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 � ПОВЕРНУЛИ НЕ ТУДИ

 � ДАЛИ ДОБРО

 � ПОКИ ПЕРЕМОВИНИ

 � Капітальний ремонт проблемного відрізка дороги на 
село Дударків повз колишні проміньські сади, яка має 
стати малою об’їзною, призупинили. Причини з’ясовували 
«Вісті».

НА ПАУЗІ 100 м 
ДОРОГИ НА ДУДАРКІВ 

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

«Вісті» побували на місці будів-
ництва дороги. Дорожнє «корито» 
уже майже засипане шаром ЩПС 
(щебнево-піскової суміші). Неза-
повненою є ділянка 100 м посеред 
дороги та виїзд на об’їзну. Якщо на 
виїзді до об’їзної працює техніка, 
то 100-метрівку пропустили. 

Ситуацію щодо ремонтної па-
узи пояснив перший заступник 
Бориспільського міського голо-
ви Микола Корнійчук.

Пряма мова КОРНІЙЧУКА: 
«На ділянці роботи не виконува-
тимуться, доки ми не врегулюємо 
питання з газовиками, які вистави-
ли місту неправомірні вимоги: пе-
ревірити фізичний стан труб газо-
вих мереж. Під дорогою, що ми ка-
пітально ремонтуємо, проходять 
два магістральні газопроводи: Ше-
белинка-Полтава-Київ (діаметр тру-
би 700 мм) та Єфремівка-Дикань-
ка-Київ (діаметр труби 1000 мм). І 
місто має обстежити їх стан у місці 
перетину з дорогою та по 50 метрів 

в обидва боки від підошви насипу 
запроектованої дороги. 

Як можна перевіряти стан чу-
жого майна за бюджетні кошти? 
Це — кримінальна відповідаль-
ність! Якби не ця проблема, роз-
починали б асфальтування».

Відомо, що 7 липня Бориспіль-
ський міський голова Анатолій Фе-
дорчук та його заступник Микола 
Корнійчук були в Києві на прийомі 
у головного інженера Укртрансга-
зу. Корнійчук повідомив, що газо-
вики до кінця робочого тижня ви-
рішуватимуть питання обстежен-
ня газопроводів, а дорожні робо-
ти пригальмувалися.

Нагадаємо. Роботи виконує 
Броварське ШБУ-50. Підприєм-
ство виграло тендер із сумою 26 
млн 124 тис. грн, при початковій 
вартості 33 млн 432 тис. грн. Еко-
номія — 7 млн 127 тис. грн. Доро-
гу планували ввести в експлуата-
цію до 1 вересня. 

У ЦИФРАХ:
• Протяжність дороги — 1675 м.
• Ширина полотна — 7 м, плюс 
узбіччя (3,5 м одна смуга). 
• При виїзді на кільцеву 
дорога поширюється до 11 м. 
Додасться дві поворотні смуги. 
• Площа асфальтування 12 тис. 
кв м. 
• Вартість квадратного метру 
— 2 тис. грн.
• Товщина подушки під 
асфальт — майже 56 см (це 
крупнозернистий щебінь, 
дрібнозернистий щебінь, 
пісково-щебнева суміш).
• Товщина асфальту: 10 
см чорнового шару і 5 см 
чистового.

ЖК «УЮТКІНО»: 
СПРАВА В ПАПЕРАХ

«Вісті» продовжують відслід-
ковувати ситуацію з довгобудом 
на вулиці Віктора Йови, 1 у Бо-
рисполі — ЖК «Уюткіно». Відбу-
лася чергова зустріч і перемови-
ни сторін.

Ірина КОСТЕНКО, 
фото автора

На липневій сесії Бориспільської 
міської ради депутати 
прийняли рішення про 
поновлення договору оренди 
з ПрАТ «Будівельна компанія 
«Укренергобуд» на земельну 
ділянку площею 2, 0264 га під 
багатоповерхову забудову. 
На ділянці зведена 
багатоповерхівка, яку забудовник 
за 13 років не зміг ввести в 
експлуатацію. Допомогти 
інвесторам зголосився директор 
міського підприємства «Трест 
«Борипільсільбуд» Олександр 
Сич, із розрахунком, що зможе 
продовжити будівництво на 
місці фундаменту, залитого для 
сусіднього будинку. Натомість Сич 
просив продовження оренди на 
два роки, а депутати дали рік. 
7 червня відбулася зустріч за 
участю міської влади, інвесторів 
довгобуду, директора відділу 
Державного архітектурно-
будівельного контролю 
Бориспільської міської ради 
Миколи Ювченка та керівника 
Тресту «Борипільсільбуд» 
Олександра Сича. Представників 
Укренергобуду не запросили. 

«Довгобуд 
можна ввести в 
експлуатацію»
Олександр СИЧ:
«Щодо комунікацій та 
будівельних робіт довгобуд 
на вул. Віктора Йови, 1 має 
право експлуатуватися, у 
будинку можна жити. Проте, 
ПрАТ «Будівельна компанія 
«Укренергобуд» не має 
повного пакету документів, 
необхідних для введення 
його в експлуатацію. Я 
готовий задіяти проектну 
групу свого підприємства, 
щоб допомогти забудовнику 
підготувати документацію. 
Пропозицію озвучував 
на попередній зустрічі 
й просив надати наявну 
документацію. 

У довгобуду електроенергія 
є, проблем зі зливовою 
каналізацією немає, 
будинок під’єднаний до 
міської водопровідної 
мережі. Газ підведений, є 
розводка по квартирах, 
також дахова котельня. 
Ввести в експлуатацію 
довгобуд можливо до кінця 
цього року, якщо буде 
зустрічна співпраця з боку 
Укренергобуду». 

На запитання «Вістей», чи 
не перешкодить планам 
підприємства те, що оренду 
землі продовжили лише на рік, 
Сич зазначив, що термін дає 
можливість розпочати процес 
будівництва на вже існуючому 
фундаменті (що поряд із 
довгобудом). Але завершити 
його за рік нереально, 
потрібне продовження 
договору оренди. 

Ірина ГОЛУБ

Депутати Бориспільської 
міськради на липневій сесії 
затвердили зміну цільового 
призначення землі за адресою 
Котляревського, 12. Там 
можуть побудувати офісний 
центр.

Судячи зі змісту питання №55, 
яке виносилися на розгляд, 
нині орендарем землі, на якій 
розташовані приміщення 
колишнього ДНЗ та його 
прибудинкової території, є ПЦ 
«Ризографіка».  
Питання звучить так: «Про 
затвердження проекту 
землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної 
ділянки із земель для розміщення 
та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості на землі для 
будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської 
забудови, що перебуває в 
оренді товариства з обмеженою 
відповідальністю «Поліграфічний 
центр «Ризографіка» площею 
0,3364 га по вул. Котляревського, 
12 у м. Бориспіль». 
Питання отримало 23 голоси «ЗА».
«Вісті» поцікавилися у відділі 
землекористування міської 
ради, чи можливе будівництво 
багатоповерхівки на місці 
колишнього дитсадка?
 
Коментар відділу 
землекористування: «Цільове 
призначення земельної ділянки 
не відповідало Генплану 
міста. Там передбачено землі 
громадської забудови. Орендар 

привів земельну ділянку у 
відповідність із Генпланом і 
платитиме вищу орендну плату. 
Багатоповерхівку на такій землі 
зводити неможливо: не дозволяє 
ні площа ділянки, ні її цільове 
призначення».

Нагадаємо, на вул. 
Котляревського, 12 працював 
одноповерховий ДНЗ №4 — 
на той час найстаріший у місті. 
Наприкінці 90-х років минулого 
століття його розформували. 
У одному з приміщень 
розташувався благодійний фонд, 
у колишніх групах — офіси різних 
підприємств. Тривалий час на вул. 
Котляревського, 12 працювала 
редакція щотижневика «Вісті. 
Інформація. Реклама». На місці 
колишнього харчоблоку досі 
працює поліграфічний центр 
«Ризографіка». 

ВУЛ. КОТЛЯРЕВСЬКОГО, 12 — ВІД ДНЗ ДО ОФІСУ
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Читайте «Вісті» в Інтернеті, залишайте 
свої коментарі, пропозиції, беріть участь 

в обговоренні матеріалів.
WWW.I-VISTI.COM

 � ПРОТИ ПОБОРІВ

 � КОНСУЛЬТАЦІЯ ЮРИСТА  � ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ

БАТЬКИ НЕ ЗОБОВ'ЯЗАНІ ПЛАТИТИ, 
ЦЕ ЗРОБИТЬ ВЛАДА?

 � У Борисполі, як і по всій Україні, є законна і діюча 
схема, що позбавляє батьків необхідності сплачувати 
систематичні добровільно-примусові внески на ремонт 
класів за настійливою вимогою батьківських комітетів. 
Розмова «Вістей» на цю дражливу тему з заступником 
Бориспільського міського голови Людмилою Пасенко.

Юлія ГАМАН

— Людмило Василівно, як і 
хто перевіряє відповідність са-
нітарним нормам приміщень 
освітніх закладів Борисполя і 
готовність їх до навчання? 

— Розпорядженням місько-
го голови створена робоча гру-
па з підготовки закладів освіти до 
нового навчального року. До неї 
входять представники управлін-
ня освіти, виконкому, управлін-
ня капітального будівництва, де-
путатського корпусу. Якщо є не-
обхідність у ремонтних роботах 
конкретного приміщення, то ро-
боча група виїздить на об’єкт і ми 
приймаємо спільне рішення: по-
трібний поточний чи капітальний 
ремонт.

Порядок процедури:
1. Кожен директор до почат-

ку літніх канікул формує запит в 
управління освіти про потреби у 
капітальних та поточних ремон-
тах свого закладу. 

2. Вносимо пропозиції до бю-
джету, щоб виділити кошти на їх 
реалізацію. Попередньо ці потре-
би обговорюються робочою гру-
пою. 

3. Якщо виникають непередба-
чувані питання, то нам повідом-
ляє адміністрація закладів, а ми 
реагуємо і виносимо їх на розгляд 
депутатських комісій. 

Важливо! У пріоритеті ре-

монт за бюджетні кошти місць за-
гального користування, а потім 
— конкретних кабінетів. Щодо 
класних приміщень, то поки ли-
ше одиниці з них ремонтуються 
за кошти бюджету.

— Як працює схема, за якою 
батьки не власним коштом, а 
за рахунок місцевого бюдже-
ту ініціють проведення повних 
чи часткових ремонтних робіт 
у приміщеннях навчальних за-
кладів?

— Така схема є: 
1. Батьківські комітети зверта-

ються до адміністрації закладу 
з листами, в яких викладається 
суть потреби. 

2. Адміністрації звертаються до 
виконавчого комітету з прохан-
ням посприяти у вирішенні їх пи-
тання. Якщо є такі звернення, ко-
місія вивчає ситуацію. 

Наприклад, торік ми отримали 
звернення батьківського коміте-
ту щодо заміни парт у класі. Комі-
сія вирішила, що їх поверхня по-
требує заміни й були виділені бю-
джетні кошти. Був випадок, коли 
батьки зверталися з проханням 
замінити двері у класі, але комі-
сія відмовила.

— Чи існують у міських шко-
лах благодійні фонди?

— Благодійні фонди колись були 
створені при кожному закладі осві-
ти. Було рішення сесії, що зобов’я-
зувало створювати такі фонди. У 

декількох закладах засновника-
ми були їхні керівники. Але за но-
вим законодавством про запобі-
гання корупції, при багатьох за-
кладах освіти фонди ліквідували 
або змінили їх засновників, як-
що ними були керівники закла-
дів. На сьогодні в одних закла-
дах є благодійні фонди, в інших 
– немає, бо школи діють в умо-
вах автономії. Після прийняття 
закону про освіту і загальну се-
редню освіту мені, як заступни-
ку міського голови, некоректно 
цікавитися, як саме діють ці бла-
годійні фонди.

— Що ви порадите батькам, 
які стверджують, що їх змушу-
ють здавати кошти на ремонти 
у школах і ДНЗ?

— Якщо батьки скаржаться, що 
хтось примушує здавати кошти на 
ремонти в закладах освіти, то вва-
жаю, потрібно про це заявляти го-
лосно не лише в управлінні осві-
ти, а й звертатися до мене, як до 
людини, відповідальної за розви-
ток освітньої галузі міста, а також 
до міського голови, а не тільки 
скаржитися у ЗМІ. Звернення та-
кого характеру можна подати че-
рез електронну пошту чи прине-
сти особисто до Центру надання 
адміністративних послуг. Станом 
на 8 липня 2020 року в мене не-
має жодної скарги від батьків про 
примушування здавати гроші на 
потреби закладів освіти.

МОВОЮ ЦИФР
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів 
освіти відбувається через Управління капітального будівництва. 
У 2020 фінансовому році через УКБ на потреби освіти виділено 
122 млн 30 тис. 66 грн. Із них на капітальні ремонти – 20 млн 
931 тис. 613 грн, на реконструкцію – 69 млн 844 тис. 323 грн, на 
будівництво – 31 млн 254 тис. 130 грн.
Через міське управління освіти виділені кошти на капітальні 
ремонти — 4 млн 586 тис. 786 грн, на придбання капітальних 
основних засобів – 5 млн 500 тис. грн. 
Також у цьому процесі використовуються субвенції від держави. 
Разом на капітальні видатки заплановано освоїти 8 млн 190 тис. 
632 грн. Поточні видатки без утримання закладів освіти — 13 млн 
631 тис. 919 грн.

БАТЬКІВСЬКІ КОМІТЕТИ – 
САМОПРОГОЛОШЕНІ Й НЕЗАКОННІ

ЯК ОТРИМАТИ КОШТИ, 
СПЛАЧЕНІ ЗА ПРОБНЕ ЗНО

На каналі «1+1» у прямому 
ефірі порушувалася 
тема поборів у школах. 
Запрошений на ранкове 
шоу «Сніданок з 1+1» юрист 
громадської організації 
«Батьки SOS» Роман 
Бондаренко пояснив, як 
мають діяти батьки, коли 
їм пропонують у школах чи 
садочках здати кошти на 
ремонт.
Найголовніше — не тягнутися 
до гаманця, а повідомляти 
адміністрацію закладу та органи 
місцевого самоврядування про 
факт фінансового стягнення, 
оскільки це є порушенням. 
Якщо ж дирекція чи місцева 
влада пояснюють це як 
пропозицію покращити умови 
навчання дітей чи нарікають на 
відсутність коштів у міському 
бюджеті, то це не є правильним. 
Бондаренко наголосив, що 

утримання закладів освіти – 
це відповідальність органів 
місцевої влади, а не батьків.
«Ремонт у школі чи класі варто 
передбачити заздалегідь, 
спланувати, звернувшись до 
адміністрації закладу чи влади, 
а не швидкими темпами його 
робити за кошти батьків», — 
сказав спікер. 
Про батьківські комітети Роман 
Бондаренко заявив, що їхнє 
існування не передбачене 
жодним нормативним 
документом. «Фактично 
батьківські комітети сьогодні 
– самопроголошені, це 
самоорганізація батьків 
класу. Рішення батьківського 
комітету не є обов’язковими 
для виконання», — пояснив 
Бондаренко. 
Також він підкреслив, що роль 
батьківських комітетів — не 

вимагати гроші з батьків, а 
об’єднатися з адміністрацією 
закладу й отримати кошти з 
місцевого бюджету на потреби 
класу.
У разі, коли відбувається 
цькування тих школярів, батьки 
яких відмовилися оплачувати 
ремонт чи купівлю обладнання, 
юрист порадив звернутися до 
адміністрації закладу та надати 
розголосу цьому факту.

Із 1 липня Міністерство 
освіти разом з ПриватБанком 
розпочало повертати гроші, 
які раніше були внесені на 
сплату участі у пробному ЗНО.

Як повідомили у банку, щоб 
швидко отримати кошти, 
зареєстрованим для участі 
у пробному ЗНО треба мати 
будь-яку картку в ПриватБанку. 
При цьому виплачуватимуть 
гроші тій людині, яка була 
зареєстрована для участі у 
пробному ЗНО, а не її батькам 
чи іншим особам.
Банк звертається до 
отримувачів виплат із 
проханням перевірити, щоб 
контактний телефон, який 

був вказаний як основний 
при реєстрації на тестування, 
співпадав з номером телефону, 
до якого прив’язана картка 
ПриватБанку. Змінити основний 
номер телефону на той, що є 
прив'язаним до картки, можна у 
сервісі визначення результатів 
на сайті Оцінювання якості 
освіти.
Якщо в учасника пробного ЗНО 
немає картки ПриватБанку, 
оформити її можна безкоштовно 
за 15 хв у будь-якому відділенні 
банку.
Якщо ви вже є клієнтом банку, 
можна відкрити віртуальну 
картку у Приват24. Неповнолітні 
учасники пробного ЗНО також 
зможуть без проблем отримати 
картки ПриватБанку.

« ЯКЩО БАТЬКИ СКАРЖАТЬСЯ, ЩО ХТОСЬ 
ПРИМУШУЄ ЗДАВАТИ КОШТИ НА РЕМОНТИ В 

ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ, ТО ВВАЖАЮ, ПОТРІБНО ПРО ЦЕ 
ЗАЯВЛЯТИ ГОЛОСНО»
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 � ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ

ПЕТРУ МАКСИМОВИЧУ — ЛЕГЕНДІ ВЕТЕРАНСЬКОГО СПОРТУ УКРАЇНИ З ВАЖКОЇ АТЛЕТИКИ, ПОЧЕСНОМУ 
ГРОМАДЯНИНУ БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ, ЛЮДИНІ З НЕПЕРЕСІЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ, ВЕЛИЧЕЗНИМИ 
ЗАСЛУГАМИ Й ФЕНОМЕНАЛЬНИМИ ЗДІБНОСТЯМИ — 5 ЛИПНЯ 2020 РОКУ ВИПОВНИЛОСЯ 90 РОКІВ.

ПЕТРО 
БАЗЮЧЕНКО: 

БОГАТИРЮ З КУЧАКОВА 
ПЕТРУ БАЗЮЧЕНКУ – 90 ЛІТ 

Він без перебільшення належить до когорти людей, у яких потрібно 
вчитися, як жити довго і щасливо. У переддень іменин «Вісті» 
завітали до Базюченка саме з цією метою.
Застали без п’яти хвилин ювіляра за клопотами: він прибирався в 
своїй великій хаті, де господарює сам, окремо від синової сім’ї, яка 
мешкає в тому ж дворі. Каже, тільки збирався двері помити, а тут 
журналісти приїхали, відволікають. 
Лінуватися він не звик. Щоранку сідає за кермо авто, щоб доїхати 
до кровних 22 соток, які власноруч обробляє – городні роботи, 
каже, замість інтенсивної зарядки й санаторіїв. Через три дні на 
четвертий тренується у хатньому спортзалі: жим, штанга, гирі 24 і 
32 кг. Заготовляє щороку до 150 л вина з родинного виноградника, 
з’їдає мішок гарбузового насіння для профілактики хвороб і вірить, 
що Україна заживе, коли до влади прийде жінка. 
Каже, досі сильний, бо пощастило з генетикою, а життя і характер  
від вибудував собі сам. Нині зі слуховим апаратом, трохи зір 
підводить, але пам'ять феноменальна: декламує напам’ять поезію 
Шевченка і Ліни Костенко, політичні епіграми, а ще – прозу Чехова, 
улюбленого письменника. Хвалиться: кілька разів прочитає текст 
— і він врізається в пам'ять, навіть номери телефонів не записує, а 
запам’ятовує. 
Говорить, що пощастило з сином, двома онучками і правнучкою, 
сподівається на правнука, щоб передалася малому багатирська 
дідівська сила. 
Не за роками спортивний, бадьорий і привітний, із завидним  
почуттям гумору та грамотним мовленням і дикцією артиста 
розмовного жанру, Петро Максимович по-молодецьки говорив 
про своє теперішнє просте життя з висоти прожитих літ. У розмові 
торкалися деталізації його чималих заслуг по лінії великого 
спорту та 28 літ успішного директорства Кучаківським державним 
племінним птахозаводом, говорили і про сьогоднішню буденність 
українського непересічного важкоатлета-довгожителя.

Оксана КОБЗАР, 
фото Ігор РОМАНЕНКО

70 років за графіком 
чемпіона 

— Народився я 1930 року. А 
відчуття таке, наче років 50-60 
прожив. А воно ж, бачите, 90! – 
Ділиться думками від усвідом-
лення поважного ювілею спів-
розмовник. — Рід козацький Ба-
зюченківський, а по-вуличному 
називали Друківський. У батька 
було п’ять братів і всі кремезні. 
Усім мій дід побудував хати, так 
вулиця Друків була. Мені ті гени 
передалися по лінії батька. Тро-
хи кремезність, мускулистість. А 
по лінії матері слюсарі були – жи-
лаві, худі, але кріпкі довгожителі. 
Моя баба Гапка 93 роки прожила. 
Я хочу догнати її.

— І перегнати!
— Так, можливо. Окрім ювілею 

90 років, маю ще дати. По-перше, 
безперервний спортивний стаж 
– 70 років. Як почав у 20 займати-
ся спортом, то відтоді ні на рік, ні 
на місяць, ні на тиждень не при-
пиняв тренуватися. Не щоденно, 
але систематично. Через два дні 
на третій.

— І зараз продовжуєте за-
няття з такою інтенсивністю?

— Зараз через три дні на чет-
вертий.

— Як починається ранок чем-
піона?

— Зарядку не роблю, бо ра-

ненько на город спішу, поки не 
жарко. О шостій я вже на горо-
ді, без сніданку, працюю до 10-ї, 
щоб не жиріти, апетит нагнати. 
Тоді сніданок: дуже люблю чай, 
а каву не признаю. Тож чай з ли-
моном, маслом і сиром. На обід я 
собі варю суп, здебільшого ово-
чевий, може ще рис, гречка. Ве-
лика миска салату з грядки – це 
правило. 

— А м'ясо їсте?
— Років п’ять як відмовився 

від м’яса. Інколи буває філе куря-
че чи індиче купую. А чому від-
мовився від червоного м’яса? Бо 
почали коліна боліти, солі в суг-
лобах утворюватися. Не їм м’яса 
— відступили болі, а суглоби, як 
у молодого. Що на вечерю? Два 
яйця і кисле молоко, бо свіжого 
не п’ю . Харчування триразове, 
без перекусів, вони апетит псу-
ють. Інколи ще так захочеться са-
ла свіженького! Знаю, що це хо-
лестерин, але грамів 30 залюб-
ки з’їм. 

— А вино домашнє дозволя-
єте собі?

— Обов’язково. Склянку – що-
денно. А вина роблю 150 л у рік зі 
свого винограду і малини. Є і сухе 
вино, і напівсолодке. У таку спе-
ку на город беру з собою холод-
не червоне сухе. Працюю, а ко-
ли спітнів, то кілька ковтків мож-
на. Карантину я не відчуваю, він у 
мій розпорядок дня змін не вніс. 

— Розкажіть про свої трену-
вання як професійного важко-
атлета.

— Зранку я нічого не їм, а го-
дин у 10 тренування. Розмин-
ка 30 хв, бо в старечому віці по-
ки всі кості та члени розкачаєш. 
Спочатку ривок штанги, пош-
товх. Я планував у 90 років за-
кінчити спортивну кар’єру – по-
їхати на Чемпіонат світу і вийти 
на поміст. В історії світової вете-
ранської важкої атлетики один 
німець Вернер Мросак в 90 років 
у ривку підняв штангу 35 кг, а в 
поштовху — 40 кг. Я зараз на тре-
нуванні роблю в ривку 37 кг, а в 
поштовху – 50 кг. Запас у мене є, 
планував перекрити результат 
німця, щоб чемпіоном був Базю-
ченко. Але ветеранську олімпі-
аду перенесли через пандемію, 
й інші усі змагання теж, тож мені 
доводиться на рік відкласти сві-
тову перемогу; ще не час поми-
рати. Трудовий стаж маю 85 ро-
ків. У 12 років пішов працювати. 

— Секрет довголіття у фі-
зичній праці, як вважаєте?

— Думаю, у двох чинниках – 
постійна праця і спорт. І звичай-
но – здоровий спосіб життя. Ал-
коголем я не балувався. Але піс-
ля змагань рекомендовано роз-
слабитися, тому можу й горілки 
потягнути. Слідкую, щоб добре 
виспатися – не менше 8 годин, я 
відчуваю свій організм. Вагу не 

контролюю, бо вона в такому ві-
ці не росте. Що цікаво, у ветеран-
ському спорті під час змагань у 
кожній віковій та ваговій категорії 
визначається чемпіон і найсиль-
ніший учасник змагань за систе-
мою Синклера, де враховується 
коефіцієнт власної ваги, віку і на-
браної суми балів: є поняття клуб 
400 очків, і це велике досягнення. 
Так от, я ще показую на змаганнях 
415-420 очків. І самому дивно! Під 
кінець мені кубок вручають, ме-
даль, бо я чемпіон у своїй вазі й 
віці, а ще окремий кубок найсиль-
нішому учаснику змагань. Вихо-
дить, що я найсильніший і найста-
ріший. І це досягнення. Бо я з мо-
лодості так марив штангою, у ме-
не були кумири-важкоатлети. Але 
війна, злидні, у голод 1946-47 ро-
ків я дійшов до виснаження і вря-
тувався тим, що пішов працюва-
ти до тракторної бригади, кинув 
школу. Там варили баланду, тим я 
і врятувався. Це був той вік, коли 
інтенсивно росте людський орга-
нізм, а я голодував. У мене був по-
тенціал, закладений природою, 
можливо, на олімпійського чем-
піона. За штангу взявся пізно – у 
22 роки, але швидко пішов вгору. 
Студентами пили чай із маргари-
ном і хлібом. На такому харчуван-
ні я тренувався.

— Кажуть, ви зараз з’їдаєте 
в рік мішок гарбузового насін-
ня. Правда?

— Правда. Сам вирощую і їм. 
Це для профілактики простати-
ту. Бачите, досі живий і здоровий. 

Про кохання і 
виховання 

— Яка ваша перемога най-
важливіша? 

— У молодості я себе не реалі-
зував як штангіст. Тому розкрився 
у ветеранському спорті. За ці 25 
років я став 10 разів чемпіоном 
світу, 14 – чемпіоном Європи, дві-
чі виграв Всесвітні ігри ветеранів 
– в Австралії у 2002 році і Канаді у 
2005-ому. А в Україні у важкій ат-
летиці ветеранського спорту 25 
разів перемагав. І це не кінець!

— До того ж, у вас прекрас-
на пам'ять і акторська дикція. 

— Можу продемонструвати. 
Знаю напам’ять 10 творів Чехо-
ва від п’яти до 10 сторінок кож-
ний (декламує напам’ять уривок).

— Зі змісту прочитаного 
видно, що ви романтик. Роз-
кажіть про кохання у вашому 
житті.

— Будучи студентом, поїхав я 
на практику в село Усипівка Ро-
китнянського району в ветери-
нарну лікарню на практику. Зав-
клубом знав, що я в бабки посе-
лився на квартирі, мені спеціаль-
но з інституту машина привезла 
штангу, щоб не втрачав резуль-
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« Я ТАКИЙ — ОСТАННІЙ ІЗ МОГІКАН І ОСТАННІЙ ЧЕРВОНИЙ ДИРЕКТОР У РАЙОНІ 
—  КЕРІВНИК  РАДЯНСЬКОГО СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВА. РАНІШЕ ДИРЕКТОРИ                             
НЕ КИШЕНІ НАБИВАЛИ, А ДУМАЛИ ПРО ЛЮДЕЙ. ЧАСИ ЗМІНИЛИСЯ»

• Ветеран-важкоатлет — 
дворазовий переможець 
Всесвітніх ігор майстрів 
(майже як сучасні 
Олімпійські ігри, але 
для ветеранів), які 
відбувалися в Австралії 
і Канаді, 25-кратний 
чемпіон України з важкої 
атлетики серед ветеранів, 
14-кратний чемпіон Європи 
і 10-кратний чемпіон світу.
Мріє вийте на світовий 
поміст у віці 90+
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тат. Попросили виступити в клу-
бі, там і познайомився зі своєю 
любов’ю – нині вже покійною Раї-
сою Христофорівною, яка помер-
ла у 2000-му році й була на 8 ро-
ків за мене молодшою. 

— 20 років як немає дружи-
ни. Невже нікого більше не лю-
били?

— Любив, але розум тверезий 
не дав мені вдруге женитися. По-
думав, що я старий, а візьму ду-
же молоду. Після смерті дружи-
ни набивалися різні й багато. Так 
я дав собі тверде слово, що зра-
джувати жінці не буду, і не шко-
дую. Тепер я сам собі пан-хазяїн. 
У такому віці навіть потрібно уса-
мітнюватися. 

— Набагато молодшою була 
друга кохана? 

— Років на 40. Але ж тоді я 
не знав, що стільки ще проживу 
(сміється), розраховував до 75. 

— Як вважаєте, що найваж-
ливіше у житті для щастя лю-
дини?

— Моє щастя в тому, що я ви-
хований робити людям добро. 
Коли став директором птахопід-
приємства, поставив мету: дати 
селу газ, побудувати шляхи і без-
коштовне житло працівникам, 
яких було 660. Нам дозволили то-
ді побудувати п’ятиповерховий 
будинок в селі у якості експери-
менту. Виходячи на пенсію, у нас 
усі були забезпечені житлом на 
100%. Будували двоповерхівки, 
гуртожитки, 39 будинків приса-
дибного типу. Майже безкоштов-
но люди приватизували житло. 
Вважаю правильним тверджен-
ня: зроби добро людям, а потім 
подумай про себе. Так нас пар-
тія виховувала, я був справжнім 
комуністом. 

Ветеринар 
і економіст 

— Як оцінюєте розвиток 
країни, коли були директором 
підприємства, і зараз, у роки 
незалежності України?

— Раніше була система, плану-
вання у державі, були п’ятиріч-
ки і всі старалися їх виконувати 
за всіма показниками. Наш Куча-
ківський племзавод двічі був пе-
реможцем Всесоюзного конкур-
су племінних господарств, отри-
мували золоті медалі… А зараз в 
Україні безплановість. Кожен пре-
зидент щось обіцяє, наче рвоне-
мо вперед, але все назад їдемо.

Ось скрипів державний віз разом
 з батьком нації

І нарешті доскрипів до 
стабілізації.

Став стабільно у багні разом з 
батьком нації

За десятки тисяч миль від 

цивілізації.
А тепер державний віз разом з 

батьком нації 
Стрімко котиться униз — 

до дебілізації. 

Це не мої рядки, я їх десь про-
читав і запам’ятав. 

— Розкажіть про свої універ-
ситети.

— Можу сказати, що маю три 
вищі освіти. Я ветеринарний лі-
кар, маю диплом з відзнакою. Як 
казав відомий ветеринар Євсе-
єнко: «Медицина лікує людину, 
а ветлікар — людство». Потріб-
но було все знати: хвороби вівці, 
кози, кота, собаки, коня… Це ве-
лике навантаження.

Пройшов я вищу партійну шко-
лу при ЦК КП України стаціонар-
но два роки – це не жарти. Пере-
лопатив чотири томи «Капіталу» 
К. Маркса. Формула «гроші-то-
вар-гроші» тепер не працює. Ди-
віться, сьогодні люди отримують 
газ, а влада каже, що ціну зни-
жено – дійшло до 3 грн за кубо-
метр, але платити треба за до-
ставку більше. То де та економіч-
на формула? Товару немає, а гро-
ші здирають. Це парадокс! Що за 
дика арифметика? Чому в нас до-
пускають таке – незрозуміло.

— А третя освіта яка?
— Я кандидат економічних на-

ук . Аж у 62 роки захистив дисер-
тацію «Економічна ефективність 
виробництва племінної продук-
ції в м’ясному птаховодстві». Я хо-
тів цього досягти. Бо хто зараз 
стає кандидатом наук — я бачив 
тих шмаркачів. Мене це зачіпало! 
До мене як директора підприєм-
ства кілька разів приїздили хлоп-
ці «учониє», як писав Чехов, ка-
жуть: «Ми вам створимо дисерта-
цію». Це щоб кури брати, яйця. Я їх 
«від футболив». Сам публікувався 
в журналах із науково-виробни-
чими статтями, було впроваджен-
ня передового досвіду на підпри-
ємстві, розробив реконструкцію 
вентиляції на фабриці, вдоскона-
лили кормороздачу – це все ма-
ло економічні ефекти. Усе увійш-
ло в дисертацію, деякі навіть каза-
ли, що з такою роботою можна й 
на доктора наук. От Тетяна Засуха 
— доктор сільськогосподарських 
наук. Уявляєте? У нас так можна, 
бо гроші роблять усе зараз. 

Поговоримо, шановні, що 
діється всюди, 

Чи тікали з України колись 
отак люди.

Чи була в молоці пальмова олія, 
А чи м'ясо в ковбасі всього 

лише мрія, 
Чи несли ми стільки коштів 

в суд чи до лікарні. 
А чи гроші відчиняли двері в 

буцегарні.
Чи були в нас олігархи, знали про 

офшори, 
Золоті унітази, відкати, 

побори…
Чи було в нас стільки партій, 
І що характерно – усі дбають 

про народ ретельно, щоденно.
А на ділі лиш пани стрімко 

багатіють, 
А трудящі з року в рік тільки 

ждуть та мріють…

Останній із могікан 

— Боляче від того, що нині 
все менше потрібно ветліка-
рів, бо худоби й птиці в селах 
майже не залишилося.

— Коли був президентом Куч-
ма, він сотворив найбільший 
гріх – зруйнував сільське госпо-
дарство повністю. Вирізали ко-
рів, розграбували ферми, зро-
били банкрутами усі підприєм-
ства, а ті, що животіли, скупили 
за безцінь. За це треба судити 

Нюрнбергським процесом. Усе 
розорив. А потрібно було вводи-
ти кооперативи: як східна Німеч-
чина приєднувалася до західної, 
нічого не зруйнували. Лукашен-
ко в Білорусі не дав розграбу-
вати ні одного колгоспу, ні одні-
єї птахофабрики. А тепер у нас 
в селі не побачиш корови. Па-
совища всі переорали. Тримати 
скотину накладно. У людей купу-
ють молоко по 4,50 грн за літр, а 
продають в магазині по 25 грн 
за 900 грн. Бізнес на молоці ро-
блять.

— Як господарник зі стажем, 
як оцінюєте такі підходи?

— Це злочинна тенденція. Як 
так усе розорити, не дати під-
тримки виробнику? А тут ще 
продаж землі. Хіба наш фермер 
скупить її, він ледве кінці з кін-
цями зводить. А прийдуть олі-
гархи, скуплять землю, у селі й 
інфраструктури не буде. Фермер 
ще про щось дбає – допоможе 

садочку, школі. Малі села зник-
нуть. І чим усе закінчиться — ли-
ше Бог знає. Хочу дожити до то-
го часу, щоб жінка командувала 
Україною. Чоловіків-президентів 
ми уже бачили.

— Підете на вибори голосува-
ти за голову Бориспільської ОТГ?

— Звичайно.
— Вірите, що Бориспіль 

здатний покращити ситуа-
цію на селі в межах своєї ОТГ?

— Не впевнений. Їм своя со-
рочка ближча до тіла, а до пери-
ферії байдуже. Важко буде добра-
тися до високого начальства у мі-
сті. Із сільським головою краще.

— Про що шкодуєте в жит-
ті, що не вдалося?

— Я побудував спортивний 
комплекс, де відкрили відділ жі-
ночої важкої атлетики, запросив 
на роботу заслуженого тренера 
України Ратушняка Миколу Пе-
тровича, він підготував 53 майс-
три спорту. Разом ми відкрили 
дитячо-юнацьку спортшколу об-
ласного підпорядкування. Вий-
шовши на пенсію, я три роки її 
очолював. Підготували чотирьох 
дівчат — майстрів спорту, двох – 
міжнародного класу. Із цієї шко-
ли вийшла перша і єдина в Украї-
ні олімпійська чемпіонка Наталія 
Скакун. Це досягнення! Пробле-
ма в тому, що школу закрили, на 
спорт усі начхали і сьогодні він 
на селі не має підтримки. Коли 
я був директором, запросив аж 
п’ять штатних тренерів, роботу 
яких оплачував.

Якщо про особисте, то шко-
дую, що не став олімпійським 
чемпіоном, а міг би. У підтвер-
дження цього в журналі, видано-
му в Чехії, перераховані спортив-
ні рекорди Європи. Поряд стоять 
прізвища Базюченка і олімпій-
ського чемпіона Рудольфа Плюк-
фельдера, видатного радянсько-
го важкоатлета. У ветеранському 
віці я зрівнявся за показниками 
з ним, олімпійським чемпіоном. 
У кожній віковій групі я забирав 
усі рекорди. Таких в Україні, які 
б виступали в 90 років зі штан-
гою, немає. Багато в мене послі-
довників-ветеранів у різних ку-
точках України. Тягнуться, але не 
доганяють.

Я такий – останній із могікан 
і останній червоний директор у 
районі – керівник радянського 
сільгосппідприємства. Раніше ди-
ректори не кишені набивали, а 
думали про людей. Часи зміни-
лися.

• Делегація з Бориспільського району та Кучаківської сільської ради вітала іменинника.

«Шкодую, що не став олімпійським чемпіоном, а міг би»
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ДИРЕКТОР БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ, ЯКА ПІД ЙОГО КЕРІВНИЦТВОМ ДРУГИЙ 
РІК ПОСПІЛЬ СТАЄ КРАЩОЮ В ОБЛАСТІ. СПОРТСМЕН, ТРЕНЕР, ПАТРІОТ БОРИСПОЛЯ, ЯКИЙ ПРОСЛАВЛЯЄ НАШЕ 
МІСТО, ТА РОБИТЬ УСЕ, АБИ ВОНО РОЗВИВАЛОСЯ.  ДЕПУТАТ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 
ПП «НАШ КРАЙ», ЙОГО ВИБОРЧИЙ ОКРУГ — № 23. 

МИХАЙЛО 
ШКОРУП: 

• Освітлення вулиць.

• Тут буде стоянка для відвідувачів кладовища.• Стоянка на вул. Шевченка 6А.

• Дитячий майданчик на честь учасника АТО Логвіна Г.Б.

• Тротуар на вул.  Європейській.

• Заасфальтовано вул. Деснянську.

 � ЗВІТ ДЕПУТАТА

«ЗРОБЛЕНО БАГАТО, АЛЕ ХОЧЕТЬСЯ БІЛЬШЕ»

Богдан РАК, фото автора

— Михайле Івановичу, що зро-
блено за цей рік на вашому ок-
рузі?

— Дякуючи міському голові 
Анатолію Федорчуку, моїм ко-
легам-депутатам, були виділені 
кошти на тротуар на вул. Євро-
пейська. Зроблено понад 1км пі-
шохідної зони. Люди задоволені. 
Сподіваюся, наступного року ця 
робота продовжиться і тротуар 
буде зроблений від вул. Матро-
сова до вул. Тургенєва. 

Зроблена автопарковка на 
вул. Шевченка, 6А. Дякую місь-
кому голові за активну участь у 
цьому процесі, адже питань там 

було багато. Місця мало, а ба-
жаючих багато. Завдяки актив-
ним мешканцям вдалося орга-
нізувати людей. Мешканці під-
готували місце, прибрали його, 
моє завдання було заасфальту-
вати парковку. Потім вони самі 
зробили там розмітку і догляда-
ють за нею.

Загалом було наведено лад із 
паркуванням біля багатоповерхі-
вок на вул. Шевченка. Адже люди 
там територію заставляли маши-
нами, тому ні швидка, ні пожежна 
не могли проїхати.

Також міською радою виділені 
кошти на парковку біля кладови-
ща та на «поворотне» кільце в кін-
ці вул. Тургенєва. Сподіваюся, що 

роботи будуть завершені в цьо-
му році.

— Чи важко вам працювати 
із виборцями? Чи бувають кон-
флікти?

— Виборці є різні. Був такий 
випадок: приїздить до мене ви-
борець на гарній машині, про-
сить 25 тис. грн на заміну вікон. 
А поряд людина з особливими 
потребами, яка просить тисячу 
гривень матеріальної допомоги. 
Кому допомогти? Звісно, я нама-
гаюся допомагати тим, хто цього 
потребує. Але не усіх це влашто-
вує. Та людина, якій я не дав на 
вікна, навіть скаргу на мене на-
писала, що я поганий депутат – 
не допомагаю людям.

— Ця каденція добігає кінця. 
Як оцінюєте роботу за весь пе-
ріод?

— За каденцію було зробле-
но багато. Я — спортсмен, в ме-
не є чимало друзів у різних містах 
України. Вони, коли приїздять до 
нас, то кажуть, що Бориспіль змі-
нився за останні 10 років. Він став 
містом.

Якщо брати окремо мій округ, 
то за цю каденцію ми також вста-
новили нові дитячі та спортивні 
майданчики. Зроблено освітлення 
на вул. Черешневій. Відсипано до 
кінця вул. Франка, вул. Козацьку. 
Заасфальтовано вулиці Деснян-
ську, Комарова, Крилова та вул. 
Січових стрільців. І це не весь пе-
релік зробленого.

Усе вдалося зробити завдяки 
злагодженій роботі нашої ко-
манди. Я хочу подякувати місь-
кому голові, ПП «Наш край», а 
саме Володимиру та Ігорю Ша-
лімовим, які ніколи не відмов-
ляють. 

Хочу звернутись до виборців: 
обирати треба місцевих депута-
тів. Бажано тих, хто живе на окру-
зі, вони знають проблеми усіх йо-
го куточків.

Скажу так: якщо мене не пере-
оберуть восени, я все одно буду 
продовжувати працювати для мі-
ста. Адже я живу в Борисполі – це 
моє місто і я хочу, аби воно було 
кращим. 

« ЯКЩО МЕНЕ НЕ ПЕРЕОБЕРУТЬ ВОСЕНИ, Я ВСЕ 
ОДНО БУДУ ПРОДОВЖУВАТИ ПРАЦЮВАТИ ДЛЯ 
ГРОМАДИ. АДЖЕ Я ЖИВУ В БОРИСПОЛІ – ЦЕ 

МОЄ МІСТО І Я ХОЧУ, АБИ ВОНО БУЛО КРАЩИМ»
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 � ЗВІТ ДЕПУТАТА

ПЕРЕД ЗАВЕРШЕННЯМ КАДЕНЦІЇ ДЕПУТАТ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІЛЛЯ ЛУЦІВ ВІД ПП «ОБ’ЄДНАННЯ 
«САМОПОМІЧ» РОЗПОВІВ «ВІСТЯМ», ЩО ВДАЛОСЯ ЗРОБИТИ НА ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ №13, ПОДІЛИВСЯ 
ПРОБЛЕМАМИ І ПЛАНАМИ НА МАЙБУТНЄ.

ІЛЛЯ 
ЛУЦІВ: 

«Я ВДЯЧНИЙ АНАТОЛІЮ ФЕДОРЧУКУ, 
АЛЕ Є ЗАПИТАННЯ ДО ЙОГО ЗАСТУПНИКІВ»
Наталія ДОЛИНА

— Ілля Михайловичу, чи вда-
лося виконати програму, з якою 
йшли на вибори?

— Багато не обіцяв, але те, що 
планував, виконав. Першим пунк-
том програми було покращення 
матеріально-технічної бази лікар-
ні й розбудова медичної сфери в 
Борисполі. На сесії піднімав питан-
ня будівництва амбулаторії на вул. 
Лютнева, а міський голова Анато-
лій Федорчук і депутати підтрима-
ли. Сьогодні маємо чудову амбу-
латорію. Придбали мамограф, бо 
від ранньої діагностики залежить 
оптимістичний прогноз лікування. 
А далі була помилка і депутатів, і 
моя особисто. Я не зумів перекона-
ти, що таке обладнання має працю-
вати в лікарні, на вторинній ланці. 
Мамограф встановили в КНП «Бо-
риспільський міський центр пер-
винної медико-санітарної допо-
моги». Деякий час апарат працю-
вав, але наразі не працює, 5-10 об-
стежень на день недостатньо, щоб 
взяти на роботу рентгенолога. У 
результаті район закупив свій ма-
мограф, вважаю це позитивом. Об-
ладнання працює, жінки міста і ра-
йону можуть обстежуватися.  

— Секретар міськради Ярос-
лав Годунок переконував, що за-
купівля районом другого мамо-
графа є злочином… 

— Із приводу вартості мамогра-
фа скажу, що в нього інші техніч-
ні характеристики, тож ціна вища. 
У ситуації з мамографом вийшло 
не так, як планувалося, але в лікар-
ні він є.

Придбали два сучасних УЗД-апа-
рати. Один встановили в амбулато-
рії, другий – в лікарні.

Виділили кошти на придбання 
нового рентгенапарата, оскільки 
на існуючий, який теж придбали за 
кошти міської ради в 2016-ому, за-
велике навантаження, це має вирі-
шити проблему.

— На сесіях ви порушували пи-
тання забезпечення кадрами лі-
карні, що зроблено в цьому на-
прямку?

— Проблема залишається, ад-
же молодий спеціаліст, який при-
ходить після вишу, не хоче працю-
вати за 5-6 тис. грн, робити дота-
ції з міського бюджету складно, бо 
на це потрібно десятки мільйонів 
(у закладі працює майже 700 осіб). 
Місту потрібен гуртожиток для 
медпрацівників. У 2016 році де-
путати підтримали мою ініціативу 
виділити 30 соток землі під будів-
ництво житла медикам, ми з ліка-
рями створили кооператив, завдя-
ки цьому в місті залишилися пра-
цювати неонатологи, нейрохірург, 
ЛОР, гінекологи та терапевти.

— Що із задуманого не вдало-
ся виконати?

— Планували закупити ангіо-
граф. Вилікувати інфаркт міокар-

да можна за допомогою стентуван-
ня. Для цього потрібно зробити ко-
ронографію. Спеціалісти є, стенти 
МОЗ обіцяє надавати безкоштов-
но. У нашій лікарні апарат може 
працювати цілодобово. Залиши-
лося прийняти політичне рішен-
ня – виділити кошти і проголосу-
вати. Але про це не йдеться, бо ми 
не можемо отримати у заступни-
ка міського голови Людмили Ко-
вальової чіткої відповіді, скільки 
в міському бюджеті залишилося 
коштів. На останній сесії порушу-
вали це питання, але відповіді не 
отримали. Вважаю, ситуацію, ко-
ли профільний заступник із еконо-
мічних питань приховує від депу-
татів фінансові показники, непри-
пустимою.

— Чому, на вашу думку, не вда-
лося побудувати терапевтич-
ний корпус?

— Практично на кожній сесії з 
початку каденції піднімав це питан-
ня. Був виготовлений проект, виді-
лено кошти, але приїхав Президент 
Зеленський і дав розпорядження 
тодішньому голові КОДА Бно-Айрі-
яну розпочати будівництво нового 
корпусу. На жаль, очільник області 
вважав це недоцільним, йому була 
важлива красива картинка і він об-
рав варіант ремонту. 

Із одного боку, я радію, що лікар-
ня стає сучасною, з іншого – зали-
шилися величезні проблеми. На-
разі через ситуацію з коронавіру-
сом лікарня обслуговує Бориспіль 
і район, м. Переяслав, Переяс-
лав-Хмельницький район, м. Яго-
тин і Яготинський район. Медпер-
сонал працює у тісноті, плюс до-
дався ремонт. Дякую меру і де-
путатам, що дали до дня медика 
премію працівникам лікарні, але 
ж 3 тис. грн не знімуть моральних 
і фізичних проблем, які виникають 
при роботі в таких умовах.

— Плануєте боротися за бу-
дівництво нового корпусу?

— Однозначно! У проекті були 
двомісні палати з душовою і туа-
летом, вентиляцією. Ми виділяли 
кошти на притулок для тварин, а в 
терапії люди лежали вп'ятьох в од-
ній палаті.

— Що вдалося зробити для об-
лаштування території вашого 
виборчого округу?

— Облаштовували ті проблемні 
ділянки, які озвучувала громада: 
асфальтувався мікрорайон Со-
цмістечко, вул. Січнева, вул. Мо-
мота, прибудинкова територія 
буд. Момота, 42, Лютнева, 4, 8, 10, 
12, під'їзна дорога до ДНЗ «Росин-
ка», розпочато благоустрій скве-
ру між буд. вул. Момота, 42 та вул. 
Ватутіна, 99; також створювалися 
нові та відновлювалися старі лі-
нії освітлення паркувальних май-
данчиків та прибудинкових тери-
торій на окрузі. Задля безпеки ру-
ху школярів побудовано тротуар 
від будинку Ватутіна, 99 до вул. 

Момота. Повністю замінено об-
ладнання на двох дитячих май-
данчиках в садочках «Веселка» 
та «Росинка». Спільно з депутата-
ми Євтушенком і Шабан ініціюва-
ли утеплення НВК ім. К.Могилка. 
Порушили питання будівництва 
нового дитячого майданчика на 
вул. Лютнева. Там буде міні-фут-
бол, майданчик для дітей від 6 
до 12 років, фітнес-комплекс для 
підлітків та дорослих. Документи 
на тендері, якщо ніхто не буде пе-
решкоджати, то майданчик поба-
чимо в серпні-вересні.

Для маленьких дітей відновле-
но два майданчики. Разом із фрак-
цією «Самопоміч» ініціювали бу-
дівництво скверу на території Со-
цмістечка. Ділянка там велика, 
буде баскетбольний і дитмайдан-
чики, це місце стане окрасою мі-
крорайону. 

Також місту не вистачає примі-
щення ДЮСШ, тому разом із голо-
вою фракції «Наш Край» Ігорем 
Шалімовим на початку 2020 р. ви-
несли на розгляд сесії розробку 
проекту спортивної зали для цен-
тру спортивного туризму, де за-
ймається 400 діток. Проект розро-
бляється, сподіваюся, в 2021 буде 
реалізований.

— Чи відчуваєте підтримку з 
боку міськвиконкому?

— Я вдячний меру Анатолію Фе-
дорчуку, він нас підтримує, але є 
запитання до його заступників. 
Минулого року сесія проголосу-
вала за виділення коштів на тро-
туар із високим бордюром на вул. 
Момота. Вартість робіт мала скла-
дати 2,4 млн грн. Тротуар вирішу-
вав проблему людей — безпеч-
не з’єднання мікрорайону школи 
№5 із вул. Київський Шлях. Усі ета-
пи згідно з законодавством було 
пройдено: зроблено проект, від-
бувся тендер. Частину тротуару 
було прокладено, але згодом ро-
боти припинилися, замість троту-
ару з’явився відбійник, який ство-
рив проблеми для мешканців мі-
крорайону. Зараз перейти доро-
гу складно, треба перестрибувати 
через відбійник. Як виконком змі-
нив проект і зробив перерозподіл 
коштів, мені незрозуміло. Отрима-
ти відповідь від першого заступни-
ка міського голови Миколи Корній-
чука не можу; напевно, цим питан-
ням має займатися прокуратура.

— Громада обурюється, що в 
місті пиляють здорові дерева. 
Ваше ставлення до цього?

— Якщо каштани будуть зни-
щувати, будемо піднімати гро-
маду. Коли зрізали каштани бі-
ля міськради, мене не було в мі-
сті. Однозначно, будемо бороти-
ся. Разом із активістом Дмитром 
Футорним ми створили петицію 
на сайті міської ради про заборо-
ну топінгу дерев, вона вийшла на 
сесію, депутати прийняли рішен-
ня заборонити обрізку живих де-
рев, але їх незаконно продовжу-
ють зрізати.

— Чи плануєте брати участь 
у виборах?

— Не можу сказати однознач-
но, не вирішив. Але буду бороти-
ся за вирішення тих питань, про 
які говорив. Адже ситуація з де-
путатством є такою: що б ти не ро-
бив, отримуєш шквал неконструк-
тивної критики від опонентів, але 
здоров'я це не додає. Луців-депу-
тат підтримки мав менше, ніж от-
римає її Луців-активіст. Нині я за-
ймаюся питаннями профспілки в 
лікарні; якщо політичні партії не 
можуть навести десь лад, то це ма-
ють робити самі люди. Вважаю, що 
все, що обіцяв, як депутат, зробив. 
Плани на майбутнє є, але як їх ви-
рішувати – покаже час.

• Оновлений майданчик у садочку «Веселка». • Майданчик на вул. Лютневій.

ЧИМ Я БУДУ 
КОРИСНИЙ ГРОМАДІ:

• ініціюю відкриття нових 
амбулаторій (зокрема, на вул. 
Момота);
• запроваджу електронну 
амбулаторну карту пацієнта 
(довідки будуть видаватися 
швидше);
• буду працювати над 
покращенням матеріально-
технічної бази медичних закладів 
(ремонт терапевтичного та 
інфекційного відділень);
• буду сприяти збільшенню 
кількості рекреаційних зон 
(створення парку навколо 
Олесницького озера).

« ЛУЦІВ-ДЕПУТАТ ПІДТРИМКИ 
МАВ МЕНШЕ, НІЖ ОТРИМАЄ 

ЇЇ ЛУЦІВ-АКТИВІСТ» 
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Додолики
6.35 М/с "Попелюшка"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 1.25, 3.30, 5.20 
Новини

7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 
1.55, 4.50 Суспільна студія. 
Марафон

9.30 Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.25 Телепродаж
15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.25 "Грандіозні проекти: Австралія"
16.30 Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
17.30, 4.25 #ВУКРАЇНІ
18.55, 20.20 "Супер-Чуття"
19.30 "Боротьба за виживання"
21.40 Бюджетники
22.15 "Дикі тварини"
0.00 Спільно

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"
11.15 "Світ навиворіт"
12.15, 4.00 "Любий, ми переїжджаємо"
12.50, 14.45 "Міняю жінку 14"
17.10 Мелодрама "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.30 Комедія "Кухня"
22.10, 2.15 Комедія "Хочу як ти"
0.20 Комедія "Нема дурних"
5.30 "Українські сенсації"

ІНТЕР.
5.30, 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, 2.20 "Стосується кожного"

20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особливий випадок. 

Сімейна хроніка"
23.50 Т/с "Територія краси"
3.50 "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, 3.40 Реальна містика
12.30 Агенти справедливості (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар - 3" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Сонячний листопад" 13, 14 с. 

(12+)
23.30 Т/с "Вір мені" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Вір мені" (12+)

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей

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

Костянтином Стогнієм
11.15, 13.25, 21.25 Т/с "Розтин покаже" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.30, 16.20 Х/ф "Вигнанець"
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
23.20, 2.30 Т/с "Винищувачі" (12+)
0.55 Х/ф "Людина людині вовк" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/ф
7.20, 1.30 Варьяти (12+)
9.20 Т/с "Грімм" (16+)
10.00 Х/ф "Одісея"
13.20 Екси (16+)
15.10 Кохання на виживання (16+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
20.50 Х/ф "Центуріон" (16+)

22.40 Х/ф "Хоробрі перцем" (18+)
0.40 Т/с "Загублені" (16+)
2.45 Служба розшуку дітей
2.50 Зона ночі

СТБ.
4.40, 22.55 Т/с "Подвійне життя" (16+)
6.55 Т/с "Джованні" (12+)
8.55 Т/с "Коли ми вдома"
9.20 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
10.20 "СуперМама"
14.15, 14.50 Т/с "Кріпосна" (16+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 "Один за всіх" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Акушерка" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.30, 18.45 "Джедаі"
7.00 Х/ф "40 днів та ночей"
8.40 Х/ф "Відплата"
10.45 "Помста природи"
11.00 "Рішала-2"
13.00, 17.20 "Загублений світ"

14.00 Х/ф "Великий переполох у Малому 
Китаї"

15.50 Х/ф "Час скажених псів"
19.15 Т/с "Ментівські війни. Харків"
22.15 Т/с "CSI: Місце злочину-13"
23.50 Т/с "CSI: Місце злочину-12"
2.50 "Облом.UA."
4.20 30 тур ЧУ з футболу "Дніпро-1"- 

"Львів"

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00 М/ф "Таємниця третьої планети"
7.10 М/ф "Вовка в тридев'ятому царстві"
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 "Законний шлюб"
10.45, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Будьте здоровi"
14.05, 1.00, 3.10 "Речовий доказ"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Склад злочину"
4.10 "Правда життя"

СЕРЕДА, 15 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 Додолики
6.35 М/с "Попелюшка"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 1.25, 3.30, 5.20 
Новини

7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 
1.55 Суспільна студія. Марафон

9.30 Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.25 Телепродаж
15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.25 "Грандіозні проекти: Австралія"
16.30 Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.55, 20.20 "Супер-Чуття"
19.30 "Боротьба за виживання"
21.40 #ВУКРАЇНІ
22.15 "Дикі тварини"
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, 4.30 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей"
11.15 "Світ навиворіт"
12.15, 3.10 "Любий, ми переїжджаємо"
13.15, 14.55 "Міняю жінку 14"
17.10 Мелодрама "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.30 Комедія "Кухня"
22.10, 1.50 Комедія "Дуплекс"
23.55 Бойовик "Щасливе число Слевіна"
5.30 "Українські сенсації"

ІНТЕР.
5.30, 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, 2.20 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особливий випадок. 

Сімейна хроніка"
23.50 Т/с "Територія краси"
3.50 "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, 4.00 

Сьогодні
9.30, 4.50 Реальна містика
12.30 Агенти справедливості (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар - 3" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Сонячний листопад" 11, 12 с. 

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

ICTV.
4.15 Скарб нації
4.25 Еврика!
4.30 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
10.25, 13.20, 21.25 Т/с "Розтин покаже" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Х/ф "Денне світло" (16+)
16.25 Х/ф "Кавалерія" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
23.25, 2.40 Т/с "Винищувачі" (12+)
1.00 Х/ф "Біла імла" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/ф
7.20, 1.20 Варьяти (12+)
9.20 Т/с "Грімм" (16+)

10.00 Х/ф "Подорож єдинорога"
13.10 Екси (16+)
15.10, 19.00 Аферисти в мережах (16+)
20.50 Х/ф "У пастці часу"
22.50 Х/ф "Риба Франкенштейна" (18+)
0.30 Т/с "Загублені" (16+)
2.30 Зона ночі

СТБ.
4.40, 22.55 Т/с "Подвійне життя" (16+)
7.00 Т/с "Джованні" (12+)
8.55 Т/с "Коли ми вдома"
9.20 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
10.20 "СуперМама"
14.15, 14.50 Т/с "Кріпосна" (16+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 "Один за всіх" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Акушерка" (12+)
1.00 Х/ф "Кохання та інші неприємності" 

(16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.30, 18.45 "Джедаі"
7.00 Х/ф "Вища сила"

8.45 Х/ф "Чорна маска"
10.40 "Помста природи"
11.20, 17.20 "Загублений світ"
14.00 Х/ф "Перлини дракона"
15.25 Х/ф "Веселі канікули"
19.15 Т/с "Опер за викликом-4"
20.10 Т/с "Ментівські війни. Харків"
22.20 Т/с "CSI: Місце злочину-13"
23.55 Т/с "CSI: Місце злочину-12"
1.40 "Облом.UA."

НТН.
5.50 М/ф "Гидке каченя"
7.05 М/ф "Пригоди козака Енея"
7.55, 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 "Роби - раз!" (16+)
10.40, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Свідок. Агенти"
14.05, 1.05, 3.15 "Речовий доказ"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Склад злочину"
4.10 "Правда життя"

ВІВТОРОК, 14 ЛИПНЯ

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із розширенням виробництва

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

Інженер-електронік
Машиніст екструдера

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

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

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

Виконавчий комітет Бориспільської 
міської ради оголошує відкритий ар-
хітектурний конкурс для визначення 
кращої проектної пропозиції на вста-
новлення монументально-декоративної 
скульптури Князю Борису в м. Бориспіль.

Тема конкурсу: увіковічення пам’яті 
Князю Борису на території Європей-
ської площі за адресою: м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях.

Метою проведення Конкурсу є визна-
чення кращого ескізного проекту пам’ят-
ника Павлу Чубинському для увіковічен-
ня пам’яті уродженця міста Борисполя.

Предметом Конкурсу є ескізний 
проект монументально-декоративної 
скульптури Князю Борису, який буде в 
подальшому впроваджуватися.

Учасниками Конкурсу можуть бути 
всі бажаючі: фахівці або авторські ко-
лективи професійних архітекторів та 
скульпторів, а також студенти архітек-
турних і художніх навчальних закладів, 
аматори, які подали конкурсному журі 
документи, що відповідають умовам та 
вимогам цього Конкурсу.

Попередня реєстрація бажаючих взя-
ти участь у Конкурсі не проводиться. 
За отримання конкурсної документації 
реєстраційний внесок учасниками Кон-
курсу не сплачується.

Кожен учасник Конкурсу може пода-
ти тільки одну проектну пропозицію з 
конкурсними матеріалами. У випадку, 
якщо учасник Конкурсу подає більше 
однієї пропозиції, усі конкурсні матері-
али за його участю відхиляються неза-
лежно від результатів Конкурсу.

Вимоги до оформлення конкурсної 
проектної пропозиції:

проектні пропозиції можуть бути ви-
конані в довільній техніці, з викорис-
танням будь-якого матеріалу; 

планшети розміром А0 841х1189 в 
кількості 1-2 штук, ситуаційна схема, 
плани і фасади пам’ятника в масштабі з 
зазначеними розмірами, ілюстративні 
матеріали (фотографії, розгортки, візу-
алізації мінімум із двох протилежних 
точок обзору, тощо), макет (за бажан-
ням автора) та електронна версія;

коротка пояснювальна записка з 
описом прийнятих рішень та техніко-е-
кономічними показниками (розміщу-
ється на планшетах);

фасадні зображення пам’ятника з 
розмірами.

Матеріали подаються на конкурс ано-
німно під девізом у формі шестизначного 
числа (зазначається автором) у верхньо-
му правому куті кожного планшету. Ін-
формація про автора проекту (ПІБ, адре-

са учасника) подається в запечатаному 
конверті під тим же девізом з позначкою 
«Конкурс на кращу проектну пропозицію 
увіковічення пам’яті Князя Бориса на те-
риторії Європейської площі за адресою: 
м. Бориспіль, вул. Київський Шлях».

Декларація авторства, яка оформлю-
ється за встановленою формою та запа-
ковується у конверт, на якому вказано де-
віз конкурсної проектної пропозиції. На 
конверті не має бути будь-яких даних, які 
можуть ідентифікувати авторів конкурс-
ного проекту. Конверт має бути заклеєним. 
Даний конверт з декларацією авторства 
має бути поданий разом з проектом.

Інші ілюстративні матеріали (роз-
гортки, перспективи, перерізи тощо), 
необхідні для розкриття ідеї проекту.

Для участі у Конкурсі учасник подає 
повний комплект конкурсної проектної 
пропозиції, оформленої відповідно до ви-
мог Порядку, відповідальному секретарю 
Конкурсу у визначені терміни шляхом:

надсилання комплекту конкурсної 
проектної пропозиції поштою учасник 
зобов’язаний здійснити відправлення 
на адресу за адресою: м. Бориспіль, 

вул. Київський Шлях, 72, 4-й поверх, 
каб. 408, не пізніше ніж за п’ять днів 
до закінчення граничного строку по-
дання. У разі відправлення проекту 

поштою, учасник повинен повідомити 
відповідальному секретарю дату від-
правлення і номер поштової квитанції; 

особисто за адресою: м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 72, 4-й поверх, каб. 
408; час роботи: понеділок – четвер з 
8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00.
Телефон для довідок: (04595) 5-55-83. 

Переможець Конкурсу має пере-
важне право на подальше розроблен-
ня (чи участь у розробленні) проек-
тно-кошторисної документації. 

До складу журі увійшли:
Бойко Вікторія Вікторівна
- головний спеціаліст головного 

управління житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету 
міської ради, відповідальний секретар 
Пасенко Людмила Василівна

- заступник міського голови
Йова Наталія Вікторівна
- директор Бориспільського держав-

ного історичного музею Бориспіль-
ської міської ради Київської області 
Запривода Віталій Іванович

- член Національної спілки архі-
текторів України, кандидат технічних 
наук, доцент кафедри архітектурних 
конструкцій Київського національного 
університету будівництва і архітектури, 
Академік Академії будівництва України 

(за згодою) Скрипачук Яніна Юріївна
- начальника управління містобуду-

вання та архітектури Бориспільської 
міської ради  Кулик Євгеній Сергійович

- член Національної спілки архітекто-
рів України, фізична особа-підприємець, 
який має кваліфікацію за напрямком 
професійної атестації архітектора (за 
згодою) Толкач Вячеслав Миколайович

- начальник головного управління 
житлово-комунального господарства 
виконавчого комітету Бориспільської 
міської ради Шапіро Борис Абрамович

- голова Ради громадського об’єднан-
ня архітекторів, проектувальників та 
забудовників міста Бориспіль «Зодчий» 
(за згодою)

Останній день подачі конкурсних 
проектів 10 серпня 2020  року з 8-30 до 
12-30 за адресою: м. Бориспіль, вул. вул. 
Київський Шлях, 72, 4-й поверх, каб. 408.

Конкурсні матеріали виконуються 
українською мовою.

Конкурсний проект переможця зна-
ходиться у відповідального секретаря 
конкурсу до моменту вирішення пи-
тання подальшої розробки проекту. 
Всі останні пропозиції повертаються 
авторам, на їх вимогу, впродовж одно-
го місяця після оголошення результатів 
Конкурсу.
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Додолики
6.35 М/с "Попелюшка"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 1.25, 3.30, 5.20 
Новини

7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 
1.55, 4.50 Суспільна студія. 
Марафон

9.30 Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.25 Телепродаж
15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.25 "Грандіозні проекти: Австралія"
16.30 Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
17.30 Бюджетники
18.55, 19.55 "Супер-Чуття"
19.30 "Боротьба за виживання"
21.40, 4.25 Схеми. Корупція в деталях
22.15 "Дикі тварини"
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, 10.20 "Життя відомих людей"
11.15 "Світ навиворіт"
12.15 "Любий, ми переїжджаємо"
12.45, 14.55 "Одруження наосліп"
17.10 Мелодрама "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.30 Комедія "Кухня"
22.10, 2.20 Комедія "Ми купили зоопарк"
0.30 Джон лінч у трилері "Велогонка без 

правил"
5.30 "Українські сенсації 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 "Вещдок"
16.35 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 2.15 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"

21.00 "Вещдок. Особливий випадок. 
Сімейна хроніка"

23.45 Т/с "Територія краси"
3.45 "Орел і Решка. Шопінг"
4.55 "Телемагазин"

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

Сьогодні
9.30, 2.30 Реальна містика
12.30 Агенти справедливості (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар - 3" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Сонячний листопад" (12+)
23.20 Слідами
0.00, 2.00 Х/ф "Любов і трохи перцю" 

(16+)
1.30 Телемагазин

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

8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
11.05, 13.20 Т/с "Рішає Оністрат" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.35, 16.20 Х/ф "Вежі-близнюки" (16+)
16.35 Х/ф "Прибуття" (12+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Анти-зомбі
21.25 Т/с "Розтин покаже" (16+)
23.20, 2.40 Т/с "Винищувачі" (12+)
0.45 Х/ф "Ти колись пробачиш мені?" 

(16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/ф
7.20, 2.00 Варьяти (12+)
9.20 Т/с "Грімм" (16+)
10.00 Х/ф "Колір чаклунства"
13.20 Екси (16+)
15.30 Заробітчани
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
20.50 Х/ф "Три мушкетери" (16+)
22.50 Х/ф "Історія вічного кохання"
1.10 Т/с "Загублені" (16+)
2.35 Служба розшуку дітей

СТБ.
3.40, 22.55 Т/с "Подвійне життя" (16+)
6.55 Т/с "Джованні" (12+)
8.55 Т/с "Коли ми вдома"
9.25 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
10.20 "СуперМама"
14.15, 14.50 Т/с "Кріпосна" (16+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 "Один за всіх" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Акушерка" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.30, 18.35 "Джедаі"
7.00 Х/ф "Льодовиковий період"
8.40 Х/ф "Закон доблесті"
10.35 "Помста природи"
10.50, 17.20 "Загублений світ"
13.45 Х/ф "Тактична сила"
15.20 Х/ф "Не виходь!"
18.55 31 тур ЧУ з футболу "Динамо"- 

"Зоря"
21.00 Т/с "Ментівські війни. Харків"
22.00 Т/с "CSI: Місце злочину-13"
23.40 Т/с "CSI: Місце злочину-12"
1.20 "Облом.UA."
4.20 30 тур ЧУ з футболу "Десна"- 

"Шахтар"

НТН.

5.00, 4.45 "Top Shop"

6.00 М/ф "Дванадцять місяців"

7.10 М/ф "Сім мам Семена Синєбородька"

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 "Сицілійський захист"

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

12.50 "Вартість життя"

14.05, 1.15, 2.55 "Речовий доказ"

18.20, 3.55 "Правда життя"

19.30 "Легенди карного розшуку"

0.20 "Склад злочину"

ЧЕТВЕР, 16 ЛИПНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Додолики
6.35 М/с "Попелюшка"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 1.25, 3.30, 5.20 
Новини

7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 
1.55, 4.50 Суспільна студія. 
Марафон

9.30 Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.25 Телепродаж
15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.20 "Грандіозні подорожі 

американською залізницею" - 
"Грандіозні подорожі залізницею 
Аляски та Канади"

16.30 Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
17.25 VoxCheck
17.30, 4.25 Перша шпальта
18.55, 21.40 "Дикі тварини"
19.30 "Супер-Чуття"
22.15 Світова медицина. Непал - 

медицина вершин

22.40 Світова медицина. Іспанія - 
госпіталь у відкритих водах

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, 4.10 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей"
11.15 "Світ навиворіт"
12.15 "Любий, ми переїжджаємо"
12.50, 15.00 "Одруження наосліп - 5"
17.10 Мелодрама "Вітер кохання"
19.00 "Секретні матеріали"
20.30 "Ліга сміху. Дайджест"
22.30, 0.15 "Вечірній квартал"
1.55 Трилер "Велогонка без правил"
5.20 "Світське життя. 2020"

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

Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00 "Корисна програма"
11.00 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"
3.05 "Жди меня. Україна"
4.30 "Орел і Решка. Шопінг"
5.10 "Телемагазин"
5.40 "Мультфільм"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.00 

Сьогодні
9.30, 3.50 Реальна містика
11.00 Т/с "Німа" (16+)
14.30, 15.30 Т/с "Жіночий лікар - 3" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
22.00 Т/с "Благими намірами" 1 с. (12+)
23.20 Т/с "Благими намірами" 2, 3 с. 

(12+)
1.45 Телемагазин

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 0.45 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Анти-зомбі
11.05, 13.25 Х/ф "Змії на борту літака" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Х/ф "Ідеальна втеча" (16+)
15.30, 16.20, 22.55 "На трьох" (16+)
17.10, 20.10 Дизель-шоу (12+)
18.45 Факти. Вечір
1.15 Х/ф "Вежі-близнюки" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/ф
7.20, 1.20 Варьяти (12+)
9.20 Т/с "Грімм" (16+)

12.10 Топ - модель по-українськи (16+)
17.00 Х/ф "У пастці часу"
19.00 Х/ф "Бібліотекар"
20.50 Х/ф "Бібліотекар 2" (16+)
22.50 Х/ф "Бібліотекар 3" (16+)
0.30 Т/с "Загублені" (16+)
2.15 Служба розшуку дітей
2.20 Зона ночі

СТБ.
3.30 Т/с "Подвійне життя" (16+)
6.50 "Урятуйте нашу родину - 2" (16+)
8.35, 19.00 "Наречена для тата 3" (12+)
10.25, 14.50, 18.15 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
20.50, 22.45 Т/с "Рецепт кохання"

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.20, 18.45 "Джедаі"
6.40 Х/ф "Перлини дракона"
8.05 Х/ф "Великий переполох у Малому 

Китаї"
9.55 "Помста природи"
11.25, 17.20 "Загублений світ"
14.10 Х/ф "Швидкий і жорстокий"

15.50 Х/ф "В'язень"
19.15 Х/ф "Леон-кілер"
21.15 Х/ф "22 кулі"
23.25 Х/ф "Її звали Нікіта"
1.45 Х/ф "Крижані акули"
3.05 "Облом.UA."
4.20 "Цілком таємно-2017"

НТН.
5.45 М/ф "Пригоди Буратіно"
7.20 М/ф "Жив собі пес"
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 "Небезпечні друзі"
10.55, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50, 3.50 "Правда життя"
14.05, 1.05, 2.50 "Речовий доказ"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Склад злочину"
4.45 "Top Shop"

П'ЯТНИЦЯ, 17 ЛИПНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 6 ЛИПНЯ — 12 ЛИПНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Хто в домі хазяїн
6.35 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 Шо? Як?
9.05, 2.50 Енеїда
10.10 Х/ф "Кохання живе три роки" (16+)
12.00 "Дикі тварини"
12.30 "Секрети Сонячної системи"
13.30 Світова медицина. Непал - 

медицина вершин
14.25 Телепродаж
15.00 UA Фольк. Спогади
16.00 Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
18.00 Велика вечірня (УГКЦ)
19.30 "Боротьба за виживання"
20.00 Д/ф "Патагонія: від Буенос-Айреса 

до мису Баїа"
21.20 "Супер-Чуття"
22.00 Х/ф "Чоловік, який вбив Дон 

Кіхота" (12+)
1.00 Святі та грішні

1.55 #ВУКРАЇНІ
3.45 Сильна доля
4.35 Бюджетники

КАНАЛ "1+1".
6.15, 7.00, 4.25 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
12.10 "Любий, ми переїжджаємо"
17.00 Бойовик "Три ікси"
19.30, 5.25 ТСН
20.15, 2.40 "Вечірній квартал"
22.00 "Українські сенсації 2020"
23.10, 0.10 "Світське життя. 2020"
1.05 "Ліга сміху. Дайджест"

ІНТЕР.
6.30 "Слово Предстоятеля"
6.40 Х/ф "Стежки-доріжки"
8.00 "Шість соток"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"

11.00 Х/ф "Сім старих і одна дівчина"
12.35 Х/ф "Раз на раз не приходиться"
14.00, 5.05 Х/ф "Живіть у радості"
15.30 Х/ф "Пес Барбос та незвичайний 

крос"
15.40 Х/ф "Самогонники"
16.00 Х/ф "Операція "И" та інші пригоди 

Шурика"
18.00, 20.30 Т/с "Пристрасті по Зінаїді" 

(12+)
20.00, 2.35 "Подробиці"
22.40 Концерт "Стас Михайлов. Народний 

Корпоратив"
0.40 Х/ф "Політ фантазії" (16+)
3.05 "Орел і Решка. Івлєєва vs. Бєдняков"
3.50 "Орел і Решка. Дива світу"
4.40 "Подорожі в часі"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 4.00 Реальна містика
9.00 Т/с "Сонячний листопад" 9, 14 с. 

(12+)
15.20 Т/с "Сонячний листопад" (12+)
17.00 Т/с "Сурогатна мати" 1, 2 с. (12+)
20.00 Т/с "Сурогатна мати" (12+)

22.00 Т/с "Коли повертається минуле" 1, 
3 с. (16+)

1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Коли повертається минуле" 

(16+)

ICTV.
5.20 Скарб нації
5.30 Еврика!
5.40 Факти
6.10 Т/с "Марк + Наталка" (16+)
8.30 "На трьох" (16+)
10.25, 13.00 Т/с "Розтин покаже" (16+)
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф "Впіймай мене, якщо зможеш"
16.55 Х/ф "Після заходу сонця" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Хенкок" (16+)
20.50 Х/ф "Дикий, дикий Вест" (16+)
22.45 Х/ф "Метод Хітча"
0.55 Х/ф "Беовульф" (16+)
2.50 Х/ф "Засідка" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.45 Kids' Time

6.05 М/ф "Містер Лінк: Загублена ланка 
еволюції"

7.50 Таємний агент
8.50, 1.10 Варьяти (12+)
11.50 Хто зверху? (12+)
15.10 Х/ф "Серце дракона"
17.10 М/ф "Ваяна"
19.00 Х/ф "Президент Лінкольн: 

Мисливець на вампірів" (16+)
21.00 Х/ф "Боги Єгипту" (12+)
23.20 Х/ф "Центуріон" (16+)
2.30 Зона ночі

СТБ.
4.25 Т/с "Рецепт кохання"
6.30, 10.30 Т/с "Доньки-матері" (12+)
9.30 "Неймовірна правда про зірки"
17.00, 22.30 "Хата на тата" (12+)
19.00 "МастерШеф Професіонали 2" 

(12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
7.17 "Загублений світ"
15.15 Х/ф "Перехрестя"

17.10 Х/ф "Останній кордон"
19.00 Х/ф "Принц"
20.45 Х/ф "Ефект колібрі"
22.40 Х/ф "Колонія"
0.15 Х/ф "Експедиція Юрського періоду"
2.05 "Облом.UA."
4.20 "Цілком таємно-2017"

НТН.
5.15 Х/ф "Зворотного шляху немає"
9.00 Х/ф "Командир щасливої "Щуки" 

(12+)
10.55 Х/ф "Ішов четвертий рік війни..."
12.35 "Легенди карного розшуку"
15.35, 3.00 "Випадковий свідок"
18.05 "Переломні 80-ті"
19.00, 2.20 "Свідок"
19.30 Х/ф "На Вас чекає громадянка 

Никанорова"
21.10 Х/ф "Сини Великої Ведмедиці"
23.00 Х/ф "Контрольний постріл" (18+)
1.00 "Втеча. Реальні історії"
4.00 "Речовий доказ"

СУБОТА, 18 ЛИПНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.35 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 шосту неділю 
після П'ятдесятниці у Храмі 
Положення Ризи Пресвятої 
Богородиці (с.Шешори)

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 "Патагонія: від Камаронес до 
гори Дарвіна"

21.20 "Дикі тварини"
22.00 Х/ф "Я Деніел Блейк" (12+)
0.30 UA:Фольк. Спогади
1.25 Сильна доля
2.50 Бюджетники

КАНАЛ "1+1".
6.15, 7.05 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.25, 1.35 "Світ навиворіт"
17.30 Бойовик "Три ікси-2: новий рівень"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 Х/ф "Міст шпигунів"
23.35 Фантастика "Темні уми"

ІНТЕР.
6.20 "Концерт Наталії Валевскої"
8.00 "Удачный проект"

9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і Решка. Дива світу"
11.00 "Орел і Решка. Божевільні вихідні"
12.00 Т/с "Пристрасті по Зінаїді" (12+)
16.15 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Життя на повторі"
22.30 Х/ф "Операція "И" та інші пригоди 

Шурика"
0.25 Х/ф "Пес Барбос та незвичайний 

крос"
0.35 Х/ф "Самогонники"
1.05 "Вещдок"
3.20 "Орел і решка. Морський сезон"
4.05 "Орел і Решка. Шопінг"
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50 Сьогодні
6.50 Реальна містика
8.50 Т/с "Кров ангела" (12+)
12.45 Т/с "Благими намірами" (12+)
17.00 Т/с "Ти тільки вір" 1, 2 с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою

21.00 Т/с "Ти тільки вір" (12+)
23.00 Шоу Братів Шумахерів
1.00 Т/с "Це було біля моря" 1 с. (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Це було біля моря" (16+)

ICTV.
5.30 Скарб нації
5.40 Еврика!
5.50 Факти
6.15, 9.00 Громадянська оборона
7.10 Секретний фронт
8.05 Анти-зомбі
9.55 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.40, 13.00 Х/ф "Метод Хітча"
12.45 Факты. День
15.05 Х/ф "Дикий, дикий Вест" (16+)
17.00 Х/ф "Хенкок" (16+)
18.45 Факти тижня
20.50 Х/ф "Шпигунка" (16+)
23.00 Х/ф "Два стволи" (16+)
0.55 Х/ф "Звіт з "Європи" (16+)
2.30 Х/ф "Людина людині вовк" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.05 М/ф
7.05 Таємний агент
9.40 Х/ф "Бібліотекар"
11.10 Х/ф "Бібліотекар 2" (16+)
13.00 Х/ф "Бібліотекар 3" (16+)
14.50 Х/ф "Президент Лінкольн: 

Мисливець на вампірів" (16+)
16.40 Х/ф "Боги Єгипту" (12+)
19.00 Х/ф "Війна богів" (16+)
21.00 Х/ф "Геракл: Народження легенди" 

(16+)
23.00 Х/ф "Хоробрі перцем" (18+)
0.50 Варьяти (12+)

СТБ.
7.25 "Операція И: невідома версія" 12+
8.20 "За двома зайцями: невідома версія" 

(12+)
9.14 "Вечори на хуторі біля Диканьки: 

невідома версія" (12+)
10.05 "МастерШеф Професіонали 2" 

(12+)
13.35 "Хата на тата" (12+)
19.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

19.55 "Один за всіх" (16+)
22.00 "Я соромлюсь свого тіла" (16+)

КАНАЛ "2+2".
7.15, 1.10 "Загублений світ"
13.15 Х/ф "Капітан Грім"
15.20 Х/ф "Повернення Геркулеса"
17.10 Х/ф "Герой"
19.00 Х/ф "Конан-варвар"
21.30 Х/ф "Геркулес"
23.10 Х/ф "Сага: Прокляття тіні"
2.55 "Облом.UA."

НТН.
8.20 "Страх у твоєму домі"
12.00 Х/ф "На Вас чекає громадянка 

Никанорова"
13.40 Х/ф "Повернення немає"
15.30 Х/ф "Кохана жінка механіка 

Гаврилова"
17.10 Х/ф "Сини Великої Ведмедиці"
19.00 Х/ф "Вони воювали за Батьківщину"
22.05 Х/ф "Дніпровський рубіж"
0.45 Х/ф "Контрольний постріл" (18+)

НЕДІЛЯ, 19 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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КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99

Оголошення та реклама

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.

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

Òåë.: 096-876-66-67
097-127-66-05Ë³ö. ÀÂ ¹476495 ÌÒÇÓ â³ä 16.06.2009 ð.
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Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96
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Шукаю свідків ДТП та обставин, 
що трапились 23 травня 2020 року 
на 23 км траси Київ-Бориспіль в на-
прямку Борисполя в проміжок часу 
з 7:30 по 9:00 год. Тел.: +38067 657-
9904.

Автомобіль Хюндай Ассент бежево-
го кольору вдарився в спецавтомобіль 
держ. номер АХ 7083 ЕР (попереджу-
вальних знаків про звуження дороги 
та інших не було). Спецавтомобіль сто-
яв також без аварійної сигналізації на 
самій швидкісній смузі, водій пояснив, 
що тільки під'їхав. Спецавтомобіль за-
кривав собою ще один спецавтомо-
біль на відстані 20-30 м.

Необхідно підтвердження, з якого 
часу на смузі працювала чи ні ремонт-
на бригада та в який час під'їхав спе-
цавтомобіль АХ 7083 ЕР.

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

Баришівка

Власівка с., 70 кв.м, 1 кімната велика, кухня, ко-
ридор, передпокій, с/в у будинку, вікна дерев'яні з 
решітками, інтернет, супутникове ТВ, сигналізація, 
сарай, гараж, погріб, більярдна, літня кухня, 25 
соток, 750000 грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

Бориспіль
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. БУДИ-
НОК З ДОБРОТНОГО ДЕРЕВА, ОБКЛАДЕНИЙ 
ЦЕГЛОЮ, ВЕРАНДА З ВИДОМ НА САД, КУХНЯ, 
ЕЛЕКТРОСАУНА, КАМІН НА ДРОВАХ, ДУШ, ТУ-
АЛЕТ, ПОГРІБ, ВСІ МЕБЛІ, ТЕХНІКА, 9 СОТОК, 
ВОДА ЗІ СВЕРДЛОВИНИ. КРИТА ПАРКОВКА 
ДЛЯ МАШИНИ, ФРУКТОВИЙ САД, ПОРЯД ОЗЕ-
РО (МОЖНА КУПАТИСЬ, ЛОВИТИ РИБУ). ДО-
СТОЙНІ СУСІДИ, 800 000 ГРН. ДО МЕТРО «ХАР-
КІВСЬКА» — 40 КМ, ДО БОРИСПОЛЯ — 18 КМ, 
ДО БАРИШІВКИ - 10 КМ. ФОТО СКИНУ НА ВАЙ-
БЕР. ТЕЛ.: 0 67 7453552, 0 66 4191817, ЗІНАЇДА. 

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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Тел.: 067-337-37-55

БУРІННЯ 
СВЕРДЛОВИН 

НА ВОДУ
Гарантія     Якість

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

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.

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

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

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

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

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

Здам

Бориспіль

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

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.

Кімнату в приватному будинку, р-н макдональдса, 
2500 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

Запрошуємо кухаря, г/р 2/2 з 11.00 до 23.00, д/р 
обов'язково, з/п 7000-12000 грн, додому відвози-
мо. Тел.: 0 63 3108360.

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 знан-
ням ПК, г/р 2/2, з/п 8700 грн. Тел.: 0 66 5977710.

На постійну роботу у м. Бориспіль потрібні: 
швачка, прасувальниця, охоронець, г/р та оплата 
при співбесіді. Тел.: 0 67 7341607, з 9.00 до 20.00.

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 В ПОЛЬЩІ, м. Глівіци. Офіційна та гід-
на робота на будівництві, безкоштовні вакансії, 
надаємо житло. Ліц. №981 від 10.07.2018 вид.
МСПУ. Тел.:0 93 0165413(вайбер), 0 67 1744429. 

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.

Київ
Мулярі (каменярі) потрібні для будівництва ба-

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

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

У поліклініку у м.Києві потрібна медсестра. Г/р з 
08.00 до 21.00/15 днів на місяць. Іногороднім нада-
ється безкоштовне житло. Тел.: 0 67 8841771.

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.

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 подушки б/в, пух-перо куряче. Дешево. 
Тел.: 0 66 6462947.

Циркулярка-фуганок, 4000 грн; бензокосилкав 
500 грн. Тел.: 0 67 4934247, 0 95 0443156.

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

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. 

Втрачений єдиний квиток, серія БВО №1559, 
виданий на ім'я Белинського Артема Дмитровича 
управлінням освіти та науки Бориспільської РДА 
05.09.2014 р., вважати недійсним.

Втрачений єдиний квиток, серія БВО №1585, ви-
даний на ім'я Савельєва Саміра Олександровича 
управлінням освіти та науки Бориспільської РДА 
05.09.2014 р., вважати недійсним.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Центр р-н, будинок 124 кв.м, 10 соток. Тел.: 0 
93 9366932, 0 93 9366931.

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

Іванків с., 30 км. від м. Київ, дерев'яний, 60 
кв.м+12 кв.м, веранда із цегли, газ, колодязь, 
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 побу-
дов 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, га-
раж. 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 
цеглою, 2 кімнати прохідні, кухня, веранда, 25 со-
ток, 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, ок-
ремий заїзд, ціна договірна. Тел.: 0 63 4740538. 

ГАРАЖІ

Бориспіль
Гараж капітальний, цегляний, кооп. «Прогрес», 

вул. Мануїльського, недорого, торг. Тел.: 0 67 
8015417, Інна. 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

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

заселений район, під забудову, ціна договірна, 
власник. Тел.: 0 66 5573504, 0 66 5186236. 

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

Полтава
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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


