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РОСТЕ ДНЗ 
НА вул. МОМОТА
Ірина КОСТЕНКО, 
фото автора 

Роботи на будівельному 
майданчику в Борисполі 
відновилися на початку 
квітня 2020 року силами ТОВ 
«Укрбуд Забудова». За три 
місяці зроблено більше, ніж за 
попередні три роки. Кожного 
вівторка о 9.00 на території 
проводяться робочі наради за 
участі представників міської 
влади та забудовника. Щодня 

на об’єкті задіяно понад 30 
будівельників.
Перший заступник міського 
голови Микола КОРНІЙЧУК: 
«Роботи на цокольному поверсі 
май же завершені. Зводяться 
стіни першого поверху. 
Забудовник обіцяє, що до осені 
буде «коробка». На будмайданчик 
підключили напругу, яка 
буде використовуватися і для 
дитсадка. Такого давно не було, 
щоб енергопостачанням об’єкт 
був забезпечений до здачі в 
експлуатацію».• «Вісті» побачили, наскільки швидко росте приміщення майбутнього ДНЗ.

ВЕЛИКЕ 
БУДІВНИЦТВО:

Завод німецької компанії Kostal 
на землях Дударківської сільської ради 
зводить ПрАТ «Агробудмеханізація»
(голова правління Володимир Шалімов)

РЕМОНТ ББЛІЛ
ЗА 156 МІЛЬЙОНІВ
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�� ОФІЦІЙНО

�� НА�СТАРТІ

 � Бориспільське підприємство ПрАТ 
«Агробудмеханізація» розпочало будівництво заводу з 
виробництва автомобільної електроніки на 900 робочих 
місць німецької компанії Kostal на землях Дударківської 
сільської ради Бориспільського району. 

ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО: 
ІНВЕСТИЦІЇ НІМЕЦЬКІ — РЕАЛІЗАЦІЯ БОРИСПІЛЬСЬКА

Ірина КОСТЕНКО, Наталія ДОЛИНА

ВІД�МЕМОРАНДУМУ�ДО�СТАРТУ
На початку квітня голова Бориспільської РДА Володимир 
Строкань від імені району та генеральний директор ТОВ «Костал 
Україна» Радослав Шкуп підписали меморандум про співпрацю 
та взаємодію в рамках реалізації проекту будівництва заводу з 
виробництва мехатронних виробів (автомобільна електроніка) на 
території Дударківської сільської ради. Зазначалося, що реалізація 
проекту вимагає залучення 13 млн євро інвестицій і додаткових 26 
мільйонів – для його оснащення. Новий завод дозволить створити 
900 робочих місць.
Так, на наступному тижні запланована урочиста презентація нового 
будівництва. Очікуються керівництво Бориспільського району та 
міста Борисполя, очільники Київщини та представники Кабміну.

Володимир ШАЛІМОВ: 

— Співпраця нашого 
підприємства з групою 
компаній Kostal розпочалася 
у 2006 році, коли побудували 
перший завод у Переяславі 
на Київщині. Сьогодні він 
успішно працює. Як зазначив 
міський голова Переяслава, 
ТОВ «КОСТАЛ УКРАЇНА» є 
найбільшим роботодавцем 
та бюджетоутворюючим 
підприємством у місті. 
Станом на 2019 рік колектив 
ТОВ «КОСТАЛ УКРАЇНА» 
нараховував майже 1000 
працівників.

Від початку 2000-х 
Агробудмеханізація будує в 
Україні четвертий німецький 
завод. Окрім переяславського, 
це два заводи кабельно-
провідникової продукції у 
Коломиї та Бродах.
Німецька компанія LEOPOLD 
KOSTAL має декілька десятків 
заводів у світі. Підприємство, 
яке будується на землях 
Дударківської сільської ради — 
завод мехатронних виробів, що 
вироблятиме запасні частини 
до німецьких авто. 
Інвестор придбав земельну 
ділянку площею майже 5 га. 
Завод зводитиметься в дві 
черги. Будівлі першої черги 
займуть площу 12 800 кв. м. 
Це адмінкорпус, виробничі 
цехи, складські приміщення 
та будівлі інфраструктури 
(трансформаторна підстанція, 
об’єкти протипожежного 
захисту тощо). Якою буде друга 
черга, поки невідомо. Проте 
введення в експлуатацію 
першої черги дасть регіону 900 
робочих місць. 
Введення в експлуатацію 
першої черги заводу на 
Бориспільщині заплановано на 
березень 2021 року. Терміни 
реальні. KOSTAL має всі 
необхідні дозволи на початок 
робіт. Роботи ведуться, уже 
вдавлюємо палі, будуємо 
фундамент. 

Переможцем тендеру на будівництво заводу стала будівельна компанія 
ПрАТ «Агробудмеханізація», голова правління— Володимир Шалімов. За-
будовник розповів «Вістям» про нове будівництво та особливості співпра-
ці з німецькими інвесторами. 

«Необхідно�щоразу�
доводити,�що�ми�
не�дилетанти,�а�
професіонали»
Володимир Шалімов, 
говорячи про тендер за 
євростандартами та його 
особливості, наголосив, що 
цей тендер на будівництво 
заводу був важким, у ньому 
брали участь 10 компаній зі 
всієї України, критерії відбору 
— серйозні. «На євротендери 
«з вулиці» не потрапиш, лише 
за запрошенням інвестора. 
Кожну запрошену компанію 
не менше місяця моніторить 
відділ аналітики підприємства-
замовника: дивляться технічну 
базу, фінансову спроможність. 
Один із основних критеріїв 
— компанія має вчасно і в 
повному обсязі сплачувати 
податки, — пояснює 
співрозмовник. — Також 
враховуються соцгарантії для 
працівників, наявність робочої 
сили, якість виконання робіт. 
І ціну «зі стелі» у тендері не 
задекларуєш. Там кожного 
учасника викликають, щоб 
інженери інвестора вивчили 
розрахунки. Доводиться 
годинами доводити, 
що озвучена вартість є 
реальною для підприємства, 
переконувати, що ми не 
дилетанти, а професіонали. 
Іноземні інвестори 
часто запрошують 
Агробудмеханізацію до участі 
в тендерах».

«Це�четвертий�німецький�завод,�який�ми�
будуємо�в�Україні»

�� СЛОВО�ЗАБУДОВНИКА «Райрада�спільно�з�Володимиром�Шалімовим�
доклали�багато�зусиль,�щоб�залучити�
інвестиції»

Голова Бориспільської 
районної ради Владислав 
Байчас позитивно оцінює 
перспективи заводу з 
виробництва автомобільної 
електроніки. Адже попередня 
робота велася задовго до 
підписання меморандуму про 
співпрацю з іноземцями:
— Будівництво заводу такого 
рівня на території району є 
важливим і перспективним. 
Це залучення іноземних 
інвестицій, створення робочих 
місць, податки в районний 
бюджет. Переговори щодо 
будівництва розпочалися 
кілька років тому. Районна рада 
спільно з головою правління 
ПРаТ «Агробудмеханізація» 
Володимиром Шалімовим 
доклали багато зусиль, щоб 

залучити інвесторів в наш 
район. Варто зазначити, що 
ТОВ «Костал Україна» входить 
до складу міжнародної 
виробничої компанії KOSTAL 
GROUP, яка складається з 31 
компанії в 17 країнах світу, зі 
штаб-квартирою в Німеччині. 
Основним напрямом діяльності 
ТОВ «КОСТАЛ УКРАЇНА» є 
виробництво електроніки для 
відомих автомобільних марок.
На Переяславщині був 
побудований завод, мали 
звести другий, проте компанію 
не влаштували умови, які їм 
запропонували. Її представники 
приїхали до нас, ми подбали, 
щоб інвестори залишилися 
в Бориспільському районі. 
Допомогли вирішити 
питання з документацією, 
електроенергією, під’їзною 
дорогою тощо. 
Район зацікавлений у 
будівництві потужного 
сучасного заводу. У разі 
створення ОТГ підприємство 
залишиться на території 
району. Я ще не бачив змін 
до Бюджетного кодексу, тому 
поки невідомо, куди будуть 
спрямовуватися податки від 
виробництва. Позиція райради 
– створювати комфортні 
інвестиційні умови для розвитку 
району.

Перша черга заводу, адміністративно-виробничий корпус:
• поверховість — 2;
• площа забудови — 10166,47 кв. м;
• загальна площа — 12776,20 кв. м;
• загальний будівельний об’єм — 128065,00 куб. м. У
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�� ОЦЕ�ТАК!

• На ділянці мали проводитися розкопки, а тепер будівництво.

• Під час розкопок у грудні цього року на території ЗОШ №1.

ТАБУ НА РОЗКОПКИ?
 � «Вісті» раніше писали про будівництво на земельній 

ділянці на вул. Верхній Вал, 27 (21), визнаній історичною 
Інститутом археології НАН України, що підтвердили 
попередні розкопки.

Місцина мала досліджувати-
ся і далі, але завадою стало будів-
ництво, яке розпочалося всупереч 
звіту археологів про необхідність 
продовження досліджень. Нагада-
ємо: старий будинок разом із зем-
лею під ним був проданий банком 
через аукціон, а новим власником 
став син бориспільської чиновниці. 

За фактом початку будівництва 
в історичній зоні керівництвом 
Бориспільського державного іс-
торичного музею було направле-
но листа в Обласний центр охоро-
ни і досліджень пам’яток культур-
ної спадщини. За словами дирек-
тора музею Наталії Йови, відповіді 

ще немає, хоча терміни минули. 
Щодо паспорту на історичну ді-
лянку, то він досі перебуває на за-
твердженні в профільному мініс-
терстві. 

Здійснивши візит на скандальну 
ділянку, «Вісті» переконалися, що 
будівництво триває: завезені буді-
вельні матеріали, працюють робіт-
ники, уже зводиться перший по-
верх. На запитання до будівельни-
ків про призначення будівлі  вони 
відповідають, що не уповноважені 
звітувати і просять не знімати. Оче-
видно, що ділянка майже втраче-
на для майбутніх історичних дослі-
джень. 

Чи існує відповідальність за 
будівництво в історичній зоні, 
«Вісті» запитали у юриста Олек-
сандра ДЕНИСОВА.

«Важелі�впливу�на�
порушників�є»
— Під охорону законодавства 
підпадають об’єкти, внесені до 
Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України та ті об’єкти, 

що до вирішення питання 
про їх реєстрацію як пам’ятки 
вносяться до Переліку об’єктів 
культурної спадщини і набувають 
правового статусу щойно 
виявлених об’єктів культурної 
спадщини. Ст. 36 ЗУ «Про 
охорону культурної спадщини» 
встановлено: 
якщо під час проведення будь-
яких земляних робіт виявлено 
знахідку археологічного 
або історичного характеру, 
виконавець робіт зобов’язаний 
зупинити їх подальше ведення і 
протягом однієї доби повідомити 
відповідний територіальний орган 
охорони культурної спадщини. 
Роботи можуть бути відновлені 
згідно письмового дозволу 
відповідного органу після 
завершення археологічних 
досліджень. 
Важелі впливу на порушників 
є. Так, передбачені 
адміністративна (ст. 92 

Кодексу про адміністративні 
правопорушення та ст. 46 ЗУ «Про 
охорону культурної спадщини») 
та кримінальна (ст. 298 
Кримінального кодексу України) 
відповідальність за незаконне 
проведення пошукових робіт 
на об’єкті культурної спадщини, 
знищення, руйнування або 
пошкодження об’єктів культурної 
спадщини.
Кожна особа у разі виявлення 
порушень щодо об’єкту 
культурної спадщини може 
звернутись до відповідного 
органу культурної спадщини за 
притягненням винних осіб до 
відповідальності. 
У свою чергу на місто відповідно 
до вимог ч.2 ст.6 ЗУ «Про охорону 
культурної спадщини» покладені 
обов’язки з забезпечення захисту 
об’єктів культурної спадщини від 
загрози знищення, руйнування 
або пошкодження, які вони мають 
виконувати належним чином. 

�� КОМЕНТАР�ЮРИСТА

Ілона НЕГОДА, фото автора

«Готую�звернення�до�
міського�голови»
Олег ВЕРЕС, депутат округу:
«Як тільки за ділянкою 
офіційно буде закріплено 
охоронний статус і ми матимемо 
відповідний паспорт на неї, 
я дам хід справі по визнанню 
будівництва незаконним та 
притягнення до відповідальності 
винних осіб. Готую звернення 
до міського голови, щоб 

отримати офіційну інформацію, 
чи вжило місто заходів, щоб 
припинити будівництво 
й притягти порушника до 
відповідальності. Вважаю, що 
для цього є всі підстави, адже 
власнику ділянки було відомо, 
що ділянка матиме охоронний 
статус, ще до будівництва: 
місто двічі виділяло кошти на 
проведення там розкопок, а 
згідно оприлюдненого звіту 
Інституту археології вони мали 
продовжитися». 

�� ДУМКА�ДЕПУТАТА

КНЯЗЮ БОРИСУ – 86% «НІ»
Ігноруючи потребу в 
розкопках на ділянці 
у центрі міста, де вже 
були знайдені важливі 
археологами артефакти, 
офіційний Бориспіль 
вирішив у своєрідний спосіб 
компенсувати історичну 
справедливість. 

Так, у тримісячний термін 
(акурат до виборів) вирішили 
встановити на Європейській 
площі пам’ятник із білого 
граніту князю Борису. Уже 
оголошено конкурс макетів, 
міськрада виділила кошти 
на втілення поспішної ідеї. 
Очевидно, що її реалізатором 
буде київський скульптор 
Олексій Пергаменщик – 
автор і виконавець гранітної 
постаті Павла Чубинського, 
встановлення якої вартувало 
громаді майже 2 млн грн 
бюджетних коштів.
Оскільки пропозиція не на 
часі через збитки для міського 
бюджету, завдані карантином, і 
підготовку до місцевих виборів, 
бориспільці не в захваті від ідеї. 
Зважаючи, що думкою громади 
ніхто не цікавився, «Вісті» 
провели опитування на сторінці 
в Фейсбук щодо нагальності 
потреби встановлення Бориса. 
У підсумку 86% із тих, хто 
проголосував, сказали «Ні» 

пам’ятнику князю. У коментарях 
аргументували різне, зокрема: 
«У місті є питання важливіші», 
«Потрібен парк великий», «За ці 
кошти відремонтуйте кінотеатр», 
«Там озвучували на сесії, що буде 
недоотримання бюджету на 
декілька мільйонів :) то про який 
пам'ятник мова?» 
Тож чи варто поспішати?

�� ВАРТО�ЗНАТИ �� ДО�ТЕМИ

ДОКАЗИ ПРО СТАРЕ МІСТО З ІСТОРІЄЮ
Археологічні дослідження, 
проведені в Борисполі, 
свідчать про історичну 
значимість ділянки, 
обмеженої вул. Верхній Вал 
та вул. Героїв Небесної Cотні.

 Так, археологи знайшли 
давньоруське городище, а 
пізніше – замок козацького 
часу. Під час розкопок 
спеціалістами Інституту 
археології НАН України на 
території ЗОШ № 1 було 
знайдено горн (піч для 
випалювання керамічних 
виробів) другої пол. ХVІІ 
ст. Також виявлено багато 
кераміки, прикрас, монет 
різних періодів, будматеріали 
для перекриття храму, які 
використовувалися до ХІІІ ст.
За словами археологів, 
поруч із ділянкою розкопок 
знаходилася давньоруська 
садиба, про що свідчать 
нашарування періоду 
Давньої Русі на глибині 2 
м. У перспективі можливі 
пошуки посадської 
частини, укріплення, 
воріт. Це показало б усю 
картину історії Борисполя 
як населеного пункту 
періоду давньоруського, 
литовсько-польського та 
ранньомодерного. 



4 №23 (1031), 17 липня 2020 р.
www.i-visti.com«ВІСТІ» Гість номера

�� ОЦІНИЛИ�МОЖЛИВОСТІ

�� ОФІЦІЙНО

НАРАЗІ В РАЙОНІ ПІДТВЕРДЖЕНО СТВОРЕННЯ П’ЯТИ ОТГ. ТРИ ОБ’ЄДНАЛИСЯ ДОБРОВІЛЬНО, РЕШТА – 
ПРИМУСОВО З ІНІЦІАТИВИ ОБЛАСТІ. ЧОМУ РАЙОН РОЗДІЛИВСЯ НА ТАКУ КІЛЬКІСТЬ ГРОМАД, «ВІСТІ» 
ЗАПИТАЛИ У ГОЛОВИ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВЛАДИСЛАВА БАЙЧАСА.

ВЛАДИСЛАВ 
БАЙЧАС: 

«ДЛЯ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ОТГ 
42 МЛН ГРН – МАЛІ КОШТИ»

— Владиславе Михайлови-
чу, чи перспективний такий 
розподіл на ОТГ на Бориспіль-
щині?

— Ні. Ми бачимо, що багаті 
сільради за принципом добро-
вільності об’єдналися з багати-
ми, утворивши маленькі грома-
ди. А решту скопом поділили в 
області. Я відповім цифрами, ад-
же ми прораховували усі варі-
анти. 

Якщо взяти п’ять ОТГ Бори-
спільщини, то дві з них є фінансо-
во неспроможними. Це Воронь-
ківська ОТГ – дефіцит бюджету 
буде майже 19 млн грн, та Золо-
чівська ОТГ, де дефіцит майже 15 
млн грн.

— Тобто у цих громад не бу-
де коштів на розвиток?

— У цих громад не буде коштів 
навіть на утримання соціальної 
інфраструктури. І якщо Золочів-
ська ще може якось вийти з цієї 
ситуації завдяки землі, коли на-
ведуть лад на березі Дніпра, то 
що робити Вороньківській ОТГ 
— незрозуміло. Розраховувати 
на дотації? На підтримку області 
та держави? 

— Але Бориспільський ра-
йон не бідний. Де осідатимуть 
усі кошти?

— Майже всі кошти будуть 
акумульовані у двох невеликих 
ОТГ: Гірській та Пристоличній. 
Гіська матиме понад 220 млн грн 
прибутку, Пристолична – майже 
120 млн грн. Я не кажу про Бори-
спільську ОТГ, адже 42 млн грн 
прибутку для міста та шести сіль-
рад – це невеликі кошти. 

— Чому настільки економіч-
но необґрунтовано склалося 
з ОТГ?

— Місцеві активісти багатих 
сіл, скориставшись принципом 
добровільності, утворили неве-
личкі громади для того, щоб про-
стіше було обратися депутатами 
у ради новостворених ОТГ. Бо 
сільських активістів знають ли-
ше у своїх населених пунктах, а 
за межами громад вони нікому 
не відомі. 

Вони зараз кажуть, що все ро-
биться заради людей. Це фікція. 
Усе робиться для того, аби ви-
грати вибори в ОТГ та отрима-
ти великий бюджет. Якби їм да-
ли можливість, то вони б ні з ким 
не об’єднувалися, а залишилися 

б самі по собі.
Вони також забувають кілька 

важливих моментів. Перше – їм 
необхідно буде створити всю не-
обхідну соціальну інфраструкту-
ру, адже всі послуги повинні на-
даватися в ОТГ. Друге – лікарня 

залишиться в Бориспільській 
громаді, отож їм доведеться до-
мовлятися про медичні послу-
ги для своїх людей. Ще цікавий 
момент – якщо вони не зможуть 
освоїти бюджетні кошти, їх, на-
певно, вилучатимуть до держав-
ного бюджету. Хто від цього ви-
грає? Можу сказати, хто програє 
– всі ті села, що залишились поза 
межами Гірської та Пристолич-
ної ОТГ.

— Чи можна ще змінити та-
кий розподіл на ОТГ?

— Можна. Але на це потрібна 
політична воля. На жаль, у нас 
останнім часом майже відсутня 
взаємодія з областю. Вони со-
бі щось вигадують, приймають 
рішення, а нас ставлять перед 
фактом.

— Зараз в Київській облас-
ті деякі райони заявляють, 
що підуть до суду через пору-
шення принципу добровіль-
ності при формуванні громад 
в КОДА. Бориспільська район-
на влада не розглядала такий 
крок?

— Чи підемо ми до суду? Ми 
думаємо про це.

— На вашу думку, який варі-
ант об’єднання був би кращим 
для району?

— Найкращий варіант – одна 
велика громада, максимум дві.

Давайте повернемося до 
цифр. Ми прораховували варі-
ант поділу району на дві громади 
— велику Бориспільську та ма-
леньку Мирненську. Обидві ОТГ 
були б фінансово спроможними. 
У такому випадку Бориспільска 
ОТГ мала б понад 350 млн грн на 

рік для розвитку. Цього вистачи-
ло б і місту, і всім селам.

— Чи є можливість об’єднан-
ня громад після закінчення ре-
форми?

— Якщо дві ОТГ пізніше вирі-
шать об’єднатися в одну велику 
– це можливо. Але лише шляхом 
приєднання однієї до іншої. Тоб-
то це не буде новоутворена гро-
мада. Наприклад, якщо Воронь-
ківська ОТГ вирішить приєдна-
тися до Гірської, то в результаті 
це буде велика Гірська ОТГ. Але є 
важливий момент — проголосу-
вати за це мають ради обох гро-
мад. Та чи захочуть депутати піти 
на такий крок?

— Мешканці сіл зараз ба-
гато говорять про те, що піс-
ля об’єднання всі кошти бу-
дуть залишатись в центрі, а 
села на околицях залишать-
ся ні з чим.

— Усе залежатиме від керів-
ництва ОТГ, від того, яких депу-
татів оберуть люди. Як приклад 
можу привести Великоолексан-
дрівську сільраду. Бюджет дру-
гий за наповненням у районі, але 
він не працює. Бо депутати чу-
бляться між собою та не можуть 
його розподілити.

Мешканці громад повинні зро-
зуміти – обирати треба тих лю-
дей, які щось зробили, а не тих, 
хто кричить. Подивіться уважні-
ше на тих, хто кричить – вони ні-
чого не зробили ні для родини, 
ні для себе, ні для людей, ні для 
кого, хоч і говорять гарно.

Якщо люди хочуть, щоб грома-
да розвивалася, то вибір слід ро-
бити відповідально.

ОТГ Кількість виборців Бюджет, тис. грн

ГІРСЬКА 5 695 + 222 907 

ПРИСТОЛИЧНА 11 193 + 121 007 

БОРИСПІЛЬСЬКА 65 049 + 42 778

ЗОЛОЧІВСЬКА 5 562 - 15 050

ВОРОНЬКІВСЬКА 10 909 - 18 840

«�АКТИВІСТИ БАГАТИХ СІЛ, СКОРИСТАВШИСЬ 
ПРИНЦИПОМ ДОБРОВІЛЬНОСТІ, УТВОРИЛИ 

НЕВЕЛИЧКІ ГРОМАДИ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ПРОСТІШЕ БУЛО 
ОБРАТИСЯ ДЕПУТАТАМИ У РАДИ НОВОСТВОРЕНИХ ОТГ»

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ 

ГОЛОВА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

14 липня 2020 року  № 235
Про скликання сімдесят 

восьмої сесії міської ради 
VІІ скликання

Відповідно до Регламенту 
Бориспільської міської ради 
VIІ скликання, затвердженого 
відповідним рішенням 
Бориспільської міської ради від 
17 грудня 2015 року № 33-2-VII, 
п. 8 ч. 4 ст. 42, ч. 4 ст. 46, ч. 8 ст. 

59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Скликати сімдесят восьму 
сесію міської ради VІІ скликання 
та провести пленарне засідання 
міської ради 28 липня 2020 
року о 10 годині в актовій залі 
виконавчого комітету міської 
ради.
2. До порядку денного внести 
питання: 
2.1. Про створення 
комунального підприємства 
«Центр стерилізації та адопції 
тварин» Бориспільської міської 
ради Київської області.

2.2. Про надання одноразової 
адресної матеріальної 
допомоги незахищеним 
верствам населення міста 
Борисполя, які опинилися в 
складних життєвих обставинах.
2.3. Житлово-комунальні 
питання.
2.4. Земельні питання.
2.5. Різне.
3. Контроль за виконанням 
цього розпорядження залишаю 
за собою.

Міський голова А.С.Федорчук
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�� НА�ФІНІШІ

�� НЕБЕЗКОШТОВНА�МЕДИЦИНА

РЕМОНТ ББЛІЛ ЗА 156 МІЛЬЙОНІВ

ОЛЕКСАНДР�ЩУР: «ЗРОЗУМІЙТЕ: ЛІКАРНЯ – ЦЕ ПІДПРИЄМСТВО, 
ЯКЕ ПЕРЕЙШЛО У БІЗНЕС-ФОРМАТ»

 � Наближається до завершення реконструкція 
Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного 
лікування. Роботи на більшості об’єктів — на фінішній 
прямій. Фахівці підраховують вартість, а чиновники 
всіх рівнів розпочали піар-компанію на капремонті. Про 
підсумки зробленого і ціну питання великого ремонту 
«Вісті» говорили з головою Бориспільської районної 
ради Владиславом Байчасом та директором ББЛІЛ 
Олександром Щуром.

ХТО�КОНТРОЛЮЄ�І�ФІНАНСУЄ�
ОНОВЛЕННЯ�ББЛІЛ
Ремонтні роботи в лікарні добігають кінця, а представники Київської 
ОДА та Кабінету міністрів регулярно відвідують Бориспіль. І якщо 
присутність голови КОДА ще можна зрозуміти (область виділила 
26,5 млн грн на фасадні роботи), то Кабмін не виділив на об’єкт ні 
копійки. Фінансування ремонту повністю лягло на районний та 
міський бюджети. 

Пряма мова Владислава БАЙЧАСА: «Нам було важко виділяти 
велику суму коштів на ремонт лікарні. Від карантину бюджет 
району постраждав набагато більше, ніж міський. Лише через 
зупинку аеропорту ми недоотримали понад 100 млн грн. Проте ми 
віднайшли кошти і перераховували їх вчасно, як і місто».

Пряма мова Олександа ЩУРА: «Усі роботи йдуть за планом. Дещо 
відстаємо з ремонтом пологового відділення через те, що тендер 
виграла недобросовісна фірма. Тому ремонт розпочався пізніше, 
але зараз роботи йдуть повним ходом і до листопада повинні бути 
завершені».

ДЕРЖАВНИЦЬКА�ПОЗИЦІЯ
Те, що левова частка фінансування ремонтних робіт лягла на 
районний бюджет, не здивувало сільських голів та депутатів 
райради. Вони взяли на себе фінансування, адже лікарнею і далі 
будуть користуватися більшість мешканців району.

Пряма мова Владислава БАЙЧАСА: «Сільські голови мали 
право витратити ці фінансові ресурси на свої села. Адже там теж 
необхідно ремонтувати та утеплювати і школи, і садочки. Проте 
вони, як і депутати райради, виявили державницьку позицію та 
підтримали ремонт лікарні. Хоча підкреслю: лікарня, швидше за все, 
залишиться в Бориспільській ОТГ. Звісно, мешканці інших сіл району 
також будуть користуватися межзакладом, але на яких умовах – 
ще вирішується. Виходить, що сільські голови фактично за рахунок 
своїх сільрад дарують майбутній Бориспільській громаді оновлену 
лікарню. Тому шкода, що про їхню участь у фінансуванні ремонту 
ББЛІЛ ніхто не згадує ні на обласному, ні на державному рівнях».

ВИСОКА�ЯКІСТЬ
РОБІТ
Якість ремонтних робіт 
контролюється, на об’єкті 
працює технагляд. За ремон-
том стежать представники 
районної та міської влади, 
керівництво лікарні.

Пряма мова Олександа 
ЩУРА: «Ми оперативно 
доводимо до підрядників 
зауваження та претензії, які 
виникають. Будівельники 
йдуть назустріч по всіх 
питаннях».
Пряма мова Владислава 
БАЙЧАСА: «Варто відзначити 
підрядну організацію, яка 
працює у спеку цілий день, в 
масках, роботи виконуються 
якісно. Компанія часто 
розпочинає роботи, не 
чекаючи фінансування».
Яке майбутнє оновленої 
лікарні?
Децентралізація в Україні 
виходить на фінішну пряму. 
Зараз ББЛІЛ фінансується 
в тому числі і з районного 
бюджету. Минулого року 
райрада виділила на КП 
«ББЛІЛ» 62 млн грн. На часі — 
медична реформа вторинної 
ланки медицини. Запитання 
— яке майбутнє у ББЛІЛ?
Пряма мова Олександа 
ЩУРА: «Медзаклад 
повинен заробляти. 
До 2021 року лікарні 
будуть компенсуватися 
комунальні витрати, а 
потім це припиниться. 
Головний напрямок роботи 
— програма державних 
медичних гарантій, 
а також просування 
платних медичних послуг. 
У нашої лікарні є всі 
шанси стати фінансово 
незалежною і заробляти 
кошти на модернізацію. 
Це і ремонт кардіології, 
операційної, приміщення 
для встановлення 
ангіографа, оновлення 
реанімаційного відділення, 
будівництво приміщення для 
терапевтичного відділення».

81,7 
млн грн

виділено 
Бориспільським 

районом

49,5 
млн грн

 виділено 
з бюджету 
Борисполя

25,6 
млн грн

профінансувала 
КОДА

157 
млн грн

У 2019 році на утримання 
КП «ББЛІЛ» із бюджетів 

усіх рівнів виділено

Богдан РАК

Перелік платних послуг КНП 
«ББЛІЛ» розширився і був за-
проваджений на  початку черв-
ня 2020 року.

На спеціальний фонд закла-
ду вже почали надходити кош-
ти від надання платних послуг. 
«Вісті» поспілкувалися з цього 
приводу з директором КНП «Бо-
риспільська багатопрофільна лі-
карня інтенсивного лікування» 
Олександром Щуром.

Юлія ГАМАН

— Платні послуги лікарня 
могла надавати ще з 1997 року, 
згідно Постанови Кабінету Мі-
ністрів, — розповідає Щур. — 

А віднедавна перелік цих послуг 
розширився у рамках другого ета-
пу медреформи. Прейскурант за-
тверджений і вступив у дію 4 черв-
ня 2020 року. Є відповідні розпо-
рядження виконавчого комітету 
Бориспільської міської ради та Бо-
риспільської РДА. Виданий наказ 
щодо розширення переліку плат-
них послуг.

Є протоколи, як має здійснюва-
тися процедура оплати. 1 квітня 
ББЛІЛ із Національною службою 
здоров’я України підписали паке-
ти медичних гарантій. 

Візьмемо, приміром, пакет ла-
бораторних досліджень, де не 
все платне. Якщо сімейний лікар 
пропонує  пацієнту пройти об-

стеження для встановлення діа-
гнозу і видає правильно оформ-
лене направлення, з відповідним 
номером, підписом і печаткою, 
то ця послуга оплачуватиметь-
ся Національною службою Укра-
їни. Тобто сімейний лікар пови-
нен знати, які аналізи та обсте-
ження є платними для пацієнта, 
а які — ні і компенсуються дер-
жавою.

— У лікарні встановили пла-
тіжні термінали. Є черги. Чому?

— У вестибюлі поліклінічного 
відділення встановлені два термі-
нали для оплати за послуги. Є пра-
цівник лікарні, який допомагає 
здійснити цю операцію. Але через 
часті вимкнення електроенергії у 

Борисполі один із них згорів. Йо-
го відремонтували. Ще нюанс: зда-
чу термінал перераховує на теле-
фон клієнту.

— На що витрачатимуться 
кошти, отримані лікарнею за 
послуги?

— Кошти йдуть на спеціальний 
(резервний) фонд на розвиток 
ББЛІЛ. Якщо закладу не вистачає 
коштів загального фонду, то цю не-
стачу компенсують заробленими 
зі спецфонду. Зрозумійте: лікарня 
– це підприємство, яке перейшло 
у бізнес-формат. Субвенцій, як ра-
ніше, на державному рівні лікар-
ні не надається. Ми змушені заро-
бляти самі.

— Багато уже заробили?

— Можна сказати, що надхо-
джень стало більше, адже з черв-
ня збільшилася кількість платних 
послуг. І якщо, приміром, раніше 
хімічні речовини в лабораторію 
ми купували за рахунок місцевих 
бюджетів, то зараз можемо при-
дбати за кошти, які лікарня заро-
била.

— Наявність платних послуг 
означає підвищення зарплати 
медпрацівникам ББЛІЛ?

— Вирішувати, у якому розмірі 
зарплатня медпрацівникам може 
бути підвищена – не в нашій ком-
петенції. Це вирішує держава. Од-
нак із заробленого виплачувати 
премії працівникам, які того заслу-
жили, ми можемо.
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• Стоянка на вул. Шевченка 6А.
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 � Крихітне за кількістю населення (200 осіб) 
село Сулимівка Кучаківської сільради мало б стати 
великим осередком культури та відпочинку не лише 
Бориспільщини, але й Київщини, бо на його території — 
пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, 
легендарний Сулимівський парк. Але українська влада 
на обласному й державному рівнях за роки незалежності 
держави ніколи навіть не намагалася відродити дивом 
збережену до наших часів козацьку спадщину, що бере 
відлік від ХVI-ХVII століть.

Таємничою зеленою оазою 
на 17,4 га розлігся Сулимів-
ський парк, закладений ще на-
щадками гетьманського роду 
Сулим-Войцеховичів. 

Густий і атмосферний, він до-
сі зберігає таємниці минувшини. 
Тепер засмічений паростю, давно 
не чищений, із уже висохлим озе-
ром, він є наочним доказом укра-
їнської безгосподарності. Однак 
на недоглянутій території зберег-
лося 30 видів цінних видів дерев 
і чагарників, червонокнижних 
рослин, а головне – вікових ду-
бів. Місцеві старожили перепо-
відають його історію: парк імену-
вався панським, колись для його 
закладення запрошували кращих 
спеціалістів з Росії та Європи; до 
його створення застосовували 
суто науковий підхід, у сільраді 
досі зберігається стара карта на-
саджень.

У радянські часи парк догля-
дався силами сільської школи, 
що розташовувалася в родин-
ному маєтку гетьмана Івана Су-
лими, від якого нині лишилися 
фрагменти фундаменту. Якось 
в старій споруді трапилася по-
жежа, в якій під час гасіння за-
гинув тодішній директор шко-
ли на прізвище Зеленський. На 
його честь у парку встановле-
но пам’ятник, зберігся також 
скромний меморіал загиблим 
радянським воїнам у роки Дру-
гої світової війни. Красувалася 
донедавна на парковому курга-
ні і скіфська кам’яна баба, при-
везена, за переказами, зі степів 
Херсонщини, але невідомі її ви-
крали кілька років тому.

Із Кучаківським сільським 
головою Миколою Дженжебі-

ром «Вісті» пройшлися протоп-
таними стежками парку. 

Відомо, що за часів Партії ре-
гіонів тут відбувалися суботни-
ки та піар-акції. Зараз – політич-
на тиша. Екскурсовод наголошує, 
що потенціалом парку ні попе-
редня, ні нинішня влада не ціка-
вилися: з обласного підпорядку-
вання його «спихнули» на баланс 
сільради з незавидними дохода-
ми, якій не під силу така ноша. 

«Щоб відновити парк, потрі-
бен проект – а це завеликі кош-
ти з сільського бюджету. Вини-
кає запитання: вкладати фінан-
си в дороги та вуличне освітлен-
ня для селян, чи дбати про парк. 
Обираємо важливіше, — ділить-
ся Дженжебір.  – Якщо по-розум-
ному підійти, то тут потрібно по-
єднати комерцію з екологічною 
основою, додати проведення 
спортивних та культурних захо-
дів, щоб люди могли відпочива-
ти. Років п’ять тому моя донька 
розробила проект на відроджен-
ня парку, претендували на отри-
мання єврогранту — це майже 
1,5 млн грн на виготовлення тех-
нічної документації парку. У про-
ектній пропозиції врахували ви-
моги конкурсу — і екологію, і 
підприємництво, і роботу осіб із 
обмеженими можливостями, ген-
дерну політику. Пропозицію роз-
глянули, але у фінансуванні від-
мовили. Тож силами сільради ми 
парк не оновимо, потрібні спіль-
ні зусилля усіх гілок влади і заці-
кавленість держави у відроджен-
ні пам’ятних місць». 

Сьогодні парк є безпечним для 
прогулянок любителів дикої при-
роди — хижі звірі не водяться, 
каже Дженжебір, зате вдосталь 
білок, зайців, а також різноманіт-

них птахів, комах і земноводних. 
Галявини парку облюбували па-
січники. «Навіть екс-мер Києва 
пан Омельченко щороку приво-
зить сюди вулики, бере дозвіл у 
сільраді. Сулимівка — джерело 
різнотрав’я, що є гарним медо-
носом», — розповідає Дженже-
бір, який і сам пасічник. 

За словами сільського голови, 
був меценат із Київщини, який хо-
тів відродити парк, взявши тери-
торію в оренду, але статус пар-
ку – пам’ятка – не дозволяє та-
ких дій. 

У цілому козацьке село не роз-
раховує на підтримку Бориспіль-
ської ОТГ, до складу якої має увій-
ти. Але Сулимівський парк із іс-
торичним родоводом змушений 
чекати можновладців-патріотів, 
які, можливо, таки з’являться піс-
ля виборів-2020, і покажуть на-
решті, що «ми, браття, козацько-
го роду».

Сьогодні село Сулимівка без 
автобусного сполучення з Бо-
рисполем, але через те, що на-
селення садових товариств пе-
реважно кияни, щопівгодини 
курсує автобус до метро «Ліво-
бережна» — це одне з благ циві-
лізації. Інтернет село отримало у 
період карантину клопотанням 
місцевих, чиї діти змушені були 
вчитися онлайн. 

• У часи пандемії та закритих кордонів туристичних країн бориспільці особливо гостро відчувають 
потребу в нестачі неподалік таких великих зелених зон відпочинку, як Сулимівський парк.

• Кучаківський сільський голова 
Микола ДЖЕНЖЕБІР.

�� ФАКТ

�� ІСТОРИЧНА�ПОСТАТЬ

За Союзу Сулимівка 
нараховувала 2500 
мешканців, сьогодні – ледве 
дві сотні. У сільську школу 
ходили діти з Морозівки, 
Кучака, Лебедина, Сизенків, 
Власівки. У середині 80-х 
школу закрили, як і колгосп 
— відтоді почався занепад. 
А незалежній Україні до 
села з козацькою славою 
у столичному регіоні досі 
байдуже. 

38 садових товариств
Мальовничі пейзажі, озера, 
на які прилітають лебеді, 
гарний ліс, що знаходиться 
на балансі Бориспільського 
держлісгоспу, знаменитий 
грибними місцями — ці 
принади здавна привертали 
увагу містян. А ще тут були 
чудові мисливські угіддя, про 
які писав ще Остап Вишня. 
Зараз від них залишилися 
лише спогади, бо в радянські 
часи вони були передані 
садовим товариствам 
київських підприємств, яких 
тут нині налічується 38. 
Микола Дженжебір розповідає, 
що від садових товариств 
одні проблеми — доводиться 
прибирати сміття. «Доходило 
до того, що наші бюджетники 
прибирали узбіччя державної 
дороги. Тепер голови садових 
товариств створили КП, уклали 
договори на техніку й сміття 
вивозиться централізовано», 
— коментує Микола 
Миколайович. 
Хоча садові товариства 
розташовані на землях 
Кучаківської сільради, 
прибутку від них мало: податок 
на землю мізерний, попри 
те, що «дачники» не з бідних 
— працівники прокуратури, 
держустанов, нардепи. 

Перспективи для 
бізнесу 
Сільський голова розповідає, 
що великий підприємець 
викупив у села понад 2 га 
землі, докупив і ділянки 
поряд. Викопав штучне 
озеро, висадив сотні хвойних 
дерев. У перспективі тут може 
бути обладнане місце для 
організованого заміського 
відпочинку. Чи буде від того 
користь сільраді— поки 
невідомо.

ІВАН МИХАЙЛОВИЧ СУЛИМА, гетьман реєстрових козаків 
(1628 — 29 та 1630 — 35 рр.) народився на Чернігівщині у другій 
половині XVI ст. у родині дрібного шляхтича.
Із молодих років брав участь у походах запорозьких козаків на 
Туреччину та Кримське ханство. Сулима мав золотий портрет папи 
Павла V, який от римав за те, що, здобувши у славній морській 
битві турецьку галеру і взявши у полон 300 турків, тих турецьких 
невільників подарував папі. За подвиг отримав грошову виногороду, 
частину коштів з якої вклав у територію Сулимівки. 

НА РОЗДОРІЖЖІ
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�КОМЕНТАР�ІЗ�ПРИВОДУ

• Ситуація з ремонтом харчоблоку на контролі міської влади. 

• Через відсутність доступу ділянки заростають бур'янами.• Пенсіонер нарікає на неправильні підходи до прорізання вулиці.

Соціум

�� КОНФЛІКТ�ІНТЕРЕСІВ

�� У�ТЕРМІНИ�НЕ�ВКЛАДУТЬСЯ�

МИХАЙЛО ПОМИНАЛЬНИЙ: 
«РОЗРАХОВУЮ НА ПІДТРИМКУ ВЛАДИ»

Наталія ТОКАРЧУК, 
фото автора

Гостем редакції став Михайло 
Поминальний — корінний бори-
спілець, пенсіонер, який активно 
цікавиться життєдіяльністю Бо-
рисполя. Приводом звернутися 
до газети стала невизначена си-
туація на вул. Різдвяна, що про-
різана в мікрорайоні Бежівка, та 
конфлікт у міськвиконкомі.

«На�Бежівці�—�з�діда-
прадіда»

За словами Михайла Миколайо-
вича, для нової вулиці у бориспіль-
ців забрали їхні городи, які ті обро-
бляли. «Мої діди, прадіди працю-
вали на цій ділянці, але коли піш-
ла мова про прокладання нової 

вулиці, я не заперечував. Не про-
ти були і сусіди», — розповідає чо-
ловік. Землю розпланували, визна-
чили межі вулиці, але діло не піш-
ло — завадою став двір, господар 
якого не дає прокласти вулицю че-
рез свою ділянку. Через це інші ді-
лянки, що мають виходити на нову 
вулицю, стоять занедбаними та за-
ростають бур’янами, бо доступу до 
них немає. «Сусід паркан поставив 
із дроту, щоб не ходили», — жалі-
ється чоловік і демонструє підписи 
сусідів під зверненням до влади ви-
рішити конфліктну ситуацію.

 

«Влада�на�контакт�
не�йде»

Співрозмовник каже, що його по-
ходи владними кабінетами як пред-
ставника групи людей не дали ре-

зультату. «Може, я набрид своєю ак-
тивністю. Ще й погано чую, коли мені 
щось відповідають неголосно, дово-
диться кричати. Але ж це не привід 
ігнорувати мене та викликати полі-
цію, як це було, коли я пішов на при-
йом до міського голови, — пояснює 
чоловік. — На розмову не потрапив, 
сидів під кабінетом. Бачу — поліція». 
«Ми до вас, діду, — кажуть, — поче-
кайте, до голови зайдемо і з вами по-
говоримо». За словами Михайла По-
минального, він не дочекався, пішов 
додому. Дружина повідомила: при-
ходили поліцейські, але що хотіли, 
не сказали. 

Зізнається: з дитинства у нього 
травма, пов’язана з поліцаями під 
час окупації Борисполя в період 
Другої світової війни. «Я нормально 
ставлюся до хлопців у формі, але 
слово «поліцейський» у мене асоці-
юється зі словом «поліцай», бо зга-

дую, як стріляли у мене та дівчат-су-
сідок, як палили хати», — розпові-
дає чоловік. 

У нього залишилася обпече-
ною ліва частина тіла — після то-
го, як поліцаї закрили родину в ха-
ті та підпалили; родина врятувала-
ся дивом. 

Михайло Миколайович каже, що 
трудове життя пропрацював у по-
штовому відділенні водієм. Згадує, 
що ніколи не боявся чиновників та 
відстоював справедливість. «А за-
раз сором сказати — порушника 
з мене зробили у міськвиконкомі, 
хоч я не дебоширю, не п’ю, громад-
ський порядок не порушую. Моя 
мета – вирішити конфліктну ситу-
ацію з земельними ділянками на 
вулиці, де живу, через компроміс з 
усіма сторонами. Я розраховую на 
небайдужість влади, але поки без 
результату», — говорить чоловік.

«Потрібно�
враховувати�
інтереси�всіх»

Депутат округу 
Микола КОСТЯНЕЦЬ:

— Вулицю Різдвяну, яка 
йшла б від вул. Бежівки до 
вул. Чкалова, планували 
як наскрізну 30 років тому, 
на ній мав бути дитсадок. 
Із часом плани щодо 
садка змінилися. Коли за 
ініціативи двох депутатів 
вулицю почали прорізати, 
був використаний старий 
проект без урахування нових 
територій домоволодінь. 
Через швиденько «нарізані» 
ділянки та початок дорожніх 
робіт виникла проблема 
з помешканням родини 
Цівун: будинок почав давати 
тріщини, а майбутня дорога 
запланована близько 
до нього. Тому роботи 
припинили і дві ділянки 
посередині лишаються 
заблокованими. Потрібно 
урахувати інтереси всіх. 
Можливо, між двома 
відрізками дороги поки 
зробимо тимчасовий прохід».

ФЕЙКОВА ЕКОНОМІЯ НА 
ХАРЧОБЛОЦІ ЗОШ №3

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Капітальний ремонт харчоб-
локу Бориспільської ЗОШ №3 
«застряг» на початковій стадії. 
Роботи розпочалися  15 травня, 
але приміщення досі з обдерти-
ми стінами.

ЗАГАЛЬМОВАНИЙ ХАРЧОБ-
ЛОК. На ремонт харчоблоку ви-
конавця робіт визначали через 
електронні торги у системі «Про-
зоро». Стартували роботи 15 
травня, а 28 липня мали заверши-
тися. Однак станом на 15 липня у 
приміщенні обдерті стіни. 

Ситуацію прокоментував 
перший заступник Бориспіль-
ського міського голови Мико-
ла КОРНІЙЧУК: «Добре, якщо в 
торгах беруть участь багато під-
приємств. Але організації, які за-
нижують ціну, щоб виграти тен-
дер, коли приступають до робіт, 
розуміють, що не вистачає коштів. 
Проектна організація розрахува-
ла, що ремонт їдальні у школі №3 

обійдеться у 2 млн 063 тис. грн. 
У торгах брало участь три орга-
нізації: ТОВ «Автосервіс», ТОВ 
«Дарвекс» та ТОВ «Віалок білд».

Переможцем стало ТОВ «Віалок 
білд», запропонувавши викона-
ти роботи за 1 млн 680 тис. — на 
383 тис. менше від кошторисної 
вартості. Це ж підприємство ви-
конує роботи у ББЛІЛ в авраль-
ному темпі й тут без авралу теж 

не обійдеться. Напевне, праців-
ників не вистачає. 

Ми знайдемо методи змусити 
переможця тендера виконати ро-
боти, продовживши договір до 15 
серпня. Є передбачені в договорі 
штрафні санкції, є механізм скарг 
у систему «Прозоро». 

Якщо якісь роботи не були пе-
редбачені проектом, то відповіда-
тиме його автор».

Свої аргументи навів 
директор ТОВ «Віалок білд» 
Георгій ЛИЖИН: 
«Роботи, передбачені 
технічним завданням тендера, 
наше підприємство може 
зробити. 
Певна кількість робіт не була 
врахована у проекті. Зокрема, 
довелося оббивати штукатурку, 
бо вона обсипалася під 
час демонтажу кахлю. Щоб 
виконати додаткові роботи, 
необхідно ще 350 тис. грн».
Керівник не зміг пояснити, 
чому замовнику не повідомили 
про проблему і не склали 
дефектний акт. 

ДО 1 ВЕРЕСНЯ
За кошти міського бюджету в 
освітньому закладі замінили 
підлогу в коридорі, кахель 
перед центральними 
сходами на третьому поверсі. 
Також оновили пожежне 
обладнання. Власними 
силами працівники закладу 
проводять косметичний 
ремонт.

УТЕПЛЕННЯ БЕЗ 
ЗАУВАЖЕНЬ
За словами директора Ірини 
Панкявічене, утеплення 
приміщення розпочалося 
два тижні тому і результати 
радують. Роботи виконує 
ТОВ «Моріон» (керівник Юрій 
Шелудько). Підприємство 
виграло тендер із сумою 
760 тис. грн при початковій 
вартості 1 млн. 100 тис. грн. 
Щоправда, у проекті не 
врахували встановлення 
відливів. Виконавець узгодив 
питання і вже  встановлює їх. 
На роботи на липневій сесії 
буде довиділено майже 50 
тис. грн.

�ДО�ТЕМИ
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00�Додолики
6.35�М/с "Книга джунглів"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 1.25, 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
15.20�"Грандіозні подорожі залізницею 

Аляски та Канади"
16.30�Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
17.30�Наші гроші
18.55,�22.15 "Дикі тварини"
19.30�"Боротьба за виживання"
21.40�Бюджетники
0.00�Спільно
3.30�Д/ф "Перехрестя Балу" (12+)
4.25�Д/ф "Війна на нульовому кілометрі" 

(12+)

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"
10.25�"Життя відомих людей 2019"
11.20,�12.30, 14.35 "Міняю жінку"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.30�Комедія "Кухня"
22.10�Бойовик "Становлення легенди"
0.50�Трилер "Пригоди посейдона"
2.55�Драма "Я з тобою"
5.30�"Українські сенсації"

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

Каневським"
7.00,�14.25, 15.20, 16.10 "Вещдок"
8.45,�18.00, 19.00, 1.25 "Стосується 

кожного"
9.45�"Корисна програма"
10.45�Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
11.40�Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)
13.25�Т/с "Прекрасна Рані" (16+)
17.00,�21.00 "Вещдок. Особливий 

випадок"

20.00,�2.20, 4.10 "Подробиці"
22.00�"Слов’янський базар у Вітебську 

2020"
23.40�Т/с "Територія краси"
3.05�"Орел і решка. Морський сезон"
4.55�"Телемагазин"

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

Сьогодні
9.30,�4.10 Реальна містика
12.30�Т/с "Виходьте без дзвінка" (12+)
14.30,�15.30 Т/с "Жіночий лікар - 3" (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Коротке слово Ні" 7, 8 с. (16+)
23.20�Т/с "Коротке слово Ні" 9 с. (16+)
0.15�Т/с "Коли повертається минуле" 1 с. 

(16+)
1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Коли повертається минуле" 

(16+)

ICTV.
4.10�Скарб нації
4.20�Еврика!

4.25�Служба розшуку дітей
4.30�Факти
4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40,�10.10 Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
12.00,�13.20 Х/ф "Особлива думка" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
15.25,�16.20 Х/ф "Штучний розум" (16+)
18.45,�21.05 Факти. Вечір
20.20�Секретний фронт
21.25�Т/с "Розтин покаже" (16+)
22.25�Т/с "Таємні двері" (16+)
23.35,�2.45 Т/с "Винищувачі" (12+)
1.20�Х/ф "Лічені секунди" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.15 Kids' Time
6.05�М/ф
7.20�Варьяти (12+)
9.20�Т/с "Грімм" (16+)
10.50�Х/ф "Три Мушкетери" (16+)
13.00�Екси (16+)
15.10�Кохання на виживання (16+)
17.10,�19.00 Хто зверху? (12+)

20.50�Х/ф "Лялька" (16+)
22.50�Х/ф "Сонцестояння" (18+)
1.50�Т/с "Загублені" (16+)
2.45�Служба розшуку дітей
2.50�Зона ночі
4.10�Абзац

СТБ.
5.15�Т/с "Комісар Рекс"
9.00�Т/с "Коли мі вдома. Нова історія"
11.00�"Зважені та щасливі - 9" (12+)
13.00�"Вагітна в 16" (16+)
14.10,�14.50 Т/с "Кріпосна" (16+)
14.30,�17.30 "Вікна-Новини"
18.15�"Один за всіх" (16+)
20.15,�22.45 Х/ф "Діамантова рука"
22.00�"Вiкна-Новини"
23.00�Т/с "Вербна неділя" (16+)
1.10�Т/с "Анна-детектив" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00,�18.15 "Спецкор"
6.30,�18.45 "Джедаі"
7.00�Х/ф "Перехрестя"
8.50�Х/ф "Швидкий і жорстокий"
10.30,�17.20 "Загублений світ"

13.05�Х/ф "Конан-варвар!"
15.40�Х/ф "Геркулес"
19.15�Т/с "Опер за викликом-4"
20.15�Т/с "Ментівські війни. Харків"
22.15�Т/с "CSI: Місце злочину-14"
23.50�Т/с "CSI: Місце злочину-13"
2.15�"Облом.UA."
4.20�32 тур ЧУ з футболу "Дніпро-1"- 

"Ворскла"

НТН.
5.00�"Top Shop"
6.00�М/ф "Таємниця третьої планети"
6.55�М/ф "Ну, постривай!"
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 "Акселератка"
10.45,�22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50�"Будьте здоровi"
14.05,�1.05, 3.05 "Речовий доказ"
18.20�"Вартість життя"
19.30�"Легенди карного розшуку"
0.15�"Реальні злочинці"
4.05�"Правда життя"

СЕРЕДА, 22 ЛИПНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 21 ЛИПНЯ — 26 ЛИПНЯ

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

UA: ПЕРШИЙ.
6.35�М/с "Книга джунглів"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 1.25, 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
15.20�"Грандіозні подорожі залізницею 

Аляски та Канади"
16.30�Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
17.30�Схеми. Корупція в деталях
18.55,�22.15 "Дикі тварини"
19.30�"Супер-Чуття"
21.40�Наші гроші
0.00�Перша шпальта
3.30�Д/ф "Одесити на Донбасі" (12+)

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�"Життя відомих людей 2020"
10.20�"Життя відомих людей 2019"
11.15,�12.45, 14.50 "Міняю жінку"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.30�Комедія "Кухня"
22.10�Х/ф "Геркулес"
0.05�Фантастика "Темні уми"
1.50�Жахи "Виття: переродження"
3.35�"Любий, ми переїжджаємо"

ІНТЕР.
5.20�"Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
6.55,�14.25, 15.20, 16.10 "Вещдок"
8.45,�18.00, 19.00, 1.25 "Стосується 

кожного"
9.40�"Корисна програма"
10.45�Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
11.40�Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)
13.25�Т/с "Прекрасна Рані" (16+)

17.00,�21.00 "Вещдок. Особливий 
випадок"

20.00,�2.20, 4.10 "Подробиці"
22.00�"Слов’янський базар у Вітебську 

2020"
23.40�Т/с "Територія краси"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00,�8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні
9.30,�4.45 Реальна містика
12.30�Т/с "Виходьте без дзвінка" (12+)
14.30,�15.30 Т/с "Жіночий лікар - 3" (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Коротке слово Ні" 4, 5 с. (16+)
23.20�Контролер
0.00�Т/с "Коротке слово Ні" 6 с. (16+)
1.00�Т/с "Кров ангела" 1 с. (12+)
1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Кров ангела" (12+)

ICTV.
4.15�Скарб нації
4.25�Еврика!

4.30�Факти
4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40,�20.20 Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10�Секретний фронт
10.15,�13.20, 21.25 Т/с "Розтин покаже" 

(16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.40,�16.25 Х/ф "Після заходу сонця" 

(16+)
17.00�Х/ф "Початковий код" (16+)
18.45,�21.05 Факти. Вечір
22.20�Т/с "Таємні двері" (16+)
23.30,�3.15 Т/с "Винищувачі" (12+)
1.15�Х/ф "Чорний дощ" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.15 Kids' Time
6.05�М/ф
7.20�Варьяти (12+)
9.20�Т/с "Грімм" (16+)
11.10�Х/ф "Історія вічного кохання"

13.50�Екси (16+)
15.20,�18.00, 19.00 Аферисти в мережах 

(16+)
21.00�Х/ф "І прийшов павук" (16+)
23.10�Х/ф "Тріска" (16+)
1.10�Т/с "Загублені" (16+)

СТБ.
4.20�Т/с "Комісар Рекс"
10.00�Т/с "Коли мі вдома. Нова історія"
11.00�"Зважені та щасливі - 9" (12+)
13.00�"Вагітна в 16" (16+)
14.10,�14.50 Т/с "Кріпосна" (16+)
14.30�"Вікна-Новини"
17.30,�22.00 "Вiкна-Новини"
18.15�"Один за всіх" (16+)
20.15,�22.45 Т/с "Акушерка" (12+)
23.05�Т/с "Вербна неділя" (16+)
1.15�Т/с "Анна-детектив" (12+)

КАНАЛ "2+2".
7.00�Х/ф "Герой"
8.50�Х/ф "Повернення Геркулеса"
10.40�"Помста природи"

11.10,�17.20 "Загублений світ"
13.50�Х/ф "Принц"
15.25�Х/ф "Ефект колібрі"
19.15�Т/с "Опер за викликом-4"
20.10�Т/с "Ментівські війни. Харків"
22.20�Т/с "CSI: Місце злочину-14"
23.55�Т/с "CSI: Місце злочину-13"
1.40�"Облом.UA."

НТН.
6.55�М/ф "Ну, постривай!"
7.50,�16.50, 20.50, 3.55 "Випадковий 

свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 3.25 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Дурні помирають по п'ятницях" 

(16+)
10.50,�22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50�"Свідок. Агенти"
14.05,�2.55, 4.00 "Речовий доказ"
18.20�"Будьте здоровi"
19.30�"Легенди карного розшуку"
0.15�Х/ф "Салма та Салім"
4.30�"Правда життя"

ВІВТОРОК, 21 ЛИПНЯ

Шановні мешканці!
СТОВ «Старинська птахофабрика» Виробни-

чий підрозділ з дорощування півнів № 2, що 
розташований за адресою: 08361, Київська обл., 
Бориспільський р-н, с. Мирне, вул. Польова, 8, 
повідомляє про наміри отримання Дозволу на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря в процесі своєї діяльності. 

Основний вид діяльності підприємства: виро-
щування свійської птиці (дорощування поголів’я 
півнів). 

Підприємство віднесене до другої групи за сту-
пенем впливу об'єкту на забруднення атмосфер-
ного повітря та взяте на державний облік терито-
ріальними органами Міністерства енергетики та 
захисту довкілля України за обсягами потенційних 
викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

З метою отримання Дозволу нами була про-
ведена інвентаризація викидів забруднюючих 
речовин та розроблені документи, у яких об-
ґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами нашого підприємства. Після вислов-
лення побажань документи, у яких обґрунтову-

ються обсяги викидів, для отримання Дозволу 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря буде надано для затвердження у відпо-
відні державні органи.

В результаті проведення вищевказаних робіт 
встановлено:

1. 33 джерела викидів забруднюючих речовин 
(без урахування пересувного джерела викиду): 
осьові вентилятори пташників, дизель-генера-
торна установка, бункери зберігання зерна та 
дезинфекційні бар’єри. 

2. У процесі виробничої діяльності до атмос-
ферного повітря будуть потрапляти наступні 
основні забруднюючі речовини: аміак — 0,0109 
т/рік, мікроорганізми та мікроорганізми-про-
дуценти — 1,8207E-07 т/рік, речовини у ви-
гляді твердих суспендованих частинок неди-
ференційованих за складом — 1,2310 т/рік, 
диметилсульфід — 0,0260 т/рік, метил меркаптан 
— 0,0028 т/рік, сірководень — 0,0300 т/рік, ди-
метиламін — 0,0602 т/рік, альдегід пропіоновий 
(пропаналь) — 0,0151 т/рік, кислота капроно-
ва — 0,0171 т/рік, фенол — 0,0028 т/рік, метан 
— 0,8750 т/рік, оксиди азоту (оксид та діоксид 

азоту) у перерахунку на діоксид азоту — 0,0766 
т/рік, оксид вуглецю — 0,0981 т/рік, азоту(I) 
оксид [N2O] — 0,0003 т/рік, вуглецю діоксид — 
88,5021 т/рік, ртуть та її сполуки (у перерахунку 
на ртуть) — 1,16297E-07 т/рік, формальдегід — 
0,0045 т/рік, глутаровий альдегід — 0,1588 т/рік, 
натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична) 
— 0,0001714 т/рік, хлор та його сполуки (у пе-
рерахунку на хлор) — 0,00096 т/рік, Вуглеводні 
насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у 
перерахунку на сумарний органічний вуглець) 
— 0,00311 т/рік, сірки діоксид — 0,00266 т/рік. 

3. Загальний викид по підприємству складає 
91,118 т/рік (з урахуванням парникових газів). 

Зауваження та пропозиції щодо намірів при-
ймаються в місячний термін після публікації до 
Бориспільскої районної у місті Бориспіль дер-
жавної адміністрації, яка знаходиться за адре-
сою: 08300, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 
74, тел. (04595) 6-12-58 та 6-14-38, e-mail: rda@
raybori.gov.ua або до Київської обласної дер-
жавної адміністрації, що знаходиться за адре-
сою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1, тел. 
(044)286-84-11, е-mail: zvern@koda.gov.ua

ТОВ «Перший український експертний центр» інформує про намір здійснити повний перегляд тарифів на теплову енергію, її виробництво та 
постачання, а також тарифи на послуги з постачання теплової енергії для розрахунків зі споживачами категорії «населення» та повідомляє, що до 
виконавчого комітету Бориспільської міської ради на затвердження подані розрахунки тарифів, які розраховані згідно з Порядком, затвердженим 
постановою КМУ від 01.06.2011 № 869 (із змінами внесеними постановою КМУ від 10.06.2020 № 467). 

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

Попередні тарифи Товариству встановлювались Рішенням Виконавчого комітету Бориспільської міської Ради Київської області № 130 від 25.05.2019.
Розраховані тарифи становлять

З більш детальною інформацією можна ознайомитися офіційному сайті ТОВ «Перший український експертний центр»: http://www.puec.com.ua
Зауваження та пропозиції приймаються з 17.07.2020 протягом 7 календарних днів від моменту публікації даного оголошення за адресою: вул. 

Саперне поле, 14/55, офіс 1004, м. Київ, 01042, (тел. 359-10-51) та на електронну адресу: puec.ukr@gmail.com.

ТО В  « П а р а л е л ь - 8 »  п р о с и ть 
Алєксєєва С.П. і Зеленюк І.М. — влас-
ників суміжних земельних ділянок 
Смоляр В.І. бути присутнім 23.07.2020 
р. об 11.00 при обмірах земельної 
ділянки Смоляр В.І. за адресою: Бо-
риспільський р-н, с. Мирне, вул. По-
льова, 3. У разі відсутності суміжних 
власників акт встановлення меж буде 
вважатися погодженим.

Найменування
Споживач

Населення (грн.) Інші споживачі (грн.)

Теплова енергія, грн. за 1 Гкал, з ПДВ у т.ч. 1 321,21 -

Виробництво теплової енергії, грн. за 1 Гкал, з ПДВ 1 151,97 -
Транспортування теплової енергії, грн. за 1 Гкал, з ПДВ - -
Постачання теплової енергії, грн. за 1 Гкал, з ПДВ 169,24 -
Комунальна послуга з постачання теплової енергії за 1 Гкал, з ПДВ 1 321,21 -
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00�Додолики
6.35�М/с "Книга джунглів"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 1.25, 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
15.20�"Грандіозні подорожі залізницею 

Аляски та Канади"
16.30�Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
17.30�Бюджетники
18.55,�22.15 "Дикі тварини"
21.40�Схеми. Корупція в деталях
0.00�#ВУКРАЇНІ
3.30�Д/ф "Війна на нульовому кілометрі" 

(12+)
4.20�Д/ф "Висота 307.5" (12+)

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"
10.25�"Життя відомих людей 2019"
11.20,�12.50, 14.50 "Одруження наосліп"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.30�Комедія "Кухня"
22.10,�2.05 Пригоди "Великий дружній 

велетень"
0.25�Х/ф "Геркулес"
5.30�"Українські сенсації"

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

Каневським"
6.55,�14.25, 15.20, 16.10 "Вещдок"
8.45,�18.00, 19.00, 1.30 "Стосується 

кожного"
9.45�"Корисна програма"
10.45�Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
11.40�Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)
13.25�Т/с "Прекрасна Рані" (16+)
17.00,�21.00 "Вещдок. Особливий 

випадок"
20.00,�2.20, 4.10 "Подробиці"

22.00�"Слов’янський базар у Вітебську 
2020"

23.40�Т/с "Територія краси"
3.05�"Орел і решка. Морський сезон"
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,�3.15 Реальна містика
12.30�Т/с "Виходьте без дзвінка" (12+)
14.30,�15.30 Т/с "Жіночий лікар - 4" (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Коротке слово Ні" 10, 11 с. 

(16+)
23.20�Слідами
0.00�Т/с "Коротке слово Ні" (16+)
1.00,�2.00 Х/ф "Таблетка від сліз" (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,�19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10�Секретний фронт
11.10,�13.20 Т/с "Рішає Оністрат" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
13.45,�16.20 Х/ф "Сфера" (16+)
16.55�Х/ф "Безмежний обрій" (16+)
18.45,�21.05 Факти. Вечір
20.20�Анти-зомбі
21.25�Т/с "Розтин покаже" (16+)
22.25�Т/с "Таємні двері" (16+)
23.35�Т/с "Винищувачі" (12+)
1.20�Х/ф "Особлива думка" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.15 Kids' Time
6.05�М/ф
7.20�Варьяти (12+)
9.20�Т/с "Грімм" (16+)
10.50�Х/ф "Лялька" (16+)
12.50�Екси (16+)
15.10�Заробітчани
17.00,�19.00 Хто зверху? (12+)
21.00�Х/ф "Номіс" (16+)

23.00�Х/ф "Дівчина у павутинні" (16+)
1.10�Т/с "Загублені" (16+)
2.45�Служба розшуку дітей
2.50�Зона ночі
4.10�Абзац

СТБ.
5.15�Т/с "Комісар Рекс"
9.00�Т/с "Коли мі вдома. Нова історія"
11.00�"Зважені та щасливі - 9" (12+)
13.00�"Вагітна в 16" (16+)
14.10,�14.50 Т/с "Кріпосна" (16+)
14.30,�17.30 "Вікна-Новини"
18.15�"Один за всіх" (16+)
20.15,�22.45 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
22.00�"Вiкна-Новини"
22.55�Т/с "Вербна неділя" (16+)
1.05�Т/с "Анна-детектив" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00,�18.15 "Спецкор"
6.30,�18.45 "Джедаі"
7.00�Х/ф "Її звали Нікіта"
9.10�"Рішала-2"
11.05,�17.20 "Загублений світ"

14.00�Х/ф "Винищувачі"
15.30�Х/ф "Вбивство - не казка"
19.15�Т/с "Опер за викликом-4"
20.10�Т/с "Ментівські війни. Харків"
22.15�Т/с "CSI: Місце злочину-14"
23.50�Т/с "CSI: Місце злочину-13"
1.35�"Облом.UA."
4.20�32 тур ЧУ з футболу "Зоря"- "Десна"

НТН.
5.00,�4.55 "Top Shop"
6.00�М/ф "Зачарований хлопчик"
6.50�М/ф "Ну, постривай!"
7.55,�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 "Зупинився потяг"
10.50,�22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50�"Вартість життя"
14.05,�1.05, 2.55 "Речовий доказ"
18.20,�3.55 "Правда життя"
19.30�"Легенди карного розшуку"
0.15�"Реальні злочинці"

ЧЕТВЕР, 23 ЛИПНЯ

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

21.00, 23.15, 1.25, 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
15.20�"Грандіозні подорожі залізницею 

Аляски та Канади"
16.30�Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
17.25�VoxCheck
17.30�Перша шпальта
18.55,�21.40 "Дикі тварини"
19.30�"Боротьба за виживання"
22.15�Світова медицина. Уганда - життя 

під рукою
22.40�Світова медицина. Кенія - люди та 

вулкани
0.00�Схеми. Корупція в деталях
3.30�Д/ф "Висота 307.5" (12+)

4.25�Д/ф "Заміновані вірністю" (12+)

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�"Життя відомих людей 2020"
10.25�"Життя відомих людей 2019"
11.20,�12.55, 14.55 "Одруження наосліп"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.30�"Ліга сміху. Дайджест 2020"
22.30,�0.25 "Вечірній квартал"
2.05�"# Гуднайтшоу валерія жидкова"
5.20�"Світське життя. 2020"

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

Каневським"
6.55,�14.25, 15.20, 16.10, 0.00 "Вещдок"
8.45,�18.00, 1.55 "Стосується кожного"
9.45�"Корисна програма"
10.45�Т/с "Пані Фазілет і її доньки"

11.40�Т/с "Не відпускай мою руку" (12+)
13.25�Т/с "Прекрасна Рані" (16+)
17.00�"Вещдок. Особливий випадок"
20.00�"Подробиці"
20.30�Х/ф "Сімейне пограбування" (12+)
22.15�"Слов’янський базар у Вітебську 

2020"
3.25�"Жди меня. Україна"
4.50�"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, 23.00 

Сьогодні
9.30,�2.45 Реальна містика
10.40�Т/с "Ти тільки вір" (12+)
14.30,�15.30 Т/с "Жіночий лікар - 4" (16+)
20.10�"Говорить Україна"
22.00�Т/с "Мама моєї дочки" 1 с. (12+)
23.20�Т/с "Мама моєї дочки" 2, 3 с. (12+)
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Мама моєї дочки" (12+)

ICTV.
4.10�Скарб нації
4.20�Еврика!
4.25�Служба розшуку дітей
4.30,�0.40 Факти
4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40�Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10�Анти-зомбі
11.05,�13.25 Х/ф "У пошуках Галактики"
12.45,�15.45 Факти. День
13.40�Х/ф "Втеча з Лос-Анджелеса" (16+)
15.35,�16.20, 22.55 "На трьох" (16+)
17.15,�20.10 Дизель-шоу (12+)
18.45�Факти. Вечір
1.20�Х/ф "Королі боулінгу" (16+)
3.10�Т/с "Винищувачі" (12+)

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

11.40�Топ-модель по-українськи (16+)
16.50�Х/ф "З мене досить" (16+)
19.00�Х/ф "Війна світів" (16+)
21.30�Х/ф "Всесвітня війна Z" (16+)
23.50�Х/ф "Колір ночі" (18+)
2.45�Служба розшуку дітей
2.50�Зона ночі
5.10�Стендап шоу (16+)

СТБ.
4.35�Т/с "Вербна неділя" (16+)
6.50,�19.00 "Наречена для тата 3" (12+)
8.50�"Врятуйте нашу сім'ю - 2" (16+)
10.40,�14.50, 18.15 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
20.55,�22.45 Т/с "Буде страшно - 

посміхайся" (16+)
23.35�Т/с "Навчаю грі на гітарі"

КАНАЛ "2+2".
6.00,�18.15 "Спецкор"
6.30,�18.45 "Джедаі"
7.00�Х/ф "Конан-варвар"
9.30�"Помста природи"
10.50,�17.20 "Загублений світ"

13.40�Х/ф "Капітан Грім"
15.45�Х/ф "Орден дракона"
19.15�Х/ф "В тилу ворога"
21.15�Х/ф "Работоргівля"
23.05�Х/ф "Франкенштейн"
0.50�Т/с "CSI: Місце злочину-13"
1.40�"Облом.UA."
4.20�"Цілком таємно-2017"

НТН.
5.55�М/ф "Дикі лебеді"
7.00�М/ф "Ну, постривай!"
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 "Старий знайомий"
10.45,�22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50,�4.00 "Правда життя"
14.00,�1.05, 3.00 "Речовий доказ"
18.20�"Таємниці світу"
19.30�"Легенди карного розшуку"
0.15�"Реальні злочинці"

П'ЯТНИЦЯ, 24 ЛИПНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 21 ЛИПНЯ — 26 ЛИПНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.00�Хто в домі хазяїн
6.35�М/с "Книга джунглів"
7.00,�8.00, 9.00, 21.00, 0.00, 2.30, 3.45, 

5.30 Новини
7.15�М/с "Листи від Фелікса"
8.20�Шо? Як?
9.05�Енеїда
10.10�Х/ф "Мрія любові"
12.00,�21.20 "Дикі тварини"
12.30�"Подорож відкритим космосом"
13.30�Світова медицина. Уганда - життя 

під рукою
14.00�Світова медицина. Кенія - люди та 

вулкани
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"
22.00�Х/ф "Звір" (16+)
0.30�Святі та грішні

1.25,�4.35 #ВУКРАЇНІ
2.50�Бюджетники
4.05�Перша шпальта
5.00�Схеми. Корупція в деталях

КАНАЛ "1+1".
6.15,�7.00 "Життя відомих людей"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
10.00�"Світ навиворіт"
11.05�"Любий, ми переїжджаємо"
17.30�Комедія "Отже, війна"
19.30,�5.25 ТСН
20.15,�22.00 "Вечірній квартал"
23.10,�0.10 "Світське життя. 2020"
1.05�"Ліга сміху. Дайджест 2020"
2.55�Трилер "Пригоди посейдона"

ІНТЕР.
6.25�"Слово Предстоятеля"
6.35�Х/ф "Малюк Спіру"
8.00�"Шість соток"
9.00�"Готуємо разом"

10.00�"Корисна програма"
11.00�Х/ф "Кухарка"
12.25�Х/ф "Погана хороша людина"
14.25,�5.20 Х/ф "Господар тайги"
16.00�Х/ф "Єдина"
17.50,�20.30 Т/с "Два серця" (12+)
20.00,�2.50 "Подробиці"
22.30�"Концерт Олени Ваєнги"
1.00�Х/ф "Наречена на замовлення" (16+)
3.20�"Орел і Решка. Дива світу"
4.05�"Орел і Решка. Божевільні вихідні"
4.55�"Подорожі в часі"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00,�15.00, 19.00, 3.15 Сьогодні
7.30,�4.05 Реальна містика
9.00�Т/с "Артист" 1, 6 с. (16+)
15.20�Т/с "Артист" (16+)
17.00�Т/с "Компаньонка" 1, 2 с. (12+)
20.00�Головна тема
21.00�Т/с "Компаньонка" (12+)
23.00�Т/с "Сестра у спадок" 1, 3 с. (12+)
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Сестра у спадок" (12+)

ICTV.
5.00�Скарб нації
5.10�Еврика!
5.15�Факти
5.45�Т/с "Марк + Наталка" (16+)
8.00�"На трьох" (16+)
10.00,�13.00 Т/с "Розтин покаже" (16+)
12.45�Факти. День
16.40�Х/ф "Шанхайські лицарі"
18.45�Факти. Вечір
19.10�Х/ф "Обладунки Бога"
20.50�Х/ф "Обладунки Бога-2: Операція 

"Кондор"
22.55�Х/ф "Громобій" (16+)
1.00�Х/ф "Міський мисливець" (16+)
2.45�Х/ф "Чорний дощ" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.45 Kids' Time
6.05�М/ф "Велика котяча втеча"
7.50�Таємний агент
9.00�Аферисти в мережах (16+)
11.10,�1.40 Варьяти (12+)
11.50�Хто зверху? (12+)
13.50�Х/ф "Війна світів" (16+)
16.10�Х/ф "Місія нездійсненна" (16+)

18.20�Х/ф "Місія нездійсненна 2" (16+)
21.00�Х/ф "Місія нездійсненна 3" (16+)
23.40�Х/ф "Номіс" (16+)
2.30�Зона ночі
5.10�Стендап шоу (16+)

СТБ.
3.30�Т/с "Вербна неділя" (16+)
6.45,�10.20 Т/с "Доньки-матері" (12+)
9.20�"Неймовірна правда про зірки"
15.05�Х/ф "Діамантова рука"
17.05�Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
18.55�"Звана вечеря" (12+)
22.55�"Хата на тата" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�"Джедаі 2019"
9.00�"Загублений світ"
13.00�Х/ф "Легенда про перлини Нага"
15.00�Х/ф "В тилу ворога"
17.00�Х/ф "Гарячі голови"
18.30�Х/ф "Гарячі голови-2"
20.15�Х/ф "Викуп"
22.20�Х/ф "Бладрейн"

0.05�Х/ф "У полоні страху"

1.50�"Облом.UA."

4.20�"Цілком таємно-2017"

НТН.

5.00�"Top Shop"

6.00�Х/ф "Ще до війни"

8.40�Х/ф "Морський характер"

10.40�Х/ф "Білоруський вокзал"

12.30�"Легенди карного розшуку"

15.35,�2.40 "Випадковий свідок"

18.05�"Переломні 80-ті"

19.00,�2.10 "Свідок"

19.30�Х/ф "Вусатий нянь"

21.00�Х/ф "Слід Сокола"

23.05�Х/ф "Кров спокути" (16+)

0.50�"Втеча. Реальні історії"

3.30�"Речовий доказ"

СУБОТА, 25 ЛИПНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.00�Хто в домі хазяїн
6.35�М/с "Книга джунглів"
7.00,�8.00, 8.55, 21.00, 0.00, 2.30, 3.45, 

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

Церкви України
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,�21.20 "Дикі тварини"
20.00�Д/ф "Індія: Національний парк 

Канха"
22.00�Х/ф "Два дні, одна ніч" (16+)

0.30�UA:Фольк. Спогади
1.25�Сильна доля
2.50�Бюджетники
3.15�#ВУКРАЇНІ
4.05�Схеми. Корупція в деталях

КАНАЛ "1+1".
6.15,�7.05 "Життя відомих людей"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
9.00�Лотерея "Лото-забава"
9.25,�2.50 "Світ навиворіт"
17.00�Франсуа клюзе і омар сі в комедії 

"1+1"
19.30,�5.00 "ТСН-тиждень"
21.00�Драма "Той, що вижив"
0.00�Х/ф "Мюнхен"

ІНТЕР.
6.50�"Концерт Гарика Кричевського 

"Поїхали"
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 "Там, де твій дім" (12+)
13.50�Т/с "Два серця" (12+)
17.50�Х/ф "Анжеліка, маркіза янголів" 

(16+)
20.00�"Подробиці"
20.30�Х/ф "Красунчик зі стажем"
22.30�Х/ф "Доросла дочка або тест на..." 

(16+)
0.20�"Вещдок"
2.55�"Орел і Решка. Шопінг"
4.10�"Мультфільм"
4.45�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50,�19.00 Сьогодні
6.50,�5.20 Реальна містика
8.50�Т/с "Пташка співоча" (12+)
12.50�Т/с "Мама моєї дочки" (12+)
16.45�Т/с "Все одно тебе дочекаюся" 1, 2 

с. (12+)
20.00�Т/с "Все одно тебе дочекаюся" 

(12+)

22.15�Х/ф "Таблетка від сліз" (16+)
0.15�Шоу Братів Шумахерів
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Вірю. Люблю. Сподіваюся" (12+)

ICTV.
4.40�Скарб нації
4.45�Еврика!
4.55�Факти
5.20,�8.00 Анти-зомбі
6.10,�8.55 Громадянська оборона
7.00�Секретний фронт
9.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
12.40,�13.00 Х/ф "Шанхайські лицарі"
12.45�Факти. День
15.00�Х/ф "Обладунки Бога"
16.40�Х/ф "Обладунки Бога-2: Операція 

"Кондор"
18.45�Факти тижня
21.05�Х/ф "Васабі"
22.50�Х/ф "Копи на підхваті" (16+)
0.50�Х/ф "Безмежний обрій" (16+)
2.30�Х/ф "Лічені секунди" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.

6.00,�7.15 Kids' Time
6.05�М/ф
7.20�Ревізор
9.20�Таємний агент
10.50�Х/ф "Місія нездійсненна" (16+)
13.00�Х/ф "Місія нездійсненна 2" (16+)
15.50�Х/ф "Місія нездійсненна 3" (16+)
18.10�Х/ф "Ворог держави" (16+)
21.00�Х/ф "Зроблено в Америці" (16+)
23.10�Х/ф "Та, що карає" (16+)
1.10�Варьяти (12+)
2.30�Зона ночі

СТБ.
3.05�Т/с "Вербна неділя" (16+)
6.25�"Вірні друзі": невідома версія" (12+)
7.15�"Джентльмени удачі": невідома 

версія" (12+)
8.10�"Висота": невідома версія" (12+)
9.10�"Іван Васильович змінює професію": 

невідома версія" (12+)
10.05�"Хата на тата" (12+)
19.00�"Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.00�"Один за всіх" (16+)
22.35�"Я соромлюсь свого тіла" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�"Джедаі 2019"
8.50,�0.40 "Загублений світ"
12.45�Х/ф "Світ роботів"
14.10�Х/ф "Світ предків"
15.45�Х/ф "Земля, забута часом"
17.30�Х/ф "100 000 000 до н.е."
19.00�Х/ф "Ера динозаврів"
20.45�Х/ф "Три дня на втечу"
23.10�Х/ф "Бладрейн-3: Третій рейх"

НТН.
6.00�Х/ф "Ніагара"
7.50�"Слово Предстоятеля"
7.55�"Страх у твоєму домі"
11.30�Х/ф "Вусатий нянь"
12.55�Х/ф "Там, на невідомих доріжках..."
14.15�Х/ф "Фантазії Веснухіна"
16.55�Х/ф "Слід Сокола"
19.00�Х/ф "Товариш генерал"
20.40�Х/ф "Загін особливого 

призначення"
22.10�Х/ф "Точка неповернення" (16+)
0.15�Х/ф "Кров спокути" (16+)
1.55�"Речовий доказ"

НЕДІЛЯ, 26 ЛИПНЯ

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

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99

Оголошення та реклама
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НЕРУХОМІСТЬ

Продам

1-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
РЕМ р-н, 5/5, 33/19,6, житловий стан, м/п вікна, 

кладова, ламінат, балкон не засклений, 675000 грн, 
торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

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

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.

Мирне с., 100 кв.м, цегляний, утеплений, 2 кот-
ла, с/в, газ, свердловина, інтернет, 25 соток. 
Тел: 0 95 9132366.

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

Переяслав-Хмельницький

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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24.07.2020 року о 9.00 відбудеться 
встановлення меж земельної ділянки 
гр. Шастун Світлани Миколаївни за 
адресою: Київська обл., Бориспіль-
ський р-н., с. Рогозів, вул. Березня-
ки,9. Просимо у вказаний час при-
бути власників суміжних земельних 
ділянок гр. Гаврилко Світлану Мико-
лаївну.
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БУРІННЯ 
СВЕРДЛОВИН 

НА ВОДУ
Гарантія     Якість

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Здам

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

Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
2 кімнати для пари або двох жінок, всі зручнос-

ті, 4000 грн без комунальних послуг. Тел.: (04595) 
52067, 0 66 7701019.

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

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.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

В КАФЕ ПОТРІБЕН КУХАР, ПРОДАВЕЦЬ ГРА-
ФІК РОБОТИ ДОБА/ТРИ. ТЕЛ.: 0 96 2246173, 
ОЛЕНА.

 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. 

НАДАЮ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПОСЛУГИ ТА КОН-
СУЛЬТАЦІЇ: ТОВ, ФОП, ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА, 
ЄДИНИЙ ПОДАТОК. ТЕЛ.: 0 50 9350319, НАТА-
ЛІЯ.

РОБОТА В М.БОРИСПІЛЬ. ЗАСИПАЛЬНИКИ 
СИРОВИНИ, ВАНТАЖНИКИ, СКЛАДАЛЬНИ-
КИ-ПАКУВАЛЬНИКИ, КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ, 
З/П ВИСОКА, СТАБІЛЬНА. ТЕЛ.: 0 67 5221290.

РОБОТА В ПОЛЬЩІ, м.Глівіци. Офіційна та гід-
на робота на будові, безкоштовні вакансії, нада-
ємо 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 далекобійникам: 1GPS навігатор 
«Pioner» 7 д. (карти Європи); навігатор «Pioner» 
7 д. з фото-відео реєстратором (карти Європи); 
каністра 20 л з краником; балон 5 л з пальником. 
Тел.: 0 68 2709735.

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. 

Втрачене посвідчення офіцера, серія УК №232549, 
видане на ім'я Буданова Микити Сергійовича Хар-
ківським національним університетом Повітряних 
сил 19.06.2019 р., вважати недійсним. 

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Ковалин с., 3 кімнати, коридор, веранда, 
приватизований, газ, 40 соток, біля будинку 
свердловина, 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, НЕДО-
РОГО, 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
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 Киє-
ва. 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 власни-
ка. Тел.: 0 67 4040137.

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

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

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


