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ВОЛОДИМИР СТРОКАНЬ 
ПРО РЕМОНТ ББЛІЛ

стор. 2

стор. 3

СПОРТ У МАСИ!

Новий майданчик, що відкрився на вул. Бежівка, 9, юні спортсмени 
зустріли з ентузіазмом та запальною грою. Діти влаштували для 
гостей невеликий турнір із міні-футболу і отримали в подарунок м’ячі.

  ЯКА 
  ДОЛЯ
«ЄВРОПИ»?

Бориспіль 
вдосконалює 

спортивну 
інфраструктуру
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 � ВІТАННЯ  � ПОКИ ТАК

 � ОЦЕ ТАК!

НОВИЙ СЦЕНАРІЙ 
РЕКОНСТРУКЦІЇ
 � Досі тривають роботи над проектом реконструкції 

зачиненого на замок приміщення колишнього кінотеатру 
«Європа» у центрі Борисполі. Так пояснюють керівники 
міста тривале зволікання з роботами. «Вісті» поцікавилися, 
якою хочуть бачити замовники оновлену будівлю та яким її 
буде призначення. 

Ірина КОСТЕНКО,
фото автора

Перший заступник міського 
голови Микола КОРНІЙЧУК про 
особливості підходу до рекон-
струкції: 

«Піcля реконструкції у Бориспо-
лі буде культурно-розважальний 
центр. 

Була думка надбудувати третій 
поверх над існуючою будівлею. Із 
цієї позиції підходили до вивчення 
питання і проектанти. Але постало 
питання: як надбудовувати, коли 
правий бік тильної сторони будівлі 
стягнутий металевими пластина-
ми? Після обстеження проектанти 
винесли вердикт: надбудови до-
даткового поверху старі стіни не 
витримають, потрібно підсилюва-
ти фундамент і зводити нові. Адже 
місцевість болотиста. 

Попередньо визначено розби-
рати стіни. Тильна і бокові зводи-
тимуться на існуючому фундаменті 
після його зміцнення, а фасад змі-
ститься у бік вул. Київський Шлях. 
Сходи перед входом до примі-

щення залишаться на нинішньо-
му рівні, але змістяться до центру 
будівлі. Ліворуч і праворуч від них 
приміщення буде розширене, пе-
редбачено ліфт, а з іншого боку 
додаткову площу отримає буфетна 
зона. Другий і третій поверх вирів-
нюватимуть фасад. Сходи опинять-
ся у ніші, захищені з боків прибу-
довами, а зверху — перекриттям 
другого поверху».

Заступник міського голови 
Людмила ПАСЕНКО розповіла 
про те, як буде використовувати-
ся реконструйований кінотеатр: 

«Під час реконструкції ми дотри-
маємося вимог інклюзії. Обов’яз-
ковий ліфт, місця у залі та туалети 
для людей з особливими потре-
бами. На першому поверсі будівлі 
передбачається кіноконцертний 
зал на 150 місць, на другому — ви-
ставкова зала і робочі кабінети. На 
третьому — хореографічна зала з 
робочими кабінетами. Планують-
ся кімнати для музичних занять із 
дітьми для музичної школи, гри-
мерки для артистів тощо».

ШАНОВНА ГРОМАДО!
Щиро вітаю всіх із Днем 

Знань та початком 2020/2021 
навчального року! 

Розпочинається новий на-
вчальний рік, який завжди оз-
начає відкриття нової, осяй-
ної і часто нелегкої дороги 
– дороги до знань, до нових 
звершень. Загальновідомо, 
що знання – це сила. Сила, яка 
дає можливість ефективно ре-
алізовуватися, творити добро, 
працювати на благо свого рід-
ного міста, своєї держави. Щоб 
отримати знання, потрібно 
вчитися. Саме тому в цей день 
всі заклади освіти міста відчи-
нять двері своїм вихованцям.

Бажаю всій учнівській моло-
ді легкого навчального року, 
захоплюючої подорожі у світ 
знань. Нехай зерна науки, по-
сіяні педагогами, зростуть у ва-
ших юних душах урожаєм му-
дрості і натхнення. Нехай світ-
лим, радісним і плідним буде 
кожен ваш день, кожен крок.

Для першокласників про-
звучать перші дзвінки, для них 
настане новий життєвий етап. 
Тому бажаю їм бути сумлінни-
ми і розумними учнями, люби-
ти рідну мову і землю, поважа-
ти працю і знання.

Для одинадцятикласників 
цей перший дзвінок прозву-
чить востаннє. Бережіть у сво-
їй пам’яті шкільні роки, як не-
оціненний дарунок долі, не-
підвладний плину часу. Бажаю 
вам зробити правильний ви-
бір, адже саме від вас залежить 
наше майбутнє та завтрашній 
день Української держави.

Найщиріші слова подяки 
вчителям, адже саме ви від-
криваєте навколишній світ. Від 
вашого таланту, відповідаль-
ності і професіоналізму зале-
жить формування юних осо-
бистостей та майбутнє підро-
стаючого покоління.

Минулий навчальний рік був 
складним. Заклади освіти ви-
мушено були закриті на каран-
тин, але навчання не зупини-
лося і проводилось дистанцій-
но. Маю надію, що цьогоріч у 
всіх закладах освіти буде луна-
ти дитячий сміх, а дистанційне 
навчання буде використовува-
тись як одна з форм роботи з 
учнями лише додатково.

Нехай цьогорічний першо-
вересень буде сонячним, несе 
добрий настрій у кожну шко-
лу, у кожну родину!

Зі святом вас усіх – із Днем 
Знань!

З повагою
Бориспільський 
міський голова

Анатолій ФЕДОРЧУК

«Є
ВР

ОП
А»

Поки на паузі й втілення 
ідеї надбудови над 
будівлею ТЦ PARK TOWN для 
розташування там кількох 
залів мережевих кінотеатрів. 
Один із співзасновників ТЦ 
та ініціаторів кіноідеї Василь 
Радіонов повідомив «Вістям», 
що все призупинилося через 
карантинні заходи в Україні 
та світі. За його словами, 
проект на стадії розробки, а 
коли розпочнуться роботи з 
надбудови третього поверху 
приміщення, залежатиме від 
епідемічної ситуації в країні.

Невтішна картина
Поки вигляд зачиненого 
кінотеатру шокує. Хоча 
будівлю використовують: 
перший поверх «гуляє», а 
другий займає Культурно-
мистецький комплекс 
«АКАДЕМ» Бориспільської 
міської ради. 
Східці руйнуються. Обидва 
парадних входи закриті через 
непотрібність, до другого 
поверху веде боковий вхід. 
На стінах дощові розводи. 
Поки проект виготовляється, 
а на часі — вибори, ніхто 
не береться прогнозувати, 
чи буде фінансування 
реконструкції «Європи» в 
пріоритеті, коли Бориспіль 
стане центром ОТГ. 

Історія питання
Старий добрий кінотеатр 
називався «Дружба», був 
переданий в оренду і став 
«Європою», та сьогодні він без 
назви й на стадії руйнування. 
Після завершення епопеї із 
розірванням договору оренди 
з недобросовісним орендарем 
розпочалася нова: пошуки 
рішення щодо реконструкції. 
Поки видимих результатів 
немає.

 � ДО ТЕМИ

КОЛИ ОНОВЛЯТЬ СТАРИЙ ФОНТАН?
Юлія ГАМАН, фото автора

Фонтан перед будівлею ТОВ 
«Трест «Бориспільсільбуд», 
що в центральній частині 
міста, на вул. Київський Шлях, 
застарів морально і фізично. 
Застояна брудна вода у чаші 
без струменів води – від нього 
лишилася одна назва. Навіть 
безхатченки гидують митися 
там. Чому до реконструкції 
об’єкту ні в кого не доходять 
руки?

ДЖЕРЕЛО: директор ТОВ «Трест 
«Бориспільсільбуд» Олександр Сич.

Пряма мова СИЧА: «Маємо 
плани змінити вигляд фонтану. 
Цим займатиметься фірма, 
яка розробила його дизайн. 
Коли розпочнуться роботи з 
реконструкції, залежить від 
виконавців. Витрати візьме 
на себе Бориспільсільбуд. У 
найближчих планах – замінити 
форсунки».

ВАЖЛИВО! Олександр Сич 
через «Вісті» звертається 
до бориспільців із 
пропозицією: надати до офісу 

Бориспільсільбуду власні ідеї 
та бачення щодо оновлення 
фонтану та благоустрою 
території поряд.

• Вигляд центру Борисполя псує фасад будівлі кінотеатру.
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 � БЛАГОУСТРІЙ У КІЛЬКА ЕТАПІВ  � РОЗВИТОК МІСТА

50 ДЕРЕВ ДЛЯ СКВЕРУ

Наталія ТОКАРЧУК, 
фото автора

Завершується третя черга 
благоустрою скверу в 
мікрорайоні Соцмістечко 
в Борисполі. 26 серпня на 
території висаджували дерева 
та кущі. 
Керував роботами заступник 
керівника ВУКГ Володимир 
Аврамчук, він копав ями під 
великі дерева. Після дощу земля 
була суха, тому, крім лопати, 
доводилося використовувати 
лом. 
Ініціатор благоустрою, депутат 
округу Ігор Євтушенко, зазначив 
«Вістям», що про остаточне 
завершення робіт поки не 
йдеться, проект має кілька черг 
реалізації й усе залежить від 
виділення бюджетних коштів. Уже 
витрачено майже 6 млн грн, для 
завершення потрібно стільки ж.
«Будівництво розпочалося 
два роки тому. Із громадою 
відвоювали земельну ділянку, 
на якій планувалося 10 
багатоповерхівок. Наша мета 
— зберегти природній вигляд 
території, зробити її благоустрій 
для відпочинку містян. Із 
активістами та працівниками 
комунгоспу ми висаджуємо 
додаткові дерева — ялинки, 

горобину, дуби, клени, берези 
тощо, всього 50 одиниць. Хочемо, 
щоб це місце було зеленим та 
затишним», — прокоментував 
подію Євтушенко.

У ПЛАНАХ. На черзі — 
будівництво в сквері 
спортмайданчика (футбольно-
баскетбольного поля), обіцяють 
також оснащений майданчик для 
дресури та вигулу собак. 
Завершальним етапом стане 
памп-трек — спеціальна 
кругова траса з невеликих 
«хвиль», пагорбів і ухилів для 
велосипедистів і скейтбордистів 
будь-якого рівня підготовки. 
Також проектом передбачено 
встановлення альтанок. 
За словами Ігоря Євтушенка, 
ця зелена зона відрізняється 
від типових бориспільських 
скверів. «Проект розробляв 
бориспільський архітектор 
Євгеній Кулик. Родзинка — 
оригінальна вхідна група (така 
ж з’явиться на завершальному 
етапі на виході зі скверу з іншого 
боку), дитячий майданчик 
площею 400 м кв. із гумовим 
покриттям й інклюзивними 
елементами, буде багато зелені 
та місць для відпочинку», — 
поділився планами Євтушенко. 

ПОКРАЩЕННЯ 
СПОРТИВНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ

 � Офіційний Бориспіль продовжує розширювати й 
вдосконалювати спортивну інфраструктуру за кошти 
міського бюджету та спільними стараннями виконавчого 
комітету міськради й депутатського корпусу.

Богдан РАК, фото Ігор РОМАНЕНКО

73-й спортмайданчик
Так, минулого тижня у місті 
відкрився сучасний спортивний 
майданчик, який розташований 
у дворі багатоповерхівки за 
адресою вул. Бежівка, 9. Відтепер 
підтримувати здоровий спосіб 
життя стане доступнішим для 
мешканців навколишніх будинків. 
«Це 73-й спортмайданчик у 
Борисполі. Уже охоплено майже 
все місто. Адже наша мета – 
сприяти тому, щоб діти мали 
можливість займатися спортом, 
аби підростаюче покоління мало 
змогу вести здоровий спосіб 
життя», — наголосив у виступі на 
відкритті об’єкту міський голова 
Анатолій Федорчук.

«Дітвору навіть вмовляти не 
довелося, вони з такою радістю 
прийняли цей подарунок, 
усі хотіли поганяти м’яча», — 
говорить керівник міського 
Центру спорту та фізичного 
здоров’я населення, депутат 
округу Микола Костянець.
Аби ентузіазм щойно створених 
команд не згас, поважні гості 
подарували юним спортсменам 
футбольні м'ячі. 
Микола Костянець наголосив, 
що він як депутат виконав своє 
зобов’язання перед виборцями, 
що просили посприяти 
спорудженню на окрузі 
майданчика для спортивного 
дозвілля.

Підлітковий клуб 
«Ровесник» із 
євроремонтом 
Капітальний ремонт 
приміщень підліткового 
клубу за кошти міського 
бюджету завершився. Разом 
із першими відвідувачами 
заклад проінспектували і 
представники міської влади: 
міський голова Анатолій 
Федорчук зі своїм заступником 
Людмилою Пасенко. Екскурсію 
приміщенням провів Микола 
Костянець, керівник міського 
Центру спорту та фізичного 
здоров’я населення, депутат 
міськради. Присутні оцінили 
новий ремонт і поспілкувалися 
з відвідувачами. Найбільше 
подяк гості отримали від 
фанатів настільного тенісу. 
У клубі встановили два 
нові столи, і зараз там 
можна безкоштовно грати у 
настільний теніс.
«Ще місяць тому, щоб пограти, 
ми їздили до Києва. Тепер 
можемо грати недалеко від 
дому, можемо брати з собою 
дітей, щоб у телефоні не 
сиділи», — сказав один із 
спортсменів.
У відповідь на подяку міський 
голова запропонував зіграти з 
ним. Не очікувавши серйозного 
спротиву, тенісист пропустив 
один за одним кілька м'ячів. 
Анатолій Федорчук із 
посмішкою повернув ракетку 
та побажав керівництву клубу 
більше відвідувачів і успіхів.
Також чиновники перевірили 
стан тренажерів та ремонт 
душової кімнати. Наприкінці 
зустрічі відбулися невеликі 
змагання з дартсу між 
Анатолієм Федорчуком та 
Миколою Костянцем. Перемогу 
впевнено здобув міський 
голова.
Микола Костянець 
сподівається, що після 
скасування карантинних 
обмежень клуб стане місцем 
спортивного «паломництва» 
для молоді.

• Петро Базюченко — спортивна гордість Бориспільщини.

• Анатолій Федорчук і Микола 
Костянець  — представники 
ПП «НАШ КРАЙ».

• Хлопці зраділи новому майданчику і подарункам гостей свята.

• Активісти і комунальники працювали разом.

• Ця зелена зона — одна з найкращих у місті.
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«Я ДО БЕРЛІНА 
ДІЙШОВ, І ДО 
ГОСТЕЙ ДІЙДУ!»

Богдан РАК, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

Сидоренко Микола Данилович, 
ветеран Другої світової війни, 
22 серпня відзначив 95-річчя. 
Привітати його зібралося 
чимало гостей. Організував 
урочисту подію депутат округу 
Валерій Мартишко, який давно 
знає Миколу Сидоренка і 
товаришує з ним. 
КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА 
ПЕРЕВОДУ. 
У 95 Микола Данилович 
виглядає бадьоро, все 
намагається робити сам. Коли 
йому запропонували допомогу, 
аби вийти на вулицю до гостей, 
він відмовився.
«Я до Берліна дійшов, і до 
гостей дійду», – заявив дід.
«Ось демонстрація вислову 
«козацька кров». Він родом із 
козацької родини, його дід був 
козацьким полковником. Людина 
дожила до поважного віку, має 
здоровий глузд. Тож козацькому 
роду нема переводу», – зазначив 
Валерій Мартишко.
МУЗИЧНИЙ ПОДАРУНОК. 
Депутат міськради першим 
привітав ветерана з Днем 
народження та запропонував 
оцінити подарунок — марш 
«Прощання слов’янки» у 
виконанні духового оркестру.
«Коли я запитав у Миколи 
Даниловича, що йому 
подарувати, він відповів: нічого 
не треба, хочу живу музику 
почути. Пісні тих часів», – каже 
Мартишко.

Аби виконати прохання, 
депутат домовився з духовим 
оркестром Олега Бойка. Понад 
годину музиканти розважали 
ветерана: від маршу «Прощання 
слов’янки» до народних 
пісень. Послухати живу музику 
зібралася майже вся вулиця. 
Ювіляр захопився так, що 
не реагував, коли до нього 
зверталися, мовляв, не 
заважайте насолоджуватися. 
Деякі пісні підхоплювали 
присутні, підспівували хором.
«Дуже гарно! Молодці!» – 
говорив схвильований ветеран.
ЩИРІ ВІТАННЯ. 
Привітати довгожителя 
зібралося чимало гостей. 
Першими говорили рідні. «Наш 
дід — людина з великої літери. 
Він нам як батько — коли треба, 
може навчити, а як щось не так, 
то й провчити. Навіть у свої 
95 років», – наголосив онук 
двоюрідної сестри ветерана.
Привітали ювіляра і працівники 
територіального центру 
обслуговування населення. 
Заклад 18 років опікується 
ветераном. За цей час у Миколи 
Даниловича змінилось п’ять 
соцпрацівників, але нарікань на 
підопічного не було.
«Хочеться побажати вам і надалі 
бути бадьорим і здоровим, аби 
ви залишалися прикладом для 
нас. Щоб через п’ять років ми 
зібратися на цьому подвір’ї 
відзначити ваш 100-річний 
ювілей», – поздоровила 
ветерана директор терцентру 
Наталія Загородня.

 � ЖИТТЯ ПРОЖИТИ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ � РОБОЧА ЗУСТРІЧ

• Два козаки. 
Свято ветерану влаштував депутат міськради Валерій Мартишко.

• Спеціально запросили духовий оркестр.

«СОЛОДКІ ДІТИ»
ПІД ЗАХИСТОМ

 � Батьки маленьких бориспільців із цукровим діабетом 
об’єдналися і створили громадську організацію «ДІА-
Бориспіль». Вони навчили своїх дітей повноцінно жити з 
діабетом і готові допомогти кожному, хто цього потребує.

Батьки — члени ДІА-Бориспіль 
постійно на зв’язку, двічі 
на рік проводять зустрічі, 
куди приходять із дітьми для 
обговорення перспектив і 
напрямків спільної роботи. 
25 серпня така зустріч 

відбулася у приміщенні 
колишнього КРК «Бархат». 
Доки батьки спілкувалися, 
дітей розважали аніматори. 
«Вісті» поспілкувалися з 
організаторами заходу про 
підсумки зустрічі.

Мирослава ПІДГІРНА, 
фото Ігор РОМАНЕНКО

Ігор ШАЛІМОВ, депутат 
Бориспільської міської ради, 
голова правління ПрАТ «БКБМ»: 
«У Бориспільській ОТГ 
налічується 39 дітей-діабетиків. 
Протягом півроку хворобу 
виявили у дев’яти дітей. Ця 
недуга прогресує. ГО «ДІА-
Бориспіль» створена, щоб 
полегшити життя дітям із таким 
діагнозом. Завдяки зусиллям 
організації діти використовують 
сучасні прилади скринінгу — 
сенсори для безперервного 
вимірювання рівня цукру в 
крові. В Україні цей сенсор 
не сертифікований. Коли ГО 
з різних міст країни писали 
заяву в МОЗ із проханням 
сертифікувати прилад, 
отримали відповідь, що це 

дорого. Тому за бюджетні кошти 
придбати сенсор неможливо. 
Купувати його доводиться 
«обхідними шляхами». 
Бориспіль — перше місто в 
Україні, яке прийняло програму, 
що забезпечує дітей, хворих на 
діабет, не лише препаратами 
інсуліну, а й витратними 
матеріалами, а для придбання 
сенсорів надає батькам 
матеріальну допомогу.
Ми намагаємося вирішити 
питання сертифікації 
сенсорів. Коли Президент 
Зеленський приїжджав у 
ББЛІЛ, ми передали йому 
звернення з проханням 
посприяти вирішенню 
проблеми. Із нами зв’язалися 
з офісу Президента, за їхнім 
запитом ми відправили листа. 
Сподіваємося на позитивне 
вирішення питання. 
Зафіксовано, що завдяки 
сенсорам, які в Україні 
використовуються п’ять 
років, дитяча смертність від 
гіпоглікемії зменшилася у 
п’ять разів. (Гіпоглікемія — 
різке падіння цукру в крові, 
найнебезпечніший стан для 
діабетика, який часом від коми 
відділяють декілька секунд)

«СПОДІВАЄМОСЯ НА СПРИЯННЯ ПРЕЗИДЕНТА»

Для підтримки нашої програми і надалі рішенням ГО «ДІА-Бориспіль» 
В’ячеслава Деркача та Тетяну Юр висунуто кандидатами в депутати 
міської ради від політичної партії «Слуга народу».

«ПОТРІБНІ 
ПРОГРАМИ 
ПІДТРИМКИ, ЯКІ 
ДІЮТЬ У ЄВРОПІ»

Тетяна ЮР, 
голова ГО «ДІА-Бориспіль»: 
«Буває важко пояснити 
оточуючим, що діти з 
цукровим діабетом не 
є загрозою. Дехто досі 
вважає, що діабетом 
можна заразитися. Вчителі, 
вихователі бояться брати 
відповідальність за дітей із 
таким діагнозом. Насправді, 
якщо в дитини стоїть сенсор, 
система моніторингу 
сповіщає про загрозу, а 
батьки можуть дистанційно 
через телефон контролювати 
рівень цукру в крові дитини.
Ми пропонуємо організувати 
Школу цукрового діабету 
— навчання для вчителів, 
вихователів, соцпрацівників. 
Хотілося б, щоб суспільство 
допомагало нашим дітям, 
їм потрібна турбота. Увагу 
потрібно акцентувати не лише 
на діабетиках, а й на дітях 
із особливими потребами. 
Потрібні відповідні спеціальні 
програми для їхньої адаптації 
у суспільство, які давно діють 
в Європі й Америці. 

МАЄМО ТАКІ ПЛАНИ:
• Надавати допомогу батькам 
і суспільству щодо проблем, 
пов’язаних із цукровим 
діабетом. 
• Залучити громадськість до 
проблем дітей із особливими 
потребами. 
• Створити відповідні 
програми, завдяки яким 
батьки зможуть отримати ліки 
та медконсультації.
Дякуючи програмі, яка 
діє в Борисполі, інсулін ми 
отримуємо вчасно і без черг».
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ВЕТЕРАНУ МИКОЛІ СИДОРЕНКУ — 95
 � Йому без п’яти років 100, він досі самостійно 

обробляє город, водить авто, їздить на закупи. Не вживає 
«фабричну» їжу, лише натуральні продукти. Багато читає, 
розмірковує про історію та велику політику, дає власну 
оцінку подіям, що відбуваються в Україні, бо має критичний 
розум і гарну пам’ять. Про людину складної й цікавої 
долі — у матеріалі «Вістей» із нагоди поважного ювілею 
ветерана.

Наталія ТОКАРЧУК, 
фото автора

Війна — страшна
Микола Сидоренко виріс у ба-

гатодітній сім’ї в селі на Яготин-
щині. У 1941 році в його село при-
їхали військові й оголосили про 
необхідність допомогти копати 
траншеї, протитанкові рови. Зго-
лосилися їхати 160 добровольців 
і 16-річний Микола. 

«У серпні налетіли німецькі лі-
таки, поле було вкрито трупами, 
— згадує чоловік. — Нам наказа-
ли повертатися додому, але по-
передили, що німці молодих за-
бирають у Німеччину. Я тоді за-
кінчив 8 класів і вважався осві-
ченим. Коли вийшли з оточення, 
мене направили до військового 
командного училища в Іваново 
Володимирської області. На під-
готовку командирів давали рік, 
але нас навчали в прискореному 
режимі». У 1942-му він потрапив 
у діючі війська. Воювати довело-
ся на різних фронтах: Перший, 
Другий і Третій Українські, потім 
— Другий Білоруський, у танко-
вих, піхотних, артилерійський вій-
ськах. Брав участь у визволенні 
Кенігсберга й Берліна, а перемо-
гу зустрів неподалік Праги. 

Про війну говорить неохо-
че. «Війна страшна, бачив усяке. 
Звірства ті забувати і пробачати 
не можна. На фронті було страш-
но, смерть бачили кожен день. 
Казали: або груди в орденах, або 
голова в кущах, інакше не вижи-
ти. Без жорсткості та вимогливо-
сті командування війну ми б не 
виграли. Жінки тяжко працюва-
ли в тилу, діти з 13 років до станка 
ставали. Високою ціною отрима-
на перемога, та ми своїх людей не 
поважаємо. Як могло вийти так, 
що німці живуть краще нас, а їх-
ні ветерани забезпечені соціаль-
но?» — говорить ветеран. 

Велике кохання
Після війни Микола Сидорен-

ко працював у складі бригад буді-
вельних організацій Міністерства 
нафтової і газової промисловос-
ті, вів газ на об’єкти в Салехарді, 
Уренгої, Надимі, інших містах. Тру-
дився у лісовій промисловості, 
був і електриком, і інженером-ре-
монтником, обіймав посади ви-
конроба, начальника дільниці, — 
всього не перерахуєш. Але одна 
робота стала доленосною.

Чоловік згадує: «Влаштовувався 
я на роботу в Київміськбуд, при-
їхав у Бориспіль по довідку в по-
ліклініку й у черзі побачив дівчи-
ну. Думав познайомитися, а коли 
вийшов від лікаря, її вже не було. 
Прийшов додому і кажу товари-
шу і його дружині, з якими разом 
житло винаймав: «Побачив я дів-

чину і втратив спокій, де і як її шу-
кати?». Товариш пішов у реєстра-
туру, попросив по записах поди-
витися відвідувачів». Виявилося, 
що дівчину звати Ольга, вона вчи-
телька в школі № 2 і живе з роди-
ною на вул. Панфілова. Разом із то-
варишами і свататися пішли. Мати 
дівчини була проти, бо не вірила у 
порядність хлопця, казала, що та-
кий красень десь дітей позалишав. 
Запитала, звідки він родом і поїха-
ла «у розвідку». Як побувала в йо-
го селі, поговорила з людьми, да-
ла згоду на шлюб. Майбутня дру-
жина, не знаючи хлопця, запита-
ла: «Не підведеш?». «Я пообіцяв, 
що ніколи її не зраджу, ні на кого 
не проміняю, і слова дотримав, — 
згадує чоловік. — У РАГСі працю-
вала знайома, вона забрала у нас 
паспорти і через три дні віддала 
вже зі штампами. Отак ми стали 
чоловіком і дружиною».

Подружжя прожило «душа в ду-
шу» все життя. Мешкали у тещі, а 
потім вирішили будуватися. Були 
сумніви, бо народилася перша ди-
тина, грошей обмаль, матеріалів 
теж не дістати. Та батько з братом, 
які приїздили на гостину в Бори-
спіль, порадили: головне — поча-
ти, побудуєш фундамент — то й 
хата буде. Так і вийшло, через рік 
будинок стояв. 

Доля не завжди була милосерд-
ною до родини. Із меншим сином 
трапилося нещастя: після автоа-
варії, в яку потрапила родина, ма-
ленький Олег залишився на все 
життя інвалідом. Хлопчика ліку-
вали в Києві, возили у Москву до 
професорів, але там чесно ска-
зали: нічого зробити неможли-
во, не вірте шарлатанам. Через 
порушення вестибулярного апа-
рату хлопець не міг ходити са-
мостійно, тому в дворі зробили 
для нього щось на зразок мане-
жу з опорами. Обділений фізично, 
хлопець виявляв неабиякі розу-
мові здібності, був обдарованим 
та мав феноменальну енцикло-
педичну пам’ять, яка дозволяла 
йому запам’ятовувати великі об-
сяги інформації з різних галузей. 

Старший син воював у Афга-
ністані, отримав травми, помер 
рано, у 42 роки. У 2013 році по-
мерла дружина Ольга Денисівна. 
Вона була старшою чоловіка на 5 
років, останні роки життя Мико-
ла Данилович доглядав і за нею, 
і за тяжкохворим сином. Син пе-
режив матір на кілька місяців, за-
лишивши чоловіка одного у вели-
кому пустому будинку. 

«Ніщо мене не бере. Мав де-
сять поранень, повернувся з 
фронту інвалідом першої групи. 
Після війни два рази падав із ви-
соти, горів, але, видно, «в сорочці 
народився». Копаю, полю, саджаю 
город. Машину сам воджу. Ноги 
болять, без палиці важко ходити 
— радикуліт. Встаю о п’ятій ран-

ку, а лягаю після 12-ї, перед сном 
читаю, люблю історію», — розпо-
відає довгожитель. 

Родичі у чоловіка є, але далеко. 
Два рази на тиждень приходить 
помічниця із соцслужби — кухо-
варить, пере, допомагає на горо-
ді. Раз на тиждень приїздить онук 
двоюрідної сестри з Києва. 

«Владою 
не задоволений»

Із висоти прожитих літ чоловіку 
є що сказати про минуле і сучас-
не. Він не церемониться у оцінках 
політичних подій, адже має на це 
право — все життя пропрацював 
на благо держави. 

«У війну люди ділилися одне 
з одним шматком хліба, потім у 
злиднях відбудовували країну. 
Була щирість між людьми. Зараз 
усі поховалися за парканами, ні-
хто нікому не потрібен. Скрізь 
підлість, ницість, злочинність. Це 
моральне виродження суспіль-
ства. Виховання немає ні дома, 
ні в школі, — нарікає співроз-
мовник. — Ціни які шалені! Пен-
сіонери живуть на мізерні пенсії. 
Українська влада усі радянські 

надбання перекреслила, пам’ят-
ники позносила, вулиці перейме-
нувала... Історію треба поважа-
ти, якою б вона не була, й роби-
ти висновки». 

Старого не захистили
Ветеран не може забути і про 

шокуючий досвід спілкування з 
поліцією. Розповідає, як перед 
Днем перемоги у 2014 році пішов 
до центру Борисполя у справах. 
Був чисто вдягнений, на лацкані 
піджака — ордени та медалі. Бі-
ля Фори на вул. Київський Шлях 
серед білого дня на нього напа-
ли троє молодиків: повалили, ви-
хопили з кишені гроші, позрива-
ли ордени. «Навколо були люди, а 
я лежав і кликав про допомогу й 
ніхто не озирнувся. Ледь підняв-

ся, пішов до дороги, проїжджа-
ла патрульна, вони зупинилися. 
Пояснив їм, а вони кажуть: це не 
до нас, йдіть у відділок заявляйте. 
Кажу: злодії далеко не відійшли, 
наздоженіть. Ні, кажуть, це не на-
ша справа, і поїхали. Зловмисни-
ків не знайшли, так і втратив я ча-
стину нагород і віру в те, що в на-
шій країні буде толк і працювати-
ме закон», — розповідає чоловік. 

Має ветеран думки і щодо мов-
ної проблеми. «Я вчився у школі 
українською, дружина виклада-
ла українську, російську та фран-
цузьку мови. Але розмовляю я ро-
сійською, мені так зручніше. Нині 
українську мову навмисно «ковер-
кають» новими словами. Не мова 
робить людину патріотом, патріо-
тизм — це вчинки на благо держа-
ви», — вважає ветеран.

• На згадку про кохану 
дружину Ольгу Данилівну 
на фасаді будинку  її 
портрет. Є також надпис 
«Олег» — вічна пам’ять про 
улюбленого сина.
• Ольга Сидоренко 
досконало володіла 
французькою мовою, мала 
дві вищі освіти, досвід 
викладання в кращих 
вишах Києва та академії ім. 
Ломоносова у Москві, але 
повернулася до рідного 
Борисполя викладати в 
школі № 2.

• Має 
гострий 
розум 
і гарну 
пам'ять.

• Пішов на війну в 16 років.

• Дід — гарний господар, у хаті чистота і порядок.
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 � РЕПОРТАЖ ІЗ БАЗАРУ

 � ФОТОФАКТ

 � Щонеділі традиційно на великий бориспільський ринок, 
що на вул. Луговій, з'їжджаються продавці й покупці з 
Бориспільщини та інших регіонів України. Споживачів 
приваблює можливість купити товари у виробника. Як 
працюють торгівельні площі Бориспільського районного 
споживчого товариства у «жовтій» карантинній зоні, 
цікавилися «Вісті».

Наталія ДОЛИНА, 
фото автора

В УМОВАХ 
КАРАНТИНУ
Температурний скринінг на вході 
відвідувачам уже не роблять, 
дезрозчин також не пропонують. 
Втім, свідомість учасників 
недільної торгівлі щодо 
дотримання карантинних вимог 
втішає. Переважна більшість 
відвідувачів і продавців у 
масках, прилавки відгороджені 
захисною плівкою.

НА НЕДІЛЬНОМУ:
ПОКУПЦІВ МЕНШЕ, ЦІНИ ВИЩІ

ОВОЧІ НА 
БУДЬ-ЯКИЙ СМАК
Значно дешевші, ніж в 
центрі міста, на ринку овочі. 
У рядах ціни стандартні – 
картопля 15 грн за кг, огірки 
–35 грн, кабачки – 15 грн, 
морква – 15 грн. Тим, хто 
хоче знайти дешевше, треба 
рухатися в кінець ринку, де 
торгують із машин. Там ціни 
більш демократичні. Чудові 
помідори з Херсону – 22 грн 
за кг, огірки – 22 грн, перець 
– 54 грн.
Розкішну золотисту цибулю 
від вінницького виробника 
можна придбати оптом, в 
сітках, по 6 кг за кг. У роздріб 
–7 грн. Картопля коштує 8 кг 
за кг, морква – 12 грн. 
Охоче купують відвідувачі 
кавуни. Ціна – 7 кг за кг. Дині 
– 15 грн.
Великий вибір зелені, є навіть 
для любителів зеленого 
борщу щавель, якого на 
ринку «Центральний» днем 
із вогнем не знайдеш. Ціна 
величезного пучка – 10 грн.

У ПРІОРИТЕТІ ЯЛОВИЧИНА
Карантин позначився і на наповненості ринку, кажуть 
продавці, видно, що відвідувачів небагато. М’ясні прилавки 
вражають пустотами, яких не було в докарантинні часи. Вибір 
є, але він значно менший, ніж колись.
Неприємно вражають і ціни. Свинина коштує 120-150 грн за кг. 
Покупці підходять, цікавляться, але купувати не квапляться, 
кажуть, задорого. 
Яловичини мало, вдалося знайти її лише в одного продавця. 
Чоловік розповідає, що привіз м’ясо з Черкащини. Жаліється, 
що утримувати велику рогату худобу в українському селі 
зараз важко і невигідно через збільшення вартості кормів 
та неможливість реалізовувати продукцію вигідно. Втім, 
попри високу ціну (160 грн за кг), попит на яловичину значно 
більший, ніж на свинину. «Торгівля йде досить жваво», — каже 
черкащанин.
Щоб знайти птицю, треба походити ринком. Качок немає, 
курей продають за 90 грн за кг. Продавчині жаліються, що в 
селах уже немає великої рогатої худоби, а скоро й птиці не 
буде, бо невигідно її тримати.

• Стратегічний для українця 
продукт — сало — вартує 
100 грн за кг.

МОЛОЧНА ПРОДУКЦІЯ В АСОРТИМЕНТІ

ДІСТАТИСЯ ДО РИНКУ ЗРУЧНО
Цієї неділі на зупинках не спостерігалося величезних черг, штурмом 
маршрутки ніхто не брав. Автобуси курсували без перебоїв, кількість 
була достатньою, чекати не довелося.
ЯК ВИСНОВОК – в умовах карантину ринок працює задовільно. 
Людей небагато, тож дотримуватися соціальної дистанції не складно. 
Але товарів менше, ніж раніше, і суттєво зросли ціни.

Жінки, які торгують молочною 
продукцією, фотографуватися 
відмовляються, але спілкуються 
охоче.
Люба з Іванкова 
Бориспільського району 
пропонує молоко, сир, вершки. 
«Ціни — стандартні, не менші, 

ніж на ринку в центрі. Молоко 
— 20 грн за літр, сир — 90 грн 
за кг, сметана – 90 грн за літр», 
— каже жінка. Розповідає, 
що працювати в приватному 
господарстві важко, від 
держави, наголошує, селяни 
вже підтримки не чекають. 
«Вихідних у мене немає. Хочеш 
не хочеш, а корову треба рано-
вранці подоїти, нагодувати. 
Випасати є де, але в цьому 
році через спеку і засуху трава 

вигоріла. Утримувати худобу 
невигідно. У Іванкові на все село 
залишилося 12 корів. Молодь 
не хоче працювати біля худоби, 
влаштовуються в Києві», — 
ділиться господиня.

Її підтримує Валентина з 
Рогозова. Каже, натуральне 
молоко дістається дуже важко, 
а коштує дешево, тому скоро, 
прогнозує, його ні в кого буде 
купувати.

• Асортимент на ринку олії. 
Соняшникова коштує 30 грн за 
літр, рижієва – 90 грн. Вибір: 
домашня, з ароматом або без 
запаху, є заводська, в тарі. 

КІТ, ЯКИЙ ТОРГУЄ САМ ПО СОБІ
Оксана ПАВЛОВА, 
фото Наталія 
ТОКАРЧУК

На вул. Нижній Вал у 
Борисполі територію 
вздовж проїжджої 
частини давно і 
надовго облюбували 
продавчині 
продукцією з саду та 
городу, вирощеною 
самотужки чи взятою 
на реалізацію. Серед 
рожевих, жовтих, 
червоних томатів, 
перцю та серпневих 
яблук примостився 
біля відра з кошлатими 
айстрами рудий 
вже дорослий 
безпородний кіт.
«Невже кота 
продаєте?», — 
запитую жіночку. 

«Та що ви, прибився 
до нас, видно, хтось 
викинув, домашній. 
Уже тиждень із нами 
сидить. Аби хтось 
забрав у добрі руки», 
— відповіла тітка, яка, 
каже, приїздить із 
Рогозова підзаробити 
на доброму врожаї 
городини.
На моє «киць-киць» 
рудий без імені, але 
з почуттям котячої 
гідності, ліниво 
озирнувся, а потім 
продовжив вечірнє 
вмивання. 
Видно, що хвостатий 
ставиться прихильно 
до існування 
стихійних базарів у 
Борисполі. Зрештою, 
як і всі містяни. 

ЛАВОЧКИ Й 
МАЙДАНЧИКИ 
НЕ ДЕЗІНФІКУЮТЬ
ФАКТ: у центрі Борисполя 
досі розміщені оголошення 
про дезінфекцію лавочок і 
дитячих майданчиків у зв’язку 
із епідемією COVID-19.

ДЖЕРЕЛО: директор КП 
«ВУКГ» Богдан Меташоп.

ПРЯМА МОВА МЕТАШОПА: 
«Нині працівниками КП 
«ВУКГ» дезінфекція лавок 
і майданчиків вже не 
проводиться. Оголошення 
зняті, але, можливо, 
деякі пропустили. Ми 
це виправимо. Однак 
відповідними органами 
було прийняте рішення про 
дезінфекцію місць, де є хворі 
на коронавірусну інфекцію. 
Це помешкання людей, що 
захворіли, а також під’їзди 
будинків. Цим займаються 
ЖЕКи».

 � ЯК Є!
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 � ВЕСЕЛА ПРОФЕСІЯ

ВОНА ЕМОЦІЙНА, ЕНЕРГІЙНА, ДІЛОВА… 
УСПІШНА БОРИСПІЛЬКА – ПРО СВІЙ ШЛЯХ ДО ВИЗНАННЯ ТА ЛЮБОВ ДО СПРАВИ, ЯКОЮ ЗАЙМАЄТЬСЯ. 
ІЗ НЕЮ СВЯТО БУДЕ ВДАЛИМ, БО ВКЛАДАЄ В КОЖНЕ ЧАСТИНКУ СЕБЕ БЕЗ ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ, ПАФОСУ І 
ПЕРЕГРАВАННЯ — ПЕРЕВІРЕНО НА ВЛАСНОМУ ДОСВІДІ.  

НАТАЛІЯ 
ЛИННИК:

«Я — ЩАСЛИВА, 
БО ЗНАЙШЛА СЕБЕ В ЖИТТІ»

ВЕДУЧА СВЯТ

Юлія ГАМАН

«Без свят я 
задихаюся»

— Наталю, як пережили жор-
сткий карантин?

— Нелегко. Я звикла, що завж-
ди в роботі. А тут – тиша. Без свят 
я задихаюсь. Не вистачає емоцій, 
вражень, спілкування. Перший 
тиждень карантину я почувала-
ся розгубленою, бо стикнулася з 
тим, що моя робота непотрібна. 
Тоді промайнула думка повер-
нутися до педагогічної діяльно-
сті, бо за фахом я викладач до-
шкільної педагогіки й психоло-
гії, 25 років пропрацювала з діть-
ми, тому дала оголошення про 
підготовку дітей до школи. Але 
педагогіка – це щоденна плано-
мірна робота, а я емоційна лю-

дина, тому почала оптимістично 
дивитися на свята, бо це моє: го-
ріти, запалювати інших і віднов-
люватися. 

— Важко працювати з людь-
ми, втілюючи їхні мрії у реаль-
ність?

— Коли любиш людей, то і важ-
ко, і цікаво. Вважаю, кожен веду-
чий має свою публіку. «Моя» — 
це інтелігентні, виховані, відкри-
ті освічені люди, для яких можна 
провести веселі й розумні кон-
курси.

Іноді буває, що на святі ніхто 
мені не заважає, але коли відчу-
ваю, що глядач не чує, закритий, 
не проживає зі мною і головними 
героями кожну хвилину свята, то-
ді працювати важко. Найчастіше 
після «Доброго дня!» на початку 
свята я бачу зацікавленість в очах 
гостей, щирість їхніх усмішок і ро-
зумію, що буде гарне свято.

«В еру гаджетів 
потрібне живе 
спілкування»

— На даному етапі ви собою 
задоволені?

— Задоволена собою в кон-
кретних ситуаціях. Наприклад, на-
писала цікавий сценарій – задово-
лена. Провела свято, врахувавши 
всі складнощі, – плюс. Склала ін-
дивідуальний сценарій історії ко-
хання – задоволена. Разом із тим 
я — людина, яка ретельно в собі 
«копається», аналізує, вишукує не-
доліки, виправляє їх...

— Чи вважаєте, що досягли 
піку майстерності? Чи є куди 
рости, до чого прагнути?

— Я впевнена в собі, йду на ро-
боту і на 200 % знаю, що впораюся. 

Але є нюанси. Приміром, коли пра-
цюю з випускниками шкіл, розумію, 
що мені потрібно слухати музику, 
яку вони слухають, розуміти те, чим 
живе молодь. Щоб гарно провести 
свято, слід зрозуміти світ замовни-
ка. Це важко, але цікаво. Люди мо-
єї професії не можуть зупинитися. 

Зараз, приміром, популярним 
у проведенні свят є використан-
ня телефонів, проведення сел-
фі-конкурсів. Але я за живе спіл-
кування, щоб люди дивилися у ві-
чі, щоб були емоції. 

— Скільки років даруєте лю-
дям радість?

— 18 років.

«Дарую радість 
людям»

— Пам’ятаєте, як усе почи-
нали? Розкажіть.

— Перше весілля за гроші я 
пам’ятаю досі й вдячна жінці, 
яка прийшла додому і попроси-
ла провести свято для її дітей — 
молодят Інни та Діми. Мені бу-
ло страшно, ніяково. А вона ска-
зала: «Я тебе бачила на сцені і 
знаю, що ти впораєшся». У клу-
бі аеропорту «Бориспіль» була 
річниця і я була ведучою. Інколи 
мене ще просили провести свят-
кові вечори, запрошували на ро-
лі Снігурки.

— А як вперше опинилися у 
ролі ведучої значимого заходу?

— Втрутився його величність 
випадок: мене запросили в клуб 
аеропорту ведучою, там мене по-
бачила та жінка, дітям якої я пізні-
ше провела весілля.

Спершу відмовилася, а потім 
подумала: а якщо спробувати? І – 
знову випадок. Замовниця повер-
нулася до мене з надією вмовити, 

але не треба було, бо я вирішила 
спробувати. Матеріалу тоді для 
сценарію весіль не було, і я на-
писала його сама. Хвилювалася, 
тряслися і ноги, і руки. Були мо-
менти на святі, коли я не знала, 
куди себе подіти. Але бачила, що 
творчі завдання гості виконують, 
мене розуміють та підтримують. 
Тоді відчула, що це моє. Так пер-
ше свято пройшло добре, воно 
дало поштовх для розвитку в на-
прямку ведучої.

Пригадую, як у дитинстві я ди-
вилася на ТВ виступ хору Верьов-
ки, а ведуча оголошувала номе-
ри і так красиво говорила. Я по-
думала: я так хочу і зможу. У ме-
не викликали захоплення ведучі: 
із красивою зачіскою, гарною 
мовою, імпонувало, що погляди 
прикуті до них, їх хочеться слуха-
ти. Тоді мріяла бути диктором, та 
не склалося. Малими з подругами 

ми за оповіданнями та казками у 
дворі ставили п’єси. 

— Із висоти років і досвіду, 
можете сказати, що ви про-
фесіонал?

— Я щаслива, що знайшла себе. 
Здібності до такого роду діяльно-
сті у мені були, а досвід зробив із 
мене професіонала.

— Ведучих свят багато. Чим 
ви відрізняєтесь від інших? У 
чому ваша унікальність?

— На це запитання відповім 
словами моїх замовників: у щиро-
сті й справжності. Мабуть, у цьо-
му моя унікальність. Я емоційно 
проживаю кожну мить разом із 
господарями та гостями свята, 
стаю частинкою дійства. 

— У творчості були невдачі?
— До минулого року я могла 

б сказати, що в мене «проколів» 
не було. Але минулоріч я була ве-
дучою весілля, на якому виникли 
неприємні моменти, в мене аж 
руки опустилися. До цього була 
переконана, що на святі – усе під 
моїм контролем. Але тоді впевни-
лася, наскільки важливим є взає-
морозуміння і людська стрима-
ність.

Бувають ситуації емоційно 
складні. Наприклад, нарече-
ний говорить: «У мене – вітчим 
і батько, з обома прекрасні сто-
сунки, благословити нас мають 
і той, і інший». Довелося «ви-
рулювати».

— Життєве кредо маєте?
— Дарую радість людям.
— Якщо коротко, хто така 

Наталія Линник?
— Життєлюб! Жінка, яка лю-

бить мріяти, візуалізувати, по-
дорожувати, любить роботу, 
родину. Щаслива тим, що зна-
йшла себе в житті й має щирих 
друзів.

• Заміжня. Має дорослу доньку. Радіє онучці.

• Вважаю, кожен ведучий має свою публіку. «Моя» — це інтелігентні, виховані, відкриті освічені люди, для яких можна провести веселі й 
розумні конкурси.
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UA: ПЕРШИЙ.
6.15 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. Вальзанцибіо - 

Італія
11.25 Телепродаж
15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.20 Реаліті-шоу "Грандіозні проекти: 

вулиця"
16.30 Т/с "Полдарк" (16+)
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.55 "Супер-Чуття"
19.35 "Боротьба за виживання"
20.25 "Дикі тварини"
21.40 Бюджетники
22.15 Х/ф "1945" 2 с. (12+)
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, 14.00, 16.45, 

19.30, 4.40 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 12.20, 13.05, 14.15, 14.35, 15.35 

"Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45, 21.45 Комедія "Свати"
22.45, 2.10 "Світ навиворіт 11: Китай"
0.00 Драма "Три білборди за межами 

Еббінга, Міссурі"

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, 21.00 "Вещдок. Особливий 
випадок"

18.00, 19.00, 1.45 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
23.55 Т/с "Спокуса" (12+)
3.10 Х/ф "Фабрика мрій" (12+)

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

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.20, 4.20 Реальна містика
13.30, 15.30, 5.30 Т/с "Виходьте без 

дзвінка 2" (12+)
17.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "На твоєму боці 2" 6, 7 с. (16+)
23.20 Т/с "Повернення до себе" 1, 2 с. 

(16+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Повернення до себе" (16+)

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
11.40, 13.15, 22.40 Т/с "Таємні двері" 

(12+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
16.55 Х/ф "Глобальне вторгнення: Битва 

за Лос-Анджелес" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.40 Х/ф "Другий у команді" (16+)
1.30 Х/ф "Дияволиця"

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Шлях чарівника" (16+)
10.50 Х/ф "Повернення в Блакитну 

лагуну"
12.50 Хто проти блондинок (12+)
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Відчайдушні напарники" (12+)
23.10 Х/ф "Розваги дорослих дівчат" 

(18+)
1.10 Т/с "Підступні покоївки" (12+)

2.50 Служба розшуку дітей
2.55 Зона ночі
4.20 Абзац

СТБ.
5.15, 23.45 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
8.00 Т/с "Комісар Рекс"
10.00 "МастерШеф - 8" (12+)
13.00, 14.50 Т/с "Було в батька два сини"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 "СуперМама"
19.05 "Про що мовчать жінки" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Спіймати Кайдаша"
1.35 "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"
9.00 "Помста природи"
9.35, 17.15 "Загублений світ"
13.25 Х/ф "І гримнув грім"
15.15 Х/ф "Герой"
19.20 Т/с "Опер за викликом"
20.15, 21.20 Т/с "Звонар-2"
22.30, 0.05 Т/с "Кістки"
1.45 Х/ф "Остаточний вирок"

НТН.

5.00 "Top Shop"
6.00 М/ф "Ну, постривай!"
6.15 Х/ф "Веселі Жабокричі"
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 "Допінг для ангелів"
10.45, 22.30 Т/с "Вавилон-Берлін" (16+)
12.50 "Таємниці кримінального світу"
14.30 "Легенди бандитської Одеси"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.20 "Реальні злочинці"
0.55, 2.45 "Речовий доказ"
4.00 "Правда життя"

СЕРЕДА, 2 ВЕРЕСНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.15 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. Вілла Ефруссі-де-

Ротшильд та сад Сер-де-ла-Мадон 
- Франція

11.25 Телепродаж
15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.20 "Експедиція зі Стівом Бекшеллем"
16.30 Т/с "Полдарк" (16+)
17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.55 "Супер-Чуття"
19.35 "Боротьба за виживання"
20.25 "Дикі тварини"
21.40 #ВУКРАЇНІ
22.15 Х/ф "1945" 1 с. (12+)
0.00 Перша шпальта
3.30 Д/ф "Заміновані вірністю" (12+)

КАНАЛ "1+1".
6.00 "Гроші 2020"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 4.40 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.15 "Міняю 

жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45, 21.45 Комедія "Свати"
22.45, 2.45 "Майже колишні"
0.45 Бойовик "Леон - кілер"

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"

16.15, 21.00 "Вещдок. Особливий 
випадок"

18.00, 19.00, 1.50 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
23.55 Т/с "Спокуса" (12+)
3.15 Х/ф "Кохання в Лапландії"
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, 5.30 Т/с "Виходьте без 

дзвінка 2" (12+)
17.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "На твоєму боці 2" 4, 5 с. (16+)
23.20 Контролер
0.00 Т/с "Горобини ґрона червоні" 1, 2 с. 

(12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Горобини ґрона червоні" (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 Не дай себе обдурити
11.10, 13.15, 22.40 Т/с "Таємні двері" 

(12+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
16.15 Х/ф "Місія "Сереніті" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.40 Х/ф "Нема куди тікати" (16+)
1.35 Х/ф "Бездоганна репутація"

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Шлях чарівника" (16+)
11.10 Х/ф "Євротур" (16+)
13.00 Суперінтуїція (12+)
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Шість днів, сім ночей" (16+)
23.00 Х/ф "Секс-відео" (18+)

1.00 Т/с "Підступні покоївки" (12+)
2.50 Зона ночі
4.20 Абзац

СТБ.
5.25, 23.25 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
7.05 Т/с "Комісар Рекс"
10.05 "МастерШеф - 8" (12+)
13.00, 14.50 Т/с "Кафе на Садовій" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 "СуперМама"
19.05 "Таємниці ДНК" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Спіймати Кайдаша"

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.50 "Джедаі"
7.10, 1.45 Т/с "Ласко"
9.00 Х/ф "Небезпечний елемент"
10.55 "Помста природи"
11.20, 17.20 "Загублений світ"
14.00 Х/ф "Хоробре серце"
19.20 Т/с "Опер за викликом"
20.15, 21.20 Т/с "Звонар-2"
22.30, 0.05 Т/с "Кістки"
2.30 "Облом.UA."

НТН.

5.00 "Top Shop"

6.00 М/ф "Ну, постривай!"

6.15 Х/ф "Все перемагає любов"

7.50, 16.50, 20.50, 2.30 "Випадковий 

свідок"

8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 1.55 

"Свідок"

9.00 Х/ф "Висота"

10.50, 22.30 Т/с "Вавилон-Берлін" (16+)

12.50 "Свідок. Агенти"

14.50 "Легенди бандитської Одеси"

18.20 "Будьте здоровi"

19.30 "Легенди карного розшуку"

0.20 "Реальні злочинці"

0.55, 3.10 "Речовий доказ"

4.00 "Правда життя"

ВІВТОРОК, 1 ВЕРЕСНЯ

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, 3.30, 5.20 
Новини

7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 
1.55, 4.00 Суспільна студія. 
Марафон

9.30 Т/с "Жіночий рай" (16+)
10.30 Смаки Європи
11.00 Дивовижні сади. Ла-Рош-Гвіон - 

Франція
11.25 Телепродаж
15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.20 Х/ф "Мої думки тихі" (12+)
17.30, 20.25 "Дикі тварини"
18.55 "Супер-Чуття"
19.35, 22.40 "Боротьба за виживання"
21.40 Святі та грішні
0.00 Бюджетники

КАНАЛ "1+1".
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30 ТСН

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
9.25 "Життя відомих людей 2020"
10.25 "Життя відомих людей"
11.25, 12.20, 12.55, 14.15, 15.15, 16.15 

"Розсміши коміка"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45, 21.45 Комедія "Свати"
22.45 "Гроші 2020"
0.00 "Дубінізми 2020"
0.20 "Танці з зірками 2020"
3.10 Х/ф "Водний світ"

ІНТЕР.
6.05, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

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

кожного"
11.15, 12.25 Х/ф "Разом - це занадто" 

(16+)
13.45 Х/ф "Безсмертя" (12+)
15.45 "Жди меня. Україна"

20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особливий випадок"
23.55 Т/с "Спокуса" (12+)
3.15 Х/ф "Кохання з першого погляду на 

Бора-Бора" (12+)
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 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.20 Реальна містика
13.30, 15.30, 5.30 Т/с "Виходьте без 

дзвінка 2" (12+)
17.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "На твоєму боці 2" 1, 2 с. (16+)
23.20 Т/с "На твоєму боці 2" 3 с. (16+)
0.15 Концерт Ірини Федишин
2.00 Телемагазин
2.30 Т/с "Встигнути все виправити" (16+)

ICTV.
4.30 Скарб нації
4.35 Еврика!

4.45 Служба розшуку дітей
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.25 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
11.15, 13.25 Т/с "Рішає Оністрат" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.25 Х/ф "Пробудження" (12+)
16.45 Х/ф "М’ята" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.10, 21.25 Х/ф "Темна вежа" (12+)
22.20 Х/ф "Глобальне вторгнення: Битва 

за Лос-Анджелес" (16+)
0.45 Х/ф "Останній кіногерой" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)
10.10 Шалена зірка (12+)
12.10 М/ф "У пошуках Дорі"
14.00 Х/ф "Учень чаклуна"
16.10 Х/ф "Валеріан і місто тисячі планет" 

(12+)

19.00 У кого більше (12+)
21.00 Х/ф "Ласкаво просимо до раю" 

(16+)
23.10 Х/ф "Повернення в Блакитну 

лагуну"
1.10 Х/ф "Акули в Міссісіпі" (16+)
3.00 Служба розшуку дітей
3.05 Зона ночі
4.20 Абзац

СТБ.
5.30, 23.40 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
7.20 Т/с "Комісар Рекс"
10.20 "МастерШеф - 8" (12+)
12.55, 14.50 Т/с "Садівниця" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.05 "СуперМама"
19.05 "Детектор брехні" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Спіймати Кайдаша"
1.30 "Містичні історії-7 з Павлом 

Костіциним" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.50 "Джедаі"
7.10 Т/с "Опер за викликом-4"

11.00 "Загублений світ"
14.05 Х/ф "Гнів"
16.00 Х/ф "Знамення"
19.20 Т/с "Опер за викликом"
20.20, 21.30 Т/с "Звонар-2"
22.35, 0.10 Т/с "Кістки"
1.50 "Облом.UA."

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00 М/ф "Вінні Пух іде в гості"
6.15 М/ф "Ну, постривай!"
7.25, 16.50, 20.50, 2.45 "Випадковий 

свідок"
8.00 Х/ф "Біля тихої пристані"
9.25 Х/ф "Без року тиждень"
10.50 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.15 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.50 "Легенди бандитської Одеси"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди карного розшуку"
22.30 Т/с "Вавилон-Берлін" (16+)
0.20 Х/ф "Довіра" (16+)
3.05 "Речовий доказ"
4.00 "Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 31 СЕРПНЯ

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.
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UA: ПЕРШИЙ.
6.35 М/с "Книга джунглів"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 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 "Росселла" (16+)
10.30 Смаки Європи
11.00 Дивовижні сади. Алькасар - Іспанія
11.25 Телепродаж
15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.20 Реаліті-шоу "Грандіозні проекти: 

вулиця"
16.30 Т/с "Полдарк" (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 Х/ф "1945" 4 с. (12+)
23.15 1945 г. Післямова
0.00 Схеми. Корупція в деталях

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, 14.00, 16.45, 

19.30, 4.05 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.20, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10 

"Одруження наосліп"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.35 "Чистоnews 2020", 29 серiя
20.45 Прем'єра "Ліга сміху 2020"
22.05, 0.05 "Вечірній квартал"
1.20 Драма "Три білборди за межами 

Еббінга, Міссурі"

ІНТЕР.
5.45, 22.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00 "Корисна програма"

11.05, 12.25 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
13.20 "Добре здоров'я"
14.25, 15.20, 23.50 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 1.45 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
3.15 "Жди меня. Україна"
4.40 "Україна вражає"
5.05 "Телемагазин"
5.35 "Мультфільм"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.20, 4.00 Реальна містика
12.30 Т/с "Після зими" 1, 2 с.
15.30 Т/с "Після зими"
17.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 Гучна справа
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "Клевер бажань" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Клевер бажань" (12+)

ICTV.
4.15 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 0.30 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 Анти-зомбі
11.10, 13.15 Х/ф "З життя таємних 

агентів"
12.45, 15.45 Факти. День
13.25, 16.20 Т/с "Вижити за будь-яку 

ціну-2"
16.40, 23.00 "На трьох" (16+)
17.10, 20.10 Дизель-шоу (12+)
18.45 Факти. Вечір
1.20 Х/ф "Бездоганна репутація"

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"

7.20, 1.40 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Шлях чарівника" (16+)
10.40 Х/ф "Шість днів, сім ночей" (16+)
12.40 Аферисти в мережах (16+)
14.50 Хто зверху? (12+)
16.50 Х/ф "Ласкаво просимо до раю" 

(16+)
19.00 Х/ф "Рятівники Малібу" (16+)
21.30 Х/ф "Пограбування по-італійськи"
23.50 Х/ф "Діамантовий поліцейський" 

(16+)
2.15 Служба розшуку дітей
2.20 Зона ночі
5.20 Стендап шоу (16+)

СТБ.
5.40 Х/ф "Дивіться, хто тепер заговорив"
7.25, 19.00 "Наречена для тата 3" (12+)
9.25, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
21.00, 22.50 Т/с "Кохання. Побічний 

ефект" (12+)
22.45 "Історії успіху"

КАНАЛ "2+2".
6.35, 18.50 "Джедаі"
7.10 Т/с "Ласко"
8.05 Х/ф "Хоробре серце"
11.20 "Помста природи"
11.55, 17.20, 1.20 "Загублений світ"
15.30 Х/ф "Батальйон"
19.20 Х/ф "Гра смерті"
21.15 Х/ф "Мистецтво війни"
23.30 Х/ф "Нульовий прообраз"

НТН.
7.55, 16.50, 20.50, 2.35 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.05 

"Свідок"
9.00 Х/ф "До мене, Мухтар!"
10.40 Т/с "Вавилон-Берлін" (16+)
12.50, 4.00 "Правда життя"
14.50 "Легенди бандитської Одеси"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного розшуку"
22.30 Х/ф "Галвестон" (16+)
0.25 "Реальні злочинці"

П'ЯТНИЦЯ, 4 ВЕРЕСНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 25-30 СЕРПНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.10 Додолики
6.20, 6.30, 6.40, 8.15, 8.25 Веселі 

саморобки
6.35, 8.20 Книга-мандрівка
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.20, 2.40, 3.55, 

5.35 Новини
7.15, 8.30 М/с "Кмітливий Сяодзі"
9.05 Енеїда
10.10 Х/ф "Римська імперія: Нерон" 1 с. 

(16+)
12.00 Пліч-о-пліч
12.30, 20.30, 21.20 "Дикі тварини"
13.00 "Подорож відкритим космосом"
13.35 Секрети Сонячної системи
14.30 Телепродаж
15.00 Країна пісень
16.00 Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
16.45 Всенічне бдіння (ПЦУ)
19.30 Велика вечірня (УГКЦ)
22.00 Д/ф "Капітал у ХХІ столітті"

0.40 Святі та грішні
1.35, 4.45 #ВУКРАЇНІ
3.00 Бюджетники
4.15 Перша шпальта

КАНАЛ "1+1".
6.00, 7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00, 3.35 "Світ навиворіт"
17.00 Бойовик "47 ронінів"
19.30, 5.15 ТСН
20.15 "Чистоnews 2020"
20.25 Прем'єра "Вечірній квартал 2020"
22.20, 2.35 "Вечірній квартал"
23.10, 0.10 "Світське життя. 2020"
1.15 Прем'єра "Ліга сміху 2020"

ІНТЕР.
6.20 "Слово Предстоятеля"
6.25 Х/ф "Одруження Бальзамінова"

8.00 "Шість соток"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.10 Х/ф "Покровські ворота"
14.00 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
15.50 Т/с "По різних берегах" (16+)
20.00, 3.05 "Подробиці"
20.30 Концерт "Інтер. Лайма. Рандеву"
23.00 Т/с "Не було б щастя"
3.35 "Щоденник вагітної"
5.10 Х/ф "Фахівці" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 3.15 Реальна містика
8.00 Х/ф "Нульовий цикл" (12+)
9.50 Т/с "На твоєму боці 2" 1, 5 с. (16+)
15.20 Т/с "На твоєму боці 2" 6, 7 с. (16+)
17.00 Т/с "Кошик для щастя" 1, 2 с.
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Кошик для щастя"
23.00 Т / c "На самій межі" 1, 3 с. (12+)
1.45 Телемагазин

ICTV.
5.15 Скарб нації
5.25 Еврика!
5.30 Факти
5.55 Т/с "Копи на роботі" (12+)
7.25 Т/с "Вижити за будь-яку ціну-2"
10.35, 13.00 Т/с "Таємні двері" (12+)
12.45 Факти. День
14.00 Т/с "Пес" (16+)
15.00 Х/ф "Анаконда" (16+)
16.50 Х/ф "Анаконда-2: Полювання за 

проклятою орхідеєю" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Праведник" (16+)
21.45 Х/ф "Праведник-2" (16+)
0.05 Х/ф "Точка обстрілу" (16+)
1.50 Х/ф "Дияволиця"

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20, 0.40 Варьяти (12+)
9.50 У кого більше (12+)
11.50 Хто зверху? (12+)

13.50 М/ф "Ваяна"
15.50 Х/ф "Парк Юрського періоду"
18.20 Х/ф "Парк Юрського періоду 2: 

Загублений світ"
21.00 Х/ф "Парк Юрського періоду 3"
22.50 Х/ф "Токсична акула" (16+)
2.20 Зона ночі
5.20 Стендап шоу (16+)

СТБ.
3.45 Т/с "Кохання. Побічний ефект" (12+)
8.00, 10.50 Т/с "Спіймати Кайдаша"
9.30 "Неймовірна правда про зірок"
17.00, 22.35 "Звана вечеря" (12+)
19.00 "МастерШеф - 10" (12+)
0.30 Х/ф "Куди поділися Моргани" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
9.10 ПРЕМЬЕРА! "Джедаі 2020"
10.10 "Загублений світ"
13.00 Х/ф "Аватар"
16.05 Х/ф "Трансформери-3"

19.00 Х/ф "Трансформери: Час 
вимирання"

22.05 Х/ф "Кинжали-близнята"
23.50 Х/ф "Королівство гладіаторів: 

Турнір"
1.35 Х/ф "Батальйон"
3.05 "Облом.UA."
4.20 "Цілком таємно-2017"

НТН.
5.00, 4.45 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Порт"
7.20 Х/ф "Чекаю та сподіваюсь"
10.00 Х/ф "Вони воювали за Батьківщину"
13.05 "Легенди карного розшуку"
15.35, 3.05 "Випадковий свідок"
18.05 "Переломні 80-ті"
19.00, 2.35 "Свідок"
19.30 Х/ф "Білі роси"
21.15 Х/ф "Дракони назавжди" (16+)
23.05 Х/ф "Місто пороку" (16+)
1.25 "Хвороби-вбивці"
3.25 "Речовий доказ"
4.15 "Правда життя"

СУБОТА, 5 ВЕРЕСНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.20, 6.40, 6.55, 8.20 Веселі саморобки
6.30, 6.35, 6.45, 6.50, 7.00, 8.15, 8.25 

Книга-мандрівка
7.15, 8.30 М/с "Кмітливий Сяодзі"
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 відстані
14.30 Телепродаж
15.00, 1.40 Країна пісень
16.00 Т/с "Містер Селфрідж" (16+)
18.00 "Історії вулканів"
18.30 "Всі на море. Коста-Ріка"
19.30 Д/ф "Планета інновацій"
19.55 Д/ф "Острови. Унікальні 

Галапагоські острови: Південна 
Америка"

21.00, 0.20 Новини
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.00 Х/ф "Чемпіони" (12+)

КАНАЛ "1+1".
6.00, 7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.25, 2.20 "Світ навиворіт"
13.50 Комедія "Свати"
17.05 Комедія "Диявол носить прада"
19.30, 5.00 ТСН "ТСН-тиждень"
21.00 "Танці з зірками 2020"
0.00 Бойовик "47 ронінів"

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

12.00 Х/ф "Пенелопа"
14.05 Т/с "По різних берегах" (16+)
18.10 Х/ф "Перш, ніж я засну" (16+)
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Операція "Ентеббе" (16+)
22.35 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
0.35 "Вещдок"
3.05 Х/ф "Фахівці" (16+)
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00 Т/с "Кошик для щастя"
11.00 Т/с "Клевер бажань" (12+)
15.00 Т/с "Ти тільки мій" (16+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
20.55 Гучна справа
21.35 Футбол. Ліга Нації УЄФА Іспанія - 

Україна
23.50 Х/ф "Нульовий цикл" (12+)
1.45 Телемагазин

ICTV.
5.10 Скарб нації
5.20 Еврика!
5.25 Факти
5.50, 7.50 Анти-зомбі
6.50, 9.45 Громадянська оборона
8.45 Секретний фронт
10.45, 13.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.45 Факти. День
13.50 Х/ф "Праведник" (16+)
16.15 Х/ф "Праведник-2" (16+)
18.45 Факти. Вечір
20.55 Х/ф "Три ікси: Реактивізація" (16+)
23.00 Х/ф "Найманий вбивця" (16+)
0.50 Х/ф "Найвеличніший шоумен"

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)
9.10 М/ф "Ваяна"
11.20 Х/ф "Парк Юрського періоду"

14.00 Х/ф "Парк Юрського періоду 2: 
Загублений світ"

16.30 Х/ф "Парк Юрського періоду 3"
18.20 Х/ф "Світ Юрського періоду" (16+)
21.00 Х/ф "Кінг-Конг" (16+)

СТБ.
4.20 "Найчарівніша та найпривабливіша: 

невідома версія" (12+)
5.35 "Білоруський вокзал: невідома 

версія" (12+)
6.40 "Весілля в Малинівці: невідома 

версія" (12+)
7.45 Х/ф "Двоє в новому будинку"
9.25 "МастерШеф - 10" (12+)
12.55 "СуперМама"
17.00 "Хата на тата" (12+)
19.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.00 "Один за всіх" (16+)
23.05 "Я соромлюсь свого тіла" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"

9.10 ПРЕМЬЕРА! "Джедаі 2020"
10.10, 0.35 "Загублений світ"
13.55 Х/ф "Посилка"
15.45 Х/ф "Загнаний"
17.20 Х/ф "Людина президента"
19.15 Х/ф "Людина президента-2"
21.00 Х/ф "Некерований"
22.55 Х/ф "Приречені-2"
1.35 "Облом.UA."

НТН.
5.15 Х/ф "Мільйони Ферфакса"
6.50 "Слово Предстоятеля"
6.55 "Будьте здоровi"
7.30 Т/с "СБУ. Спецоперація"
11.05 Х/ф "Білі роси"
12.50 Х/ф "Благочестива Марта"
15.35 Х/ф "Осляча шкура"
17.10 Х/ф "Дракони назавжди" (16+)
19.00 Х/ф "Інтердівчинка" (16+)
21.55 Х/ф "Галвестон" (16+)
23.45 Х/ф "Місто пороку" (16+)
2.00 "Речовий доказ"

НЕДІЛЯ, 6 ВЕРЕСНЯ

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

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.15 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. Падуа - Італія
11.25 Телепродаж
15.10 UA:Спорт (оригінал)
15.20 Реаліті-шоу "Грандіозні проекти: 

вулиця"
16.30 Т/с "Полдарк" (16+)
17.30 Бюджетники
18.55 "Супер-Чуття"
19.35 "Боротьба за виживання"
20.25 "Дикі тварини"
21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
21.40 Схеми. Корупція в деталях
22.15 Х/ф "1945" 3 с. (12+)
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, 14.00, 16.45, 

19.30, 4.35 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10 

"Одруження наосліп"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 Комедія "Свати"
21.45 "Право на владу 2020"
1.00, 2.35 Аманда пламмер у трилері 

"Повернення"

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, 21.00 "Вещдок. Особливий 

випадок"
18.00, 19.00, 1.50 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
23.55 Т/с "Спокуса" (12+)
3.15 Х/ф "Обіцянка" (16+)
5.15 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.50 

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"
21.35 Футбол. Ліга Нації УЄФА Україна - 

Швейцарія

0.10 Слідами
0.55 Т/с "Термін давності" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Термін давності" (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
12.00, 13.15 Х/ф "Другий у команді" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.25 Х/ф "Нема куди тікати" (16+)
17.00 Х/ф "Точка обстрілу" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти-зомбі
21.25 Т/с "Пес" (16+)
22.40 Т/с "Таємні двері" (12+)
23.40 Х/ф "Легіонер" (16+)
1.35 Х/ф "Останній кіногерой" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20, 12.50 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Шлях чарівника" (16+)
10.00 Х/ф "Чого хочуть жінки"
14.50, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Могутній Джо Янг"
23.20 Х/ф "Прибулець Пол" (16+)
1.20 Т/с "Підступні покоївки" (12+)
2.20 Служба розшуку дітей
2.25 Зона ночі
4.20 Абзац

СТБ.
4.30, 23.30 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
9.55 "МастерШеф - 8" (12+)
12.55, 14.50 Т/с "Тінь кохання" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.05 "СуперМама"
19.05 "Один за всіх" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Спіймати Кайдаша"
1.20 "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"
9.00 "Помста природи"
9.10, 17.20 "Загублений світ"
14.15 Х/ф "Аватар"
19.20 Т/с "Опер за викликом"
20.15, 21.25 Т/с "Звонар-2"
22.30, 0.05 Т/с "Кістки"

НТН.
6.00 М/ф "Ну, постривай!"
6.15 Х/ф "Весь світ в очах твоїх..."
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 "Один шанс із тисячі"
10.40, 22.30 Т/с "Вавилон-Берлін" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.50 "Легенди бандитської Одеси"
18.20, 3.45 "Правда життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.20 "Реальні злочинці"
0.55, 2.55 "Речовий доказ"

ЧЕТВЕР, 3 ВЕРЕСНЯ
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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.

2-К. КВАРТИРИ

СТАРЕ С., 4/4, 54,4 КВ.М, КВАРТИРА ГОТОВА 
ДО РЕМОНТУ, ПОРУЗ ЗУПИНКА, ДИТЯЧИЙ 
САДОК, ШКОЛА, МАГАЗИНИ. ТЕЛ.: 0 95 5832990

3-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
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. 

Сергія Камінського вул., 7/9 ц., не новобудова, 
67,3 кв.м, 11,6/10,3/17,7, ванна і туалет окремо, є 
балкон та лоджія, 780000 грн. Тел.: 0 96 3842328.

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 
цеглою, 2 кімнати прохідні, кухня, веранда, 25 
соток, гараж, погріб, сарай, поруч ліс, 198700 
грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

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.

Мусоргського вул., 10 соток, під будівництво, 
на ділянці є фундамент, будівельний паспорт, 
газ та світло біля ділянки. Тел.: 0 63 6518465. 

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. 

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

БУХГАЛТЕРА (громадське харчування)
АДМІНІСТРАТОРА В РЕСТОРАН
ОФІЦІАНТА В РЕСТОРАН
ПОКОЇВКУ
ІНЖЕНЕРА-ЕНЕРГЕТИКА
ТЕХНІКА-ДОГЛЯДАЧА
АВТОСЛЮСАРЯ
ВОДІЯ КАТ. В,С,D,E

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99

08 вересня 2020 року о 10.00 
працівниками ПП «Міра» будуть 
проводитись кадастрові зйом-
ки за адресою: м. Бориспіль, 
Соцмістечко, буд. 201. Просимо 
бути присутніми всіх власників 
суміжних ділянок.
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РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

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

3-к кв., р-н ринка Зоряний, 4500 грн. Тел.: 0 96 
0121246.

Здам 4-поверховий будинок для жінки. Безкоштов-
но. Назавжди. Тел.: 0 68 8405486.

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

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.

кімнату в приватному будинку, вул. Матросова, 2-х 
спальне ліжко, шафа, телевізор, інтернет, пральна, 
посудомийна машинки, гарний ремонт 3000 грн. 
Тел.: 0 96 0121246.

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.   

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Запрошуємо на роботу водія категорії «Е», 
«С1,Е», з/п від 15000 грн. Тел.: 0 63 7729558, 0 97 
5486489.

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

На мийку потрібні мийники автомобілів, навча-
ємо. Графік роботи 2/2, з/п при співбесіді. Тел.: 
0 68 3405284.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН ПОМІЧНИК 
КЕРІВНИКА-ЗАВГОСП ЗІ ЗНАННЯМ ПК, Г/Р 2/2. 
ТЕЛ.: 0 66 5977710.

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 робота в 
районі с. Горобіївка. Тел.: 0 67 2334242. 

Потрібен водій кат. «Е» (зерновоз+бортовий), 
стаж роботи не меньше 3 років. З/п 18000-25000 
грн. Тел.: 0 67 8188777. 

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

Київ
Робота та житло на еко-садибі в Київській об-

ласті! Потрібна сімейна пара з навичками та 
досвідом обслуговування заміських садиб (дім, 
сад, город 0,3 га). Активні, працьовиті, з бажан-
ням жити і працювати за містом. З/п + бонуси. 
Тел.: 0 68 1242420.  

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

Газовий котел «Житомир-3» КС-ТВ-020С, по-
тужність 22,5 квт, автоматика 710 minisiti, Італія, 
стан гарний, 2400 грн; газова колонка «thezmex-
TY 10A», 2019 р., стан ідеальний, 2500 грн. Тел.: 
0 63 6518465.

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.

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.

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 в середині приміщень. Штукатурні роботи, 
шпаклювання, оздоблення стін, поклейка обоїв, хо-
лста, декоративна штукатурка і т.п. Повний перелік 
ремонтних робіт. Тел.: 0 95 6197494, Олександр.

РІЗНЕ
Бориспіль

Втрачене свідоцтво про право власності на жит-
ло №235, видане на ім'я Йовбака Юрія Юрійовича, 
Йовбак Лідію Василівну, Йовбак Олесю Юріївну, ча-
стину на Йовбак Олену Юріївну Держплемзаводом 
«Бортничі» Бориспільського району 20 січня 1995 
року, вважати недійсним. 

Втрачений державний акт на право власності 
на земельну ділянку, серія ЯД №958711, виданий 
на ім'я Дудар Тетяни Миколаївни Бориспільським 
міськвідділом земельних ресурсів на підставі рі-
шення Бориспільської міської ради від 05.07.2007 р. 
№1494-19-V, 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 
районі. Тел.: 0 67 3173639, 0 99 2694959, 0 63 
8851779. 

Сеньківка с., Миру пров., під забудову, 44 
сотки, рівна, приватизована, на ділянці старий 
будинок, колодязь, поргіб, сарай, світло, газ по-
руч, дорога висипана, ціна договірна, торг. Тел.: 
0 63 5973244, Надія.

Полтава
Гребінка м., Гребінківський р-н, Перемо-

ги 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, необ-
хідні меблі, побутова техніка , 4500 грн+комуналь-
ні. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

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.  У вас відмінний 
настрій, який ви бажає-
те передати своїм близь-

ким. І це правильно. У відносинах 
з колегами також варто усвідоми-
ти, що істина відома не тільки вам.

ТЕЛЕЦЬ.  Можливо ак-
тивна участь друзів і рід-
них у всіх ваших справах. 

Навіть занадто активне. Пам'ятай-
те, що рішення приймати лише вам. 
Не варто особливо зваблюватися, 
заробити не вийде.

БЛИЗНЮКИ. Тиждень 
обіцяє бути ярким й наси-
ченим різними враження-

ми і подіями, зустрічами та знайом-
ствами.

РАК.   Варто подвоїти ен-
тузіазм на роботі. Началь-
ство очікує від вас відпові-

дального кроку, не розчаруйте йо-
го. Саме зараз ваша кар'єра може пі-
ти вгору. 

ЛЕВ.  Не виключені непо-
розуміння та плутанина. 
Ви можете невірно оці-

нити ситуацію та вчинки близьких 
людей. Може трапитися велике ін-
формаційне перевантаження.

ДІВА.  Робота може за-
жадати від вас додатко-
вих зусиль. Не застрягай-

те на дрібних завданнях, зосередь-
теся на найголовнішому. Удачу мо-
жуть принести нові ідеї та контакти.

ТЕРЕЗИ. Ви можете впли-
нути на своє майбутнє, як-
що будете готові ризикну-

ти й щось змінити. Варто подбати 
про те, щоб ваші плани були масш-
табні.

СКОРПІОН. З'єднавши 
натхнення із земними за-
вданнями, ви зможете до-

битися успіху й зміцнити матеріаль-
не становище. Особисте життя вас 
порадує.

СТРІЛЕЦЬ. Варто вияви-
ти активність, але не роз-
кривати всі свої плани до 

кінця й не слухати порад навколиш-
ніх, тому що власна думка може ви-
явитися корисніше будь-якої іншої.

КОЗОРІГ. Розумно не зва-
лювати весь вантаж тур-
бот на себе, а звернутися 

по допомогу до друзів або близьких 
людей. Успіх у діловій сфері буде за-
лежати від уміння домовитися.

ВОДОЛІЙ. На вас чекає 
чимало зустрічей, новин, 
поїздок по справах. Різко 

покращиться настрій, підніметься 
тонус, стане відчутно більше сил.

РИБИ.  Вам представить-
ся унікальний шанс пере-
творити супротивників в 

союзників, але діяти необхідно обе-
режно й дипломатично. Очікуйте 
важливі для вашої кар'єри події та 
новини.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 31 СЕРПНЯ - 6 ВЕРЕСНЯ


