. Недавно ми 
святкували ювілей Бориспіль-
ського району і була моя пропо-
зиція в РДА перед святом – відно-
вити наш Сулимівський парк. Те-
риторію 15,5 га землі можна було  
б розділити між 20 сільрадами 

для окультурення парку. Але ме-
не не почули. Ще Остап Вишня 
писав: «Їдемо полювати під Бори-
спіль у Кучаків». У нас тут колись 
були багаті мисливські угіддя, 
розкішні луги, але з часом осу-
шили болота, де зараз розміщу-
ється 38 садових товариств. 

— Де працює населення сіль-
ради?

— У нас чудова транспортна 
розв’язка – два залізничні вокза-
ли, автосполучення з Бориспо-
лем, Баришівкою та з метро «Хар-
ківська». Більшість людей працю-

ють у Києві. У нас є цехи на базі 
колишнього радгоспу: логістика, 
виготовлення меблів тощо. Окре-
мі розвиваються, окремі – при-
пиняють діяльність.

— Скажіть, за 15 років ва-
шого керування відчувається 
внесок держави у покращен-
ня життя села?

— Як би там не було, але укра-
їнське село розвивається, нехай і 
помаленьку. Але оголюються но-
ві проблеми. Наприклад, незруч-
ною для людей села виявилася 
медична реформа. Раніше ми пи-
шалися залізничним вокзалом, 
але зруйнували платформу, при-
брали дві додаткові колії. Нам по-
трібні такі підприємства, як «Ро-
шен», що побудувався в Бори-
сполі. Потрібна місцевим людям 
робота, щоб вони не витрачали 
часу на дорогу в столицю, а жи-
ли й працювали тут, раділи своїм 
дітям, відпочивали. Про такі пи-
тання має дбати держава. 

Дороги обласного значення 
потребують ремонту. Вуличне 
освітлення на центральних вули-
цях сіл вздовж цих доріг фінан-
сує сільрада, хоча не повинна. 
Потрібні тротуари у селах задля 
безпеки пішоходів, але проблема 
в тому, що робити їх сільрада не 
може, бо вздовж обласних трас – 
землі некомунальної власності.

 Раніше у селах був  акцент на 
державні господарства, на них 
трималися населені пункти. Те-
пер акцент на приватному біз-
несі. Наприклад, взяли в орен-
ду старі приміщення колишньо-
го радгоспу дрібні підприємці, 
але доглядати за ними і терито-
рією навколо не поспішають, во-
ни не зацікавлені вкладати кош-
ти в розвиток села, бо самі заро-
бляють на себе.

На замку приміщення Кучаків-
ської дільничної лікарні державної 
ветеринарної медицини. Заклад 
не працює через реорганізацію 
ветслужби,  територія у бур’янах. 
Очікується продаж державного 
майна, яке не використовується.

«У 2000-х колишню баню рад-
госпу відремонтували й зроби-

ли гарну базу для ветлікарні. Тут 
діяв пункт штучного осіменіння 
худоби, планувалося хірургічне 
відділення. Але зараз це не на ча-
сі. І великої рогатої худоби в до-
могосподарствах сіл майже не 
залишилося, а про колгоспи вже 
й забули», — з сумом констатує 
Микола Дженжебір. 

Комунальне підприємство КП «Кучаків» 
займається водопостачанням, 
водовідведенням і вивезенням твердих 
побутових відходів. Керівник – Дмитро Малов.

Підприємство працює, як годинник, але, за 
словами комунальників, проблема у несвоєчасній 
оплаті споживачів за послуги, тому бракує коштів 
на нову техніку, доводиться орендувати. 

Дерев’яна церква зі зрубу в Кучакові побудована 
в 2007 році за сприяння місцевого спонсора. 
Звели її за чотири місяці. Править тут отець 
Олександр. Поряд будується приміщення 
трапезної.

На території Кучакіської сільради — 4 церкви, 
ще одна будується в Артемівці, уже залили 
фундамент. Найстаріша – у селі Сулимівка.

БЕЗ�ВЕТЛІКАРНІ КОМУНАЛКА�В�ДІЇДЕРЕВ’ЯНА��УПЦ

• Працюють амбулаторія в Кучакові й два ФАПи в селах Сулимівка 
і Мала Стариця, які свого часу хотіли закрити у зв’язку з рефор-
мою, але сільрада відвоювала їхнє існування. «У ФАПах люди 
працюють на півставки, спасибі їм, бо є кому надати меддопомогу 
в маленьких селах», — розповідає сільський голова.
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ВУЛ. КОЦЮБИНСЬКОГО, 24-В: 
ЗЕЛЕНА ЗОНА ДЛЯ ВСІХ 
ЧИ ГОРОД ДЛЯ ОДНОГО?

Дислокація�на�
місцевості

Мешканці приватних обійсть, 
розташованих поруч із проблем-
ною ділянкою, яку мріють бачити 
зеленою зоною, прийшли з про-
блемою до редакції й розповіли, 
що ділянка знаходиться на розі 
вулиці Коцюбинського і провул-
ку Челюскінців. 

Це частина левади, де проходи-
ло русло Альти, але там уже при-
ватні ділянки і добротні будинки. 
Вільним залишився клаптик зем-
лі, зарослий травою. На ділянці, 
розташована ГРС (газорозподіль-
ча станція) і ТП (трансформаторна 
підстанція). Від обох доріг — спу-
ск до водовідвідного каналу. Злив 
доповнений трубою, прокладе-
ною під новим тротуаром. 

Мешканці повідомили, що 
влітку 2019 року канал за кош-
ти міського бюджету почистили 
від сміття, відновили його вико-
ристання за призначенням. На 
це було витрачено 125 тис. грн.

Доля�ділянки�у�датах�
і�документах

• 25 червня 2019 року депута-
ти задовольнили заяву власника 
обійстя, сусіднього із цією ділян-
кою, який просив віддати йому в 
оренду цю землю під городниц-
тво. Коли сесія приймала рішен-
ня «Про надання дозволу на роз-
робку проекту землеустрою що-
до відведення земельної ділянки 
у користування на умовах орен-
ди площею у межах 0,100 для го-
родництва громадянину Цілику 

Юрію Олександровичу по вул. 
Коцюбинського, 24-в у м. Бори-
спіль», ніхто не звернув увагу ні 
на ГРП, ні на ТП, ні на те, що це 
єдиний шлях для відведення та-
лих та зливових вод із прилеглої 
території та доступу техніки, щоб 
доглядати канал. А термін орен-
ди заявник просив 49 років. 

• 7 жовтня 2019 року з’явила-
ся заява Юрія Цілика до Бори-
спільського міського голови, 
у якій заявник повідомив, що 
забирає заяву на земельну ді-
лянку.

Мешканці, які вболівали за 
долю каналу і всієї системи во-
довідведення своєї території, 
за підтримки депутата округу 
Ігоря Петренка вирішили за-
безпечити території своєрід-
ну охорону.

• 25 лютого 2020 року Бо-
риспільською міською радою 
прийняте рішення «Про надан-
ня дозволу на розробку про-
екту землеустрою щодо відве-
дення земельної ділянки у по-
стійне користування площею у 
межах 0,1000 га територіальній 
громаді Борисполя в особі Бо-
риспільської міської ради для 
будівництва та обслуговування 
об’єктів рекреаційного призна-
чення по вулиці Коцюбинсько-
го 24-в у м. Бориспіль», щоб за-
безпечити ділянці статус зеле-
ної зони. 

 На сесію міськради 30 черв-
ня виноситься два питання: про 
затвердження проекту земле-
устрою ділянки як зеленої зони 
та про надання її в оренду під го-
родництво на термін до 49 років. 

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

 � На розгляд сесійного засідання Бориспільської міської ради 30 червня 2020 року 
виноситься два питання про затвердження проекту благоустрою щодо однієї і тієї ж 
ділянки, де бере початок водовідвідний канал. Люди, які проживають поруч, мріють, щоб 
ділянка залишилася зеленою зоною. А сусід, власник обійстя поруч, хоче отримати її у 
оренду під городництво. Яке рішення підтримають депутати?

Перший заступник 
міського голови 
Микола Корнійчук так 
прокоментував ситуацію: 
«Канал на тій території був 
завжди. Якщо перегородити 
доступ до нього, то вода буде 
у дворах і погребах. У березні 
2013 року ми відкачували 
воду за допомогою МНС-
ників із Миколаєва. Цей 
канал повинен залишатися 
відкритим». 

«Ділянка�має�
належати�громаді�
й�залишитися�
зеленою�зоною»
Ольга ДИЧУК: 
«На краю ділянки над дорогою 
росте терен. Посадили 
шовковицю, горіх, декоративну 
акацію, аличу та інші дерева. 
Боїмося, що їх повикорчовують. 
У канал стікає вода з усього 
району. Наш новий сусід, 
молодий хлопець Юра, купив 
хату недавно і хоче отримати 
ділянку, поставити паркан, 
щоб, за його словами, до нього 
не лізли наркомани й бродячі 
собаки. Територію, де ТП і ГРП, він 
хоче забрати під городництво. До 
ГРП і трансформатора пропонує 
зробити доїзд від дороги, а для 
доступу до каналу — хвірточку, 
й дати тим, кому потрібно, 
ключі. Важко зрозуміти, навіщо 
Юрію городництво, якщо на 
його території ми бачимо тільки 
бур’яни. 
Ми хочемо, щоб ця земля була 
громадською і залишилися 
зеленою зоною». 

«Ми�за�порядок»
Ольга МІНАКОВА:
«Ми боїмося, що Юрій, 
отримавши землю, засипле 
усю територію, і тоді для 
води не буде стоку. Він 
обіцяє навести тут порядок. 
Тоді чому він не наведе 
порядок під власним двором? 
Найбільше тут прибирає 
Леонід Дичук: косить, садить 
дерева, збирає сміття. Сусіда 
Юрія бачили з косою кілька 
разів. 
Після того, як канал став 
повноцінно працювати, ми не 
маємо проблем із підтопленнями. 
Якщо перекриється доступ до 
каналу зливовим водам та техніці 
для його очистки, ми знову 
потерпатимемо від повеней і 
дощів.
Ми мріємо, щоб на цій території 
був дитячий майданчик, 
щоб розстелити покривало 
і відпочити серед зелені. Ця 
територія як зелена аптека. 
Хтось ходить кропиву рвати, 
коріння лопухів, можна корінь 
хрону викопати… А на Івана 
Купала діти влаштовують 
гуляння». 

«Може�бути�
зелена�зона�з�
кущиками,�якою�я�
опікуватимуся»
Юрій ЦІЛИК:
«Ділянка прохідна і кутова, мій 
будинок знаходиться поруч. 
По-перше, там збираються 
наркомани та пияки й лишають 
шприци, пляшки... По-друге, по 
ділянці бігають собаки. Мене 
хвилює безпека моєї родини. 
По-третє, ділянка заростає 
бур’янами. 
Я подав заяву на отримання 
ділянки під городництво, і 
отримав перше рішення, є 
проект. Подав заяву на його 
затвердження, мені повідомили, 
що не було погоджено межі з 
суміжниками, конкретно — з 
власником ТП «Київобленерго». 
Довелося писати заяву, що 
забираю документи. 
Коли я повторно звернувся 
щодо затвердження проекту 
землеустрою, то дізнався, що 
ділянку з подачі депутата округу 
Ігоря Петренка оформлюють як 
зелену зону. Прикро, що я згаяв 
час, витрачав кошти.
Пропонована огорожа зливу 
води не перешкоджатиме, 
високий паркан я не планував. 
Хотів розширити озеро, 
бо канал став озером — 
на сусідніх ділянках його 
закидали. Будувати там 
не можна, бо проходять 
комунікації. Там може бути 
лише зелена зона з кущиками, 
якою я опікуватимуся».

• За нині вільну невелику земельну 
ділянку між будинками та технічними 
об'єктами тривають суперечки сусідів. 

• Доступ до водовідвідного 
каналу може бути перекритий. 
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�КОМЕНТАРІ�З�ПРИВОДУ

�� ГІСТЬ�НОМЕРА

1 ЛИПНЯ В УКРАЇНІ ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ ДЕНЬ АРХІТЕКТУРИ. «ВІСТІ» ПОГОВОРИЛИ ПРО АРХІТЕКТУРНІ СМАКИ 
БОРИСПОЛЯ, СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО БУДІВНИЦТВА ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ В АРХІТЕКТУРІ МІСЬКИХ ОБ'ЄКТІВ 
ГРОМАДСЬКОГО ЗНАЧЕННЯ З ГОЛОВОЮ ГО «ЗОДЧИЙ» ТА КЕРІВНИКОМ АРХІТЕКТУРНОГО БЮРО «БАЗИС» 
БОРИСОМ ШАПІРО.

БОРИС 
ШАПІРО:

«ЗБЕРЕГТИ МИНУЛЕ Й АКТУАЛЬНО 
ВПИСАТИ ЙОГО В МАЙБУТНЄ»
Сергій КРУЧИНІН, фото автора

— Які принципи формування 
міської архітектури?

— Архітектуру міста формують 
три речі: міське середовище (його 
забудова та традиції); можливості 
та культура замовника; талант архі-
тектора та його розуміння середо-
вища, в якому створюється об'єкт. 
На культуру замовника необхідно 
впливати — бо інвестиційна жага 
може знищити все, що завгодно. 

Щодо нормативів: у 2018-2019 
роках оновлено законодавчі ак-
ти щодо планування та забудови 
населених пунктів, проектування 
житлових будинків і громадських 
споруд. Проте генплан Борисполя 
сформовано в 2007 році і на часі, з 
урахуванням зміни інвестиційного 
клімату, його перегляд.

— Як на практиці виглядає розу-
міння середовища архітектором?

— Наше бюро має досвід робо-
ти по Україні та розуміння середо-
вища забудови Борисполя і може 
впливати на рішення забудовників 
в інтересах громади. Наприклад, 
ТЦ «Аеромол» — один з найкращих 
наших об'єктів. Незважаючи на те, 
що він в другій лінії забудови, його 
добре вписано та забезпечено до-
статньою кількістю автостоянок, він 
має громадську функцію.

Кваліфікацію наших фахівців під-
тверджує й позитивний досвід про-
ектування в нашому місті з ураху-
ванням можливих нюансів: у нас 
практично не було об'єктів, не-
прийнятних до оточуючого середо-
вища. Хіба що реконструкція рес-
торану «Лицарський замок» — ді-
лянка в замовника в оренді багато 
років, було спроектовано громад-
ський центр із медзакладом, але 
будівництво заблоковано. Я вва-
жаю, що ситуація там заполітизо-
вана. Проект відповідає чинному 
законодавству та пройшов комп-
лексну експертизу. Але навіть тоді, 
коли в замовника є право корис-
тування ділянкою, а наміри відпо-
відають нормативам, завадити бу-
дівництву можуть політика і гро-
мадськість.

Ще приклад: Біля ТЦ «Золоте Руно» 
10 років стоїть каркас недобудови 
автомийки. Ще в 2009 році пройде-
но експертизу та отримано дозвіл на 
будівництво, але людям не сподоба-
лося розміщення об'єкта. Поки суди-
лися-рядилися, змінилася ситуація. 
Каркас вже належить іншому власни-
ку і наразі ми проектуємо житловий 
будинок. Запропонували варіанти і 
довели замовнику, що прийнятни-
ми в цьому місці є три чи чотири по-
верхи. Поруч комплекс «Золоте Ру-
но» з фасадами у пастельних тонах і 
ми розробили стриманий фасад — і 
це наш «відтінок сірого». 

— Розкажіть детальніше про 
діяльність ГО «Зодчий».

— До ГО «Зодчий» входять про-

ектанти, архітектори, забудовники 
нашого міста і наш досвід дозволяє 
оперативно і безкоштовно надава-
ти пропозиції щодо забудови важ-
ливих громадських місць або бла-
гоустрою міста.

Навесні ми надали ескізні пропо-
зиції зі своїм баченням реконструк-
ції кінотеатру, але замовником було 
прийнято рішення залучити до роз-
робки проекту київських проектан-
тів. Сьогодні відомо, що кінотеатр 
залишиться зі збереженням архі-
тектурного обрису існуючої будів-
лі, невеличкою залою для громад-
ських заходів і додатковою прибу-
довою третього поверху. До наших 
пропозицій частково дослухалися 
– і головне, що в Борисполі зали-
шиться кінотеатр, Алея Мистецтв 
та, можливо, буде створено муні-
ципальну художню галерею.

— Над чим бюро працює сьо-
годні? 

— У Борисполі є територія біля 
озера Гульківка, де колись був ди-
тячий спортивний табір, і ділянка 
багато років ніяк не знайде роз-

витку. Є власник, приватна особа 
— мій добрий знайомий. Сьогод-
ні в нього є бажання та інвестори 
збудувати спортивно-оздоровчий 
комплекс. Нами розроблено ескіз-
ну концепцію забудови, яку буде 
представлено громадськості. 

Проектом передбачено критий 
та відкритий басейни, спорткомп-
лекс та зона відпочинку. Усі ми ро-
зуміємо: гуляти та відпочивати біля 
наших ставків можна, але щоб пла-
вати чи купатися в них — треба ма-
ти сміливість.

— Що ви думаєте про сірі фаса-
ди нових будівель на вулиці Ки-
ївський Шлях?

— Кольори фасадів та їхня сим-
воліка — окрема тема. У фасадах 
нової забудови Борисполя багато 
чорного та сірого. Ось «Veterano 
Pizza», на мою думку, має право на 
символічність чорного кольору, бо 
мережу закладів засновано ветера-
нами війни. Для інших — це мода 
або фірмовий стиль.

Фасад будівлі ЦУМ виглядає су-
часно. Зліва — стара адмінбудів-

ля, фасад якої було оновлено кіль-
ка років тому за нашим проектом 
із застосуванням сучасних матері-
алів. Разом ці об'єкти виглядають 
пристойно, а ось сусідня будівля 
«Вулику» — архітектурно просту-
вата.

Треба пам’ятати: «на віки» буду-
ються храми, театри, вокзали. А 
термін життя сучасного фасаду бу-
дівель фонової та комерційної за-
будови — 10-15, ну 20 років.

Коли говорять «вписати будів-
лю», то треба розуміти, що є стиль 
— і є об'єм. Наприклад, «неАТБ» в 
центрі має два поверхи, і добре, що 
ніхто не став будувати п'ять. Споді-
ваюся, що після реконструкції кіно-
театру він стане акцентом та окра-
сою центральної площі міста. 

А так званий «кінг-конг» є при-
кладом, вибачте, «хамської домі-
нанти», там і 9 поверхів було б за-
багато, не кажучи про майбутній 
транспортний колапс у тому місці.

— Перед будівництвом спо-
руд їхні ескізи мають перевіря-
тися експертами на етапі проек-
тування?

— Є проекти невеликі, які йдуть 
за спрощеною схемою без експер-
тизи, «клас наслідків відповідаль-
ності об’єкта СС1». Експертиза під-
тверджує, чи правильно прийняті 
рішення замовником та проектан-
том. Ми зараз працюємо над гро-
мадським об'єктом, чисельність 
людей в якому, згідно розрахунків, 
на межі між СС1 та СС2. Ми наполя-
гли, що це СС2 і будемо проходити 
експертизу; це забере в замовника 
чотири тижні, але це законодавчо 
правильно. 

Щодо творчості та відповідально-
сті. Наш колишній головний архітек-
тор, який нині на пенсії, Валентин Ва-
ховський, казав: «Архітектура — це 
мистецтво, за яке митець може поне-
сти карну відповідальність». І для ме-
не архітектура — не зовсім те мисте-
цтво, яке «кожен бачить по-своєму». 
Це висока відповідальність архітек-
тора та замовника — як громадська 
й творча, так і адміністративна, чи, не 
дай Боже нікому — карна.

— Чи з'явилися у ГО «Зодчий» 
нові ідеї стосовно пожежної вежі?

— Не раз про це говорили і, на 
думку бориспільців, для міста важ-
ливо зберегти будівлю депо чи її 
оглядову башту. Щоб зрушити з міс-
ця пусті розмови, ми вирішили ого-
лосити конкурс від ГО «Зодчий» на 
формування концепції реконструк-
ції цієї будівлі. Умови конкурсу буде 
сформовано до 1 липня — Дня ар-
хітектури, і для початку ми встанов-
люємо 10 тис. грн призового фон-
ду для архітекторів — переможців 
конкурсу. Обирати найкращі варі-
анти буде авторитетне журі. Мож-
ливо, долучаться підприємці та ме-
ценати й місто отримає цікаві ідеї, 
як зберегти минуле й актуально 
вписати його в майбутнє. 

• Борис Шапіро та головний архітектор 
бюро «Базис» Діана Галатенко.

• Ескіз житлового будинку поблизу ТЦ «Золоте Руно».

«Час�обирати�
акценти»
Головний архітектор 
Борисполя Яніна 
СКРИПАЧУК: 

«Як «Чорний квадрат» 
Малевича символізує початок 
і кінець епохи, так і сірі й 
чорні фасади нових будівель 
Борисполя. Люди хочуть 
іншого, але його ще немає. 
Це своєрідна зупинка і треба 
додати акцентів.
Такими можуть стати 
зелені зони чи фонтани. 
Є міський парк, сквер за 
міською радою, фонтани 
на Європейській площі. 
Бориспільці люблять ці місця, 
що підтверджує правильність 
такого підходу».

«Головне�–�
не�нашкодити»
Діана ГАЛАТЕНКО, головний 
архітектор бюро «Базис»:
«Роль архітектора — створити 
архітектурно виразний 
проект з урахуванням історії, 
можливостей замовника та 
його корпоративних вимог. 
Завдання проектанта — 
створити цікаву споруду та 
вписати її в існуючу забудову. 
У Борисполі немає історичного 
ареалу та історичних будівель, 
що могли б диктувати жорсткі 
правила, тому «вписати» 
означає не нашкодити 
оточуючій забудові, створюючи 
нове».

« Навесні ми надали ескізні пропозиції зі своїм 
баченням реконструкції кінотеатру, але 
замовником було прийнято рішення залучити до 

розробки проекту київських проектантів. Відомо, що 
кінотеатр залишиться зі збереженням архітектурного 
обрису існуючої будівлі, невеличкою залою для 
громадських заходів і додатковою прибудовою третього 
поверху».
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РЕДАКЦІЯ�ЩОТИЖНЕВИКА�«ВІСТІ.ІНФОРМАЦІЯ.РЕКЛАМА»�
щиро�вітає�читачів�із�важливим�святом�для�української�державності�
—�Днем�Конституції�України,�який�відзначається�28�червня.

Бажаємо усім нам, щоб наша країна стала по-справжньому 
правовою розвиненою європейською державою, де пануватиме 
закон, де кожен громадянин почуватиметься у безпеці й соціально 
захищеним. 
Давайте разом, кожен на своєму місці, чесно працювати задля 
розвитку України, дотримуючись її Основного Закону. 
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�� ВІРОЮ�І�ПРАВДОЮ

�� ЗНАЙ�НАШИХ!

ОТЕЦЬ ГЕОРГІЙ – 20 РОКІВ СЛУЖІННЯ 
БОРИСПІЛЬСЬКІЙ ГРОМАДІ
 � Протоієрей Георгій Носач, благочинний першого Бориспільського благочиння, 

настоятель храму Святих Апостолів Петра і Павла, наприкінці червня святкує   
ювілей — 20 років служіння.

Богдан РАК, 
фото Сергія МАРЧЕНКА

Храм Святих Апостолів Петра і 
Павла, який знаходиться в мікро-
районі «Промінь», був закладений 
в часи відновлення храмів після 
будівництва кафедрального собо-
ру на Розвилці. Майже від початку 
ним опікується отець Георгій. 

— Цей храм з’явився на про-
хання працівників радгоспу «Про-
мінь». Коли розпайовували землі, 
люди звернулися з проханням ви-
ділити ділянку під церкву. Керів-
ництво пішло назустріч. Це вважа-
лося майном колгоспу. Тут була на-
піврозвалена їдальня, яку переда-
ли вірянам під храм. Приміщення 
було в поганому стані, докладали 
кілька рядів цегли, аби підняти дах. 
Збивали стару плитку, штукатури-
ли фактично голі стіни.

— Наскільки було важко на по-
чатку?

— Що таке важкість? Це коли сти-
каєшся з непорозумінням. Тут по-
розуміння було усюди. Допомага-
ли усі. Сум-17 – Олег Олексійович 
Єзіков, правління радгоспу – Сер-
гій Васильович Кравцов, Агробуд-
механізація відразу підключилася, в 
особі Володимира Ілліча Шалімова. 
Завдяки їм за чотири роки ми збу-
дували церкву. Посвятили її в 2004 
році. Після цього у 2008 році розпо-
чали будівництво наступної черги.

— Коли очікуєте завершення 
будівництва нового храму?

— Коли буде активна участь усіх: 
прихожан, меценатів, добрих лю-
дей, загалом усіх, хто бажає, аби 
цей храм став окрасою міста та 
цього мікрорайону. Долучають-
ся всі, але через карантин роботи 
сповільнилися. Велика подяка Во-
лодимиру Іллічу, голові правління 
ПрАТ «Агробудмеханізація», який 
є нашим прихожанином і мецена-
том. Також допомогу надають де-
путати Чередніченко Ю.А., Ксьон-
зенко В.П., Жук О.П.

— Зараз багато говорять про 
відродження духовності в Укра-
їні. Ви тут 20 років; як, на ва-
шу думку, змінилося за цей час 
ставлення людей до церкви?

— Ставлення людей до цер-

кви не змінюється. Завжди є потре-
ба в слові Божому. Коли ця церква 
з’явилася, вона була друга церква 
в Борисполі, її відвідувала велика 
кількість людей. Це і Нестерівка 
та Лозівка, мікрорайон «Промінь», 
вулиця Шевченка… Багато людей 
ходило. Зараз Бориспіль прикра-
сився багатьма новими храмами, 
завдяки молитвам та пастирській 
опіці правлячого архієрея Бори-
спільської єпархії митрополита Ан-
тонія. Але до нас, як і в перші ча-
си, ходять ті прихожани, які знахо-
дять тут духовну підтримку і пас-
тирську опіку.

— За 20 років що стало викли-
ком для вас?

— Із викликами зустрічаєшся ко-
жен день. Щоденна робота священ-
ника — це духовна відповідальність 
за настанови, за слово віри, яке він 
несе людям, за моральні зміни в кра-
щий бік для вірян. Ми йдемо в сус-
пільство, проповідуємо христове 
слово не тільки Євангельською істи-
ною, але й ділом, православною по-
зицією, ставленням до усіх тих про-
блем, які щодня постають перед сус-
пільством, перед вірянами.

— Головний виклик сьогоден-
ня — коронавірус. Як прихожа-
ни сприйняли карантин? Важко 
було проводити богослужіння із 
обмеженнями?

— Наші прихожани дотримують-
ся правил карантину. Коли було 

впроваджено карантин, було оп-
рилюднено рішення священного 
Синоду щодо правил богослужін-
ня. Ці правила і зараз діють: при-
хожанам роздають маски, у церкві 
завжди є антисептики, люди дотри-
муються дистанції. Ми зараз нама-
гаємося більше проводити служби 
на відкритому повітрі, аби не було 
скупчення людей. Хто вів церков-
не життя, він і продовжує його ве-
сти. У нас не було жодного випадку 
інфікування. Це підкреслює дисци-
плінованість наших вірян.

— Яка роль церкви під час епі-
демії?

— За свою історію церква не-
одноразово стикалась з епідемі-
ями. Наприклад, є свято Маковія. 
Але мало хто знає, що повна наз-
ва його – Винесення чесних древ 
Животворчого Хреста Господньо-
го. Під час морового повітря в 
Константинополі патріарх разом 
із людьми виносили з храму части-
ни Хреста Господнього і обходи-
ли з ними місто та околиці з метою 
«відвертання хвороб». І хвороба на 
кілька днів відступала. Це було ХІ 
сторіччя. Загалом за історію пра-
вославної церкви є чимало таких 
прикладів, коли завдячуючи мо-
литвам та проведенню церковних 
таїнств зупинялись пошесті.

— Чого потребують люди в ни-
нішній час найбільше?

— Духовної молитовної під-

тримки. Ми своїм прикладом по-
казуємо людям, що ситуацію, що 
склалася, необхідно зустріти гід-
но, дотримуватися заходів безпе-
ки. І тоді все буде добре. І вдячність 
Богу в цій складній ситуації приво-
дить людей до храму.

— Наскільки активно зараз іде 
молодь до церкви?

— Молодь завжди активна. Чи-
мало дітей приводять до церкви. 
Ми проводимо з ними бесіди на те-
му закону Божого, православних 
цінностей. У нас є столик в куточ-
ку, де діти можуть посидіти, пома-
лювати, щоб не відволікати батьків 
під час богослужіння. 

— Які ви ставитеся до нових 
технологій?

— Зараз час інформаційних тех-
нологій. Нам доводиться йти в но-

гу з часом. У Бориспільській єпархії 
є сайт, ми представлені в соцмере-
жах, є православні активісти в гру-
пі, які оновлюють новини про цер-
кву. Тобто інформація про нас є в 
інтернеті, кожен бажаючий може 
її знайти. Також церква опікуєть-
ся соціально незахищеними вер-
ствами населення, переселенця-
ми з Донбасу. Створено пункт при-
йому речей, які ми розвозимо ну-
жденним. До речі, закликаю усіх 
небайдужих приносити до нас за-
йві речі, адже є ті, хто їх потребує.

Завдяки православним волон-
терам ми маємо змогу приєднати-
ся до благодійної роботи. Вони на-
дають інформацію про малозабез-
печених, про біженців. І те, що та-
ка група є – це досягнення нашої 
церкви.

БОРИСПІЛЬСЬКА ДЮСШ ВДРУГЕ ЗДОБУЛА 
ПЕРШІСТЬ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Богдан РАК, фото Сергія МАРЧЕНКА

Бориспільська дитячо-юнацька спортивна школа у 2020-ому вдруге 
поспіль виборола перше місце в огляді-конкурсі серед ДЮСШ Київської 
області в ІІІ групі з олімпійських видів спорту. 
Пряма мова директора міської ДЮСШ Михайла Шкорупа: «Чому 
ми другий рік поспіль кращі? По-перше, в нас дружній колектив 
професіоналів. Ми працюємо як одна команда. По-друге, наші вихованці 
беруть участь у різноманітних змаганнях, від обласних до міжнародних. 
У більшості ДЮСШ Київщини 5-6 видів спорту, а в нас більше 10. 

Бориспільська ДЮСШ — це 13 
видів спорту, від футболу до 
регбі. 34 висококваліфікованих 
тренери, серед яких заслужені 
тренери України, чемпіони світу 
та призери олімпійських ігор. 
Гарна матеріальна база, яка 
продовжує оновлюватися.
Щороку для трьох-чотирьох видів 
спорту силами міського бюджету 

закуповується нове спортивне 
приладдя, щоб усі види спорту 
мали гідну матеріальну базу.
Пряма мова Шкорупа: «Дякую 
за постійну підтримку й розвиток 
спортивної інфраструктури 
міській владі та депутатському 
корпусу, місцевим меценатам 
Володимиру та Ігорю 
Шалімовим».

У 2020 році 
на ремонтні 

роботи спрямовано 
1 600 тис. грн із 

міського бюджету

Люди

• Діючий храм, який має чималу кількість прихожан. 

• «Робота завершиться, коли залучаться всі: прихожани, меце-
нати, добрі люди, загалом усі, хто бажає, аби цей храм став 
окрасою міста та цього мікрорайону». 

• Протоієрей Георгій Носач, настоятель храму Святих 
Апостолів Петра і Павла.
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Шановні мешканці!
СТОВ «Старинська птахофабрика», виробничий підрозділ продук-

тивної птиці № 3 , що розташований за адресою: 08361, Київська обл., 
Бориспільський р-н., с. Мирне, вул. Центральна,1, повідомляє про наміри 
отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря в процесі своєї діяльності. 

Основний вид діяльності підприємства — вирощування свійської птиці.  
Підприємство віднесено до другої групи за ступенем впливу об'єкту на 

забруднення атмосферного повітря та взято на державний облік терито-
ріальними органами Міністерства енергетики та захисту довкілля Украї-
ни за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

З метою отримання дозволу нами була проведена інвентаризація 
викидів забруднюючих речовин та розроблені документи, у яких обґрун-
товуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами нашого підприємства. Після висловлювань 
побажань документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отри-
мання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 
буде надано для затвердження у відповідних державних органах.

В результаті проведення вищевказаних робіт встановлено:
1. 132 джерела викидів забруднюючих речовин (без врахування пере-

сувного джерела викиду): осьові вентилятори пташників, дизель-гене-
раторна установка, бункери зберігання зерна та дезинфекційні бар’єри. 

2. У процесі виробничої діяльності до атмосферного повітря будуть по-
трапляти наступні основні забруднюючі речовини: аміак — 2,0728 т/рік, 

мікроорганізми та мікроорганізми-продуценти-1,612E-06 т/рік, речовини 
у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за скла-
дом — 23,38225 т/рік, диметилсульфід — 0,492285 т/рік, метил меркаптан 
— 0,05182 т/рік, сірководень — 0,57001 т/рік, диметиламін — 1,14002 т/
рік, альдегід пропіоновий (пропаналь) — 0,285005 т/рік, кислота капро-
нова — 0, 323871 т/рік, фенол — 0,051819 т/рік, метан — 9,291481 т/рік, 
оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 
— 0,60078 т/рік, оксид вуглецю — 0,75908 т/рік, азоту(I) оксид [N2O] — 
0,001498 т/рік, вуглецю діоксид — 648,16733 т/рік, ртуть та її сполуки 
(у перерахунку на ртуть) — 8,73E-07 т/рік, формальдегід — 0,006264 т/
рік, глутаровий альдегід — 0,21924 т/рік, натрію гідроокис (натр їдкий, 
сода каустична) — 0,000514 т/рік, хлор та його сполуки (у перерахунку 
на хлор) — 0,000096 т/рік, Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-
26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець) — 0,01251 т/
рік, сірки діоксид — 0,011500 т/рік. 

3. Загальний викид по підприємству складає 687,4402 т/рік (з ураху-
ванням парникових газів). 

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний тер-
мін після публікації до Бориспільської районної у місті Бориспіль Дер-
жавної адміністрації, яка знаходиться за адресою: 08300, м. Бориспіль, 
вул. Київський шлях, 74, тел. (04595) 6-12-58 та 6-14-38 e-mail: rda@raybori.
gov.ua або до Київської обласної Державної адміністрації, що знаходить-
ся за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1, тел. (044)286-84-11, 
е-mail: zvern@koda.gov.ua

www.i-visti.com№20 (1028), 26 червня 2020 р. телепрограма  оголошення  реклама

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

03 липня 2020 р. з 10:00 буде проводитись 
встановлення меж земельної ділянки ПрАТ 
«Київобленерго» в с.Гнідин по вул. Заводська, 
вул. Мостова, вул. Шевченка Бориспільсько-
го р-ну Київської обл. Просимо користувачів 
суміжних ділянок: Зінчук С.Г.,  Кошовий О. М. 
, Ковальчук О.М., Саранюк П. З., Савон О.О., 
Бевзюк В.В., Корбут Т. М., Бондаренко В. С., 
Власюк В.М. з’явитися для приймання межо-
вих знаків на зберігання i підписання відпо-
відного акту. Контактна особа: Сулима П.Я. 

Тел.: 096-132-12-87

06.07.2020 року о 10.00 відбудеть-
ся підписання акту приймання-передачі 
межових знаків на зберігання. Просимо 
власників суміжних земельних ділянок, 
а саме: Каліновську Ніну Олександрівну, 
кадастровий №3220882201:01:009:0124, 
Коваленко Петра Михайловича, кадас-
тровий №3220882201:01:009:0203, Федо-
ровича Юрія Аркадійовича, кадастровий 
№3220882201:01:009:0177 прибути за адресою: 
Бориспільський р-н, с. Глибоке, пров. Шевчен-
ка, 42 для підписання акту. 

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «ЦЕНТР АГРОКУЛЬТУРА», код ЄДР-
ПОУ 40075506 повідомляє усіх заінтере-
сованих, що у відповідності до ст. 104, 
106 та 107 Цивільного кодексу України та 
ст. 50 Закону України «Про товариства з 
обмеженою та додатковою відповідальні-
стю» від 6 лютого 2018 року №2275-VIII, 28 
травня 2020 року було прийнято рішен-
ня про початок процедури припинення 
Товариства з обмеженою відповідальні-
стю «ЦЕНТР АГРОКУЛЬТУРА», код ЄДРПОУ 
40075506 в результаті його реорганізації 
шляхом приєднання до Товариства з об-
меженою відповідальністю «АГРО-РЕГІОН 
БОРИСПІЛЬ», код ЄДРПОУ 37747547.

Вимоги кредиторів направляти на ад-
ресу: Україна, 08303, Київська обл., місто 
Бориспіль, вулиця Київський Шлях, буди-
нок 14.
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00�М/с "Попелюшка"
6.30,�7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 

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

21.00, 23.15, 1.25, 3.30, 5.20 
Новини

9.30�Т/с "Дама під вуаллю" (16+)
11.25�Телепродаж
12.00,�13.10, 18.20, 0.30, 1.55, 4.50 

Суспільна студія. Марафон
15.10,�21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.25�"Грандіозні проекти:Нова Зеландія"
16.30�"Боротьба за виживання"
18.55�"Супер-Чуття"
19.20�"Особливий загін"
20.30�"Дикі тварини"
21.40�Бюджетники
22.15�Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
0.00�Спільно
4.00�Енеїда

КАНАЛ "1+1".
6.30,�7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"

7.00,�8.00, 9.00, 16.45, 19.30, 4.20 ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2020"
11.15,�11.50, 12.15 "Любий, ми 

переїжджаємо"
12.50�"Одруження наосліп"
14.45�"Щоденник медіума"
15.45�"Світ навиворіт"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.45,�21.40, 22.35, 23.30 Комедія "Між 

нами, дівчатами"
0.25�Комедія "Dzidzio контрабас"
2.05�Мелодрама "Анка з молдаванки"
5.30�"Українські сенсації 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 "Пані Фазілет і її доньки"
12.25�Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)

13.50,�14.45, 15.40 "Вещдок"
16.35�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�19.00, 2.05 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�"Вещдок. Особый случай. Око за 

око"
23.50�Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
1.00�Т/с "Голос янгола" (12+)
3.35�"Орел і Решка. Шопінг"
4.55�"Телемагазин"

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

Сьогодні
9.30,�4.00 Реальна містика
12.45�Агенти справедливості (12+)
14.45,�15.30 Т/с "Жіночий лікар - 2" (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Хто ти?" 13, 14 с. (16+)
23.30�Т/с "Наслідки помста" 1, 2 с. (12+)
1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Наслідки помста" (12+)

ICTV.
4.10�Скарб нації

4.20�Еврика!
4.25�Служба розшуку дітей
4.30�Факти
4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40,�9.55 Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.50,�13.20, 21.20 Т/с "Розтин покаже" 

(16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.00,�16.25 Х/ф "300 спартанців" (16+)
16.45�Х/ф "Конан-варвар" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.15�Секретний фронт
23.20�Х/ф "Операція Ентеббе" (16+)
1.20�Х/ф "Щось" (18+)
3.00�Т/с "Поганий хороший коп" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00�М/ф
7.20,�1.50 Вар'яти (12+)
9.20�Т/с "Грімм" (16+)
11.00�Х/ф "Царство небесне" (16+)
13.40�Любов на виживання (16+)
17.10,�19.00 Хто зверху? (12+)

20.50�Х/ф "Вікінги" (16+)
22.40�Х/ф "Залізний лицар" (18+)
0.50�Т/с "Загублені" (16+)
2.30�Служба розшуку дітей
2.35�Зона ночі

СТБ.
4.50,�22.55 Т/с "Анна-детектив" (12+)
7.00�"Все буде добре!"
8.50�"Ультиматум" (16+)
10.45�Т/с "Коли ми вдома"
11.45,�14.50 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
14.55�"Хата на тата" (12+)
18.15�"Один за всіх" (16+)
20.15,�22.45 Т/с "За вітриною" (12+)
0.50�Х/ф "Тільки ти"

КАНАЛ "2+2".
6.00,�18.15 "Спецкор"
6.30,�18.45 "Джедаі"
7.00�Х/ф "Галактика Юрського періоду"
8.30�Х/ф "Місто Юрського періоду"
10.05,�17.20 "Загублений світ"
13.05�Х/ф "Командир ескадрильї"

14.55�Х/ф "Халк"
19.15�Т/с "Опер за викликом-3"
20.10�Т/с "Ментівські війни. Харків"
22.00�Т/с "CSI: Місце злочину-13"
23.40�Т/с "CSI: Місце злочину-12"
1.25�"Облом.UA."
4.05�28 тур ЧУ з футболу "Десна"- 

"Динамо"
5.45�Телемагазини

НТН.
5.00,�4.55 "Top Shop"
6.35�М/ф "Кіт у чоботях"
7.15�М/ф "Як козаки мушкетерам 

допомагали"
7.50,�16.50, 20.50, 2.45 "Випадковий 

свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.15 

"Свідок"
9.00�Х/ф "В останню чергу"
10.45,�22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50�"Будьте здоровi"
14.00,�1.10, 3.05 "Речовий доказ"
18.20�"Вартість життя"
19.30�"Легенди карного розшуку"
0.15�"Склад злочину"
4.00�"Правда життя"

СЕРЕДА, 1 ЛИПНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 29 ЧЕРВНЯ — 3 ЛИПНЯ

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

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

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

21.00, 23.15, 1.25, 3.30, 5.20 
Новини

9.30�Т/с "Дама під вуаллю" (16+)
11.25�Телепродаж
12.00,�13.10, 18.20, 0.30, 1.55 Суспільна 

студія. Марафон
15.10,�21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.25�"Грандіозні проекти:Нова Зеландія"
16.30�"Боротьба за виживання"
17.30�Схеми. Корупція в деталях
18.55�"Супер-Чуття"
19.20�"Особливий загін"
20.30,�22.45 "Дикі тварини"
21.40�Прем'єра. 100 років ізоляції
0.00�Перша шпальта
4.00�Спільно
4.25�UA:Фольк. Спогади

КАНАЛ "1+1".
6.30,�7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"

7.00,�8.00, 9.00, 16.45, 19.30, 4.20 ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2020"
11.15,�11.50, 12.15, 3.45 "Любий, ми 

переїжджаємо"
12.50�"Одруження наосліп"
14.45�"Щоденник медіума"
15.45�"Світ навиворіт"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.25,�21.40, 22.35 Комедія "Між нами, 

дівчатами"
23.30�Комедія "Dzidzio. Перший раз"
1.25�Мелодрама "Анка з молдаванки"
5.30�"Українські сенсації 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 "Пані Фазілет і її доньки"
12.25�Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)
13.50,�14.45, 15.40 "Вещдок"
16.35�"Вещдок. Особливий випадок"

18.00,�19.00, 2.05 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�"Вещдок. Особый случай. Око за 

око"
23.50�Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
0.55�Т/с "Голос янгола" (12+)
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, 3.45 

Сьогодні
9.30,�4.35 Реальна містика
12.45�Агенти справедливості (12+)
14.45,�15.30 Т/с "Жіночий лікар - 2" (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Хто ти?" 11, 12 с. (16+)
23.20�Контролер
0.00�Т/с "Лист помилково" 1, 2 с. (12+)
1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Лист помилково" (12+)

ICTV.
4.20�Скарб нації
4.25�Еврика!
4.35�Факти
4.55�Т/с "Відділ 44" (16+)

5.40,�20.15 Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10�Секретний фронт
11.15,�13.20, 21.25 Т/с "Розтин покаже" 

(16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.35,�16.25 Х/ф "Пригоди Плуто Неша"
16.55�Х/ф "Дев’ять ярдів-2" (16+)
18.45,�21.05 Факти. Вечір
23.25�Х/ф "Дочка генерала" (16+)
1.40�Х/ф "Людина-вовк" (18+)
3.10�Т/с "Поганий хороший коп" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00�М/ф
7.20�Вар'яти (12+)
9.20�Т/с "Грімм" (16+)
11.40�Х/ф "Тупий і ще тупіший" (16+)
13.40�Аферисти в мережах (16+)
19.00�Аферисти в мережах (прем'єра) 

(16+)
21.00�Х/ф "Царство небесне" (16+)
23.40�Х/ф "Останні лицарі" (16+)
1.40�Т/с "Загублені" (16+)
2.30�Зона ночі

СТБ.
4.50,�22.55 Т/с "Анна-детектив" (12+)
7.00�"Все буде добре!"
8.50�"Ультиматум" (16+)
10.45�Т/с "Коли ми вдома"
11.45,�14.50 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.05�"Хата на тата" (12+)
18.15�"Один за всіх" (16+)
20.15,�22.45 Т/с "За вітриною" (12+)
0.50�Х/ф "Неділі у Тіффані" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�"Джедаі 2019"
7.00�Х/ф "Безславні виродки"
9.50,�17.20 "Загублений світ"
13.50�Х/ф "Проти крові"
15.20�Х/ф "Раптова смерть"
18.15�"Спецкор"
18.45�"Джедаі"
19.15�Т/с "Опер за викликом-3"
20.15�Т/с "Ментівські війни. Харків"
22.05�Т/с "CSI: Місце злочину-13"
23.45�Т/с "CSI: Місце злочину-12"
1.30�"Облом.UA."
5.45�Телемагазини

НТН.

5.00�"Top Shop"

6.00�М/ф "Казка про золотого півника"

7.10�М/ф "Як козаки олімпійцями стали"

7.45,�16.50, 20.50, 2.40 "Випадковий 

свідок"

8.20�Х/ф "Знову невловимі"

10.50,�22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)

12.30,�16.30, 19.00, 22.00, 2.10 "Свідок"

12.50�"Свідок. Агенти"

14.00,�1.00, 3.05 "Речовий доказ"

18.20�"Будьте здоровi"

19.30�"Легенди карного розшуку"

0.15�"Склад злочину"

4.05�"Правда життя"

ВІВТОРОК, 30 ЧЕРВНЯ

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

Країно!
7.00,�8.00, 9.00, 21.00, 23.15, 1.25, 3.30, 

5.20 Новини
9.30�Х/ф "Чарівник країни мрій" 1, 2 с. 

(12+)
13.05�М/с "Книга джунглів"
13.30�Світова медицина. Бразилія- лікарі 

Шінгу
14.00�Світова медицина. Перу- зцілення 

на воді
14.25�Телепродаж
15.00�UA Фольк. Спогади
16.00�Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
18.00�"Історії вулканів"
18.30�"Експедиція зі Стівом Бекшеллем"
19.30�"Боротьба за виживання"
20.00�Д/ф "Індія. Слідами тигра"
21.30,�23.55, 1.55, 5.50 UA:Спорт
21.40�Святі та грішні
22.45�"Дикі тварини"
0.00,�4.00 Бюджетники

0.30�UA:Фольк. Спогади
2.10�#ВУКРАЇНІ
2.35�Сильна доля
4.25�Енеїда

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
10.00,�1.20 Мелодрама "Анка з 

молдаванки"
20.15�Комедія "Dzidzio. Перший раз"
22.10�Комедія "Dzidzio контрабас"
23.50�"Дубінізми 2020"
0.10�"Концерт the hardkiss "Акустика"

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

Каневським"
6.45,�7.40 "Вещдок"
8.30,�18.00, 19.00, 2.00 "Стосується 

кожного"
10.10�Х/ф "На Вас чекає громадянка 

Никанорова"

12.00�Х/ф "Принцеса спецій"
13.45�Х/ф "Найкраще в мені" (16+)
15.50�"Жди меня. Україна"
17.40�Новини
20.00�"Подробиці"
21.00�"Вещдок. Особый случай. Око за 

око"
23.50�Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
0.55�Т/с "Голос янгола" (12+)
3.30�"Орел і Решка. Шопінг"
4.55�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.00,�3.40 Реальна містика
9.20�Т/с "Улюблені діти" 1, 6 с. (16+)
15.00,�19.00 Сьогодні
15.20�Т/с "Улюблені діти" (16+)
17.10�Т/с "Жіночий лікар - 2" (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Хто ти?" 9, 10 с. (16+)
23.00�Т/с "Штамп в паспорті" 1, 2 с. (12+)
1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Штамп в паспорті" (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
6.05�Факти тижня
8.10�Х/ф "Володар перснів: Хранителі 

персня"
11.30,�13.00 Х/ф "Володар перснів-2: Дві 

вежі" (16+)
12.45�Факти. День
15.00�Х/ф "Володар перснів-3: 

Повернення короля" (16+)
18.45�Факти. Вечір
19.10�Х/ф "Конан-варвар" (16+)
21.10�Х/ф "300 спартанців" (16+)
23.25�Х/ф "Ганнібал" (18+)
1.50�Х/ф "Червоний дракон" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00�М/ф
7.20�Вар'яти (12+)
8.00�Improv Live Show (12+)
9.00�Х/ф "Експат" (16+)
10.40�Х/ф "Скала"
13.20�Х/ф "Повітряна в'язниця" (16+)
15.30�Таємний агент (прем'єра)
19.00�Аферисти в мережах (16+)

21.00�Х/ф "Захоплення підземки 123" 
(16+)

23.00�Х/ф "Привиди Марса" (18+)
0.50�Х/ф "Кікбоксер: Відплата" (16+)
2.25�Служба розшуку дітей
2.30�Зона ночі

СТБ.
5.15,�10.45 Т/с "Коли ми вдома"
7.00�"Все буде добре!"
8.50�"Ультиматум" (16+)
12.25,�14.50 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.20�"Хата на тата" (12+)
18.15�"Один за всіх" (16+)
20.15,�22.45 Т/с "За вітриною" (12+)
22.55�Т/с "Анна-детектив" (12+)
0.50�Х/ф "Аферисти Дік та Джейн 

розважаються" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�"Спецкор"
6.30�"Джедаі"
7.00,�19.15 Т/с "Опер за викликом-3"
10.00�"Помста природи"
10.10�"Загублений світ"

15.05�Х/ф "Пік Данте"
17.00�Х/ф "Облівіон"
20.10�Т/с "Ментівські війни. Харків"
22.05�Т/с "CSI: Місце злочину-13"
23.45�Х/ф "Ефект близнят: Вампіри"
1.45�Т/с "CSI: Місце злочину-12"
2.30�"Облом.UA."
4.55�"Цілком таємно-2017"
5.45�Телемагазини

НТН.
5.00�"Top Shop"
6.00�М/ф "Бременські музиканти"
6.25�М/ф "Слідами бременських 

музикантів"
6.50,�16.35, 3.00 "Випадковий свідок"
8.00�Х/ф "Ярослав Мудрий"
10.55,�22.15 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.40�Т/с "СБУ. Спецоперація"
18.20�"Свідок. Агенти"
19.00,�2.25 "Свідок"
19.30�Х/ф "Золота міна"
0.00�Х/ф "Рейд" (18+)
2.00,�3.35 "Речовий доказ"
4.05�"Правда життя"
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00�М/с "Попелюшка"
6.30,�7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 

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

21.00, 23.15, 1.25, 3.30, 5.20 
Новини

9.30�Т/с "Дама під вуаллю" (16+)
11.25�Телепродаж
12.00,�13.10, 18.20, 0.30, 1.55, 4.50 

Суспільна студія. Марафон
15.10,�21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.25�"Грандіозні проекти:Нова Зеландія"
16.30�"Боротьба за виживання"
17.00,�18.55 "Супер-Чуття"
19.20�"Особливий загін"
20.30�"Дикі тварини"
21.40,�4.25 Схеми. Корупція в деталях
22.15�Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
0.00�#ВУКРАЇНІ
4.00�Енеїда

КАНАЛ "1+1".
6.30,�7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00,�8.00, 9.00, 16.45, 19.30, 4.00 ТСН

9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2020"
11.15,�11.50, 12.15, 2.10 "Любий, ми 

переїжджаємо"
12.50�"Одруження наосліп"
14.45�"Щоденник медіума"
15.45�"Світ навиворіт"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.45�Комедія "Між нами, дівчатами"
21.45�"Право на владу 2020"
0.30�Комедія "А ось і поллі"
5.30�"Українські сенсації 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 "Пані Фазілет і її доньки"
12.25�Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)
13.50,�14.45, 15.40 "Вещдок"
16.35�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�19.00, 2.00 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"

21.00�"Вещдок. Особый случай. Око за 
око"

23.45�Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)
0.55�Т/с "Голос янгола" (12+)
3.30�"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
9.30,�4.00 Реальна містика
12.45�Агенти справедливості (12+)
14.45,�15.30 Т/с "Жіночий лікар - 2" (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Хто ти?" (16+)
23.20�Слідами
0.00�Т/с "Серце слідчого" 1, 2 с. (12+)
1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Серце слідчого" (12+)

ICTV.
4.20�Скарб нації
4.30�Еврика!
4.35�Факти
4.55�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40�Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті

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

Костянтином Стогнієм
9.55�Секретний фронт
10.50,�13.20, 21.25 Т/с "Розтин покаже" 

(16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.00,�16.25 Х/ф "Операція Ентеббе" (16+)
16.35�Х/ф "Дочка генерала" (16+)
18.45,�21.05 Факти. Вечір
20.15�Анти-зомбі
23.25�Х/ф "Мародери" (16+)
1.30�Х/ф "Справжня мужність" (16+)
3.10�Т/с "Поганий хороший коп" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00�М/ф
7.20,�1.40 Вар'яти (12+)
9.20�Т/с "Грімм" (16+)
11.40�Х/ф "Захоплення підземки 123" 

(16+)
13.40�Заробітчани
17.10,�19.00 Хто зверху? (12+)
21.00�Х/ф "Слідопит" (16+)
22.50�Х/ф "Залізний лицар 2" (18+)
0.50�Т/с "Загублені" (16+)
2.25�Служба розшуку дітей
2.30�Зона ночі

СТБ.
4.50,�22.55 Т/с "Анна-детектив" (12+)
7.00�"Все буде добре!"
8.50�"Ультиматум" (16+)
10.45�Т/с "Коли ми вдома"
12.25,�14.50 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.25�"Хата на тата" (12+)
18.15�"Один за всіх" (16+)
20.15,�22.45 Т/с "За вітриною" (12+)
0.50�Х/ф "Тутсі"

КАНАЛ�"2+2".
6.00,�18.15 "Спецкор"
6.30,�18.45 "Джедаі"
7.00�Х/ф "Нокаут"
8.50�Х/ф "Божевільний світ"
10.30�"Помста природи"
10.55�"Рішала-2"
12.55,�17.20 "Загублений світ"
13.55�Х/ф "Незнайомець"
15.30�Х/ф "Спіймати і вбити"
19.15�Т/с "Опер за викликом-3"
20.10�Т/с "Ментівські війни. Харків"
22.05�Т/с "CSI: Місце злочину-13"
23.45�Т/с "CSI: Місце злочину-12"
2.15�"Облом.UA."

4.05�27 тур ЧУ з футболу "Карпати"- 

"Львів"

5.45�Телемагазини

НТН.

5.55�М/ф "Зачарований хлопчик"

7.20�М/ф "Як козаки на весіллі гуляли"

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 "Легке життя"

10.50,�22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)

12.50�"Вартість життя"

14.05,�1.10, 3.25 "Речовий доказ"

18.20,�3.55 "Правда життя"

19.30�"Легенди карного розшуку"

0.15�"Склад злочину"

4.50�"Top Shop"

ЧЕТВЕР, 2 ЛИПНЯ

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

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

21.00, 23.15, 1.25, 3.30, 5.20 
Новини

9.30�Т/с "Дама під вуаллю" (16+)
11.25�Телепродаж
12.00,�13.10, 18.20, 0.30, 1.55, 4.50 

Суспільна студія. Марафон
15.10,�21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.25�"Грандіозні проекти:Нова Зеландія"
16.30,�18.55 "Супер-Чуття"
17.25�VoxCheck
17.30,�4.25 Перша шпальта
19.20�"Особливий загін"
20.30,�21.40 "Дикі тварини"
22.15�Світова медицина. Болівія - 

Калавайя: цілителі
22.45�Світова медицина. Ладакх- останні 

кочівники
0.00�Схеми. Корупція в деталях
4.00�Енеїда

КАНАЛ "1+1".
6.30,�7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00,�8.00, 9.00, 16.45, 19.30, 4.20 ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2020"
11.15,�11.50, 12.15 "Любий, ми 

переїжджаємо"
12.50�"Одруження наосліп"
14.45�"Щоденник медіума"
15.45�"Світ навиворіт"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.35�"Ліга сміху. Дайджест 2020"
21.55�"Вечірній квартал 2020"
23.50�"Вечірній квартал"
1.35�Комедія "А ось і Поллі"
3.15�"Життя відомих людей"
5.20�"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 "Пані Фазілет і її доньки"
12.25�Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)
13.50,�14.45, 15.40, 23.50 "Вещдок"
16.35�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�1.40 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці тижня"
3.10�"Жди меня. Україна"
4.35�"Орел і Решка. Шопінг"
5.15�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.30,�4.00 Реальна містика
12.45�Агенти справедливості (12+)
14.45,�15.30 Т/с "Жіночий лікар - 2" (16+)
20.10�Гучна справа
21.00�Свобода слова Савіка Шустера
0.00�Т/с "Порушуючи правила" 1, 2 с. 

(12+)
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Порушуючи правила" (12+)

ICTV.
4.10�Скарб нації
4.20�Еврика!

4.25�Служба розшуку дітей
4.30,�0.55 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
9.55�Анти-зомбі
10.50�Х/ф "Подарунок на Різдво"
12.25,�13.20 Х/ф "Людина, яка біжить" 

(16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.45,�16.20 Х/ф "Близнюки" (16+)
17.15,�20.10 Дизель-шоу (12+)
18.45�Факти. Вечір
22.55�"На трьох" (16+)
1.35�Х/ф "Одного разу порушивши закон" 

(16+)
3.05�Т/с "Поганий хороший коп" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00�М/ф
7.20,�1.30 Вар'яти (12+)
9.20�Т/с "Грімм" (16+)
12.20�Топ - модель по українськи (16+)
17.10�Х/ф "Вікінги" (16+)

19.00�Х/ф "Час відьом" (16+)
20.50�Х/ф "Брати Грімм" (16+)
23.00�Х/ф "Циклоп" (18+)
0.40�Т/с "Загублені" (16+)
2.15�Служба розшуку дітей
2.20�Зона ночі

СТБ.
4.25�Т/с "Анна-детектив" (12+)
6.35�"Врятуйте нашу сім'ю - 3" (16+)
9.45,�19.00 "Наречена для тата 3" (12+)
11.35,�14.50, 18.15 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
20.50,�22.45 Т/с "Садівниця" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00,�18.15 "Спецкор"
6.30,�18.45 "Джедаі"
7.00�Х/ф "Пік Данте"
8.55�"Помста природи"
10.00,�17.20 "Загублений світ"
14.00�Х/ф "Важка мішень"
15.50�Х/ф "Експансивна куля"
19.15�Х/ф "Зворотна тяга"
21.50�Х/ф "Бої в бронежилетах"
23.40�Х/ф "Допит"

1.05�Х/ф "Імперія акул"
2.40�"Облом.UA."
4.05�"Цілком таємно-2017"
5.45�Телемагазини

НТН.

5.50�М/ф "Дикі лебеді"
7.15�М/ф "Як козаки інопланетян 

зустрічали"
7.55,�16.50, 20.50, 2.35 "Випадковий 

свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.10 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Торпедоносці"
10.50,�22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50,�4.10 "Правда життя"
14.05,�1.00, 3.10 "Речовий доказ"
18.20�"Таємниці світу"
19.30�"Легенди карного розшуку"
0.15�"Склад злочину"

П'ЯТНИЦЯ, 3 ЛИПНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 29 ЧЕРВНЯ — 5 ЛИПНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.00�М/с "Попелюшка"
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 Терезія" 3, 4 с. (16+)
11.40�М/с "Книга джунглів"
12.30�Відмовится від м'яса
13.00�Ботокс, філлер і Ко
13.30�Світова медицина. Болівія - 

Калавайя: цілителі
14.00�Світова медицина. Ладакх- останні 

кочівники
14.25�Телепродаж
15.00�UA Фольк. Спогади
16.00�Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
16.45�Всенічне бдіння (ПЦУ)
19.30�Велика вечірня (УГКЦ)
20.30�"Боротьба за виживання"
21.20�"Супер-Чуття"
22.00�Х/ф "Джо" (16+)

0.30�Святі та грішні
1.25�#ВУКРАЇНІ
2.50�Енеїда
3.45�Сильна доля
4.35�Бюджетники

КАНАЛ "1+1".
6.15,�7.00 "Життя відомих людей 2020"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
10.00�"Світ навиворіт"
12.45�"Любий, ми переїжджаємо"
15.20�Х/ф "Фантастична четвірка"
17.10�Х/ф "Бамблбі"
19.30,�5.15 ТСН
20.15,�2.20 "Вечірній квартал"
22.00�"Українські сенсації 2020"
23.10,�0.10 "Світське життя. 2020"
1.05�"Ліга сміху. Дайджест 2020"
4.10�"Життя відомих людей"

ІНТЕР.
6.30�"Слово Предстоятеля"
6.35�Х/ф "Перш, ніж розлучитися"
8.00�"Шість соток"
9.00�"Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00�"Корисна програма"
11.00�Х/ф "Циган"
17.50,�20.30 Т/с "Пристрасті по Зінаїді" 

(12+)
20.00,�2.20 "Подробиці"
22.40�"Концерт Дімаша"
0.30�Х/ф "Осінні клопоти" (16+)
2.50�"Орел і Решка. Шопінг"
4.00�"Орел і Решка. Дива світу"
4.50�"Орел і Решка. Івлєєва vs. Бєдняков"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00,�15.00, 19.00 Сьогодні
7.30,�3.00 Реальна містика
9.00�Т/с "Хто ти?" 9, 14 с. (16+)
15.20�Т/с "Хто ти?" (16+)
17.00�Т/с "Любов з закритими очима" 1, 2 

с. (12+)
20.00�Головна тема

21.00�Т/с "Любов з закритими очима" 
(12+)

23.00�Т/с "Виноград" 1, 3 с. (12+)
1.45�Телемагазин

ICTV.
5.30�Скарб нації
5.40�Еврика!
5.45�Факти
6.10�Т/с "Марк + Наталка" (16+)
8.50�"На трьох" (16+)
10.50,�13.00 Т/с "Розтин покаже" (16+)
12.45�Факти. День
15.30�Х/ф "Великий тато"
17.05�Х/ф "Куленепробивний" (16+)
18.45�Факти. Вечір
19.10�Х/ф "День, коли Земля зупинилась"
21.05�Х/ф "Повернення Супермена" (16+)
23.55�Х/ф "Два дні у долині" (16+)
1.55�Х/ф "Щось" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00�М/ф "Монстри проти прибульців"

7.50�Таємний агент
9.00,�1.20 Вар'яти (12+)
11.10�Хто зверху? (12+)
14.50�Х/ф "Останні лицарі" (16+)
16.50�Х/ф "Брати Грімм" (16+)
19.00�Х/ф "Аліса в країні чудес"
21.00�Х/ф "Аліса в задзеркаллі"
23.00�Х/ф "Залізний лицар" (18+)
2.50�Зона ночі

СТБ.
5.15�Т/с "Коли ми вдома"
6.40,�10.20 Т/с "Місто закоханих" (12+)
9.25�"Неймовірна правда про зірки"
17.05�"Хата на тата" (12+)
19.00�"МастерШеф Професіонали 2" 

(12+)
21.30�"Х-Фактор"
0.10�"Х-Фактор - 10"

КАНАЛ "2+2".
6.00�"Джедаі 2019"
7.40�"Загублений світ"

12.15�Х/ф "Онг Бак"
14.10�Х/ф "Майстер тай-цзи"
16.05�Х/ф "Подвійні неприємності"
17.45�Х/ф "Випадковий шпигун"
19.25�29 тур ЧУ з футболу "Динамо"- 

"Шахтар"
21.25�Х/ф "Закляті вороги"
23.00�Х/ф "Бейтаун поза законом"
0.50�Х/ф "Ця стара машина"
2.20�"Облом.UA."
4.20�"Цілком таємно-2017"

НТН.
5.00,�4.45 "Top Shop"
6.00�Х/ф "Викликаємо вогонь на себе"
12.20�"Легенди карного розшуку"
15.30,�3.10 "Випадковий свідок"
18.05�"Круті 90-ті"
19.00,�2.40 "Свідок"
19.30�Х/ф "Сім старих і одна дівчина"
21.10�Х/ф "Закони привабливості"
22.55�Х/ф "Мотель" (18+)
1.00�"Жорстокий спорт"
3.45�"Речовий доказ"

СУБОТА, 4 ЛИПНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.00�М/с "Попелюшка"
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�На східному фронті
14.25�Телепродаж
15.00�UA Фольк. Спогади
16.00�Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
18.00�"Історії вулканів"
18.30�"Експедиція зі Стівом Бекшеллем"
19.30�"Боротьба за виживання"
20.00�100 років ізоляції
21.20�"Супер-Чуття"
22.00�Х/ф "Шпигунська гра" (16+)

0.30�UA:Фольк. Спогади
1.25�Сильна доля
2.50�Бюджетники
3.45�#ВУКРАЇНІ
4.35�Святі та грішні

КАНАЛ "1+1".
6.15,�7.05 "Життя відомих людей 2020"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
9.00�Лотерея "Лото-забава"
9.25,�1.00 "Світ навиворіт"
17.15�Трилер "Час"
19.30,�5.00 "ТСН-тиждень"
21.00�Бойовик "Я, робот"
23.00�Трилер "Екс махіна"

ІНТЕР.
5.35�"Подорожі в часі"
6.00�Х/ф "Благородний венеціанець"
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 "Пристрасті по Зінаїді" (12+)
16.25�Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
20.00�"Подробиці"
20.30�Х/ф "Подруги поневолі". Прем"
22.30�Х/ф "Егоїст" (16+)
0.20�"Вещдок"
2.55�"Орел і Решка. Шопінг"
4.55�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50�Сьогодні
6.50�Реальна містика
9.15�Т/с "Будинок який" (12+)
13.10�Т/с "З мене досить" (12+)
17.00�Т/с "Втрачені спогади" 1, 2 с. (12+)
19.00�Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00�Т/с "Втрачені спогади" (12+)
23.00�Т/с "Все ще буде" 1, 3 с. (12+)
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Все ще буде" (12+)
3.20�Т/с "Виноград" (12+)

ICTV.
4.30�Скарб нації
4.40�Еврика!
4.50�Факти
5.15,�7.50 Анти-зомбі
6.00,�8.35 Громадянська оборона
6.55�Секретний фронт
9.30�Т/с "Відділ 44" (16+)
12.15,�13.00 Х/ф "Куленепробивний" (16+)
12.45�Факти. День
14.00�Х/ф "Повернення Супермена" (16+)
16.50�Х/ф "День, коли Земля зупинилась"
18.45�Факти тижня
20.35�Х/ф "13-й район" (16+)
22.15�Х/ф "13-й район. Цегляні маєтки" 

(16+)
23.55�Х/ф "Мародери" (16+)
2.00�Х/ф "Два дні у долині" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�1.30 Вар'яти (12+)
7.10�Таємний агент
9.20�М/ф "Лоракс"
11.00�Х/ф "Каспер"
12.50�Х/ф "Час відьом" (16+)

14.40�Х/ф "Аліса в країні чудес"
16.40�Х/ф "Аліса в задзеркаллі"
18.40�Х/ф "Красуня і чудовисько"
21.00�Х/ф "Оз: Великий і могутній"
23.40�Х/ф "Залізний лицар 2" (18+)
2.30�Зона ночі

СТБ.
6.35�"Все буде смачно!"
8.20�"Дівчата: невідома версія" (12+)
9.15�"Джентльмени удачі: невідома 

версія" (12+)
10.10�"МастерШеф Професіонали 2" 

(12+)
12.40�"Хата на тата" (12+)
19.00�"Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
19.55�"Один за всіх" (16+)
22.10�"Я соромлюсь свого тіла" (16+)
1.25�"Вагітна в 16" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�"Джедаі 2019"
8.25,�0.45 "Загублений світ"
14.20�Х/ф "Кришталеві черепа"

16.05�Х/ф "Загадки Сфінкса"
17.50�Х/ф "Храм черепів"
19.40�Х/ф "Кінг Конг"
23.00�Х/ф "Суддя Дредд 3D"
2.40�"Облом.UA."
5.45�Телемагазини

НТН.

5.15�Х/ф "Інспектор карного розшуку"
6.50�"Слово Предстоятеля"
7.00�"Страх у твоєму домі"
10.30�Х/ф "Сім старих і одна дівчина"
11.55�Х/ф "Дежа вю"
14.00�Х/ф "Мій володар"
17.15�Х/ф "Закони привабливості"
19.00�Х/ф "Небезпечно для життя!"
20.50�Х/ф "Обережно, бабуся!"
22.30�Х/ф "Рейд - 2" (18+)
1.20�Х/ф "Мотель" (18+)
3.15�"Речовий доказ"

НЕДІЛЯ, 5 ЛИПНЯ

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

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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.
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ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

ТЕХНІКА-ДОГЛЯДАЧА
ВОДІЯ КАТ. «Д»  
ПОВАРА-УНІВЕРСАЛА
ІНЖЕНЕРА-ЕЛЕКТРИКА
ШВЕЙЦАРА

Шановні мешканці!
СТОВ «Старинська птахофабрика» Виробничий підрозділ ремонтного 

молодняку № 1, що розташований за адресою: 08361, Київська обл., Бо-
риспільський р-н., с. Мирне, вул. Центральна,1, повідомляє про наміри 
отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря в процесі своєї діяльності. 

Основний вид діяльності підприємства — вирощування свійської птиці. 
Підприємство віднесено до другої групи за ступенем впливу об'єкту на 

забруднення атмосферного повітря та взято на державний облік терито-
ріальними органами Міністерства енергетики та захисту довкілля Украї-
ни за обсягами потенційних викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

З метою отримання Дозволу нами була проведена інвентаризація 
викидів забруднюючих речовин та розроблені документи, у яких обґрун-
товуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами нашого підприємства. Після висловлювань 
побажань документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отри-
мання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 
буде надано для затвердження у відповідних Державних органах.

В результаті проведення вищевказаних робіт встановлено:
1. 107 джерел викидів забруднюючих речовин (без врахування пере-

сувного джерела викиду): осьові вентилятори пташників, дизель-гене-
раторна установка, бункери зберігання зерна та дезинфекційні бар’єри. 

2. У процесі виробничої діяльності до атмосферного повітря будуть 
потрапляти наступні основні забруднюючі речовини: аміак — 1,55272 т/

рік, мікроорганізми та мікроорганізми-продуценти-1,3589E — 06 т/рік, 
речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційо-
ваних за складом — 17,500 т/рік, диметилсульфід — 0,36912 т/рік, метил 
меркаптан — 0,0392 т/рік, сірководень — 0,42712 т/рік, диметиламін — 
0,8544 т/рік, альдегід пропіоновий (пропаналь) — 0,2132 т/рік, кислота 
капронова — 0, 24264 т/рік, фенол — 0,0392 т/рік, метан — 12,5312 т/
рік, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азо-
ту — 0,75984 т/рік, оксид вуглецю — 0,97658 т/рік, азоту(I) оксид [N2O] 
—  0,00178 т/рік, вуглецю діоксид — 855,0088 т/рік, ртуть та її сполуки (у 
перерахунку на ртуть) — 1,15929E-06 т/рік, формальдегід — 0,012 т/рік, 
глутаровий альдегід — 0,356 т/рік, натрію гідроокис (натр їдкий, сода 
каустична) —  0,00027436 т/рік, хлор та його сполуки (у перерахунку на 
хлор) — 0,000096 т/рік, Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-
26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець) — 0,01251 т/
рік, сірки діоксид — 0,01101 т/рік. 

3. Загальний викид по підприємству складає 890,91 т/рік (з урахуван-
ням парникових газів). 

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний тер-
мін після публікації до Бориспільської районної у місті Бориспіль Дер-
жавної адміністрації, яка знаходиться за адресою: 08300, м. Бориспіль, 
вул. Київський шлях, 74, тел. (04595) 6-12-58 та 6-14-38 e-mail: rda@raybori.
gov.ua або до Київської обласної Державної адміністрації, що знаходить-
ся за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1, тел. (044)286-84-11, 
е-mail: zvern@koda.gov.ua

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

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

3-К. КВАРТИРИ

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

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

БУДИНКИ

Бориспіль
Центр р-н, будинок 124 кв.м, 10 соток. Тел.: 0 

93 9366932, 0 93 9366931.
Глибоке с., цегляний, газифікований, 4 кімнати 

не прохідні, кухня, коридор, кладова, госп.будів-
лі, 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, сарай, погріб, 
с/в та душ цегляні, фруктові дерева, 40 соток, 405000 
грн, господар. Тел.: 0 97 8797832, 0 66 3805527.

Петропавлівське с., 150 кв.м, газ, вода, гараж. 
Тел.: 0 97 3012661.

Старе с., 70 кв.м, дерев'яний, обшитий пло-
ским шифером, 2 кімнати прохідні, кухня, ко-
ридор, с/в у будинку, газ, світло, централізо-
ване водопостачання, вигрібна яма, 12 соток, 
погріб, сарай, літня кухня, 370000 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, 198700 грн. Тел.: 0 
67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
Коцюбинського вул. р-н, 57,5 кв.м, бойлер, с/в у 

приміщенні, ванна, 5 соток приватизовані, окремий 

заїзд, ціна договірна. Тел.: 0 63 4740538. 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

3278353.
Вороньків с., 20 соток, держакт, всі комунікації, за-

селений район, під забудову, ціна договірна, влас-
ник. Тел.: 0 66 5573504, 0 66 5186236. 

Вороньків с., 30 соток, газ, світло на ділянці, дер-
жакт. Господар. Тел.: 0 67 9064255.

Глибоке с., пров. Шевченка, 25 соток, 30х85 м, 
можна розділити на 2 ділянки, під'їзд з двох сторін, 
газ, світло по вулиці, до асфальтованої дороги 30 м. 
Тел.: 0 63 2013797.

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

під будівництво, 10 соток, 140 км від м. Київ, 15 
хв. від залізничного вокзалу, по вулиці є світло, 
газ, 30000 грн. Тел.: 0 66 3507891, 0 67 7356009.

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.

95900 | 7 | Земельну ділянку у власника від 5 до 10 
соток в м. Бориспіль. Тел.: 0 67 4040137.

95576 | 7 | Куплю земельну ділянку під забудову у 
власника. Тел.: 0 67 4040137.

95574 | 7 | Куплю земельну ділянку у власника в м. 
Бориспіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. 
Олександрівка. Тел.: 0 67 4040137.

Куплю земельну ділянку у власника в м. Бори-
спіль 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

1,2,3-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.

Кімнату у приватному будинку, без господарів, для 
1 людини, всі зручності, меблі, пральна машина, по-
руч зупинка, без комісійних, 1000 грн+комунальні. 
Тел.: 0 63 2013797.

Найму
Бориспіль

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

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

На постійну роботу потрібен завгосп зі знан-
ням ПК, г/р 2/2, з/п 8700 грн. Тел.: 0 66 5977710.

На постійну роботу у м. Бориспіль запрошуєть-
ся водій-працівник по господарству, (д/р категорія 
водія «В», «С», сантехніка, електрика та інші гос-
подарські роботи), охоронець(г/р доба/дві). Оплата 
та умови роботи при співбесіді. Тел.: 0 67 7341607.

На роботу в розплідник потрібні різноробочі та 
водій. Робота постійна та сезонна. Допомога з жит-
лом, 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 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.

Робота для сімейної пари з досвідом обслуго-
вування заміських садиб (дім, сад, город). Нада-
ємо житло на еко-садибі. Активні, працьовиті, 
з бажанням жити і працювати за містом. З/п + 
бонуси. Тел.: 0 68 1242420.

Терміново у меблевий магазин потрібен ЗБИ-
РАЛЬНИК меблів з д/р. Тел.: 0 63 1859575.

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.

У поліклініку на Позняках (вул. Ахматової) потрібна 
медсестра на посаду сестри-господарки. З\п 7000грн, 
сб, нд — вихідні, г/р з 08.00 до 18.00 та лікарі всіх спе-
ціальностей, які проживають поряд. Тел.: 0 67 8841771.

ШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

Шукаю роботу садівником (госпробітником), інже-
нер-механік, впораюся з будь-якою технікою, крім 
електроніки, маю д/р по догляду за ділянкою 28 
соток. Тел.: 0 95 7047706.

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.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Котел твердопаливний. Тел.: 0 93 9366932, 0 93 

9366931.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Бджолосім'ї, система лежак-дадан, можна набра-

ти пакети. Тел.: 0 66 4142910, 0 68 5081649.

РІЗНЕ
Бориспіль

Газова плита, б/в, в робочому стані, радянська; лі-
нолеум, новий, 20х98 см; тески-слюсарні, в гарному 
стані. Тел.: 0 97 3396527.

Двері, дерев'яні, міжкімнатні; шифанер 3-стулковий; 
шифанер плательний, новий; холодильник; газовий 
балон; плитка на 2 конфорки. Тел.: 0 97 3012661.

Козине молоко. Тел.: 0 95 2427490.
Котел опалювальний КС-Т-16, б/в, з паспортом, 

під газ та тверде паливо, з повним комплектом ди-
моходу, 4500 грн. Тел.: 0 66 6149267.

Мисливська рушниця, ТОЗ БМ-16, 16 калібр, гіль-
зи латунні, пластикові, 12, 16 калібр пижі войлочні 
осалені 10, 12 калібр, центробій, все нове у упаков-
ці, в-во СРСР (дозвіл №1367 від 24.03.2012 р. вид. 
МВС України). Тел.: 0 50 6665692.

ПРОДАЄТЬСЯ ПЕРЕГНІЙ КІНСЬКИЙ, 1 МІШОК 
— 50 ГРН. ТЕЛ.: 0 99 1573137.

Продам БДЖОЛОСІМ'Ї. Тел.: 0 98 2149011.
Продам подушки б/в, пух-перо куряче. Дешево. 

Тел.: 0 66 6462947.
Човен «Романтика», в гарному стані, все в ориги-

налі, 8000 грн. Тел.: 0 66 6149267..

КУПЛЮ
Бориспіль

Куплю будівельну сільгосптехніку, цистерни-ваго-
нчики-битовку-кунг, станки, буд.матеріали. Тел.: 0 
68 6848964.

Куплю металобрухт чорних та кольорових ме-
талів, макулатуру, склобій. Високі ціни, самови-
віз, автоваги. Вул. М.Калмикова, 12. Тел.: 0 99 
4791140

ПОСЛУГИ
Бориспіль

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

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

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

Віддам симпатичних кошенят у подарунок, від си-
бірської кішки. Тел.: (4595) 68659, 0 50 5943708, 0 
95 0122275. 

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
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ОВЕН.    Ваш оптимізм і 
вміння не підаватися зне-
вірі будуть дуже корисні 

не тільки вам самим, але й викли-
чуть симпатію в навколишніх. У вас 
з'явиться відмінна можливість під-
няти свій авторитет.

ТЕЛЕЦЬ. Імовірні різкі пе-
репади настрою, хоча осо-
бливих причин для цього 

не передбачається. Вам зараз про-
сто необхідно завершити початі 
справи.

БЛИЗНЮКИ.  Імовірний 
успіх у професійних спра-
вах, одержанні додатково-

го прибутку. Особисте життя вас теж 
порадує.

РАК.  У вас почалася сму-
га везіння й легких удач. 
Вам вистачить сил і енер-

гії для реалізації задуманого. Пере-
конаєтйся в надійності партнерів..

ЛЕВ.  Постарайтеся бути 
м'якше, чим звичайно, осо-
бливо у відносинах з коле-

гами по роботі й начальством. Уда-
лий період для початку нових важ-
ливих справ, вирішення проблем у 
сфері партнерських відносин.

ДІВА.   Тиждень обіцяє 
бути ярким та пам'ятним, 
якщо не за результатом 

вашої діяльності, то, як мінімум, за 
своїм емоційнім запалом. У вихідні 
бажано виявити обачність.

ТЕРЕЗИ.  При вмілій ком-
бінації оптимізму й гнуч-
кості ви зможете досяг-

ти важливої мети. Працюйте, і ваш 
професійний успіх забезпечить вам 
гідне існування. Не говорячи вуж 
про моральне задоволення.

СКОРПІОН. У вас з'явить-
ся шанс продемонструва-
ти всю глибину й силу ва-

шої особистості. Але постарайтеся 
не тільки висловлюватися, але й при-
слухатися до співрозмовників.

СТРІЛЕЦЬ.   Щоб зробити 
те, що ви намітили, вам бу-
дуть потрібні певні зусилля 

та впевненість у власних силах і діях. 
Амбіції змусять вас рухатися вперед.

КОЗОРІГ. Тиждень роз-
ташовує до розміряного 
ведення справ, повільно-

го, але вірного руху вперед у про-
фесійній сфері, зміцненню своїх по-
зицій.

ВОДОЛІЙ. Якщо ви 
прагнете знайти нову 
роботу й нових друзів, 

то зараз саме час. Ваші ідеї будуть 
прийняті й підтримані началь-
ством і колегами.

РИБИ.  Цей тиждень 
пройде в спокійному 
темпі, якщо звичайно, ви 

з власної ініціативи не будете ква-
питися й створювати собі зайві 
проблеми. 
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