
неПОГОДА В РАДІ. 
БУЛА «ГРОЗА» І «ГРІМ 
ГРИМІВ» 30 ЧЕРВНЯ І 
01 ЛИПНЯ У СЕСІЙНІЙ 
ЗАЛІ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ. 
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• Втомлені взаємними звинуваченнями члени 
виконкому і представники депутатського корпусу 
розійшлися, досягнувши тимчасового перемир’я. 
Але наслідки сесійної негоди навряд чи вдасться 
ліквідувати. Хто конкретно в результаті отримає 
політичні бонуси у передвиборчий період – 
покаже час.
Одне очевидно – скандал похитнув імідж 
владного Борисполя й насторожив сільради, які 
готуються до об’єднання з містом в єдину ОТГ.

БУДЕ БОРИС 
У БОРИСПОЛІ

РОЗКОЛ 

• Червоного рівня політичної небезпеки 
офіційний Бориспіль ще не переживав. 
Штормити почало, коли міський голова 
Анатолій Федорчук виніс на таємне голосування 
питання про дострокове припинення 
повноважень секретаря ради Ярослава Годунка 
через його «хамську поведінку». Однак фінал 
був неочікуваним – Годунка «не пішли». 
Федорчук виклав головний козир – заяву про 
власну відставку.

• Наступного дня на позачерговій сесії політичний 
«шторм» лише посилився: на поверхню виплили 
приховані взаємні претензії депутатів міськради 
та заступників міського голови. 
Емоції вирували довго, виступаючих не 
бракувало. У підсумку голосування за 
відставку голови практично не відбулося, 
його по-різному підтримали депутати й власні 
заступники, які першого дня утрималися від 
коментарів на захист Федорчука.

МАКЕТ ПАМ’ЯТНИКА 
СВЯТОМУ БОРИСУ

стор. 2-3

ВИСНОВОК МЕРА:

« Мені неприємно, що багато 
несправедливості й бруду 

вилито, в тому числі й на ПП 
«Наш край». Але не я ці сценарії 
писав. Ситуацією скористалися 
інші. Люди з моєї команди 
виглядали достойно».
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 � НАША ІСТОРІЯ � ПОКИ ВІДХИЛИЛИ

Читайте «Вісті» в Інтернеті, залишайте 
свої коментарі, пропозиції, беріть участь 

в обговоренні матеріалів.

WWW.I-VISTI.COM

 � ЗАКОН Є ЗАКОН

 � У порядку денному 76 сесії Бориспільської міської 
ради, яка відбулася 30 червня, питання 42 «Про надання 
дозволу щодо відведення земельної ділянки на умовах 
оренди площею 1, 9262 га для розміщення та експлуатації 
основних та підсобних будівель та споруд ТОВ «ДІТЕР» 
викликало бурхливу дискусію.

ІГОР ШАЛІМОВ: 
«ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМЦІВ 
У ПРІОРИТЕТІ, А ПРАВИЛА — 
ОДНІ ДЛЯ ВСІХ»

ФАКТ. Власник підприємства 
Дмитро Солов’ян із трибуни 
звинуватив партію «Наш край» 
у затягуванні питання щодо 
виділення земельної ділянки й 
телефонному рейдерстві, хоча 
підтвердити факт не зміг.

Пряма мова СОЛОВ’ЯНА: 
«Рік тому я придбав майновий 
комплекс в Борисполі. Для 
ремонту та будівництва 
необхідний дозвіл на оренду 
земельної ділянки, але кілька 
сесій по цьому питанню не 
вистачає голосів. Виявилося, 
що майновий комплекс когось 
зацікавив. Нам відомо, що 
депутатам ПП «Наш край» 
заборонено голосувати за 
виділення нам ділянки. Нам 
надходять дзвінки з погрозами 
та вимогами продати ділянку. 
Вважаю, що використання 
політичних партій при 
вирішенні таких питань є 
рейдерством».

Також СОЛОВ’ЯН наголосив: 
якщо депутати партії «Наш край» 
проголосують за це питання, він 
вибачиться.

ДЕТАЛЬНО. Натомість 
обранці назвали таку позицію 
безпідставною маніпуляцією 
і шантажем депутатів із 
боку підприємців, що є 
неприпустимим.
Член постійної комісії міської 
ради з питання планування 
бюджету та економічної 
реформи Володимир Мельник 
доповів, що ТОВ «ДІТЕР» не 
надало документів щодо 
цільового використання даного 
об’єкту; невідомо, що планується 
будувати, якою є потужність 
водо- та електропостачання 
тощо. Відповіді на запитання 
Мельника Солов’ян не надав, 
зазначивши, що проводить 
дослідження.

ТЕЗА. Лідер фракції «Наш край» 
Ігор Шалімов, відповідаючи 
на непідтверджені закиди 
ТОВ «ДІТЕР», зазначив, що 
вважає підтримку місцевих 
підприємців головним 
пріоритетом своєї депутатської 
діяльності і водночас наголосив, 
що всі підприємці міста 
мають працювати в рівних 
умовах, дотримуючись норм 
законодавства.

Наталія ДОЛИНА, фото Ірина КОСТЕНКО

Пряма мова депутата 
Ігоря ШАЛІМОВА: 
— Хочу відповісти власникам 
ТОВ «ДІТЕР», за словами 
яких нібито хтось хоче у 
рейдерський спосіб захопити 
їхню територію. Так, «ДІТЕР» 
півроку тому подавався на 
виділення земельної ділянки 
під існуючими будівлями, на 
які у них є право власності, 
земля виділена під сільське 
господарство. Із власниками 
підприємства обговорили це 
питання, позиція ради для 
«ДІТЕР» — змінити цільове 
призначення ділянки, як 
вимагає закон. Але досі 
підприємство не подало 
відповідні документи. А три 
місяці тому я був свідком, 
як підприємство спиляло 
дерева і зелені насадження і 
встановило бетонний паркан 
без дозволу. Запитання: чому 
всі підприємства Борисполя 
повинні працювати згідно 
з законодавством, а комусь 
можна їх порушувати? Чому 
інші мають пройти законні 
процедури обговорення на 
земельній комісії, підготувати 
документи, а комусь мають 
вірити на слово? 
Підтримка підприємців 
для нашої фракції була і є 
питанням номер один, але 
потрібно опиратися на закон. 
Я за те, щоб правила були 
єдиними для всіх підприємців. 
Ви хочете побудувати 
виробничий комплекс – ми 
підтримуємо, але все робіть 
законно. Якщо вважаєте, що 
можна тиснути, обмовляти, 
називаючи рейдером, якщо не 
проголосуєш, — цього не буде, 
правила для всіх однакові.

У ПІДСУМКУ. Позицію Ігоря Шалімова депутати підтрима-
ли й питання ТОВ «ДІТЕР» відправили на довивчення. 

БОРИС У   БОРИСПОЛІ
Макет пам’ятника Святому 

Борису — одному з перших ка-
нонізованих князів Київської 
Русі — був представлений у 
залі Бориспільського міськви-
конкому під час сесійного засі-
дання 30 червня.

Ірина КОСТЕНКО,
фото Сергія МАРЧЕНКА

На сесії один із можливих ва-
ріантів пам’ятника князю Бори-
су презентували міський голова 
Анатолій Федорчук і автор макету 
скульптор Олексій Пергаменщик. 

Бориспільський міський голо-
ва Анатолій Федорчук наголо-
сив: негоже, що у Борисполі досі 
немає пам’ятника князю Борису. 
«Ми обговорювали ідею встанов-
лення монументу зі скульптором 
Олексієм Пегаменщиком, авто-
ром пам’ятника Павлу Чубин-
ському», — підтвердив Федорчук.

Відомо, що змінами до бюдже-
ту, підтриманими на сесії, перед-
бачено кошти на новий пам’ят-
ник. Наголошувалося, що бу-
де конкурс макетів майбутньої 
скульптури, перший із них був 
представлений на сесії.

«Висотою 5 метрів із 
білого граніту»

Скульптор Олексій 
ПЕРГАМЕНЩИК: 
«Пам’ятник князю Борису 
має бути виготовлений, як 
і монумент Чубинському, з 
білого граніту, який не потребує 
додаткового обслуговування. Він 
антивандальний, витривалий, 
може 1000 років стояти під 
вітром, снігом, дощем… Князь 
Борис — фігура знакова, не 
кожне місто може похвалитися 
тим, що засноване у 
1015 році. Борисполю 
потрібно вшанувати 
свого засновника.
Висота пропонованого 
пам’ятника — 3 м 20 см, 
висота постаменту — 
менше 2 м. Композиція 
має бути побудована 
так, щоб здалеку 
проглядалися основні 
деталі скульптури».

СКАЗАЛИ «НІ!» 
КОМПЛЕКСУ БІЛЯ 
ОЗЕРА ГУЛЬКІВКА 

Наталія ТОКАРЧУК

Останнім питанням поряд-
ку денного на сесії міськра-
ди 30 червня було проведен-
ня експертної грошової оцін-
ки земельної ділянки по вул. 
Польова, 46-б площею 1,3510 
га, що в оренді у Едуарда Бе-
рестюка; цільове призначен-
ня — будівництво та обслу-
говування об’єктів фізичної 
культури і спорту. 

Берестюк пояснив: хоче ви-
купити орендовану ділянку для 
будівництва спортивно-оздо-
ровчого комплексу на вимогу 
інвестора. «Будівлі колишньо-
го табору праці та відпочинку 
викупив мій батько в 2007 ро-
ці. 10 років я шукав інвестора і 
знайшов. Майбутній комплекс 
матиме два басейни, спортив-
ні та тренажерні зали, лазню та 
сауну», — говорив з трибуни 
екс-депутат Берестюк. 

Із технічними питаннями 
присутніх ознайомив голова ГО 
«Зодчий» Борис Шапіро, проде-
монструвавши ескізну концеп-
цію. Він підкреслив, що проект 
комерційний, але виконувати-
ме і громадську функцію. Попе-
редній термін окупності — від 
8 до 12 років. Згідно з зонінгом, 
територія є рекреаційною зо-
ною, що не протирічить будів-
ництву спортивно-оздоровчо-
го комплексу. 

Ірина Панкявічене, депутат 
округу, розповіла, що мешканці 
приватного сектору, що побли-
зу озера Гульківка, ознайомив-
шись із презентацією проекту 
в «Вістях» (№20 (1028), надали 
свої зауваження для врахуван-
ня. Зокрема це незрозумілість 
прив’язки ескізів та невідповід-
ність забудови до розмірів ді-
лянки й велика кількість стоя-
нок. Мешканців також хвилює 
збереження цільового призна-
чення ділянки, адже вже були 
спроби будівництва там житло-
вого комплексу. 

Проти виступили Олег Верес 
та Юрій Локайчук. Верес заува-
жив, що депутатам продемон-
стрували лише гарні картинки. 
«Невідомі ім’я та репутація ін-
вестора, а це ризик для міста. 
Не розумію, що заважає втілю-
вати в життя проект із орен-
дованою землею», — зазна-
чив Верес. 

Юрій Локайчук згадав мину-
лу каденцію, коли депутати ви-
ділили цю ділянку в оренду за 
умови збереження її цільово-
го призначення, а пізніше були 
свідками спроби будівництва 
там багатоповерхівки. 

Підтримали Берестюка депу-
тати Володимир Шалімов, Юрій 
Адамовський та Валерій Мар-
тишко. 

Шалімов зазначив, що жоден 
серйозний інвестор чи банк не 
дасть коштів, якщо ділянка не пе-
ребуває у власності. «Моя думка 
як будівельника: об’єкт прикра-
сить місто та мікрорайон. Спор-
тивно-оздоровчий комплекс — 
це єдине, що там можна збуду-
вати», — зауважив він. 

У підсумку питання не набра-
ло достатньо голосів.

• У процесі обговорення в 
неофіційній обстановці 
прозвучала думка, що 
німб на монументі буде 
зайвим. 

• Герб, зображений на щиті 
— сучасний. Скульптору 
наголосили, що має бути 
герб доби князя Бориса.

• Із трибуни лунали звинувачення в рейдерстві, але без доказів.
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 � ДАЛИ СТАРТ

 � НА КОНТРОЛІ

 � ПОКРАЩЕННЯ

 � ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ

БОРИС У   БОРИСПОЛІ

«Можна встигнути за 
три місяці»

— Що спонукало так швидко 
після відкриття пам’ятника 

Чубинському взятися за 
монумент князю Борису? 

— Скажу коротко — хочу 
встигнути. Переконаний, якщо 

за цю каденцію ми зможемо, 
пам’ятник князю Борису в 

Борисполі буде. Реально 
встигнути за три місяці 

виготовити монумент. 
Гранітна брила вже 

заготовлена, вага 
її менша 10 тонн, 

проводитиметься 
конкурс, а до 

представленого 
ескізу є зауваження.

Постать Бориса 
визначалася за 

інформацією 
з історичних 
джерел. Ми 

показали 
скульптору, як 

виглядає на 
зображенні 

канонізований 
Борис, і це 

взято за основу. 
Князь Борис був 

військовим, тому 
на макеті він 

зображений із 
мечем та щитом, 

а у руці тримає 
хрест. 

Конкретне 
місце, де буде 

пам’ятник, ще не 
розглядалося. Також 

обговорюватиметься, 
які історичні акценти 

відобразити на 
постаменті. 

ЦІНА ПИТАННЯ. 
За словами 
Анатолія 
Федорчука, 
вартість нового 
пам’ятника 
разом із 
постаментом 
обійдеться 
міському 
бюджету 
приблизно в          
2 млн грн. 

НА ВУЛ. ГОЛОВАТОГО, 64 
БУДЕ НОВА ВИСОТКА
Оксана ПАВЛОВА, 
фото автора

ФАКТ. На сесійне засідання 30 
червня виносилося питання «Про 
затвердження проекту земле-
устрою щодо зміни цільового при-
значення земельної ділянки з зе-
мель для будівництва та обслуго-
вування будівель торгівлі на землі 
для будівництва та обслуговуван-
ня багатоквартирного житлового 
будинку, що перебуває в корис-
туванні на умовах оренди землі 
ПрАТ «Агробудмеханізація» пло-
щею 0,4166 га по вул. Головатого, 
64 у м. Бориспіль».

ДОЗВІЛ І НАМІРИ. Депутати 
підтримали питання, тим самим 
дозволивши забудовнику зве-
сти багатоповерхівку замість од-
но-двоповерхових сараїв, які на-

разі знаходяться на ділянці за 
адресою Головатого, 64 (поблизу 
ЖК «Левада»).

За словами голови ПрАТ «Агро-
будмеханізація» і депутата міської 
ради Володимира Шалімова, ни-
ні старе майно побудоване в 1947 
році, а приміщення мало вико-
ристовуються. 

«На одній із сесій було рішення 
надати дозвіл на розробку деталь-
ного планування території. Наша 
пропозиція — завершити компо-
зиційно ЖК «Левада» гарною жит-
ловою будівлею», — пояснив Во-
лодимир Шалімов із трибуни. 

Наголошувалося, що проект де-
тального планування, затвердже-
ний виконкомом, наприкінці люто-
го 2020 року пройшов громадські 
слухання, заперечень на пропози-
цію не надходило. Проект схвали-
ла містобудівна рада. 

ПРО НОВОБУДОВУ
• Компанія зведе десятиповер-

ховий багатоквартирний буди-
нок із червоної цегли, фасад 
якого виходитиме на вулицю 
Головатого.

• Згідно з проектом у будинку за-
плановано панорамні вікна.

• Перший поверх передбачено 
під громадські об’єкти (апте-
ки, магазини, адмінприміщен-
ня тощо — понад 150 кв. м).

• Площа одного поверху — по-
над 1000 кв. м.

• Максимально у будинку — 144 
квартири (одно- і двокімнатні).

• За розрахунками, у новобудо-
ві мешкатиме орієнтовно 220 
осіб. Відповідно до цієї чи-
сельності необхідно 116 пар-
комісць. Окремо передбачено 
паркувальні місця для відвіду-
вачів громадських приміщень 
першого поверху.

• Передбачено дитячий майдан-
чик та майданчики для відпо-
чинку дорослих.

• Будинок буде обладнаний да-
ховою котельнею і під’єдну-
ватиметься до міських мереж: 
водогону, каналізації, газо- та 
електропостачання.

• Для відведення зливових вод 
територією проходить дре-
нажний канал. 

• Територія розпланована, є 
доріжки з тротуарної плитки, 
розширена дорога, висаджена 
кленова алея. Вода, яка стіка-
тиме від опадів з даху новобу-
дови, збиратиметься в очисні 
споруди, а в зливовий колек-
тор потраплятиме без сміття.

• На території передбачено май-
данчик для вигулу собак.

НАГАДАЄМО, замовником містобудівної документації «Детальний 
план території, обмеженої вулицями Головатого, Маяковського, Ві-
ктора Йови, провулком Старовокзальний у місті Борисполі» є ПрАТ 
«Агробудмеханізація». Виконавець робіт — ТОВ «ІМРТ». Головний 
архітектор — Сергій Маркітаненко.

ПРО ДОДАТКОВІ 
МІСЦЯ ДЛЯ ХВОРИХ 
НА COVID-19 У ББЛІЛ

ФАКТ: в Україні збираються 
розгорнути другу хвилю 
лікарень для хворих на 
коронавірус, оскільки 
захворюваність населення в 
окремих областях зростає. 
Про це заявив міністр охорони 
здоров’я Максим Степанов.

Борисполя ж, за 
словами директора 
КНП «Бориспільська 
багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування» 
Олександра Щура, така 
ситуація поки не стосується.

Пряма мова ЩУРА: 
«Станом на 1 липня 
потреби облаштовувати 
у Бориспільській БЛІЛ 
додаткові ліжка для хворих 
на коронавірусну інфекцію 
немає. У Переяславській 
лікарні є вільні місця для 
таких хворих. До того ж, 
нагадаю: приміщення нашого 
неврологічного відділення 
повністю готове до прийому 
хворих на COVID-19 у разі 
необхідності. Відділення 
забезпечене киснем, є 
необхідні перегородки, 
зроблені пандуси. 
Визначилися зі штатом для 
догляду за такими хворими. 
Вирішено питання житла 
для медперсоналу цього 
відділення».

Прем’єр-міністр України 
Денис Шмигаль оприлюднив 
попередній графік, за яким 
підвищуватимуть мінімаль-
ну заробітну плату. 

Так, із 1 вересня 2029 року її 
буде збільшено до 5 тис. грн, із 
1 січня наступного року – до 6 
тис. грн, а з 1 липня 2021-го – до 
6,5 тис. грн.

«Виглядає цілком реалістич-
но. Радий, що це можливо реа-
лізувати за рік. Добробут укра-
їнців – головний показник на-
шої ефективності», – наголосив 
Президент України Володимир 
Зеленський.

ВИСОКА МІНІМАЛКА

• Замість старих сараїв буде багатоповерхівка з червоної цегли.

• ЖК «Левада»
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 � РЕПОРТАЖ

МАЛА СТАРИЦЯ — БЕЗПРИДАННИЦЯ 

 � «Вісті» продовжують розповідати про села, що 
входитимуть у Бориспільську ОТГ. Ми здійснили подорож 
до мальовничого села Мала Стариця Кучаківської сільради, 
створеного за козацької доби. Віками тут жили селяни, 
які обробляли землю та вирощували худобу, сьогодні 
вони перед новим викликом: чого чекати від союзу з 
Борисполем.

Наталія ТОКАРЧУК, 
фото Ігор РОМАНЕНКО

Зараз Мала Стариця — одне з 
типових маленьких українських 
сіл, що занепадає і давно не 
бачить «світла в кінці тунелю», не 
допоміг навіть період завершення 
реформи децентралізації. Мала 
Стариця давно децентралізована 
і відрізана від «великого» світу. 
Колись багатолюдне село, 
нині воно налічує лише 196 

мешканців, переважна більшість 
— пенсіонери. Молодь виїхала, а 
ті, хто залишився, не поспішають 
народжувати дітей, бо відсутні 
робота, можливості, дозвілля, 
транспортне сполучення з іншими 
селами району, Борисполем 
і Києвом. Народ тут живе 
усамітнено в еко-стилі не зі своєї 
волі, а бо так склалося історично.

МАЛЕ-СТАРЕ СЕЛО, АЛЕ З НАДІЄЮ НА КРАЩЕ

«СЕЛО 
ЗАНЕПАДАЄ»
Кучаківський сільський 
голова Микола 
ДЖЕНЖЕБІР:
— Сучасні реформатори 
не розуміють, що хутірна 
система на зразок польської, 
до якої намагаються вести 
Україну, не для нас. Ми 
давно відійшли від цього і 
українські села розвивалися 
за іншою системою, вели 
колективне господарство. 
У поляків як — одна-
дві вулиці, все поряд, на 
кожному обійсті тракторець, 
яким можна обробити 
господарство. Ми від 
цього відійшли. Із іншого 
боку, зараз «прив’язати» 
розпайовану землю, яку 
отримали люди, ми до села 
не зможемо.
Одна з головних проблем 
тут сьогодні — відсутність 
транспортного сполучення 
з Малою Старицею, це 
заважає розвитку села. У 
такій ситуації  перспектив 
у Малої Стариці немає, 
ніхто сюди інвестувати та 
їхати працювати не буде. 
Сподіваємося, що велике 
об’єднання з Борисполем 
допоможе вирішити цю 
проблему маленьких, 
занепадаючих сіл. 

На в’їзді — руїни колишньої 
колгоспної ферми

За радянських часів тут 
працювало 50 осіб, ферма 
налічувала 3000 голів великої 
рогатої худоби та здавала 1200 
тонн м’яса на місяць. Було 
вдосталь техніки, а органічні 
добрива вивозилися на поля. 
Майно ферми нині в приватній 

власності, але приміщення 
ніколи не відновлюються, 
усе руйнується, а території 
заростають бур’янами. Купуючи 
залишки ферми, нинішні 
господарі розраховували на 
допомогу держави, а втративши 
надію, виставили його на продаж.

Колишня телятниця Галина 
КАРПЕНКО віддала роботі 
на фермі 40 років трудового 
стажу. 

Вона з ностальгією згадує часи, 
коли в селі вирувало життя. 
Робота, каже, була важка, але 
сил вистачало і на домашнє 
господарство — селяни 
тримали корів, свиней, птицю. 
Нині жінка на пенсії, а в її дворі 
лише кури та собаки, що їх 
стережуть. «Про нас забули 
держава і влада — автобусів 
немає, до лікарні не добратися, 
ФАП і той хотіли закрити, 
санітарок скорочували, а вони 
ж не тільки в ФАПі працювали, 
а взимку сніг відкидали, літом 
косили траву, прибирали. 
Спасибі фельдшеру Наталії 
Василівні, що не забуває нас. 
Біля мене всі хати покинуті, 
позаростали бур’янами 
подвір’я, людей меншає», — 
розповідає жінка. 
На запитання про майбутнє 
об’єднання у Бориспільську 
ОТГ відповідає: «Зараз про 
Малу Старицю забули, тому 
страшно уявити, що буде після 
об’єднання, нічого хорошого не 
чекаємо. Треба відновлювати 
колгоспи. Якщо буде робота, то 
село житиме». 

«ПРО НАС ЗАБУЛИ І ДЕРЖАВА, І ВЛАДА»

ФАП, клуб та бібліотека в 
одній будівлі, що перебуває 
в аварійному стані та 
потребує ремонту: фундамент 
руйнується, стіни у тріщинах, 
між вікнами та стінами 
величезні щілини, тому взимку 

тут холод. Перекрили дах, а 
на інше не вистачає коштів. 
На присадибній ділянці 
організували майданчик для 
малечі, є гойдалки. Поряд 
мінімаркет райспоживспілки — 
єдиний магазин на все село. 

У Малій Стариці та інших 
селах сільради сортують 
відходи. Біля торгових 
точок та в інших місцях 
є контейнери для збору 
пластику, а в Кучакові — 
сортувальна лінія. Голова 
сільради впевнений — 
сортувати необхідно, а з 
часом люди звикнуть робити 
це правильно.

Село має історичну пам’ятку 
архітектури місцевого 
значення — дерев’яну 
Михайлівську церкву, 
побудовану за часів Івана 
Сулими, в 1622 році. 

Сільський голова розповідає, 
що люди дещо незадоволені 
священиком, бо той не 
місцевий. Втім, за словами 
голови, той знає та любить 
свою справу, служить «на 
повну», щоб підтримувати 
церкву в належному стані: 
за період його роботи 
відремонтували фундамент, 
провели воду, зробили 
альтанку та туалет, територія 
доглянута. Рух із приводу 
зміни патріархату підтримки в 
селі не отримав.

Мальовнича річка Красилівка 
є своєрідним кордоном — 
за нею починається село 
Григорівка Сеньківської 
сільради.

• Селяни тримають переважно 
птицю, на все село залиши-
лось п'ять корів.

• Єдиний магазин у селі.
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Другий рік працює приватне 
виробництво комбікормів 
для свійських тварин. 
Виробництво невелике, 
орієнтовне на господарства, 
які потребують малих об’ємів 
кормів. Також виготовляють 
продукцію під замовлення 
і за спецрецептурою: для 
вирішення проблем з 
продуктивністю, дієтичну для 
попередження захворювань 
тощо. Є доставка. Керівник 
виробництва пан Петро 
розповідає, що підприємство 
має ліцензії та дозволи. Через 
епідемічний стан показати 
виробництво відмовився. 

Плодово-ягідне 
господарство, що працює 
в Малій Стариці — 
європейського рівня. 
Продукція екологічно чиста, йде 
на експорт. Вирощують лохину, 
малину, інші ягоди, овочі, є 
теплиці та невеликий сад. 
На господарстві працюють 
місцеві та працівники з 
західної України, їх привозять 
бригадами. Голова села 
жаліється, що підприємство 
платить мізерні кошти в бюджет 
села, адже зареєстроване 
в Києві як ФОП на єдиному 
податку, а договір оренди землі 
уклало з Бориспільською РДА. 
Згідно з державною програмою 
розвитку ягідництва 
господарство отримує значне 
відшкодування витрат, але 
не поспішає відремонтувати 
дорогу, якою користується. 
Голова сільради розповідає, 
що «воює» з підприємцями за 
ремонт відрізку дороги давно, 
але марно.

• Вирішували долю довгобуду «ЖК Уюткіно», 
що на вулиці Віктора Йови, 1.

• Готовність об'єкту 90%. • Поряд новий фундамент.
• Вирощують ягоди і овочі.

• Розбита дорога чекає 
ремонту.

«ЄВРОЛАРЬОК» НА ЄВРОПЕЙСЬКІЙМіський підприємець 
Сергій Тютюн обіцяє зробити 
сучасним вигляд кіосків на 
розі Київського Шляху та 
Європейської у Борисполі. На 
реалізацію — півроку.

 � З’явилася надія, що 
довгобуд на вулиці Віктора 
Йови, 1, інвестори якого 13 
років чекають на оплачене 
житло, буде введено в 
експлуатацію.  

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Йдеться про ділянку через доро-
гу від колишнього магазину «Риба». 
Бізнес там розпочинався з приче-
па «Кури гриль». Зараз там працю-

ють кав’ярня, обмінник, квітковий 
ларьок. Підприємець просив депута-
тів міськради про поновлення дого-
вору оренди землі й надав пропози-
цію замінити існуючі генделики но-
вою прибудовою сучасного вигляду. 

За словами Сергія Тютюна, напов-
нення прибудови ще не визначено. 

Депутати продовжили оренду 
до 30 грудня 2020 року. За цей час 
підприємець має встигнути втіли-
ти бізнесовий задум у життя. 

• Так є зараз. • Так обіцяють, що буде.

«УЮТКІНО» З ПЕРСПЕКТИВОЮ

Ірина КОСТЕНКО, 
фото автора

На сесійному засіданні 
Бориспільської міської ради 
розглянули питання про 
поновлення договору оренди 
з ПрАТ «Будівельна компанія 
«Укренергобуд» на земельну 
ділянку площею 2, 0264 га під 
багатоповерхову забудову. 
«Ми знайшли компромісне 
рішення: керівник ТОВ «Трест 
«Бориспільсільбуд» Олександр 
Сич береться завершити 
довгобуд, якщо зможе звести 
багатоповерхівку на існуючому 
фундаменті. Він просить 
продовжити оренду землі 
на два роки. Сич запевнив, 
що за місяць введе будинок 
в експлуатацію. Компанія 
«Укренергобуд» з довгобудом 
не впорається».
Ще один варіант вирішення 
проблеми довгобуду озвучили 
у залі: добудувати його за кошти 
міського бюджету, тоді оплатою 
будуть непродані квартири, 
а землю з фундаментом 
виставити на аукціон.
У підсумку прийнято рішення 
продовжити договір оренди на 
один рік під 3% орендної плати 
(до 30.06.2021 року). 

Історія проблеми

Недобудовану 
багатоповерхівку на вулиці 
Віктора Йови, 1 (колишня 
Маяковського) повинні 
були здати в експлуатацію 
12 років тому. Землю в 
оренду забудовник отримав 
06.12.2005 року. Коли 
будинок був готовий на 90%, 
забудовник замість того, щоб 
завершити будівництво, без 
узгоджень залив фундамент 
для нової висотки. Тоді в 
«Укренергобуду» виникли 
проблеми з продовженням 
договору оренди. 146 
інвесторів до сьогодні 
чекають оплаченого житла. 
Забудовнику продовжували 
оренду на кілька місяців, 
щоб він зміг ввести 
будинок в експлуатацію, 
але «Укренергобуд» не 
виправдав довіри.

Читайте «Вісті» в Інтернеті, залишайте свої коментарі, пропозиції, 
беріть участь в обговоренні матеріалів. WWW.I-VISTI.COM
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 � ЗВІТ ДЕПУТАТА

Робота на окрузі

ПЕРЕД ЗАВЕРШЕННЯМ КАДЕНЦІЇ ДЕПУТАТ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІРИНА ПАНКЯВІЧЕНЕ ВІД ПП «НАШ 
КРАЙ» ПОДІЛИЛАСЯ З ЧИТАЧАМИ «ВІСТЕЙ» ТИМ, ЩО ВДАЛОСЯ Й НЕ ВДАЛОСЯ ЇЙ ЗРОБИТИ НА ВИБОРЧОМУ 
ОКРУЗІ № 29 ТА ОКРЕСЛИЛА ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ.

ІРИНА 
ПАНКЯВІЧЕНЕ:

«ДЕПУТАТСТВО – ЦЕ ДОСВІД. А КОЛИ 
ЛЮДИ ДОВІРЯТЬ ЩЕ – НЕ ПІДВЕДУ»
Лідія ЗАХАРЧЕНКО 

— За п’ять років мікрорайон, де 
знаходиться мій виборчий округ, 
розбудувався, розширився. Коли 
мене обрали депутатом, на окрузі 
була 41 вулиця, на сьогодні їх май-
же 50. Тож додалося запитів, зокре-
ма щодо освітлення, асфальтуван-
ня, благоустрою тощо, — розпоча-
ла розмову Ірина Анатоліївна.

— Депутатів міськради об’єд-
нує загальна проблема: дороги, 
тротуари, освітлення.

— Я вдячна колегам за вирішен-
ня нагальних проблемних питань 
округу і завжди підтримую звер-
нення кожного депутата, бо це на-
ше місто, і ми разом повинні дба-
ти про його розвиток. Звичайно, 
за п’ять років не вирішити всі про-
блеми. Але ж багато завдань із моєї 
передвиборчої програми успішно 
втілені в життя. На десяти вулицях 
проведено капремонт із асфальту-
вання, частково відремонтовано 
дорожнє покриття на багатьох ву-
лицях і провулках. Практично всі 
вулиці освітлені, за винятком най-
новіших, щойно прорізаних. На ок-
рузі облаштовано нові тротуари, 
встановлені дитячі майданчики, 
вирішилися питання з водовідве-
дення, благоустрою та встановлен-
ня пристроїв для обмеження швид-
кості тощо. 

Радію за те, що на вул. Польо-
ва зробили капремонт відрізку 
дороги від перехрестя з вул. Кот-
ляревського до озера Гульківка з 
водовідведенням та облаштуван-
ням тротуару. Нещодавно закін-
чено роботи з облаштування ще 
одного тротуару на вул. Польова 
в районі Зооветцентру. Знаєте, ні-
чого зі зробленого не було б вті-
лено в життя без підтримки вико-
навчого комітету Бориспільської 
міської ради та особисто місько-
го голови Анатолія Соловйовича, 
колег-депутатів, незважаючи на їх 
різну партійну приналежність. Ве-
лику підтримку щодо облаштуван-
ня округу ми отримуємо від кому-
нальних служб міста, працівників 
відділу ЖКГ та його очільника В’я-
чеслава Толкача, а також першого 
заступника міського голови Мико-
ли Корнійчука. Мати такий гарний 
тандем у спільній роботі на благо 
міста є дуже позитивним. 

— Вирішенню якого питання 
на окрузі радієте найбільше?

— Облаштуванню озера Гуль-
ківка та прилеглої до нього тери-
торії. Сьогодні бориспільці мають 
прекрасне місце для відпочинку та 
прогулянок. Для малечі встанов-
лено елементи ігрових майданчи-
ків, планується згодом доповни-
ти їх спортивними. Головне, що є 
підтримка мешканців округу що-
до благоустрою цієї території, об-
лаштування дитячих гойдалок, при-

ведення до ладу території ігрово-
го майданчика. Згодом залишить-
ся доробити відрізок дороги, який 
з’єднує вулицю В. Лисиці з Польо-
вою та завершити благоустрій те-
риторії навколо озера. 

Пишаюся тим, що за останні роки 
у місті збудовано нові освітні закла-
ди: Бориспільський академічний лі-
цей, ДНЗ «Віночок», розпочато бу-
дівництво ДНЗ на вул. Момота, че-
кає на добудову НВК ім. К. Могилка.                                                                                                                 
Приміщення шкіл потребують роз-
ширення. Якщо раніше деякі закла-
ди освіти працювали в одну зміну, 
то зараз тільки двохзмінка.                                                                                      

Боляче, що карантин вніс корек-
тиви у життєдіяльність міста, але 
вірю, що все налагодиться. Вирі-
шення всіх важливих для громади 
питань я, як депутат, завжди під-
тримую.

— Що не вдалося зробити, а 
хотілося б?

— Найбільшою багаторічною 
проблемою є стан полігону твер-
дих побутових відходів. І це питан-
ня турбує мене не тільки як депу-
тата округу, а й як мешканку мікро-
району. Хочеться, аби в Борисполі 
обов’язково був побудований сміт-
тєпереробний завод.

На моєму окрузі ще залишилися 
дороги, що потребують капітально-
го ремонту: на вул. Сагайдачного, 

Кропивницького, Семиренка, Тю-
тюнника, Данила Галицького, Гра-
бовського та ін. Необхідно закін-
чити асфальтування доріг на вул. 
Зарічна, Черняховського, Солов’ї-
на, пров. Польовий, Лісовий. Але 
мікрорайон швидко розбудовуєть-
ся, тож і нових вулиць буде більше. 

— І під завершення депутат-
ської каденції дозволю запита-
ти: не шкодуєте, що стали депу-
татом від політичної сили?

— А гуртом легше і батька бити. 
Ні, не шкодую, це великий досвід. 
Якщо люди довірили, обрали ме-
не депутатом, то маю це за честь. Я 
роботи не боюся, і будь-якій спра-
ві віддаюся на всі 100%. Пройде час 
– гордо зможу сказати: ці об’єкти 
вдалося впорядкувати саме нам. А 
якщо люди і надалі довірять працю-
вати – не підведу! 

• Майданчик біля озера Гульківка. 

• Майданчик на вул. Котляревського.

• Вул. Польова.

• Вул. Успенського.• Тротуар на вул. Польова.

« Гарний тандем у спільній роботі на благо 
міста є дуже позитивним»
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ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

10 липня 2020 р. з 09:00 буде проводитись встановлення меж земельної 
ділянки ПрАТ «Київобленерго» в с. Проців Бориспільського р-ну в Київської 
обл. Просимо користувачів суміжних ділянок по вул. Жовтнева: Усенко Н.О. , 
Тютюн Т.П; по вул. Першотравнева  Комендяк Л. Є. , Конобрицька Г. М., Гнатюк 
Г.Ф., Ковбасюк К.М., Хмилевський І.Л., Гур'янова Н. А., Кияшко Н. В., Кізім С.В., 
Кравченко В.А., Гончаренко Л. А., Хворостянко В. М. з’явитися для приймання 
межових знаків на зберігання i підписання відповідного акта.

10 липня 2020 р. o 12:00 буде прово-
дитись встановлення меж земельної 
ділянки ПрАТ «Київобленерго» в м. 
Бориспіль по вул. Шолом-Алейхема в 
Київської обл. Просимо користувачів 
суміжних ділянки: Момот В.М., Бондар 
І. М. та Бондар М.М.,  з’явитися для при-
ймання межових знаків на зберігання i 
підписання відповідного акта.

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.

Ухвалені Центральною виборчою комісією процедури 
забезпечать можливість для громадян обирати місцеву владу 
в тих громадах, де вони фактично проживають
Для забезпечення реалізації права голосу громадян України безвідносно до реєстрації їхнього місця проживання Центральна виборча комісія 

прийняла такі постанови: 
 від 18 травня 2020 року № 88 “Про Порядок розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 8 

Закону України “Про Державний реєстр виборців” (цей Порядок спрямований на реалізацію виборчих прав як внутрішньо переміщених осіб, так і 
інших виборців, які з певних причин вимушені проживати не за місцем своєї реєстрації) та від 11 червня 2020 року № 103 “Про Порядок визначення 
виборчої адреси виборця, який не має зареєстрованого місця проживання”.

Ці постанови набули чинності з 1 липня 2020 року. 
Ухвалені Порядки визначають процедури розгляду органом ведення Державного реєстру виборців мотивоване звернення громадянина України 

щодо зміни або визначення виборчої адреси виборця.
Заяву щодо зміни або визначення виборчої адреси до органу ведення Державного реєстру виборців можна подати як у паперовій, так і в елек-

тронній формі з використанням мережі Інтернет (www.drv.gov.ua, сервіс “Кабінет виборця”). Заява в паперовій формі може бути подана особисто 
або через уповноважену особу, повноваження якої оформлено відповідно до законодавства. До заяви додається копія документа, що обґрунтовує 
зміну або визначення виборчої адреси виборця.

Таким чином, вже на найближчих місцевих виборах зможуть проголосувати, попередньо здійснивши процедуру щодо зміни або визначення 
виборчої адреси, і ті громадяни, які раніше не мали такої можливості.

УВАГА.  Така заява може бути подана у будь-який час, але не пізніше ніж на п'ятий день з дня початку виборчого процесу. Окрім того, виборець 
може звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців з новою заявою не раніше ніж через 180 днів після дати внесення до Реєстру 
останньої зміни виборчої адреси такого виборця.

Адреса відділу:  вул. Шевченка, буд.4, м.Бориспіль, тел.(04595) 6-72-84.
Відділ ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету Бориспільської міської ради
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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 "Жіночий рай" (16+)
11.25 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 1.45, 4.50 

Суспільна студія. Марафон
15.10 UA:Спорт
15.25 "Грандіозні проекти: Австралія"
16.30, 18.55 "Супер-Чуття"
17.30 Наші гроші
19.20 "Боротьба за виживання"
20.30 "Дикі тварини"
21.25 Кубок України з футболу. Фінал. 

ФК "Динамо" (Київ) - ФК "Ворскла" 
(Полтава)

22.15 Погода (у перерві)
23.50, 3.50 Пліч-о пліч
0.00 Спільно
4.00 Енеїда

4.25 #ВУКРАЇНІ

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, 4.35 ТСН
9.25 "Життя відомих людей 2020"
10.20 "Життя відомих людей 2019"
11.15 "Любий, ми переїжджаємо"
11.40, 13.20, 15.00 "Міняю жінку 14"
17.10 Мелодрама "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.30 Комедія "Кухня"
22.30, 2.30 Комедія "Джуніор"
0.35 Бойовик "Меркурій у небезпеці"
5.30 "Українські сенсації"

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

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "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, 1.35 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
20.55 "Вещдок. Особый случай. Привет 

из прошлого"
23.50 Х/ф "Циган"
3.05 "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, 3.50 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 "Сонячний листопад" 5, 6 с. 

(12+)
23.30 Т/с "Все ще буде" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Все ще буде" (12+)

ICTV.
4.10 Скарб нації

4.15 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 10.05 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.00, 13.20, 21.25 Т/с "Розтин покаже" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.25, 16.20 Х/ф "Гра" (16+)
16.25 Х/ф "Рахунок" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
23.20 Х/ф "Злочинець" (16+)
1.20 Х/ф "Арсенал" (18+)
2.50 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/ф
7.20 Варьяти (12+)
9.20 Т/с "Грімм" (16+)
11.40 Х/ф "Знакомтесь Дейв"
13.20 Екси (16+)

15.20 Кохання на виживання (16+)
17.10, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Оптом дешевше"
22.50 Х/ф "Оптом дешевше 2"
0.20 Т/с "Загублені" (16+)
2.05 Служба розшуку дітей
2.10 Зона ночі
4.10 Абзац

СТБ.
7.00 "Все буде добре!"
8.50 Т/с "Коли ми вдома"
10.15 "Ультиматум" (16+)
14.15, 14.50 Т/с "Кріпосна" (16+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.15 "Один за всіх" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "За вітриною" (12+)
22.50 Т/с "Лінія світла"
0.40 Х/ф "Ідеальний голос 3" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.30, 18.45 "Джедаі"
7.00 Х/ф "Викрадення літака"
8.45 Х/ф "Бейтаун поза законом"
10.35 "Помста природи"

11.05, 17.15 "Загублений світ"
14.00 Х/ф "Випадковий шпигун"
15.30 Х/ф "Кришталеві черепи"
19.15 Т/с "Опер за викликом-4"
20.10 Т/с "Ментівські війни. Харків"
21.55 Т/с "CSI: Місце злочину-13"
23.40 Т/с "CSI: Місце злочину-12"
2.05 "Облом.UA."
4.20 29 тур ЧУ з футболу "Десна"- "Колос"

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00 М/ф "Як жінки чоловіків продавали"
7.15 М/ф "Як козаки наречених 

визволяли"
7.50, 16.50, 20.50, 2.40 "Випадковий 

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

"Свідок"
9.00 Х/ф "Доброго ранку!"
10.45, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Будьте здоровi"
14.00, 1.00, 3.10 "Речовий доказ"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Склад злочину"
4.10 "Правда життя"

СЕРЕДА, 8 ЛИПНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 6 ЛИПНЯ — 12 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 "Жіночий рай" (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: Австралія"
16.30, 18.55 "Супер-Чуття"
17.30 Схеми. Корупція в деталях
19.20 "Особливий загін"
20.30 "Дикі тварини"
21.40 Наші гроші
22.15 Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
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 "Любий, ми переїжджаємо"
11.40, 13.30, 15.05 "Міняю жінку 14"
17.10 Мелодрама "Вітер кохання
19.00 "Секретні матеріали 2020",
20.30 Комедія "Кухня"
22.30 Комедія "Фейкові копи"
0.25 Бойовик "Місія сереніті"
2.25 Трилер "Екс махіна"
5.30 "Українські сенсації"

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, 1.30 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"

21.00 "Вещдок. Особый случай. Привет 
из прошлого"

23.50 Х/ф "Циган"
3.00 "Орел і Решка. Шопінг"
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.50 

Сьогодні
9.30, 4.40 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 "Сонячний листопад" 3, 4 с. 

(12+)
23.20 Контролер
0.00 Т/с "Будинок який" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Будинок який" (12+)

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 20.15 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті

8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05 Секретний фронт
10.55, 13.20, 21.25 Т/с "Розтин покаже" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.20 Х/ф "Живі"
17.10 Х/ф "Нічний політ" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.25 Х/ф "Гра" (16+)
1.45 Х/ф "Старим тут не місце" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/ф
7.20 Варьяти (12+)
9.20 Т/с "Грімм" (16+)
11.20 Х/ф "Як Грінч украв Різдво"
13.20 Екси (16+)
15.20, 19.00 Аферисти в мережах (16+)
20.50 Х/ф "Клік: із пультом по життю" 

(16+)
22.50 Х/ф "Не займайте Зохана" (16+)
1.00 Т/с "Загублені" (16+)
2.00 Зона ночі
4.10 Абзац

СТБ.
7.00 "Все буде добре!"
8.50 Т/с "Коли ми вдома"
10.20 "Ультиматум" (16+)
14.15, 14.50 Т/с "Кріпосна" (16+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.15 "Один за всіх" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "За вітриною" (12+)
22.50 Т/с "Лінія світла"
0.40 Х/ф "Ідеальний голос 2" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.30, 18.45 "Джедаі"
7.00 Х/ф "Наутилус: Повелитель океану"
8.35 Х/ф "Імперія акул"
10.10 "Помста природи"
10.40, 17.20 "Загублений світ"
13.30 Х/ф "Онг Бак"
15.25 Х/ф "Майстер тай-цзи"
19.15 Т/с "Опер за викликом-4"
20.10 Т/с "Ментівські війни. Харків"
22.00 Т/с "CSI: Місце злочину-13"
23.45 Т/с "CSI: Місце злочину-12"
2.10 "Облом.UA."

НТН.
5.00 "Top Shop"

6.00 М/ф "Умка"

7.10 М/ф "Як козаки у футбол грали"

7.50, 16.50, 20.50, 2.40 "Випадковий 

свідок"

8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.10 

"Свідок"

9.00 Х/ф "Постріл у спину"

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

12.50 "Свідок. Агенти"

14.00, 1.05, 3.10 "Речовий доказ"

18.20 "Будьте здоровi"

19.30 "Легенди карного розшуку"

0.15 "Склад злочину"

4.10 "Правда життя"

ВІВТОРОК, 7 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+)
10.30 Т/с "Жіночий рай" (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: Австралія"
16.30, 18.55 "Супер-Чуття"
17.30, 20.30, 22.45 "Дикі тварини"
19.20 "Особливий загін"
21.40 Святі та грішні
0.00 Бюджетники
4.00 Пліч-о-пліч

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, 4.35 ТСН

9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2020"
11.15, 11.45, 3.30 "Любий, ми 

переїжджаємо"
12.10, 13.05, 14.00, 14.55, 15.50 

"Розсміши коміка 2020"
17.10 Мелодрама "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.30 Комедія "Кухня"
22.30, 5.30 "Гроші 2020"
23.45 "Дубінізми 2020"
0.05, 1.50 Х/ф "Судний день"

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

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10 "Ранок з ІНТЕРом"
9.20 Ранок з ІНТЕРом
10.00, 18.00, 19.00, 1.50 "Стосується 

кожного"
11.50, 12.25 Х/ф "Тримай у полі зору"
14.05 Х/ф "Знайомство за шлюбним 

оголошенням"

15.50 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особый случай. Привет 

из прошлого"
23.50 Х/ф "Циган"
3.20 "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, 3.40 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 "Сонячний листопад" 1, 2 с. 

(12+)
23.30 Т/с "Любов з закритими очима" 1, 2 

с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Любов з закритими очима" (12+)

ICTV.
4.40 Скарб нації
4.50 Еврика!

4.55 Служба розшуку дітей
5.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.45 Громадянська оборона
6.35 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Не дай себе обдурити
11.35, 13.20 Т/с "Розтин покаже" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.20 Х/ф "13-й район" (16+)
17.00 Х/ф "13-й район. Цегляні маєтки" 

(16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.10, 21.20 Х/ф "Нічний політ" (16+)
22.05 Свобода слова
23.55 Х/ф "Справжня мужність" (16+)
1.55 Х/ф "Арсенал" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/ф
7.20 Варьяти (12+)
7.50 Improv Live Show (12+)
8.50 Х/ф "Тупий і ще тупіший" (16+)
10.50 Х/ф "Оз: Великий і могутній"
13.10 Х/ф "Красуня і чудовисько"

15.30 Таємний агент
19.00 Аферисти в мережах (16+)
20.50 Х/ф "Поїздка в Америку"
23.00 Х/ф "Знакомтесь Дейв"
0.50 Х/ф "Краще не дивись" (16+)
2.20 Служба розшуку дітей
2.25 Зона ночі
4.10 Абзац

СТБ.
5.15, 8.50 Т/с "Коли ми вдома"
7.00 "Все буде добре!"
11.20 "Ультиматум" (16+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
14.50 Т/с "Ультиматум" (16+)
15.35 Т/с "Кріпосна" (16+)
18.15 "Один за всіх" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "За вітриною" (12+)
22.50 Т/с "Лінія світла"
0.40 Х/ф "Ідеальний голос" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.30, 18.45 "Джедаі"
7.00 Т/с "Опер за викликом-3"
10.00 "Помста природи"

10.35 "Загублений світ"
14.15 Х/ф "Зворотна тяга"
16.50 Х/ф "Закляті вороги"
19.15 Т/с "Опер за викликом-4"
20.10 Т/с "Ментівські війни. Харків"
22.00 Т/с "CSI: Місце злочину-13"
23.45 Х/ф "Ефект близнят: Меч 

імператора"
1.25 Т/с "CSI: Місце злочину-12"
2.05 "Облом.UA."

НТН.
5.00 "Top Shop"
5.50 М/ф "Вінні Пух"
6.35, 16.50, 20.50, 4.00 "Випадковий 

свідок"
7.25 Х/ф "Небезпечно для життя!"
9.10 Х/ф "Обережно, бабуся!"
10.50, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 3.30 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.00, 3.00, 4.05 "Речовий доказ"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 Х/ф "Рейд - 2" (18+)
4.35 "Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 6 ЛИПНЯ
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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 "Жіночий рай" (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: Австралія"
16.30, 18.55, 20.30 "Супер-Чуття"
17.30 Бюджетники
19.20 "Боротьба за виживання"
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, 4.35 ТСН
9.25 "Життя відомих людей 2020"

10.15 "Життя відомих людей 2019"
11.10 "Любий, ми переїжджаємо"
11.35, 13.25 "Одруження наосліп - 4"
15.00 "Одруження наосліп - 5"
17.10 Мелодрама "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45 Комедія "Кухня"
21.45 "Право на владу 2020"
0.30 Трилер "Час"
2.20 Жахи "Виття: переродження"
5.30 "Українські сенсації"

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

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "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, 1.40 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"

20.55 "Вещдок. Особый случай. Привет 
из прошлого"

23.50 Х/ф "Циган"
3.10 "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, 3.50 Реальна містика
12.45 Агенти справедливості (12+)
14.45, 15.30 Т/с "Жіночий лікар - 3" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Сонячний листопад" 7, 8 с. 

(12+)
23.20 Слідами
0.00 Т/с "З мене досить" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "З мене досить" (12+)

ICTV.
4.15 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті

8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
11.05, 13.20 Т/с "Рішає Оністрат" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.25 Х/ф "Людина пітьми" (16+)
16.50 Х/ф "Еволюція"
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Анти-зомбі
21.25 Т/с "Розтин покаже" (16+)
23.25 Х/ф "Денне світло" (16+)
1.30 Х/ф "Співучасник" (16+)
3.20 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/ф
7.20 Варьяти (12+)
9.20 Т/с "Грімм" (16+)
11.20 Х/ф "Клік: із пультом по життю" 

(16+)
13.20 Екси (16+)
15.20 Заробітчани
17.10, 19.00 Хто зверху? (12+)
20.50 Х/ф "Твої, мої і наші"
22.30 Х/ф "Сусіди" (18+)
0.20 Т/с "Загублені" (16+)
2.00 Служба розшуку дітей

2.05 Зона ночі
4.10 Абзац

СТБ.
7.00 "Все буде добре!"
8.50 Т/с "Коли ми вдома"
10.35 "Ультиматум" (16+)
14.15, 14.50 Т/с "Кріпосна" (16+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.15 "Один за всіх" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "За вітриною" (12+)
22.50 Т/с "Лінія світла"
0.40 Х/ф "Знайомтеся, Джо Блек" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.30, 18.45 "Джедаі"
7.00 Х/ф "Хранителі скарбів"
8.50 Х/ф "Зіткнення"
10.30 "Помста природи"
10.50 "Рішала-2"
12.50, 17.15 "Загублений світ"
13.50 Х/ф "Загадки Сфінкса"
15.25 Х/ф "Храм черепів"
19.15 Т/с "Опер за викликом-4"
20.15 Т/с "Ментівські війни. Харків"
22.00, 0.40 Т/с "CSI: Місце злочину-13"
23.45 Т/с "CSI: Місце злочину-12"

1.30 "Облом.UA."

4.20 29 тур ЧУ з футболу "Зоря"- 

"Олександрія"

НТН.

5.00 "Top Shop"

6.00 М/ф "Повернення блудного папуги"

7.20 М/ф "Як козаки куліш варили"

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 "Сумка інкасатора"

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

12.50 "Вартість життя"

14.05, 1.05, 3.15 "Речовий доказ"

18.20, 4.15 "Правда життя"

19.30 "Легенди карного розшуку"

0.15 "Склад злочину"

ЧЕТВЕР, 9 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 "Жіночий рай" (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: Австралія"
16.30, 18.55, 20.30 "Супер-Чуття"
17.00, 21.40 "Дикі тварини"
17.25 VoxCheck
17.30, 4.25 Перша шпальта
19.20 "Боротьба за виживання"
22.15 Світова медицина. Індія - янголи 

Махараштра
22.45 Світова медицина. Індія - воїни-

цілителі
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, 4.45 ТСН
9.25 "Життя відомих людей 2020"
10.20 "Життя відомих людей 2019"
11.15 "Любий, ми переїжджаємо"
12.20, 14.40 "Одруження наосліп - 5"
17.10 Мелодрама "Вітер кохання
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.30 "Ліга сміху. Дайджест 2020"
21.50, 23.35, 3.00 "Вечірній квартал"
1.20 Комедія "Фейкові копи"
5.55 "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"
4.40 "Орел і Решка. Шопінг"
5.20 "Телемагазин"
5.50 "Мультфільм"

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
11.30 Т/с "Втрачені спогади" 1, 3 с. (12+)
15.30 Т/с "Втрачені спогади" (12+)
16.00 Т/с "Жіночий лікар - 3" (16+)
20.10 Гучна справа
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "Я теж його люблю" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Я теж його люблю" (12+)

ICTV.
4.10 Скарб нації

4.15 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 0.40 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Анти-зомбі
11.05, 13.20 Х/ф "Еволюція"
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Х/ф "Великий тато" (16+)
15.10, 16.20, 22.55 "На трьох" (16+)
17.25, 20.10 Дизель-шоу (12+)
18.45 Факти. Вечір
1.05 Х/ф "Людина пітьми" (16+)
2.40 Х/ф "Співучасник" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/ф
7.20, 0.40 Варьяти (12+)
9.20 Т/с "Грімм" (16+)
12.10 Топ-модель по-українськи (16+)
16.50 Х/ф "Поїздка в Америку"

19.00 Х/ф "Проблемне дитя"
20.20 Х/ф "Проблемне дитя 2"
22.10 Х/ф "Сусіди 2" (18+)
23.50 Т/с "Загублені" (16+)
2.00 Служба розшуку дітей
2.05 Зона ночі
5.10 Стендап шоу (16+)

СТБ.
6.55 "Врятуйте нашу родину - 4" (16+)
9.10, 19.00 "Наречена для тата 3" (12+)
11.05, 14.50, 18.15 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
20.50, 22.45 Х/ф "Мама мимоволі" (16+)
0.00 Т/с "Лінія світла"

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.30, 18.45 "Джедаі"
7.00 Х/ф "Життя обману"
8.45 Х/ф "2012: Наднова"
10.15 "Помста природи"
11.05, 17.25 "Загублений світ"
14.05 Х/ф "Кінг Конг"
19.15 Х/ф "Чорна вода"

21.10 Х/ф "Вітряна ріка"
23.05 Х/ф "Литовське весілля"
1.00 Т/с "CSI: Місце злочину-13"
1.50 "Облом.UA."
4.20 "Цілком таємно-2017"

НТН.

5.00 "Top Shop"
6.00 М/ф "Казка про царя Салтана"
7.25 М/ф "Як козаки сіль купували"
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 "Корпус генерала Шубнікова"
10.45, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50, 4.10 "Правда життя"
14.00, 1.05, 3.10 "Речовий доказ"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Склад злочину"

П'ЯТНИЦЯ, 10 ЛИПНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 6 ЛИПНЯ — 12 ЛИПНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 М/с "Попелюшка"
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.30, 2.30, 5.30 

Новини
7.15 М/с "Листи від Фелікса"
8.20 Додолики
9.05, 2.50 Енеїда
10.10 Х/ф "Брехати, щоб бути ідеальною"
12.00 "Дикі тварини"
12.30 Зробіть мені тату 2.0
13.00 Нові погляди на плацебо
13.30 Світова медицина. Індія - янголи 

Махараштра
13.55 Світова медицина. Індія - воїни-

цілителі
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 "Вірний. Пристрасть і злочин" 

(16+)

1.00 Святі та грішні
1.55 #ВУКРАЇНІ
3.45 Сильна доля
4.35 Бюджетники

КАНАЛ "1+1".
7.00, 4.10 "Життя відомих людей 2020"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00, 14.20 "Світ навиворіт"
12.00 "Любий, ми переїжджаємо"
15.20 Бойовик "Залізний кулак"
17.15 Бойовик "Я, робот"
19.30, 5.25 ТСН
20.15 "Вечірній квартал"
22.00 "Українські сенсації 2020"
23.10, 0.10 "Світське життя. 2020"
1.05 "Ліга сміху. Дайджест 2020"
2.25 Жахи "Виття: переродження"

ІНТЕР.
6.40 "Слово Предстоятеля"

6.45 Х/ф "Як посварився Іван Іванович з 
Іваном Никифоровичем"

8.00 "Шість соток"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Дачна поїздка сержанта 

Цибулі"
12.30 Х/ф "Солдат Іван Бровкін"
14.10 Х/ф "Іван Бровкін на цілині"
16.00 Х/ф "Максим Перепелиця"
17.50, 20.30 Т/с "Пристрасті по Зінаїді" 

(12+)
20.00, 2.25 "Подробиці"
22.40 Концерт "Іванушкі International. 20 

років"
0.45 Х/ф "Він, вона і я"
2.55 "Орел і Решка. Дива світу"
3.45 "Орел і Решка. Івлєєва vs. Бєдняков"
4.30 "Подорожі в часі"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 3.15 Реальна містика
9.00 Т/с "Сонячний листопад" 1, 6 с. (12+)
15.20 Т/с "Сонячний листопад" 7, 8 с. 

(12+)

17.00 Т/с "Таксистка" 1, 2 с. (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Таксистка" (12+)
23.00 Т/с "Будинок надії" 1, 3 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Будинок надії" (12+)

ICTV.
4.40 Скарб нації
4.50 Еврика!
5.00 Факти
5.25 Т/с "Марк + Наталка" (16+)
7.35 "На трьох" (16+)
10.30, 13.00 Т/с "Розтин покаже" (16+)
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф "Злочинець" (16+)
16.25 Х/ф "Миротворець" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Місія нездійсненна-4: 

Протокол Фантом" (16+)
21.40 Х/ф "Джек Райан: Теорія хаосу" 

(16+)
23.35 Х/ф "Святий" (16+)
1.45 Х/ф "Старим тут не місце" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.25 Kids' Time
6.05 М/ф "Лоракс"
7.30 Таємний агент
8.40, 1.00 Варьяти (12+)
12.20 Хто зверху? (12+)
16.10 Х/ф "Проблемне дитя"
17.40 Х/ф "Проблемне дитя 2"
19.20 Х/ф "Лисий нянька: Спецзавдання"
21.00 Х/ф "Скарб Амазонки" (16+)
22.50 Х/ф "Не займайте Зохана" (16+)
2.30 Зона ночі
5.10 Стендап шоу (16+)

СТБ.
5.15 Т/с "Лінія світла"
6.55 Т/с "Коли ми вдома"
7.25 Х/ф "Мама мимоволі" (16+)
9.50 "Неймовірна правда про зірки"
10.50 Т/с "Місто закоханих" (12+)
17.05, 0.40 "Хата на тата" (12+)
19.00 "МастерШеф Професіонали 2" 

(12+)
21.45 "Х-Фактор - 10"

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
8.00 "Загублений світ"
13.45 Х/ф "Єдиний"
15.15 Х/ф "Перлини дракона"
16.50 Х/ф "Великий переполох у малому 

Китаї"
18.45 Х/ф "Чорна маска"
20.40 Х/ф "Час скажених псів"
22.10 Х/ф "Поворот з Тахо"
23.55 Х/ф "Останній акулячий торнадо. 

Час настав"

НТН.
5.00, 4.45 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Було у батька три сини"
8.45 Х/ф "Підірване пекло"
10.30 Х/ф "Право на постріл"
12.10 "Легенди карного розшуку"
15.30, 3.10 "Випадковий свідок"
18.05 "Круті 90-ті"
19.00, 2.40 "Свідок"
19.30 Х/ф "Кухарка"
21.00 Х/ф "Бінго Бонго"
23.00 Х/ф "Великий вибух" (18+)
1.00 "Жорстокий спорт"

СУБОТА, 11 ЛИПНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 М/с "Попелюшка"
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.00, 2.30, 5.30 

Новини
7.15 М/с "Листи від Фелікса"
8.15 "Шо? Як?"
9.00 Божественна літургія Православної 

Церкви України у день славних і 
всехвальних першоверховних 
апостолів Петра і Павла

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 Д/ф "Америка.Тропічний ліс: 

Південна Америка"

21.20 "Супер-Чуття"
22.00 Х/ф "Гаспар їде на весілля" (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, 2.50 "Світ навиворіт"
17.05 Бойовик "Три ікси"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 Бойовик "Три ікси-2: новий рівень"
22.50 Бойовик "Щасливе число слевіна"
0.50 Комедія "Ноттінг-гілл"

ІНТЕР.
5.40 Х/ф "Дачна поїздка сержанта Цибулі"

7.00 "Концерт Влада Ситника"
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 "Після весілля"
22.30 Х/ф "Максим Перепелиця"
0.20 "Вещдок"
2.55 "Орел і Решка. Шопінг"
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50 Сьогодні
6.50 Реальна містика
9.10 Т/с "Вір мені" (12+)
13.20 Т/с "Я теж його люблю" (12+)
17.10 Т/с "Німа" 1, 2 с. (16+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Німа" (16+)
22.50 Шоу Братів Шумахерів

0.50 Т/с "Рідна кров" 1 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Рідна кров" (12+)

ICTV.
4.05 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Факти
4.50, 7.15 Анти-зомбі
5.30, 8.05 Громадянська оборона
6.20 Секретний фронт
9.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
11.45, 13.00 Х/ф "Миротворець" (16+)
12.45 Факти. День
14.15 Х/ф "Джек Райан: Теорія хаосу" 

(16+)
16.10 Х/ф "Місія нездійсненна-4: 

Протокол Фантом" (16+)
18.45 Факти тижня
20.50 Х/ф "Поклик вовка" (16+)
22.55 Х/ф "Переслідуючи "Красний 

Октябрь" (16+)
1.30 Х/ф "Ніндзя-убивця" (18+)
3.05 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.05 Kids' Time
6.05 М/ф
7.10, 1.20 Варьяти (12+)
8.20 Таємний агент
10.50 М/ф "Містер Лінк: Загублена ланка 

еволюції"
12.20 Х/ф "Оптом дешевше"
14.10 Х/ф "Оптом дешевше 2"
16.00 Х/ф "Лисий нянька: Спецзавдання"
17.40 Х/ф "Скарб Амазонки" (16+)
19.40 Х/ф "Тварина"
21.00 Х/ф "Ціпонька" (16+)
23.00 Х/ф "П'ятдесят відтінків сірого" 

(18+)

СТБ.
8.45 "Вірні друзі: невідома версія" (12+)
9.40 "Біле сонце пустелі: невідома версія" 

(12+)
10.30 "МастерШеф Професіонали 2" 

(12+)
13.25 "Хата на тата" (12+)
19.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
19.55 "Один за всіх" (16+)

22.10 "Я соромлюсь свого тіла" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
7.50, 23.50 "Загублений світ"
12.50 Х/ф "Закон доблесті"
14.45 Х/ф "Тактична сила"
16.20 Х/ф "В'язень"
18.00 Х/ф "Не виходь!"
20.00 Х/ф "Веселі канікули"
21.45 Х/ф "Відплата"

НТН.
5.45 Х/ф "Будні карного розшуку"
7.15 "Слово Предстоятеля"
7.20 "Страх у твоєму домі"
10.55 Х/ф "Кухарка"
12.10 Х/ф "Це було в Пенькові"
14.05 Х/ф "Салма та Салім"
17.00 Х/ф "Бінго Бонго"
19.00 Х/ф "Летять журавлі"
20.50 Х/ф "Балада про солдата"
22.30 Х/ф "Вулиці крові" (18+)
0.25 Х/ф "Великий вибух" (18+)

НЕДІЛЯ, 12 ЛИПНЯ

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96
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Тел.: 067-337-37-55

БУРІННЯ 
СВЕРДЛОВИН 

НА ВОДУ
Гарантія     Якість

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

НЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
Щасливе с., Лютнева, 29 вул., 4/5, 22,4 кв.м, 8 км 

від с.м. «Бориспільська», маршрутка №807 від 
с.м. «Харківська». Тел.: 0 67 7356009, 0 66 3507891.

3-К. КВАРТИРИ

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

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

БУДИНКИ

Бориспіль
Бандуристів, 17, 79 кв.м, цегляний, 3 кімнати, 

с/в у будинку, газ, світло, вода, 5 соток під забу-
дову, погріб, 874500. Тел.: 0 95 0691058 (Viber) 
Людмила. Документи, фото і відео скину на Вай-
бер. Телефонуйте.

СУЛИМІВСЬКЕ-2, ДАЧА В С/Т, 50 КВ.М. БУ-
ДИНОК З ДОБРОТНОГО ДЕРЕВА, ОБКЛАДЕ-
НИЙ ЦЕГЛОЮ, ВЕРАНДА З ВИГЛЯДОМ В САД, 
КУХНЯ, ЕЛЕКТРОСАУНА, КАМІН НА ДРОВАХ, 
ДУШ, ТУАЛЕТ, ПОГРІБ, ВСІ МЕБЛІ, ТЕХНІКА, 
9 СОТОК, ВОДА ЗІ СВЕРДЛОВИНИ. КРИТА 
ПАРКОВКА ДЛЯ МАШИНИ, ФРУКТОВИЙ САД, 
ПОРЯД ОЗЕРО (МОЖНА КУПАТИСЬ, ЛОВИТИ 
РИБУ). ДОСТОЙНІ СУСІДИ, 800 000 ГРН. ДО МЕ-
ТРО «ХАРКІВСЬКА» — 40 КМ, ДО БОРИСПОЛЯ 
— 18 КМ, ДО БАРИШІВКИ - 10 КМ. ФОТО СКИ-
НУ НА ВАЙБЕР. ТЕЛ.: 0 67 7453552, 0 66 4191817, 
ЗІНАЇДА. 

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 де-
рева, 40 соток, 405000 грн, господар. Тел.: 0 97 
8797832, 0 66 3805527.

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

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

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

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

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Здам
Бориспіль

1-к.кв., район школи №3. Тел.: 0 50 5456870.
Кімнату в приватному будинку, р-н макдональдса, 

2500 грн. Тел.: 0 96 0121246.
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.

Півбудинку, р-н районної лікарні, 2 кімнати, холо-
дильник, зручності на вулиці, 4000 грн. Тел.: 0 96 
0121246.

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

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

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

ЗОШ №6 (вул. Головатого, 19) запрошуємо на по-
стійну роботу двірника, робітника по ремонту та об-
слуговуванню службових приміщень, секретаря-ді-
ловода, кухаря з посвідченням. Тел.: 0 67 4570661, 
0 93 8601014.

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

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. 

Робота для сімейної пари з досвідом обслугову-
вання заміських садиб (дім, сад, город). Надаємо 
житло на еко-садибі. Активні, працьовиті, з бажан-
ням жити і працювати за містом. З/п + бонуси. Тел.: 
0 68 1242420.

Київ
Охоронці запрошуються в охоронну компанію 

м. Києва. З/п від 6000грн. Гр 7/7 днів, вахтовий 
метод роботи. Тел.: 0 67 2402023. 

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.

ШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

Шукаю роботу садівником (хозробітником), 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.

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяче ліжко-гойдалка з шухлядою, дитяча ко-

ляска (трость). Тел.: 0 66 3836880.

ОБЛАДНАННЯ

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

9366931.

ТВАРИНИ

Бориспіль

КОБИЛУ МОЛОДУ 4 Р., МАСТЬ ГНІДА, ОБ'ЇЖ-
ДЖЕНА, РАЗОМ З СІДЛОМ ВУЗДЕЧКОЮ І НЕ-
ДОУЗДКОМ, Є ВЕТ.ПАСПОРТ ТА ЩЕПЛЕННЯ, 
15 000 ГРН, ТОРГ. З ДОСТАВКОЮ НЕ БІЛЬШЕ 
30 КМ ВІД БОРИСПОЛЯ. ТЕЛ.: 0 99 1573137, 
ТЕТЯНА. 

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-стул-
ковий; шифанер плательний, новий; холодильник; 
газовий балон; плитка на 2 конфорки. Тел.: 0 97 
3012661.

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 колібр, гіль-
зи латунні, пластикові, 12, 16 колібр 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. 

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.  Давно назрілі змі-
ни у вашім житті нарешті 
відбудуться. Може бути, 

з'явиться можливість познайоми-
тися з людьми, які вплинуть на ва-
шу долю. 

ТЕЛЕЦЬ. Вас можуть по-
радувати або спантеличи-
ти постійні переїзди з міс-

ця на місце. Виявите щирий і актив-
ний інтерес до справ близьких лю-
дей.

БЛИЗНЮКИ. Актив-
ний і плідний період. Ви 
знайдете гармонію та 

відчуєте радість життя. Виявите 
терпіння та ласку стосовно близь-
ких людей.

РАК.  Постарайтеся зроби-
ти над собою зусилля, пере-
стати напружуватися і гар-

ненько відпочити. Не варто зациклю-
ватися на питаннях матеріальних благ.

ЛЕВ.  Ви відчуєте якусь си-
лу, яка дозволить вам бра-
тися за справи, які рані-

ше викликали непевність, бути то-
вариським і розкріпаченим у будь-
який ситуації.

ДІВА.   Вас може пона-
дити нова робота, але не 
поспішайте все міняти, 
спершу варто з'ясувати 

деталі. Можуть з'явитися неприєм-
ні новини. Варто виділити час для 
спілкування з друзями.

ТЕРЕЗИ.  Складний і на-
пружений період у бага-
тьох відносинах. Варто 

прикласти зусилля, щоб одержа-
ти бажане. Несподіване багатство 
вам у руки саме не впаде.

СКОРПІОН. Ви можете 
успішно впоратися з на-
складнішими завдання-

ми, які раніше представлялися не-
розв'язними. Віднесіться з обереж-
ністю до нових ділових пропозицій.

СТРІЛЕЦЬ.   Прекрас-
ний період для творчос-
ті та кар'єри. Ваша пра-
цездатність буде дивува-

ти навколишніх. Зосередженість і 
енергія принесуть прибуток.

КОЗОРІГ. Вам залишило-
ся прикласти для досяг-
нення ваших цілей зовсім 

небагато зусиль. Потрібний остан-
ній ривок і віра в себе. Можна здійс-
нювати навіть найсмиливіші задуми.

ВОДОЛІЙ. Постарайте-
ся ні з ким не спереча-
тися, щоб не злякати іди-

лію. Якщо вам запропонують до-
помогу, не відмовляйтеся.

РИБИ.  Ідеї, які вас будуть 
відвідувати, варто одразу 
ж випробувати на практи-

ці. На роботі в авантюри краще не 
лізти та в інтригах не брати участь. 
Оригінальність мислення дозволить 
легко впоратися з проблемами.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 6 - 12 ЛИПНЯ


