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 � МОЖЛИВА ПЕРСПЕКТИВА

 � ВІТАННЯ  � В УМОВАХ КАРАНТИНУ

ДОРОГІ ЖИТЕЛІ КИЇВЩИНИ!

Нас об’єднує любов до Батьківщини, щире бажання 
зробити свою рідну країну сильною, заможною, 
справедливою. Нас об’єднує бажання жити у великій, 
процвітаючій європейській державі.
В України героїчне минуле і щасливе майбутнє. Але я 
знаю, що багато хто розчарований теперішнім. Після 
президентських та парламентських виборів були великі 
очікування, і далеко не всі вони справдилися. Якщо в 
Києві ще помітні якісь зміни, то на місцях практично 
все залишилося, як і раніше. Люди, які десятиліттями 
руйнували нашу державу, продовжують бути владою в 
багатьох селах, містах, районах.
Але запевняю вас, це ненадовго. Процеси, що почалися 
в минулому році, вже не зупинити. Зміни будуть, і кожен 
зможе особисто відчути їхні результати. Ми обов’язково 
переможемо!
Закликаю вас не опускати руки, вірити в нашу країну. Адже 
саме ми сьогодні несемо відповідальність за її майбутнє. 
Саме в наших силах зробити Україну такою, якою ми 
хочемо її бачити.
Дякую всім, хто своєю відданою працею, талантом, 
відповідальним ставленням до справи попри всі негаразди 
робить свій внесок у розвиток Київщини та всієї держави.
Бажаю всім вам міцного здоров’я і благополуччя, 
взаєморозуміння і затишку в родинах, підкорення 
професійних вершин на благо нашої Батьківщини.
Нехай День Незалежності завжди буде для вас днем 
гордості за рідну країну!
Зі святом, з Днем Незалежності України!

З повагою Олександр ДУБІНСЬКИЙ,  
народний депутат України, голова Київської обласної 

організації політичної партії «Слуга Народу»

ЩИРО ВІТАЮ ВАС ІЗ НАШИМ ГОЛОВНИМ 
ДЕРЖАВНИМ СВЯТОМ – 
ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ!

  АЕРОПОРТ
«БОРИСПІЛЬ»:

 � Криза, спровокована коронавірусною інфекцією, 
завдала фінансового удару авіаційній галузі України й 
світу. Але після відновлення міжнародного авіасполучення 
аеропорти почали оживати. Що відбувається в головних 
повітряних воротах країни – ДП МА «Бориспіль», 
дізнавалися «Вісті» особисто.

Потрапити в будівлю 
аеровокзалу просто так, як 
було раніше, неможливо. 
Пропускають лише пасажирів 
із квитками й службових осіб. 
У залі прильоту порожньо. 
Немає натовпу зустрічаючих 
і проводжаючих, таксистів, 
торговців квітами й сувенірами. 
Працюють пункти обміну 
валюти, замовлення таксі, 
аптека і невеличке кафе, де 
можна випити каву. Пасажири, 
що прилетіли, дотримуючись 
дистанції та правил особистої 
безпеки, поспішають до виходу. 

ЗАЛ ПРИЛЬОТУ БЕЗ ЗУСТРІЧАЮЧИХ І КВІТІВ

Наталія ДОЛИНА, фото автора

Тим, хто прямує на реєстрацію, 
на вході роблять температурний 
скринінг.
У залі вильоту міжнародних 
рейсів багатолюдно. За 
правилами, щоб дотримуватися 
безпечної дистанції, пасажири 
повинні сидіти через одного. 
Для цього крісла позначені 
червоними стрічками. Але в 
МА «Бориспіль» експлуатується 
тільки термінал D, площі 
не вистачає, тому в момент 
максимальної кількості 
пасажирів дотриматися цієї 
норми неможливо. Оскільки 
людям нікуди подітися, вони 
змушені сидіти хоч і в масках, 
але пліч-о-пліч. 
Краща ситуація в залі вильоту 
внутрішніх рейсів. На сьогодні 
їх чимало. Літаки прямують 
до Харкова, Львова, Дніпра, 
Одеси, Івано-Франківська, 
Запоріжжя, Миколаєва. Проте 
пасажирів обмаль. Ймовірно, 
подорожуючи країною, люди 
віддають перевагу залізничному 
сполученню.

У МАСКАХ, АЛЕ БЕЗ СОЦДИСТАНЦІЇ

ЗАХОДИ НА РЕЄСТРАЦІЇ
У міжнародному аеропорту 
«Бориспіль» працює біля 20 
авіакомпаній, із них вітчизняні 
перевізники SkyUp Airlines, 
МАУ, Azur Air Ukraine, Windrose 
Airlines. 

Наскільки на реєстрації 
дотримуються правил щодо 
безпечної дистанції, залежить від 
компанії-перевізника. 
Деякі перевізники намагаються 

За добу 
з аеропорту 
«Бориспіль» 

до Туреччини 
відправляється 

майже 20 чартерів, 
стільки ж 

– до Єгипту
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«БОРИСПІЛЬ» — АЛЬТЕРНАТИВА 
ХАБАМ У МОСКВІ Й СТАМБУЛІ

DHL Express дивиться на ае-
ропорт «Бориспіль» як на свій 
потенційний хаб для регіону 
Кавказу і Центральної Азії, по-
відомляє EPRAVDA.COM.UA.

Про це заявив регіональний 
менеджер DHL Express Вадим Сі-
дорук.

Зазначається, що для реалізації 
ініціативи необхідне відновлення 
повноцінного пасажирського аві-
асполучення та щоб у аеропорту 

з'явився новий вантажний термінал.
«До пандемії «Бориспіль» був 

хабовим аеропортом, тому для 
нас було б ідеально поєднувати 
його хаб-модель із нашою мере-
жею, оскільки транзитні рейси по-
кривали б усі напрямки, яких ми 
потребуємо — Алмати, Єреван, 
Тбілісі, Баку. Ми хотіли б, щоб «Бо-
риспіль» став для них альтерна-
тивою нашим хабам у Стамбулі та 
Москві», — підсумував регіональ-
ний менеджер DHL. • На реєстрації дотримано всіх протиінфекційних заходів
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 � ЦЕ ТАК МИЛО!
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КУДИ МОЖУТЬ ЛІТАТИ УКРАЇНЦІ

максимально забезпечити 
соціальну дистанцію та 
режим безпеки. Для цього 
представник авіакомпанії 
ретельно відслідковує і регулює 
чергу пасажирів. Але бувають 
випадки, коли ці правила 
не дотримуються у зв'язку 
з великою завантаженістю 
терміналу в пік вильоту рейсів. 
Тоді пасажири дихають один 
одному в потилицю. 

11 червня 2020-го виповнилося три роки, як громадяни 
України з біометричними паспортами отримали можливість 
безвізових поїздок в Євросоюз. 
За повідомленням Держприкордонслужби, за цей час українці 
здійснили майже 49 млн поїздок в країни ЄС.
Символічно, що за кілька днів, із 15 червня, після тривалого 
карантину, Україна відновила закордонне авіасполучення. Та чи 
мають українці можливість знову скористатися безвізом?
Судячи з табло вильоту, з України можна відправитися до Цюріха, 
Берліна, Варшави, Амстердама, Парижа, Відня, Праги, Вільнюса. 
Рейси за розкладом. Та для більшості співвітчизників такі подорожі 
неможливі. Безвіз ніхто не відмінив, але Україна знаходиться в 
червоній карантинній зоні, тому в’їзд до країн ЄС обмежений. 
Пасажир повинен мати робочу візу, вид на проживання або паспорт 
країни Євросоюзу.
Без обмежень приймають українців поки Туреччина і Єгипет. 
Довідок про ПЛР-тест не вимагають, самоізоляція не потрібна. 
Єдина умова — під час польоту пасажир повинен заповнити анкету 
здоров'я і пред'явити її по прильоту міграційній службі.
Українці, які скучили за морем, сервісом і новими враженнями, 
скористалися цією нагодою. 

!

МОЖНА ЗДАТИ ТЕСТ НА COVID-19 
У приміщенні аеровокзалу ідеальна чистота. Є спеціальні бокси 
для утилізації засобів індивідуального захисту, дозатори для 
дезінфекції рук.
Персонал аеропорту в масках і рукавичках, а працівники служби 
авіаційної безпеки ще й в захисних екранах.
У аеропорту можна здати тест на Covid. Працюють два пункти — 
в залі вильотів міжнародних рейсів і в залі вильотів внутрішніх 
рейсів.

ТРАНСФЕР 
УБОГИЙ
Часто можна прочитати 
в соцмережах 
обурення пасажирів 
щодо незадовільного 
транспортного сполучення. 
Нині ситуація покращилася, 
але про комфортний 
трансфер поки не йдеться.
Дістатися до Києва можна 
автобусом № 322, який 
має регулярний графік. 
Він прямує через метро 
Харківська до залізничного 
вокзалу.
Таксі також тепер не 
змушують зупинятися 
за шлагбаумом, авто 
під'їжджають до терміналу. 
А от дістатися до 
Борисполя — непросте 
завдання. Безпосередньо 
від терміналу D доїхати 
до міста неможливо. Від 
Борисполя до аеропорту 
курсує маршрутка 
№2, але нині її графік є 
неврегульованим. Крім того, 
«двійка» зупиняється далеко 
від терміналу. Із важким 
багажем дійти до зупинки 
складно. Вартість таксі — від 
100 грн.

ЩО ПОВИНЕН ЗНАТИ ПАСАЖИР
• Нинішні авіаподорожі відбуваються в екстремальних умовах 
карантинних обмежень, які діють в усьому світі. Тому правила 
приймаючої сторони можуть змінюватися ледь не щодня.
• Ручна поклажа мінімізована. У кожній авіакомпанії діють особисті 
обмеження, але в усіх норма – не більше 5 кг. 
Може статися так, що країна призначення заборонить ручну 
поклажу. Перед вильотом потрібно уважно вивчити всі 
повідомлення на сайті перевізника.
Слід ознайомитися з вимогами безпеки, наприклад, які речі не 
можна перевозити в ручній поклажі, а які — в багажі. Уявлення 
деяких пасажирів, що в багаж можна здавати все, не відповідають 
дійсності.
На сайті є інформація про норми багажу, умови пакування, правила 
перевезення спеціальних категорій багажу (інвалідні коляски, 
апаратура тощо). Це заощадить пасажиру час і гроші.

ЩО ПОТРІБНО 
ЗАСВОЇТИ 
• Найголовніше – прави-
ла авіаційної безпеки, без 
перебільшення, пишуться 
кров'ю. Вимоги, які пасажирам 
здаються посяганням на їхню 
свободу, вивірені багаторіч-
ним досвідом. А професіона-
ли, які в непростих умовах 
дають можливість тисячам 
пасажирів побачити світ і при 
цьому відчувати себе в без-
пеці, заслуговують на велику 
повагу і розуміння.

Вартість тесту 
залежить від 
лабораторії, в якій 
він проводиться – 
від 990 грн до 1500 
грн. Пасажирам 
пропонують на 
вибір чотири 
лабораторії, з 
яких вони можуть 
обрати ту, якій 
довіряють або яка 
по кишені. 

У ці спекотні серпневі дні 
календар історії відраховує 
двадцять дев’яту річницю 
Незалежності України. 
Нелегкими і далеко не 
безхмарними видалися ці 
роки. Довелося йти важким 
шляхом соціально-економічних 
перетворень, створювати 
практично заново державні 
інститути, нові правила і 
стандарти життя.
Переконаний: ми подолаємо 
всі перешкоди на шляху до 
щасливого життя в країні, де 
процвітатимуть добробут і 
демократія, пануватиме право, 
злагода та національна єдність, 
яка посідатиме гідне місце серед 
інших європейських держав і 
буде шанованою у світі.
З нагоди величного свята бажаю 

вам, шановні земляки, міцного 
здоров’я, родинного щастя, 
мирного неба над головою, 
злагоди й добробуту.
Любіть свій народ, свою землю, 
яка є найкращою в світі. Нехай не 
міліє джерело нашої віри, надії та 
любові до рідної землі, додається 
енергії, снаги й впевненості у 
власних силах і переконаннях. 
А день прийдешній нехай дарує 
всім світле почуття радості 
від усвідомлення власної 
причетності до будівництва 
нашого рідного дому, ім’я якому 
– Україна.

Із найкращими побажаннями 
голова правління 

ПрАТ «БКБМ», депутат 
Бориспільської міської ради   

Ігор ШАЛІМОВ

 � ВІТАННЯ

ШАНОВНА БОРИСПІЛЬСЬКА ГРОМАДО!

Вітаю вас із Днем Незалежності України – величним 
святом нашої Державності. 

ДОЗВІЛЛЯ НА ЛЕВАДІ
Оксана ПАВЛОВА, 
фото автора

У найбільшому в Борисполі 
ЖК «Левада» (забудовник 
ПрАТ «Агробудмеханізація») 
простора рекреаційна зона без 
доступу заїзду авто. Наявність 
озерця, зелених газонів, 
молодих насаджень, доріжок,  
лавочок і зон для занять 
спортом приваблює мешканців 
густонаселеного мікрорайону 
до дозвілля на свіжому повітрі. 
Людно у парку ЖК переважно 
ввечері.
Але в спекотну обідню сієсту 

помалювати на асфальті 
різнокольоровою крейдою 
мультяшних роботів вийшли 
маленькі братики-двійнята під 
наглядом бабусі. Художники 
—  модні малі блондини Алан 
і Еміль — так захопилися, що 
не побажали повернутися до 
камери, хоча потім розповідали 
і про малюнки, і про свої стильні 
зачіски: один — супер коротку, 
інший – із довгим волоссям. 
Бабуся хлопчиків каже, що 
приїхала до доньки няньчити 
онуків і задоволена, що є де 
погуляти з дітьми поблизу дому, 
на Леваді.
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 � РЕПОРТАЖ

 ІЗ ЛЮБОВ’Ю З ЛЮБАРЦІВ
 � Продовжуємо серію репортажів про села, які ввійдуть 

до Бориспільської ОТГ. Цього тижня —  Любарці. За 
місяць прохань про зустріч Любарецький сільський 
голова Володимир Сидоренко не знайшов часу зустрітися 
з «Вістями», тому це зробила Тетяна Могила — місцева 
активістка, яка кілька років очолює актив села. Разом 
відвідали значимі для громади об’єкти.

СІЛЬРАДА 
БЕЗ РЕМОНТУ
Екскурсію розпочали з 
сільради, де на першому 
поверсі знаходиться поштове 
відділення. Зовні приміщення 
більш-менш пристойне, а 
всередині справляє гнітюче 
враження: видно, що ремонт 
востаннє був ще за часів Союзу.

«КИТАЙСЬКА» ТЕПЛИЦЯ ТА ІНШЕ
Також бюджет сільради наповнює тепличне підприємство, що 
належить громадянину Китаю, є пекарня-кондитерська «Ласунчик» 
та ТОВ «Українська овочева компанія», що займається продажем 
європейської сільськогосподарської техніки, запчастин і аксесуарів. 
Потребу в продуктах та товарах домашнього вжитку задовольняють 
кілька магазинів та ринок, який діє щоп’ятниці. 

КУЛЬТУРА 
БЕЗ КЛУБУ
Якщо «хлібом» селяни 
забезпечені, з «видовищами» 
складніше. Будинок культури 
в аварійному стані, плити 
перекриття між першим та 

другим поверхом зруйновані. 
«Кілька років тому будівлю 
обстежувала комісія, в 2017 році 
за 398 тис. грн був розроблений 
проект на реставрацію. 
Фінансування так і не виділили, 
зараз коштів треба в рази 
більше. Можливо, другий поверх 
будівлі доведеться демонтувати 

та обмежитися ремонтом 
першого, — розповідає Тетяна 
Могила. — Із тильного боку 
споруди БК є прибудова, де 
одну з кімнат використовує 
адміністрація, в сусідніх діяли 
шаховий та футбольний клуби, 
але зараз вони не працюють». 

Футбольне поле у бур’янах. 
«Була ініціатива організувати 
тренування для дітей та 
підлітків, але сільський 
голова не узгодив посаду 
інструктора, —пояснює 
активістка. — Натомість у 
селі діє народний пісенний 
ансамбль «Любарчанка», який 
знають в області; директор 
БК — Олена Хайнюк, народна 
майстриня, організатор свят 
та Шевченківських читань. Є 
в селі і церква московського 
патріархату». 

МЕДИЧНА СФЕРА 
На території села функціонує амбулаторія, стоматкабінет, працюють 
сімейний лікар, медсестра, акушерка. Із головним лікарем 
поговорити не вдалося, як і зайти в медзаклад — очільник був проти 
спілкування з журналістами. 

Наталія ТОКАРЧУК, 
фото автора БЮДЖЕТОУТВОРЮЮЧЕ 

СТОВ «ЛЮБАРЕЦЬКЕ»  
Навпроти сільради сучасна 
будівля — це офіс приватного 
підприємства, одного з 
бюджетоутворюючих у 
Любарцях. За словами Тетяни 
Могили, СТОВ «Любарецьке» 
займається сільським 
господарством та орендує 
землі в межах Любарецької 
сільради та інших сіл району. 
Підприємство дає робочі 
місця майже 150 любарчанам, 
працюють і приїжджі, є 
соцпакет, а кращі працівники 
разом із родинами преміюються 
поїздкою влітку на морський 
курорт чи взимку в санаторії 
західної України. Дбають і 
про дозвілля робітників — на 
сучасному спортмайданчику 
проводяться змагання та 
святкові заходи. На балансі 
підприємства є пожежна 
машина, яка допомагає гасити 
пожежі, а коли стається аварія 
на водогоні, забезпечує 
технічною водою все село. 

« Від ОТГ очі-
куємо рівних 

можливостей для 
всіх, нарівні з Бори-
сполем. Побоюван-
ня селян — залиши-
тися на «на околиці» 
великої громади»

ТЕТЯНА МОГИЛА: 
«ЧЕРЕЗ ВОДОГІН 
ЗБИРАЛИСЯ 
МІТИНГУВАТИ В РДА»

Про проблемні питання сільради, очікування селян від ОТГ та 
настрої перед місцевими виборами розповідає Тетяна Могила, 
громадський активіст, помічник депутата обласної ради             
О. Мефодія:
— Коли громада Любарців зрозуміла, що децентралізація — 
невідворотній процес, були різні пропозиції. Голова села, як і 
депутатський корпус, мріяв про створення Любарецької ОТГ із 
Мирним, але думку розділяли не всі, тому виник конфлікт. 
Коли село отримало запрошення від Борисполя, відбулися 
обговорення. Із присутніх проти був один голос, а понад 200 — 
за. Рішенням про входження до Бориспільської ОТГ у Любарцях 
задоволені та сподіваються, що це дасть поштовх для розвитку. 
На території сільради функціонують підприємства, які дають 
роботу місцевим. Діють садочок, школа, амбулаторія, є хоспіс для 
самотніх літніх людей. Минулого року запустили власну котельну 
для опалення адміністративних і соцоб’єктів. 
Нагальна проблема — водогін, який побудований у 60-х роках. 
За останні кілька місяців було сім поривів мереж. Комунгосп 
усуває несправності, але необхідна реконструкція інженерних 
мереж. Є свердловина з артезіанською водою глибиною 125 м, яка 
несправна, тому зараз село підключено до іншої, менш глибокої 
свердловини, і воду з кранів пити не можна. Через проблему 
з водогоном люди збиралися мітингувати під РДА, направили 
звернення до голови райради та голови РДА. Нещодавно нам 
зателефонували і запросили представників на районну бюджетну 
комісію, тому є надія на виділення коштів для вирішення проблеми. 
Від ОТГ очікуємо для усіх рівних можливостей, нарівні з 
Борисполем. Побоювання селян — залишитися на «на околиці» 
великої громади. 
Любарці мають майбутнє, говорити про занепад немає причин. 
Чекаємо виборів. Якщо люди візьмуть у них активну участь, є надія, 
що село буде гідно представлене в ОТГ. Викликає нерозуміння 
«партизація», тобто необхідність для кандидата входити до певної 
політсили. 
Негативно зреагувала громада і на те, що староста не буде 
виборною посадою. Сподіваємося, що той, хто стане головою 
Бориспільської ОТГ, врахує позицію кожної сільради і старостами 
будуть місцеві люди, яким довіряють селяни.

 � ПРЯМА МОВА

• Села Любарці й 
Тарасівка разом 
нараховують 2112 осіб. 
Крім зареєстрованих 
мешканців, проживають 
переселенці зі сходу 
України.

• Бюджет Любарецької 
сільради —   
майже 3 млн грн, 
значна частина якого 
йде на утримання 
адміністративного 
апарату сільради.

 � ФАКТ

Село і люди
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ТОЛОКА МОЖЕ ВСЕ
Сільський парк — приклад самоорганізації громади. Толокою 
вдалося здійснити благоустрій зеленої зони: відреставровані 
лавочки, урни, гойдалки та майданчик, завезений пісок, висаджені 
клумби. На благоустрій очікують й інші локації, які не на балансі 
сільради. «Маємо археологічну пам’ятку національного значення 
— Глушівську могилу, і спільну для українських курганів проблему. 
Вони знаходяться на полях, які розорюються щороку, і від цього 
зазнають руйнування. Восени ми збираємося з громадою обсадити 
історичну ділянку деревами, щоб закріпити межі й вберегти від 
розорювання», — ділиться планами співрозмовниця. 

СТАН ВОДОЙМ
У Любарцях є озера, але вони нечищені, перебувають у 
незадовільному стані. Потрапити до води важко, треба вдягати 
спецодяг і взуття. Історики стверджують, що колись у Любарцях була 
річка. Зараз на місці її русла — багатоповерхівка, але досі в період 
дощів на територію піднімаються ґрунтові води.

ХОСПІС І ЯБЛУНЕВИЙ САД
Вдалося поговорити із завідуючою т. зв. хоспісом (відділенням 
стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 
проживання), який у селі відкрили нещодавно. 
Раїса Шульгач розповідає: «Розпочали роботу 3 січня 2020 року, 
заклад підпорядкований Бориспільській РДА. Проживає тут 16 осіб. 
Триває ремонт, замінили двері, вікна. Територію впорядкували 
своїми силами, розчистили старий занедбаний фруктовий сад, 
висадили дерева, впорядкували клумби. Наша сестра-господарка 
Лєна займалася дизайном території, все — її творіння». 

ЗАТИШНИЙ ДНЗ
Дитячий садочок утеплили 
за кошти Бориспільської 
райради, торік зробили 
новий дах, залишилося 
відремонтувати фундамент. 
Зусиллями персоналу 
зроблені альтанки та 
облаштовані майданчики, 
у чистоті підтримується 
територія. Завідуюча ДНЗ 
Тамара Білик каже, що 
сподівається на капремонт 
приміщення й асфальтування 
території. «У садочку три 
групи, 70 дітей. Садок не 
переповнений, тому з однієї 
групи зробили спортзалу. 
Живемо бідненько, але 
створюємо всі умови для 
дітей», — коментує керівник. 

ДОРОГИ, ЯК УСЮДИ
Сільські шляхи залишають бажати кращого. «Ситуація з дорогами 
незадовільна, — підтверджує Тетяна Могила. — Усі пошкодження 
заактовані в березні, обіцяли ремонт у червні, нині графік посунули 
до кінця серпня, і повідомили, що буде лише ямковий ремонт і 
розмітка, навіть на грейдування коштів немає. Село без тротуарів, 
частково є вони біля школи та біля СТОВ «Любарецьке», зроблені за 
їх кошт».

ШКОЛА З 
ОБЛАДНАННЯМ, 
МУЗЕЙ — ІЗ 
ЦІКАВИНКАМИ 
Гарна школа з червоної цегли 
виглядає ошатно. Директор 
закладу та вчитель історії 
Ігор Засенко щодня «на 
посту». Каже, відпочивати 
ніколи, про відпустку не мріє. 
Зараз проводяться роботи 
із встановлення на території 
школи мультифункціонального 
майданчика в рамках проекту 
«Київщина спортивна» за 
співфінансування обласного й 
районного бюджетів. Область 
надала обладнання, район — 
300 тис. грн на роботи.
Ремонтуються класи, 
кипить робота в столовій — 
консервують овочі. «П’ять 
років тому я став депутатом 
районної ради з однією метою: 
бути ближче до влади, щоб 
зробити щось для школи. Потім 
відмовився від депутатства, 
але за останні роки 
вдалося замінити покрівлю, 
відремонтувати спортзал і 
кабінети початкових класів, 
перестелити підлогу, закупити 
мультимедійне обладнання 
для початкових та 5-го класів, 
замінити водопровідні 
мережі. Цього року 
встановили протипожежну 
сигналізацію, обробили горище 
протипожежною сумішшю, на 
черзі спортмайданчик. Наша 
гордість — музей. Може, він 
і старомодний, але глибокий 
за змістом», — розповідає 
Засенко.

У невеликому музеї є унікальні 
експонати та фото з історії села 
та школи. А шкільну форму 
старого зразка, представлену 
в експозиції, колись носили 
завідуюча шкільним музеєм 
Ірина Симоненко та Ігор 
Засенко. 
Освітній заклад у Любарцях 
почав функціонувати в 
1845 році, а в 1918 році в 
школі вчителював Микола 
Зеров, відомий поет і 
літературознавець. Унікальний 
експонат — старовинна 
похвальна грамота, видана 
прабабусі Ігоря Засенка 
Любарецькою школою в 1913 
році на честь 300-річчя Дому 
Романових. 
У експонатах — колекція 
дзвоників випускного 
вечора, яку зібрав директор. 
Найстаріший — 1972 року. 
До речі, Ігор Валерійович 
колись працював у «Вістях» 
журналістом. 

Село і люди
 � НОВИНИ КОРОТКО

РЕМОНТІВ У 
ББЛІЛ НЕ БУДЕ, 
ВИНЯТОК – 
ПОЛОГОВЕ

«ДИВОЦВІТ» 
РОЗПОЧАВ 
ЗАНЯТТЯ 
ЗА НОВИМИ 
ПРАВИЛАМИ

ФАКТ: проведення ремонтних 
робіт в головному корпусі 
Бориспільської БЛІЛ завершено. 
Чекають черги приміщення 
інших відділень закладу та 
господарські споруди, що на 
території. 
ДЖЕРЕЛО: директор 
КНП «Бориспільська 
багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування» 
Олександр Щур. 
Пряма мова ЩУРА: «У 2020 
році проводити інші ремонтні 
роботи на території ББЛІЛ 
не будемо. Це не стосується 
пологового відділення – 
там ремонт продовжується 
і триватиме до кінця року. 
Маємо ще невідремонтоване 
приміщення терапевтичного 
відділення, а також 
адмінприміщення. Усе, що 
потребує ремонту на території 
закладу, плануємо розглянути 
в наступному році. Зараз 
розпочалися підготовчі роботи 
зі створення відповідного 
проекту».

ФАКТ: із 17 серпня у міському 
позашкільному закладі 
розпочалися заняття. 
ДЖЕРЕЛО: директор Будинку 
дитячої та юнацької творчості 
«Дивоцвіт» Наталія Тименко. 
Пряма мова ТИМЕНКО: 
«У закладі розпочалися 
заняття, але це не означає, що 
«Дивоцвіт» розпочав новий 
навчальний рік. Рішення було 
прийняте адміністрацією 
закладу за погодженням з 
міським управлінням освіти 
і науки й спрямоване на 
повторення матеріалу, який 
викладався дистанційно під 
час карантину. Тому час, який 
залишився до початку нового 
навчального року, витратять 
на повторення та закріплення 
матеріалу». 
ВАЖЛИВО. Тименко 
наголосила, що з батьками й 
колегами проведені бесіди 
щодо дотримання санітарних 
вимог, рекомендованих 
відповідною Постановою. 
У «Дивоцвіт» діти заходять 
у захисних масках і носять 
їх на перерві; при вході до 
приміщення руки обробляються 
антисептиком; діти з ознаками 
респіраторних захворювань 
до занять не допускаються; 
батькам заходити в приміщення 
дозволено на перший поверх.

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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ

WWW.I-VISTI.COM

• Благоустрій парку зроблено силами громади.

• Пам'ятник загиблим у період Другої світової війни.
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 � ДО СВЯТА

70 РОКІВ БОРИСПІЛЬСЬКОМУ  ФСТ «КОЛОС»

• Три десятиліття очолює ФСТ «Колос»   
Микола КОСТЯНЕЦЬ, Заслужений та Почесний 
працівник фізичної культури і спорту України, 
керівник міського Центру спорту та фізичного 
здоров’я населення, депутат Бориспільської 
міської ради кількох скликань.

До ювілею 
вийшов друком 
інформаційний 
журнал про 
історичні віхи 
ФСТ «Колос». 
На 27 сторінках 
видання — 
прізвища 
кращих із 
кращих серед 
тих, хто своїм 
талантом 
і працею 
розвивав 
і розвиває 
фізкультурно-
спортивну 
галузь 
Бориспільщини.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, СПОРТСМЕНИ, 
ФІЗКУЛЬТУРНИКИ БОРИСПІЛЬЩИНИ! 
70 років, як на Бориспільщині працює фізкультурно-
спортивне товариство «Колос»: 19 серпня 1950 року Рада 
Міністрів УРСР і ЦК КС(б) України ухвалили Постанову про 
створення спортивного товариства «Колгоспник», потім його 
перейменували в спортивне товариство «Колос».  
Протягом цього часу на Бориспільщині з року в рік розвиток 
фізичної культури й спорту набуває широкого масштабу, будуються 
спортивні майданчики, стадіони, спортивні зали. Усе більше людей 
займаються у фізкультурно-спортивних та оздоровчих групах, 
секціях. Проводиться велика кількість спортивно-масових і 
спортивних свят. 
На Бориспільщині створено команди майстрів із хокею на траві, 
футболу, волейболу, вихованці тренерів із різних видів спорту 
стають Олімпійськими чемпіонами, чемпіонами світу, Європи, 
України та області. Спортивна організація «Колос» є однією з 
ведучих завдяки своїм працівникам: громадським та штатним 
інструкторам-методистам, тренерам. 
Велику підтримку розвитку фізкультурно-спортивної роботи на 
місцях надавали профспілкові комітети, адміністрації підприємств, 
колгоспів, радгоспів, установ, керівники міста, району. Тому 
дозвольте мені, від імені Президії Бориспільської міськрайонної 
ради фізкультурно-спортивного товариства «Колос», привітати всіх 
зі знаменною датою шанувальників спорту, всіх тих, хто допомагав і 
підтримував розвиток фізичної культури і спорту на Бориспільщині, 
щиро подякувати за те, що зроблено вами; побажати здоров'я, 
довгих літ життя, успіхів, удачі, щастя, миру та добра нашій державі.

З повагою Микола КОНСТЯНЕЦЬ

 � ВІТАННЯ

• Григорій КОРЗУН – 
організатор фізкультурно-
спортивного руху на 
Бориспільщині (1954-
1984). Він один з перших 
голів добровільно-
спортивного товариства 
«Колос». 

• Віктор ЩЕГЕЛЬ – голова 
спортивного товариства 
«Колос» (1973-1987 рр.), 
із 1987 року донині є 
президентм спортивного 
клубу «Колос» із хокею 
на траві. Отримав звання 
«Заслужений тренер 
України». 

ЗДОБУТКИ
• У 1997, 1999, 2000, 2004, 

2005, 2007, 2008 роках у 
м. Борисполі та районі 
відбулися урочисті відкриття 
та фінальні змагання 
Всеукраїнських сільських 
спортивних ігор.

• У 1997, 2004, 2005, 2007, 
2009, 2010-2019 роках на 
стадіоні «Колос» м. Бориспіль 
відбулися відбіркові ігри та 
турніри Чемпіонату Європи 
та світу з футболу серед 
юнаків та жінок. Також 
проводилися ігри Чемпіонату 
України з футболу серед 
команд прем'єр-ліги. 

• У 2010-2019 роках регулярно 
проводилися Міжнародні 
турніри з футболу пам'яті 
В.В. Лобановського та                   
В.М. Баннікова.

• За останні роки спортсмени-
колосовці трудових 
колективів Бориспільщини 
12 кратні переможці 
спартакіади Київської 
області.

ФСТ «Колос» 
фінансується за 
допомогою бюджетів 
міста та району, 
оренди спортивних 
споруд, спонсорської 
допомоги бізнесменів, 
підприємств, установ та 
організацій. 

Кожен рік Бориспільське ФСТ 
«Колос» проводить біля 50-ти 
спортивних заходів в місті та 
районі. Невід’ємною частиною 
роботи міськрайонної ради 
є допомога колективам 
фізкультури і спортивним 
клубам у проведенні та 
організації навчально-
спортивної  та оздоровчої 
роботи, а також проведення 
спортивно-масових заходів і 
свят на місцях. 
На високому організаційному 
рівні з залученням широких 
верст населення проходять 
спортивні заходи та свята 

в селах Проців, Головурів, 
Щасливе, Глибоке, Вороньків, 
Вишеньки, Мирне, Лебедин, 
Кучаків, на підприємствах ТОВ 
«Трест Бориспільсільбуд», ПМК-
241 та інші.
Із 2017 по 2020 роки при 
підтримці міського голови 
Анатолія Федорчука та 
депутатів міської ради зроблено 
капітальні ремонти стадіону 
«Колос», дитячого стадіону 
«Колосок» на вул. В. Момота та 
оновлено  хокейний стадіон із 
допоміжними будівлями на суму 
7 млн грн. У селах Вишеньки та 
Петровське збудовані футбольні 

поля; за рахунок інвесторів 
закінчено будівництво двох 
футбольних полів і футбольне 
поле зі штучним покриттям і 
надувним куполом в с. Щасливе, 
збудовані спортмайданчики 
та встановлені тренажери в 
Борисполі. 

Щороку проводяться фінальні 
змагання міськрайонної 
спартакіади, спортивні  свята, 
турніри та чемпіонати, де 
підбиваються підсумки 
спортивної роботи виробничих 
колективів, установ, закладів. 

УПЕРЕД КРОК ЗА КРОКОМ

ІСТОРІЯ ФСТ В ОСОБИСТОСТЯХ

ФІЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЕ 
ТОВАРИСТВО 
ВІДЗНАЧАЄ 
ЮВІЛЕЙ

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ. WWW.I-VISTI.COM
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70 РОКІВ БОРИСПІЛЬСЬКОМУ  ФСТ «КОЛОС»
ЗДОБУТКИ
ЗА 30 РОКІВ ФСТ МАЄ ТАКІ НАДБАНЯ: 
• заслуженими майстрами спорту стали шість спортсменів;
• виконали норматив майстра спорту міжнародного класу 38 спортс-

менів, майстрами спорту стали 87 осіб;
• олімпійських чемпіонів – два спортсмени;
• чемпіонами та призерами Чемпіонатів Світу та Європи стали 43 

спортсмени; створено чотири команди майстрів; 
• більше 20 тисяч виконали нормативи масових спортивних розрядів; 
• 7546 осіб регулярно займаються фізкультурою та спортом;
• спортивне товариство «Колос» об'єднує 46 спортивних клубів та 

колективів фізкультури;
• три стадіони з трибунами не менш, ніж на 1500 місць; 
• 26 спортивних майданчиків; 
• 17 футбольних полів; 
• п’ять спортивних залів;
• 12 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять, із них дев'ять з 

тренажерним обладнанням;
• шість дитячих підліткових клубів;
• інвесторами в с. Щасливе побудовано два сучасні футбольні поля, 

одне футбольне поле зі штучним покриттям та надувним куполом; 
• проведено капітальний ремонт стадіону «Колос» та стадіон зі штуч-

ним покриттям для гри в хокей на траві «Колос». 

• Переможці спартакіади Борисполя серед громадських організа-
цій, 1 місце — за командою політичної партії «Наш край» на чолі з 
Володимиром Шалімовим.

«ДО СПОРТУ В УКРАЇНІ ПОТРІБЕН СУЧАСНИЙ 
ПІДХІД ЗА СВІТОВИМИ СТАНДАРТАМИ»

— Ці 30 років були найуспішні-
шими для «Колоса» за розвитком 
і результативністю завдяки спіль-
ним зусиллям місцевих рад, об-
ласної ради і центральних орга-
нів, які працювали у тісній співпра-
ці. Якщо був заклик зверху до дії, 
то була і суттєва допомога: і тран-
спортом, і фінансами, і організаці-
єю. На місцях працювали тренери, 
спортсмени-ентузіасти за 120 грн 
зарплати. Була велика системна 
спортивна робота! Зараз показник 
масовості населення, що задіяна 
в спорті, не знизився. Але раніше 
спортклуби були чи не при кож-
ному підприємстві й організації, 
там грали волейбольні, футбольні, 
баскетбольні команди, у них були 
бази. Пропагувався спорт у колек-
тивах, тому був високий загально-
міський спортивний результат. 

У нинішні роки всі гілки влади ні-
би докладають зусиль до розвит-
ку спорту, але у майбутньому че-
кати такої великої кількості чемпіо-
нів різного рівня, як колись, не вар-
то. Чому? Подивіться, у Борисполі 
вистачає спортивних споруд, на-
приклад, у кожній школі є спорт-
майданчик зі штучним покриттям, 
тренажерами, на базі НВК «Гімназія 
«Перспектива» — нове футбольне 

поле зі штучним покриттям, виго-
товляється проект спортзали для 
міста… Інфраструктура розвива-
ється. Але, щоб готували майстрів 
спорту, чемпіонів, в країні має бу-
ти сучасний підхід до цього питан-
ня. Потрібне відповідне обладнан-
ня, спортивна медицина, спецхар-
чування, соціальні умови й гарантії 
для тренера і спортсмена, щоб во-
ни не думали, де підзаробити гро-
шей після тренувань. 

Зараз є талановиті перспектив-
ні молоді спортсмени, які прихо-
дять у спорт і мріють досягти вер-
шин. Вони можуть це фізично, але 
коли досягають віку 17-18 років, 
то їм доводиться думати, як заро-
бляти на життя, купити квартиру, 
де відпочити. Тоді спорт перестає 
бути для них головною професі-
єю. А колись, якщо ти спортсмен, 
то ти – шанована людина, житло 
давали, були соціальні привілеї. 
Низький соціально-економічний 
рівень України не дозволяє роз-
вивати спорт так, як це сьогодні 
робиться у світі. У країнах Європи 
спортсмен максимально сконцен-
трований на своїй роботі, це його 
головний вид діяльності й заробіт-
ку, для цього державою створені 
всі сучасні умови. 

 � ПРЯМА МОВА

 � ГАРНІ ГОСПОДАРНИКИ

ТЕСТ ДРАЙВ ТРАСОЮ 
НА ДУДАРКІВ

Ірина КОСТЕНКО, 
фото автора

Капремонт багатостраж-
дального відрізку дороги з 
Борисполя на Дударків повз 
Промінські сади, який з’єд-
нає вулицю Запорізьку з кіль-
цевою дорогою, розпочався 
3 червня цього року. До 1 ве-
ресня її планується ввести в 
експлуатацію. Роботи вже на 
стадії завершення і дорогою 
рухається транспорт. Мож-
на оцінити якість зроблено-
го і масштаби автомобільного 
розвантаження міста.

У ході капітального ремонту 
трапилося непередбачуване. 
Під дорожнім полотном про-

ходять два магістральні газо-
проводи: Шебелинка-Полта-
ва-Київ (діаметр труби 700 мм) 
та Єфремівка-Диканька-Київ 
(діаметр труби 1000 мм). По-
стало питання обстеження га-
зопроводів, а при необхідності 
— проведення ремонту. Дове-
лося міським чиновникам до-
класти зусиль, щоб Укртрансгаз 
не переклав ці витрати на міс-
цевий бюджет, а виконав робо-
ти за власні кошти.

Обстеження виявило, що один 
газопровід — 1000 мм — у бе-
тонному футлярі і зауважень не 
викликає. А другий — діаме-
тром 700 мм — без футляра. Йо-
го очистили піскоструменевою 
установкою, наклали герметич-
ну ізоляцію, встановили діелек-

тричні кільця, щоб захистити від 
електричних струмів у землі, взя-
ли в футляр. Про це розповів «Ві-
стям» перший заступник Бори-
спільського міського голови Ми-
кола Корнійчук.

«Доки працювали газовики, ре-
монтні роботи не припинялися. 
Виконавець робіт, ШБУ-50,  ділян-
ку з газопроводами пропустив і 
клав асфальт. 100-метрівку над 
газопроводами асфальтували в 
останню чергу». 

Що ще мають виконати до-
рожники, розповіла заступник 
начальника ГУ ЖКГ Наталія Ко-
ліденкова: «Станом на 19 серпня 
дорогу відкрили для транспорту. 
ШБУ-50 встановить дорожні зна-
ки, через тиждень нанесе роз-
мітку».

Відрізок дороги протяжністю 1675 м, розташований між землями Дударківської та Сеньківської 
сільських рад, роками залишався больовою точкою для Борисполя. Ремонт за кошти міського 
бюджету розпочали, коли дорогу узаконили і передали на баланс міста.

 � ДОВІДКА
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• Вартість робіт після експертизи 
проекту — 33 млн 432 тис. грн. 

• Вартість після процедури 
тендерних закупівель — 26 млн 
124 тис. грн. 

• Економія склала 7 млн 127 тис. грн.
• Протяжність дороги — 1675 

метрів.

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

• При виїзді на кільцеву дорога 
розширюється до 11 метрів — 
додається дві поворотні смуги. 

• Площа асфальтування — 12 тис. 
кв. метрів.

• Товщина подушки під 
асфальт — близько 56 см (це 
крупнозернистий щебінь, 
дрібнозернистий щебінь, 
пісково-щебнева суміш).

• Товщина асфальту — 10 
см чорнового шару і 5 см 
чистового.

 � У ЦИФРАХ:
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• Щороку 23 серпня Україна відзначає День Державного Прапора
Дата обрана на згадку про події 1991 року, коли до будівлі Верховної 
Ради група народних депутатів внесла синьо-жовтий стяг. Свято є 
відносно новим і було засноване указом другого Президента України 
Леоніда Кучми «Про День Державного Прапора України» від 23 серпня 
2004 року.
Встановлене воно з метою виховання поваги громадян до державних 
символів України.

• Головне державне свято – День Незалежності
Щороку його відзначають 24 серпня. Цього дня 1991 року Верховна 
Рада УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України. 
2020-го святкуємо 29-ту річницю незалежності. У зв’язку з тим, що 24 
серпня припадає на понеділок, цей день буде неробочим. 
Так, українці відпочиватимуть три дні – з 22 по 24 серпня. 

Вітання
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 � ДАВНЯ ПРОБЛЕМА  � ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

 � АФІША

ДО ВИГУЛУ — НЕ ПО-ЛЮДСЬКИ
 � Мода на утримання собак не принесла в Україну звичку 

дбати про улюбленців по-людськи. Рідко побачиш на вулиці 
пса в наморднику й ніколи — господаря, який старанно 
прибирає за чотирилапим фекалії. Ще проблема: де вигуляти 
хвостатого, щоб і йому корисно, і для городян безпечно, коли 
у Борисполі досі немає жодного майданчика для собак. 

У світі інакше 
Майданчики для вигулу — звич-

на практика в цивілізованих краї-
нах. Їх мета — не справляння фізіо-
логічних потреб тварини у відведе-
ному місці, це територія, де собака 
може побігати, погратися — здо-
рове дозвілля тварини, яка мешкає 
на обмежених квадратних метрах. 

Це огороджена територія з про-
пускною системою (заборонено 
вхід дітям до 16 років без супрово-
ду батьків). Там пес може бігати без 
повідка й гратися з іншими собака-
ми, його можна дресирувати. Май-
данчик обладнаний лавочками для 
господарів, мисками з водою для 
улюбленців, стендами з «дог-паке-

тами» для утилізації відходів і тре-
нажерами для тварин. 

За світовою практикою, все це 
споруджують за кошт муніципаліте-
тів або у складчину власники собак.

У нас поки мрії
У Борисполі немає жодного май-

данчика для вигулу собак. Власни-
ки тварин вигулюють їх на вулицях, 
у міському парку та скверах, у зеле-
них зонах поблизу багатоквартир-
них будинків, біля озер. Про при-
бирання за собаками мова не йде. 
«Собача» тема регулярно порушу-
ється у міських групах соцмереж, є 
скарги щодо вигулу собак на тери-
торії Книшового комплексу. Але ні-
чого не змінюється.

«Дістали «собачники»
Мешканка багатоповерхового будинку на вул. Бежівка Алла 
Цуканова розповіла «Вістям» про регулярний вигул собак на 
території між будинками вул. Бежівка, 6 та вул. Франка, 4. Місцина 
призначена для активного дозвілля. «Через те, що власники собак 
зі всієї округи водять їх сюди, діти не можуть там грати у футбол. 
А столичний забудовник, що зводить неподалік висотку, називає 
це місце майданчиком для вигулу в своїх рекламних постерах», — 
жаліється жінка і розводить руками, бо депутату округу, каже, теж 
немає діла до проблеми.

«Депутати не звертаються»
Начальник управління ЖКГ Бориспільської міської ради В’ячеслав 
Толкач на запитання «Вістей» відповідає, що облаштування 
майданчиків для собак у планах, але тоді, коли всі мікрорайони 
міста будуть забезпечені дитячими та спортивними майданчиками. 
«Бориспіль потребує інфраструктури для вигулу собак. 
Безконтрольний вигул шкодить благоустрою, призводить до 
конфліктів. Але на сьогодні ми не отримували жодного звернення 
від депутатів міськради щодо пропозиції облаштувати майданчик 
для собак на їхньому окрузі». 

ДО ТЕМИ. Два роки тому депутат міськради Ігор Євтушенко 
оприлюднив проект реконструкції скверу в мікрорайоні 
Соцмістечко, де передбачався майданчик для вигулу собак. 
«Майданчик для собак планується облаштувати в тій частині 
скверу, яка чекає реконструкції. Кошти на другий етап робіт у сумі 
800 тис. грн виділено сесією міськради. Оголошено тендер», — 
прокоментував Євтушенко.

 � ДУМКИ З ПРИВОДУ

Збір підписів за 
майданчик поблизу 
ТЦ «Аеромол»
Зараз Наталія Демченко 
разом із представниками 
громади, кінологами та 
підприємцями, за підтримки 
депутата міськради Євгенія 
Грони ініціювала збір підписів 
під зверненням до міського 
голови Анатолія Федорчука 
з ідеєю реалізувати 
відхилений проект створення 
майданчика для вигулу собак, 
що був поданий на розгляд 
Громадського бюджету, за 
умови співфінансування (за 
кошти з міського бюджету, 
підприємців і власників 
собак). 
Майданчик активісти 
пропонують розмістити на 
вул. Київський Шлях, 1 (за ТЦ 
«Аеромол»). 

«Бориспільці проти»
Активістка Наталія Демченко 
цього року подала на розгляд 
Громадського бюджету проект 
облаштування майданчика 
для собак, але стикнулася 
з проблемою. Разом із 
однодумцями вони обійшли кілька 
придатних для цього місць, щоб 
поспілкуватися з мешканцями та 
вивчити громадську думку. 
«Усі заявляють, що ідея гарна й 

майданчики потрібні. Але коли 
справа доходить до пропозиції 
облаштувати майданчик у 
конкретному місці, бориспільці 
проти, — розповідає Наталія. – 
Кажуть, шукайте інше місце». 
Так, із кількох запропонованих 
варіантів: вул. Н. Вал, 5; вул. 
Бабкіна, 12; вул. Франка, 4; 
Соцмістечко; вул. Момота в 
дворі багатоповерхівок; поблизу 
Олесницького озера залишився 
один — Олесницьке, але він уже 

відхилений комісією. 
За словами співрозмовниці, їй 
повідомили, що на місці біля 
озера «буде щось інше», натомість 
запропонували віддалену ділянку 
на вул. Поповича. «Майданчики 
мають бути в усіх дворах 
багатоповерхівок, але з чогось 
потрібно починати. Якби місце для 
вигулу з’явилося неподалік центра 
міста й успішно працювало, люди 
б не боялися подібних ініціатив», 
— переконана Демченко. 

На перспективу 
У 2019 році Мінрегіонбуд 
прийняв рішення переглянути 
норми щодо благоустрою, 
прописати чіткі вимоги до 
проектування майданчиків 
для вигулу собак і осучаснити 
їх з урахуванням досвіду 
закордонних практик. 
У проекті нових ДБН 
пропонується будувати 
такі майданчики неподалік 
внутрішньо будинкових 
територій або на них. 

• На території Книшового комплексу — систематичний вигул собак.

• По гарячих слідах.

• Приклади майданчиків.

Наталія ТОКАРЧУК

ЧИ ЗМІНИТЬСЯ ВАРТІСТЬ ПРОЇЗДУ

ФАКТ. За ініціативою Бори-
спільського міського голови Ана-
толія Федорчука проведено зу-
стріч із міськими перевізниками. 

Підсумок переговорів – домов-
леність про компенсацію з місь-
кого бюджету витрат на обслуго-
вування маршруту Бориспіль-Ло-
зівка. Крім того, в кожному авто-
бусі буде два безкоштовних місця 
для пільговиків. 

Коментар «Вістям» головно-
го спеціаліста відділу з питань 
надзвичайних ситуацій та ци-
вільного захисту населення Те-
тяни СЛОБОДСЬКОЇ: «Вартість 
проїзду в громадському тран-
спорті для населення не змінить-
ся. Тариф, як і раніше, становить 
6 грн. Міський голова дав дору-
чення збільшити кількість рейсів 
на Лозівку.

Із перевізниками вдалося знай-
ти порозуміння. В умовах каран-
тинних обмежень пасажиропотік 
зменшився, в автобусах мають бу-
ти тільки сидячі місця. Якщо ра-
ніше розрахунок тарифу брався 

з урахуванням 100% зайнятості 
місць і 5% пільговиків, то в ни-
нішніх умовах цього досягнути 
неможливо.

За економічними розрахунка-
ми, сьогодні тариф на маршруті 
до Лозівки має бути не 6, а 9 грн. 
Але пасажири платитимуть 6 грн. 
Будуть розрахунки, щоб із місько-
го бюджету компенсувати переві-
знику витрати на обслуговування 
маршруту Бориспіль-Лозівка, де 
невеликий пасажиропотік.

Також плануємо зустріч із меш-
канцями Лозівки, щоб визначити-
ся з графіком руху маршруток». 

ФАКТ. Визначені два обов’яз-
кові пільгові місця.

Пряма мова СЛОБОДСЬКОЇ: 
«Варто розуміти, що йдеться про 
два місця в салоні автобуса для 
пільговиків, враховуючи пен-
сіонерів за віком. Якщо ці міс-
ця зайняті, потрібно чекати ін-
шої маршрутки. Це правило дія-
тиме на період карантинних об-
межень».

Соціум
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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.

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

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.10 Шо? Як?
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+)
10.30 Смаки Європи
11.00 Дивовижні сади. Реоль - Франція
11.25 Телепродаж
15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.20 "Експедиція зі Стівом Бекшеллем"
16.30 Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
17.30 Наші гроші
18.55 "Супер-Чуття"
19.35 "Боротьба за виживання"
20.25 "Дикі тварини"
21.40 Бюджетники
22.15 "Вижити в дикій природі"
0.00 Спільно
3.30 Д/ф "Висота 307.5" (12+)
4.25 Д/ф "Одесити на Донбасі" (12+)

КАНАЛ "1+1".
6.00 "Українські сенсації"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей"
11.25, 12.20, 13.25, 15.30 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
20.30, 21.30 Комедія "Свати"
22.35 Т/с "Принцип насолоди"
23.40 Трилер "Фірма"
2.30 Комедія "Проблемна дитина"
3.50 Комедія "Проблемна дитина 2"

ІНТЕР.
5.40, 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, 12.25 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
13.20 "Добре здоров'я"
14.25, 15.20 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 1.45 "Стосується кожного"

20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особливий випадок. 

Злочинець поневолі"
23.55 Т/с "Спокуса" (12+)
3.10 Х/ф "Вчитель на заміну" (16+)
4.40 "Мультфільм"
5.10 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.30 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.20, 4.20 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с "Виходьте без дзвінка 2" 

(12+)
17.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "На твоєму боці" 17, 18 с. (16+)
23.20 Т/с "Беглянка" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Беглянка" (12+)

ICTV.
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!

4.25 Служба розшуку дітей
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.35, 13.20, 22.35 Т/с "Таємні двері" 

(12+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.20, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
16.50 Х/ф "Потрійна загроза" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.40 Х/ф "Післявесільний розгром" (16+)
1.25 М/ф "Зоряний десант-4: Зрадник 

Марсу" (16+)
2.50 Т/с "Таємниці та брехня" (12+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/ф
7.20 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Шлях чарівника"
10.50 Х/ф "Щоденники принцеси"
13.00 Хто проти блондинок? (12+)

15.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Зачарована"
23.10 Х/ф "Шопоголік"
1.30 Т/с "Підступні покоївки" (12+)
2.20 Служба розшуку дітей
2.25 Зона ночі

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.05 Т/с "Коли ми вдома"
7.20, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
9.10 Т/с "Комісар Рекс"
12.15, 14.50 "МастерШеф - 8" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.25 Т/с "Швидка допомога" (12+)
18.15 "Один за всіх" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "У кожного свій обман" 

(12+)
0.50 "Містичні історії-7 з Павлом 

Костіциним" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.50 "Джедаі"
7.10 Т/с "Ласко"
8.55 Х/ф "Літак проти вулкана"

10.30 "Помста природи"
10.40, 17.15 "Загублений світ"
13.15 Х/ф "Робокоп"
15.10 Х/ф "Робокоп-2"
19.20 Т/с "Опер за викликом-4"
20.15, 21.20 Т/с "Звонар-2"
22.25, 0.00 Т/с "Кістки"
1.40 "Облом.UA."

НТН.
5.00, 4.45 "Top Shop"
6.00 М/ф "Умка"
7.10 М/ф "Як козаки наречених 

визволяли"
7.50, 16.50, 20.50, 2.25 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 1.55 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Добре сидимо!"
10.40, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Правда життя. Професійні байки"
15.00 "Легенди бандитської Одеси"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Реальні злочинці"
0.50, 3.05 "Речовий доказ"
3.45 "Правда життя"

СЕРЕДА, 26 СЕРПНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.10 Шо? Як?
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+)
10.30 Смаки Європи
11.00 Дивовижні сади. Фрейр - Бельгія
11.25 Телепродаж
15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.20 "Експедиція зі Стівом Бекшеллем"
16.30 Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.55 "Супер-Чуття"
19.35 "Боротьба за виживання"
20.25 "Дикі тварини"
21.40 Наші гроші
22.15 "Вижити в дикій природі"
0.00 Перша шпальта
3.30 Д/ф "Заміновані вірністю" (12+)
4.25 Д/ф "Висота 307.5" (12+)

КАНАЛ "1+1".
6.00 "Українські сенсації"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей"
11.25, 12.20, 13.05, 14.55 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
20.30, 21.35 Комедія "Свати"
22.35 Т/с "Принцип насолоди"
23.40 Х/ф "Непристойна пропозиція"
1.55 Х/ф "Білосніжка та мисливець"
3.55 Х/ф "Білосніжка та мисливець -2"

ІНТЕР.
5.40, 22.10 "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, 12.25 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
13.20 "Добре здоров'я"
14.25, 15.20 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 1.45 "Стосується кожного"

20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особливий випадок. 

Злочинець поневолі"
0.00 Т/с "Спокуса" (12+)
3.15 Х/ф "Тиха гавань" (16+)
5.10 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.20, 4.00 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.20, 4.50 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с "Виходьте без дзвінка 2" 

(12+)
17.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
20.50 Футбол. Суперкубок України 

"Шахтар" - "Динамо"
23.40 Т/с "З минулого з любов'ю" 1, 2 с. 

(12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "З минулого з любов'ю" (12+)

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!

4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 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
11.00, 13.20, 22.40 Т/с "Таємні двері" 

(12+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.40, 16.15, 21.30 Т/с "Пес" (16+)
16.20 Х/ф "Орлиний зір" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.40 Х/ф "Рахунок" (16+)
2.00 Х/ф "Священик" (18+)
3.20 Т/с "Таємниці та брехня" (12+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/ф
7.20 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Шлях чарівника"
10.30 Х/ф "Шопоголік"
12.40 Суперінтуїція (12+)
14.50, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Щоденники принцеси"

23.10 Х/ф "Щоденники принцеси 2: 
Королівські заручини"

1.40 Т/с "Підступні покоївки" (12+)
2.30 Зона ночі

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.00 Т/с "Коли ми вдома"
6.50, 23.05 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
8.40 Т/с "Комісар Рекс"
11.40, 14.50 "МастерШеф - 8" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.20 Т/с "Швидка допомога" (12+)
18.15 "Один за всіх" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "У кожного свій обман" 

(12+)
0.50 "Містичні історії-7 з Павлом 

Костіциним" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 19.20 Т/с "Опер за викликом-4"
6.50 Т/с "Ласко"
8.45 "Помста природи"
9.00, 17.15 "Загублений світ"
12.50 Х/ф "Багряні ріки"
14.50 Х/ф "Імперія вовків"
18.15 "Спецкор"

18.50 "Джедаі"
20.15, 21.25 Т/с "Звонар-2"
22.35, 0.10 Т/с "Кістки"
1.50 "Облом.UA."

НТН.

5.00 "Top Shop"
6.00 М/ф "Бременські музиканти"
7.05 М/ф "Як козаки олімпійцями стали"
7.45, 16.50, 20.50, 2.20 "Випадковий 

свідок"
8.25 Х/ф "Доживемо до понеділка"
10.25 Х/ф "Переможці та грішники" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 1.50 "Свідок"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.50 "Легенди бандитської Одеси"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного розшуку"
22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
0.15 "Реальні злочинці"
0.50, 3.20 "Речовий доказ"
4.00 "Правда життя"

ВІВТОРОК, 25 СЕРПНЯ
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.10 Шо? Як?
6.35 М/с "Книга джунглів"
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 1.25, 5.20 Новини
7.05, 8.05, 12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 1.55 

Суспільна студія. Марафон
9.00 Божественна Літургія Православної 

Церкви України з нагоди свята 
Успіння Пресвятої Богородиці

11.25 Телепродаж
15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.20 "Експедиція зі Стівом Бекшеллем"
16.30 Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
17.25 VoxCheck
17.30 Перша шпальта
18.55 "Супер-Чуття"
19.35, 21.40 "Боротьба за виживання"
20.25 "Дикі тварини"
22.15 Секрети Сонячної системи
0.00 Схеми. Корупція в деталях

3.30 Д/ф "Перехрестя Балу" (12+)

КАНАЛ "1+1".
6.00 "Українські сенсації"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей"
11.15, 12.20, 13.10, 15.00 "Одруження 

наосліп"
17.10 Мелодрама "Жінка"
20.30 "Ліга сміху"
22.40 "Вечірній квартал 2020"
0.40 Бойовик "Шафт"
2.25 Трилер "Фірма"
5.20 Трилер "Параноя"

ІНТЕР.
5.40, 23.00 "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, 12.25 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
13.20 "Добре здоров'я"
14.25, 15.20, 0.50 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 1.50 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Ти не ти" (16+)
3.20 "Жди меня. Україна"

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 Зоряний шлях. нові випуски
10.20, 3.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с "Виходьте без дзвінка 2" 

(12+)
17.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "На твоєму боці" 21, 22 с. (16+)
23.20 Т/с "На твоєму боці" (16+)
1.30 Телемагазин
2.00 Х/ф "Нічна фіалка" (16+)

ICTV.
4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 23.25 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
11.10, 13.15 Х/ф "Божевільня"
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.25 Т/с "Вижити за будь-яку 

ціну-2"
16.45, 22.55 "На трьох" (16+)
17.00, 20.10 Дизель-шоу (12+)
18.45 Факти. Вечір
0.00 Х/ф "Жанна д’Арк" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/ф
7.20 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Шлях чарівника"

10.40 Х/ф "Зачарована"
12.50 Аферисти в мережах (16+)
14.50 Хто зверху? (12+)
16.50 Х/ф "Освідчення" (16+)
19.00 Х/ф "Краля" (16+)
21.40 Х/ф "Чого хочуть жінки"
23.55 Х/ф "Живий товар" (18+)

СТБ.
4.00 Х/ф "Легенда Зорро"
7.05, 19.00 "Наречена для тата 3" (12+)
9.05 "Врятуйте нашу родину - 5" (16+)
11.00, 14.50, 18.15 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
20.55, 22.45 Т/с "У кожного свій обман" 

(12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.50 "Джедаі"
7.10, 1.20 Т/с "Ласко"
9.00, 2.05 "Помста природи"
9.20, 17.20 "Загублений світ"

13.10 Х/ф "Небезпечний елемент"
15.05 Х/ф "В пошуках скарбів нібелунгів"
19.20 Х/ф "Гнів"
21.10 Х/ф "Знамення"
23.25 Х/ф "Дефектні"

НТН.
5.00, 4.45 "Top Shop"
5.30 Х/ф "Про Червону Шапочку" 2 с.
7.15 М/ф "Дощику, дощику, припусти"
7.25 М/ф "Казка про богиню Мокошу"
7.50, 16.50, 20.50, 2.25 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 1.55 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Непіддатливі"
10.45, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Правда життя"
14.50 "Легенди бандитської Одеси"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Реальні злочинці"
0.55, 3.25 "Речовий доказ"

П'ЯТНИЦЯ, 28 СЕРПНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 25-30 СЕРПНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.10 Додолики
6.25 Хто в домі хазяїн
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.20, 2.40, 3.55, 

5.35 Новини
7.15 М/с "Листи від Фелікса"
8.15 Шо? Як?
9.00, 10.01, 21.20 Д/ф "93: Бій за Україну" 

(12+)
10.00 Хвилина мовчання: День пам’яті 

захисників України, які загинули в 
боротьбі за незалежність, 
суверенітет і територіальну 
цілісність України

12.00 Поминальна панахида за 
загиблими

13.30, 20.30, 23.45 Спецпроект "Іловайськ 
08.2014"

14.10 Телепродаж
14.40 "Мирний птах"
15.45 "Синдром війни. Я повернувся" 

(16+)

16.45 Всенічне бдіння (ПЦУ)
19.30 Велика вечірня (УГКЦ)
0.40 Святі та грішні

КАНАЛ "1+1".
6.55, 19.30, 5.50 ТСН
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00, 14.40 "Світ навиворіт"
11.05 "Любий, ми переїжджаємо"
16.40 Х/ф "Водний світ"
20.15 Х/ф "Гладіатор"
23.25, 3.35 Драма "Іловайськ 2014. 

Батальйон Донбас"
2.00 Бойовик "Шафт"

ІНТЕР.
6.25 "Слово Предстоятеля"
6.35 Х/ф "Благі наміри"
8.00 "Шість соток"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"

10.00 "Корисна програма"
11.10 Х/ф "Полин - трава гірка"
13.05, 5.05 Х/ф "Справа була у Пенькові"
15.05 Х/ф "Весна на Зарічній вулиці"
17.05, 20.30 Т/с "Таїсія" (12+)
20.00, 2.30 "Подробиці"
22.25 "Ювілейний вечір Валерія 

Леонтьєва "Кращий назавжди"
0.30 Х/ф "Малахольна" (16+)
3.00 "Щоденник вагітної"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 3.15 Реальна містика
9.00 Т/с "На твоєму боці" 17, 22 с. (16+)
15.20 Т/с "На твоєму боці" (16+)
17.00 Т/с "Встигнути все виправити" 1, 2 

с. (16+)
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Встигнути все виправити" (16+)
23.00 Т/с "Незабута" 1, 3 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Незабута" (12+)

ICTV.
4.45 Скарб нації
4.55 Еврика!
5.00 Факти
5.30, 7.20 Секретний фронт
6.25, 8.20 Громадянська оборона
9.20, 13.00 Т/с "Таємні двері" (12+)
12.45 Факти. День
13.40 Х/ф "День Незалежності" (16+)
16.30 Х/ф "День Незалежності: 

Відродження" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Цар скорпіонів-2: Сходження 

воїна" (16+)
21.15 Х/ф "Цар скорпіонів-3: Книга 

мертвих" (16+)
23.30 Х/ф "Цар скорпіонів-4: У пошуках 

влади" (16+)
1.30 Х/ф "Цар скорпіонів-5: Книга Душ" 

(16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00 Х/ф "Міфіка: Завдання для героїв" 

(16+)

6.50 Х/ф "Міфіка: Темносил" (16+)
9.00 Х/ф "Міфіка: Некромант" (16+)
11.00 Х/ф "Міфіка: Залізна корона" (16+)
13.00 Х/ф "Міфіка: Вбивця богів" (16+)
15.10 Т/с "Сторожова застава"
18.40 Х/ф "Персі Джексон та викрадач 

блискавок" (16+)
21.00 Х/ф "Персі Джексон і Море 

чудовиськ"
23.00 Х/ф "Мама" (16+)
1.05 Т/с "Підступні покоївки" (12+)

СТБ.
3.50, 10.50 Т/с "У кожного свій обман" 

(12+)
9.30 "Неймовірна правда про зірки"
17.00, 22.35 "Звана вечеря" (12+)
19.00 "МастерШеф - 10" (12+)
0.30 Х/ф "Неділі у Тіффані" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Помста природи"
8.30 "Загублений світ"

14.25 Х/ф "І гримнув грім"
16.15 Х/ф "Трансформери"
19.00 Х/ф "Трансформери-3"
21.50 Х/ф "За межею порожнечі"
23.40 Х/ф "Проект Е.1337: Альфа"
0.55 Т/с "Ласко"
1.50 "Облом.UA."

НТН.
5.45 Х/ф "Загадка Ендхауза"
7.40 Х/ф "Скринька Марії Медічі"
9.25 Х/ф "Повернення "Святого Луки"
11.10 Х/ф "Чорний принц"
13.00 "Легенди карного розшуку"
15.30, 3.00 "Випадковий свідок"
18.05 "Переломні 80-ті"
19.00, 2.15 "Свідок"
19.30 Х/ф "Чорна стріла"
21.20 Х/ф "Порятунок" (16+)
23.05 Х/ф "Я, Алекс Кросс" (16+)
1.05 "Хвороби-вбивці"
3.15 "Речовий доказ"

СУБОТА, 29 СЕРПНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.20, 2.40, 3.55, 

5.35 Новини
7.15 М/с "Листи від Фелікса"
8.15 Веселі саморобки
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 варті
14.25 Телепродаж
15.00 UA Фольк. Спогади
16.00 Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
18.00 "Історії вулканів"
18.30 "Всі на море. Гаваї"
19.30, 21.20 "Дикі тварини"
19.55 Д/ф "Острови. Карибські острови: 

Занурення з акулами"
22.00 Х/ф "Мої думки тихі" (12+)

0.40 UA:Фольк. Спогади
1.40 Сильна доля

КАНАЛ "1+1".
7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.25, 2.25 "Світ навиворіт"
14.00 Х/ф "Гладіатор"
17.10 Бойовик "Леон - кілер"
19.30, 5.00 ТСН "ТСН-тиждень"
21.00 "Танці з зірками 2020"
0.00 Концерт "СВІТСЬКЕ ЖИТТЯ. 15 

РОКІВ"

ІНТЕР.
6.50 "Добре здоров'я"
8.00 "Удачный проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Інше життя"

12.00, 3.25 Х/ф "Кохання з першого 
погляду в Індії" (12+)

14.00 Х/ф "Кохання з першого погляду на 
Бора-Бора" (12+)

16.00 Х/ф "Кохання в Лапландії"
18.00 Х/ф "Безсмертя" (12+)
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Фабрика мрій" (12+)
23.10 Х/ф "Весна на Зарічній вулиці"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.50 Реальна містика
8.35, 2.40 Х/ф "Міс Конгеніальність"
10.45, 4.25 Х/ф "Міс Конгеніальність 2: 

Прекрасна і небезпечна"
13.00 Т/с "Сім'я на рік"
17.00 Т/с "Ти тільки мій" 1, 2 с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Ти тільки мій" (12+)
23.00 Т/с "Горобини ґрона червоні" 1 с. 

(12+)
1.45 Телемагазин

ICTV.
5.00 Скарб нації
5.10 Еврика!
5.15 Факти
5.40, 9.30 Секретний фронт
6.35, 8.30 Анти-зомбі
7.30, 10.25 Громадянська оборона
11.20, 13.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.45 Факти. День
14.30 Х/ф "Цар скорпіонів-2: Сходження 

воїна" (16+)
16.35 Х/ф "Цар скорпіонів-3: Книга 

мертвих" (16+)
18.45 Факти. Вечір
20.55 Х/ф "Пробудження" (12+)
23.05 Х/ф "Місія "Сереніті" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/ф
7.20, 1.50 Варьяти (12+)
10.40 Х/ф "Дракон Піта"
12.40 М/ф "Викрадена принцеса"

14.30 Х/ф "Персі Джексон та викрадач 
блискавок" (16+)

17.00 Х/ф "Персі Джексон і Море 
чудовиськ"

19.00 Х/ф "Учень чаклуна"
21.00 Х/ф "Валеріан і місто тисячі планет" 

(12+)
23.50 Х/ф "Євротур" (16+)

СТБ.
5.15 "Операція И: невідома версія" 12+
6.10 "Вірні друзі: невідома версія" (12+)
6.45 "Стережись автомобіля: невідома 

версія" (12+)
7.40 "Діамантова рука: невідома версія" 

(12+)
8.35 "Іван Васильович змінює професію:" 

невідома версія (12+)
9.25 "МастерШеф - 10" (12+)
12.55 "Хата на тата" (12+)
19.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.00 "Один за всіх" (16+)
21.55 "Я соромлюсь свого тіла" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
8.55 ПРЕМ’ЄРА! "Джедаі 2020"
9.55, 23.50 "Загублений світ"
13.50 Х/ф "Герой"
15.45 Х/ф "Хоробре серце"
19.00 Х/ф "Аватар"
22.00 Х/ф "Остаточний вирок"

НТН.
6.30 Х/ф "Дикий пляж"
7.50 "Слово Предстоятеля"
7.55 "Будьте здоровi"
8.35 "Страх у твоєму домі"
12.15 Х/ф "Чорна стріла"
13.55 Х/ф "Торпедоносці"
15.45 Х/ф "Без права на провал"
17.10 Х/ф "Порятунок" (16+)
19.00 Х/ф "Без року тиждень"
20.25 Х/ф "Висота"
22.10 Х/ф "Довіра" (16+)
0.00 Х/ф "Я, Алекс Кросс" (16+)
2.00 "Речовий доказ"

НЕДІЛЯ, 30 СЕРПНЯ

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

31.08.2020 року об 11.00 відбудеть-
ся винесення меж земельної ділян-
ки гр. Маковеєвої Марії Петрівни за 
адресою: Київська область, Бори-
спільський район, с. Артемівка, те-
риторії Кіровської сільської ради. 

Просимо у вказаний час прибути 
власників суміжних земельних діля-
нок Батюк К.А. та Рябоконь Р.І. 

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.10 Шо? Як?
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+)
10.30 Смаки Європи
11.00 Дивовижні сади. Тет д'Ор - Франція
11.25 Телепродаж
15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.20 "Експедиція зі Стівом Бекшеллем"
16.30 Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
17.30 Бюджетники
18.55 "Супер-Чуття"
19.35 "Боротьба за виживання"
20.25 "Дикі тварини"
21.40 Схеми. Корупція в деталях
22.15 "Вижити в дикій природі"
0.00 #ВУКРАЇНІ
3.30 Д/ф "Одесити на Донбасі" (12+)
4.25 Д/ф "Перехрестя Балу" (12+)

КАНАЛ "1+1".
6.00 "Українські сенсації"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20, 13.15, 15.05 "Одруження 

наосліп"
17.10 Мелодрама "Жінка"
20.30 Комедія "Свати"
21.30 "Право на владу 2020"
0.45 Трилер "Параноя"
2.45 Х/ф "Непристойна пропозиція"

ІНТЕР.
5.40, 22.10 "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, 12.25 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
13.20 "Добре здоров'я"
14.25, 15.25 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особливий випадок"

18.00, 19.00, 1.45 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особливий випадок. 

Злочинець поневолі"
0.00 Т/с "Спокуса" (12+)

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

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.20, 4.40 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с "Виходьте без дзвінка 2" 

(12+)
17.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "На твоєму боці" 19, 20 с. (16+)
23.20 Слідами
0.00 Т/с "Солона карамель" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Солона карамель" (12+)

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.30 Факти

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

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
11.10, 13.20 Т/с "Рішає Оністрат" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Х/ф "Потрійна загроза" (16+)
16.15 Х/ф "Робот на ім’я Чаппі" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти-зомбі
21.30 Т/с "Пес" (16+)
22.35 Т/с "Таємні двері" (12+)
23.40 Х/ф "Законослухняний громадянин" 

(18+)
1.40 Х/ф "Універсальний солдат-2: 

Повернення" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/ф
7.20, 13.00 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Шлях чарівника"

10.40 Х/ф "Щоденники принцеси 2: 
Королівські заручини"

15.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Освідчення" (16+)
23.10 Х/ф "Дівчина моїх кошмарів" (18+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.05 Т/с "Коли ми вдома"
7.10, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
9.00, 0.50 Т/с "Комісар Рекс"
12.00, 14.50 "МастерШеф - 8" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.20 Т/с "Швидка допомога" (12+)
18.15 "Один за всіх" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "У кожного свій обман" 

(12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.50 "Джедаі"
7.10 Т/с "Ласко"
9.00 Х/ф "Мисливці за скарбами"
10.55, 17.20 "Загублений світ"
13.50 Х/ф "Робокоп-3"

15.45 Х/ф "За межею порожнечі"
19.20 Т/с "Опер за викликом-4"
20.15, 21.20 Т/с "Звонар-2"
22.25, 0.00 Т/с "Кістки"

НТН.

5.45 Х/ф "Про Червону Шапочку" 1 с.
7.00 М/ф "Грицькові книжки"
7.20 М/ф "Як козаки куліш варили"
7.50, 16.50, 20.50, 2.15 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 1.45 

"Свідок"
9.00 Х/ф "За два кроки від "Раю"
10.45, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.50 "Легенди бандитської Одеси"
18.20, 4.00 "Правда життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Реальні злочинці"
0.50, 3.20 "Речовий доказ"

ЧЕТВЕР, 27 СЕРПНЯ
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-К. КВАРТИРИ

Продаж житла в м. Бориспіль та районі. Тел.: 0 67 
3173639, 0 99 2694959, 0 63 8851779.

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.

Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, кімна-
ти окремо, ремонт, вбудовані меблі, 1142000 грн, 
торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

БУДИНКИ

Баришівка
Власівка с., 70 кв.м, 1 кімната велика, кухня, кори-

дор, передпокій, с/в у будинку, вікна дерев'яні з решіт-
ками, інтернет, супутникове ТВ, сигналізація, сарай, 
гараж, погріб, більярдна, літня кухня, 25 соток, 750000 
грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Бориспіль
 Любарці с., 89 кв.м, дерев’яний, обкладений 

цеглою, 4 кімнати, с/в у будинку, газ, світло, 
свердловина, 55 соток, гараж, літня кухня, 2 са-
рая, 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.

Любарці с., Матросова вул., 85 кв.м, 4 кімнати, 
на 2 входи, всі комунікації, 24 сотки. Тел.: 0 66 
2565609.

Переяслав-Хмельницький

Ковалин с., 3 кімнати, коридор, веранда, при-
ватизований, газ, 40 соток, біля будинку сверд-
ловина, сад, літня кухня, гараж, сарай, погріб, 
поруч ліс, ціна договірна. Тел.: 0 95 1714380, 0 
67 8541318, Галина.

Ковалин с., 69 кв.м, дерев'яний, обкладений цег-
лою, 2 кімнати прохідні, кухня, веранда, 25 соток, 
гараж, погріб, сарай, поруч ліс, 198700 грн. Тел.: 
0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
Коцюбинського вул., 57,5 кв.м, 2 кімнати, кухня 20 

кв.м, ванна, газове опалення, свердловина, вода 
у будинку, можливе місце для твердопаливного 
котла, 5 соток, держакт, ціна договірна. Тел.: 0 93 
1817991, 0 63 4740538. 

КОМЕРЦІЙНІ ПРИМІЩЕННЯ

Бориспіль
Здається в оренду свинарник, цех по вирощуван-

ню птиці і грибів, 970 кв.м. Тел.: 0 50 5172908.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
Бориспіль

Мілютенка вул., 2 ділянки по 10 соток, під за-
будову, держакт, приватизована. Ділянки зна-
ходяться поруч. Господар. Тел.: 0 95 8292052.

Раїси Окіпної вул., 10 соток, 25х40, рівна, під 
будівництво житлового будинку, по вулиці є 
будівлі, власник, 300000 грн, торг. Тел.: 0 50 
9223668. 

ГЛИБОКЕ С., 7 КМ ВІД М. БОРИСПІЛЬ, 12 СО-
ТОК (23Х53),ДОДАТКОВО 4 СОТКИ У КОРИ-
СТАННЯ, ПРИВАТИЗОВАНА, ПІД БУДІВНИЦ-
ТВО. ДІЛЯНКА РІВНА, ВИСОКА, ЗРУЧНИЙ 
АСФАЛЬТОВАНИЙ ПІД'ЇЗД, ПОРУЧ СВІТЛО, 
ЗУПИНКА МАРШРУТКИ. ГОСПОДАР. ТЕЛ.: 0 
93 8201540, 0 66 1678087. 

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

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

БУХГАЛТЕРА (громадське харчування)
БУХГАЛТЕРА (заробітна плата)
АДМІНІСТРАТОРА В РЕСТОРАН
ОФІЦІАНТА В РЕСТОРАН
ПОКОЇВКУ
ТЕХНІКА ДОГЛЯДАЧА
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КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99
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РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Кімнату в гуртожитку, район Орбіти, житловий 
стан, необхідні меблі, кондиціонер, холодильник, те-
левізор, для дівчини, 3500 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673, Наталія.

Приміщення магазину з обладнанням 120,1 
м.кв. с. Сулимівка, Бориспільський район. Тел.: 
0 67 1646429. 

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
Коробка швидкостей ЗІЛ-130, корзина,диск зчеплен-

ня б/в. Тел.: 0 67 3669339.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

КЛІНІКА «МЕДІАН» (ВУЛ. ГОЛОВАТОГО, 89) 
ЗАПРОШУЄ ДО СПІВПРАЦІ ЛІКАРЯ ЗАГАЛЬ-
НОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ, З/П ДО-
СТОЙНА, ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 97 3249230, ІРИНА.

На підприємство потрібні прибиральниці, г/р 
позмінний, офіційне працевлаштування, з/п 
10000 грн. Місце роботи: м. Бориспіль, Київська 
обл. Тел.: 0 97 4205516. 

На роботу в розплідник потрібні різноробочі та 
водій. Робота постійна та сезонна. Допомога з 
житлом, розвозка та дорога оплачується. З/п від 
6000 до 10000 грн. Офіційно. Паспорт, код. Тел.: 0 
97 9446264, 0 50 6970533. 

На роботу потрібен водій на МАЗ-самоскид 
20-25 т, оплата щоденно, до 1000 грн/день ро-
бота в районі с. Горобіївка. Тел.: 0 67 2334242. 

Охоронці в м. Київ. Вахта 30/15, 20/10, 15/15. З/п 
9000 грн. Старші зміни, з/п 500 грн/день. Харчу-
вання, проживання за рахунок підприємства. Кон-
сультації з працевлаштування надаються цілодо-
бово. Тел.: 0 73 4069918, 0 95 2858119.

Потрібен диспетчер таксі. Графік роботи — 
доба/три. Вимоги: бажане знання міста. Тел.: 0 
93 0941098, 0 98 1039959.

РОБОТА В М. БОРИСПІЛЬ. ЗАСИПАЛЬНИКИ 
СИРОВИНИ, ВАНТАЖНИКИ, СКЛАДАЛЬНИ-
КИ-ПАКУВАЛЬНИКИ, КОМПЛЕКТУВАЛЬНИ-
КИ, ЕЛЕКТРОМЕХАНІК, З/П ВИСОКА, СТА-
БІЛЬНА. ТЕЛ.: 0 67 5221290.

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

Робота та житло на еко-садибі в Київській 
області! Потрібна сімейна пара з навичками 
та досвідом обслуговування заміських садиб 
(дім, сад, город 0,3 га). Активні, працьовиті, з 
бажанням жити і працювати за містом. З/п + 
бонуси. Тел.: 0 68 1242420.

Київ
Муляри (каменщики) потрібні для будівництва 

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

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.

ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, ЗА НИЗЬКИМИ ЦІНА-
МИ. АВТОДОСТАВКА. ТЕЛ.: 0 67 4432382.

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяче ліжко-гойдалка з шухлядою, дитяча ко-

ляска (трость). Тел.: 0 66 3836880.

ТВАРИНИ

Бориспіль
Козенята, ціна договірна. Тел.: 0 66 4519171.

РІЗНЕ

Бориспіль
ІЖ-54, гарний стан. Дозвіл № 662, виданий в 

серпні 1986 р. Тел.: 0 50 2408709.

САРАЙ (КОРІВНИК) З ДОКУМЕНТАМИ, С. ВО-
РОНЬКІВ. ТЕЛ.: 0 50 5259702.

Сіно в тюках, солома в тюках, ціна договірна. 
Тел.: 0 50 1590197.

Циркулярка-стругальний на одному валу, 6000 грн, 
торг, двигун 3 фази, нова витяжка, 600 грн. Тел.: 0 
97 3286785. 

Циркулярка-фуганок, 4000 грн; газова плита, 
1200 грн; телевізор Самсунг, 1500 грн. Тел.: 0 67 
4934247, 0 95 0443156.

КУПЛЮ
Бориспіль

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

Куплю металобрухт чорних та кольорових мета-
лів, макулатуру, склобій. Високі ціни, самовивіз, 
автоваги. Вул. М.Калмикова, 12. Тел.: 0 99 4791140.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

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

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

Виконуємо будівельні та ремонтні роботи: 
паркани, підшивки, водовідвід, септики та ін., а 
також демонтажні та підсобні роботи. Тел.: 0 99 
4791140, Олександр. 

Грунт, пісок, торф, щебінь. Демонтаж будь-якої 
складності. Тел.: 0 50 7250780.

Послуги універсального майстра: будівельні, ре-
монтні, дрібні послуги по дому. Тел.: 0 68 3042037.

Ремонт всередині приміщень. Штукатурні роботи, 
шпаклювання, оздоблення стін, поклейка шпалер, 
холста, декоративна штукатурка і т.п. Повний пере-
лік ремонтних робіт. Тел.: 0 95 6197494, Олександр.

РІЗНЕ
Бориспіль

Втрачене посвідчення дитини багатодітної родини, 
серія ДБ №494213, видане на ім'я Луговської Марії 
Олександрівни службою в справах сім'ї та молоді у 
м. Бориспіль 29.03.2019 р., вважати недійсним. 

Втрачене посвідчення учасника бойових дій, серія 
УБД №092072, видане на ім'я Муравицького Макси-
ма Юрійовича Міністерством Оборони України в/ч 
А1314 26 грудня 2015 р., вважати недійсним. 

ЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

Чоловік, за 50 років, познайомиться з жінкою до 
45 р. для серйозних стосунків. Тел.: 0 50 7250780.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Продаж земельних ділянок в м. Бориспіль та ра-
йоні. Тел.: 0 67 3173639, 0 99 2694959, 0 63 8851779. 

Сеньківка с., Миру пров., під забудову, 44 сотки, 
рівна, приватизована, на ділянці старий будинок, ко-
лодязь, погріб, сарай, світло, газ поруч, дорога виси-
пана, ціна договірна, торг. Тел.: 0 63 5973244, Надія. 

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, 32000 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 Ки-
єва. 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 влас-
ника. Тел.: 0 67 4040137.

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

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

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

Здам
Бориспіль

1-к.кв., вул. Лютнева, житловий стан, необхідні 
меблі, побутова техніка , 5000 грн+комунальні. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

1-к.кв., район школи № 3, житловий стан, не-
обхідні меблі, побутова техніка , 4500 грн+кому-
нальні. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

2 кімнати для пари або двох жінок, всі зручності, 
4500 грн без комунальних послуг. Тел.: (04595) 
52067, 0 66 7701019.

Здам 4-поверховий будинок для жінки. Безко-
штовно. Назавжди. Тел.: 0 68 8405486.

Здам житло у м. Бориспіль та районі. Тел.: 0 67 
3173639, 0 99 2694959, 0 63 8851779.

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COMТел.: 067-337-37-55

БУРІННЯ 
СВЕРДЛОВИН 

НА ВОДУ
Гарантія     Якість
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ОВЕН. Не бійтеся актив-
них дій для досягнення 
поставлених перед со-

бою цілей: прикладені зусилля 
принесуть результат. На роботі 
ймовірні зміни до кращого.

ТЕЛЕЦЬ.  Ви зможете по-
долати перешкоди, якщо 
будете проявляти емоцій-

ний спокій і наполегливість. Вам 
необхідно прикласти максимум 
сил і терпіння, щоб не виправдати 
очікування недоброзичливців.

БЛИЗНЮКИ. Події, які 
відбуваються навколо вас, 
свідчать про зміни у вашім 

житті.  Не виключене, що ви одер-
жите вигідну ділову пропозицію.

РАК.   На все, що відбува-
ється, слід дивитися філо-
софськи. Усе навколо суєта 

суєт, ви ж можете витягти щось корис-
не для себе, просто спостерігаючи за 
розвитком подій.

ЛЕВ.  Ви знову готові зди-
вувати навколишніх, по-
старайтеся тільки, щоб по-

див їх був захопленним, а не обу-
реним. Ваші таємниці можуть від-
критися, так що готуйтеся давати 
пояснення.

ДІВА.  Зведіть до мініму-
му контакти з представ-
никами влади, податко-

вих і фінансових органів, відкладіте 
все це. Імовірні перепади настрою.

ТЕРЕЗИ. У вас з'явиться 
шанс значно просунути-
ся вперед, потрібно лише 

вірно вибрати напрямок. Ви зможе-
те плідно попрацювати над завер-
шенням якоїсь важливої справи.

СКОРПІОН. Наступає 
успішний, активний, на-
повнений яскравими по-

діями тиждень. Вас чекає солід-
ний прибуток і привабливий діло-
ва пропозиція.

СТРІЛЕЦЬ. Ви відчує-
те приплив сил і відчуєте 
себе в прекрасній фор-
мі, однак все-таки не вар-

то розбазарювати енергію. Довірте 
частину справ надійним партнерам

КОЗОРІГ. Ви можете 
знайти нових друзів, ваша 
робота стане цікавіше й 

захопливіше. Вам може дістатися не-
легке завдання. однак ви в змозі ви-
рішите його практично бездоганно.

ВОДОЛІЙ. Варто вияви-
ти розсудливість і пиль-
ність. Бажано постежити 

за своїми висловленнями, ви мо-
жете стати над міру балакучі.

РИБИ.  На роботі знадо-
биться все ваше самовла-
дання, щоб зберігати спо-

кій. Начальство явне чекає від вас 
ініціативності й дій, спрямованих на 
виправлення нинішньої, не самої 
вдалої ситуації.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 24-30 СЕРПНЯ


