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ВОЛОДИМИР СТРОКАНЬ 
ПРО РЕМОНТ ББЛІЛ

стор. 3

ТЕПЛОМЕРЕЖА 

З НОВИМИ 
ТАРИФАМИ?

• Триває капітальний ремонт теплових 
мереж на перетині вулиць Нижній Вал — 
Бежівка. Міняють труби 70-х років. Буде 
замінено 160 м трубопроводу. 
Вартість виконання робіт — 5,2 млн грн.

КНЯЗЬ БОРИС
ПОСПІШАЄ 
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 � ЗЕ КОМАНДА

 � СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ  � ВІДОМІ ПЕРЕМОЖЦІ
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9 вересня 
весь день на 
Європейській 
площі Борисполя 
тривали зйомки 
концертних 
номерів великого 
святкового 
концерту до Дня 
Борисполя за 
участі міських 

співочих і 
хореографічних 
колективів. 

Містяни зможуть 
подивитися 
змонтовану 
версію у запису. 
Святкового 
заходу 19 вересня 

не планується, 
оскільки 
Бориспіль за 
рівнем епідемічної 
небезпеки 
знаходиться у 
«жовтій» зоні, що 
тягне за собою 
певні обмеження. 
Тож де і коли буде 
демонструватися 

концерт, поки 
невідомо, станом 
на 10 вересня не 
оприлюднена і 
афіша свята.
У день зйомок 
бориспільці могли 
спостерігати вживу 
і виступи, і процес 
підготовки до них. 

Інна КРИНИЧНА,
фото автора

ПОДРУЖЖЯ З БОРИСПОЛЯ 
ОТРИМАЛО ГРАНТ 

4 вересня вся країна дізна-
лася імена ще 5 щасливчиків, 
які отримали грант на розвиток 
бізнесу від компанії «Епіцентр 
К» у рамках проекту «Мільйони 
добрих справ» (який проходив 
на каналі «Епіцентр» у YouTube). 

«Кожен із учасників третього 
фіналу вкладає серце та душу 
в бізнес. Відчувається їхня за-

лученість, кожен підприємець 
дійсно живе своєю справою, тому 
обрати з 10 півфіналістів лише 5 
переможців було дуже складно», 
— зазначає суддя проекту «Міль-
йони добрих справ», заступник 
генерального директора компанії 
«Епіцентр К» Володимир Гончаров. 

Серед переможців — подруж-
жя підприємців із Борисполя Єв-
ген та Юлія Омельяненко.
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Читайте «Вісті» в інтернеті, залишайте 
свої коментарі, пропозиції, беріть участь 

в обговоренні матеріалів.
WWW.I-VISTI.COM

 � ПІДГОТОВКА ДО ЗИМИ  � ЧИ НА ЧАСІ?

ТЕПЛОМЕРЕЖА: 
ПРО СЕЗОН І НОВІ ТАРИФИ

 � Бориспіль вперше за останні роки підходить до початку 
опалювального сезону з боргами за спожитий газ. Це 
ставить під загрозу вчасну подачу тепла у багатоповерхівки 
міста. Незважаючи на проблеми з оплатою, КПТМ 
«Бориспільтепломережа» готується до роботи в осінньо-
зимовий період.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Ганьба боржникам!
Бориспільтепломережі складно 

працювати влітку, адже два роки 
тому двоставковий тариф замінили 
сезонним. Тепер підприємство вліт-
ку має надходження тільки від пога-
шення боргів абонентами. Але борж-
ники не поспішають розраховувати-
ся. Понад місяць під час щотижневих 
зустрічей за участі першого заступ-
ника міського голови Миколи Кор-
нійчука, де обговорюється робота 
комунальних підприємств, звучить 
інформація, що Бориспільтепломе-

режа заборгувала за газ 11 млн грн, 
і цифра не змінюється. 

Корнійчук уточнив «Вістям», що 
минулого опалювального сезону 
було спожито газу на 65,6 млн грн, 
до сьогодні тепломережа сплати-
ла за газ 54,9 млн грн (84%), спожи-
вачі заборгували підприємству 22,6 
млн грн. 

Національна компанія «Нафто-
газ України» вимагає, щоб до 1 
жовтня борги були погашені. Без 
номінації (лімітів, які надають піс-
ля розрахунку за паливо) розпо-
чати опалювальний сезон буде не-
можливо.

Директор КПТМ 
«Бориспільтепломережа» 
Володимир ПАЛІНКА:
«Бориспільтепломежа 
займається підготовкою до 
опалювального сезону. 
Підприємство виконує роботи 
не лише за бюджетні кошти. За 
кошти КП ми поміняли 800 м 
теплових мереж. 
Мешканці часто нарікають 
на те, що при проведенні 
робіт розкопують більше, 
ніж потрібно. Поясню — це 
стосується всіх мереж які 
прокладені по Борисполю 
(теплові, кабелі, водопровід, 
каналізація, газ), бо ніхто не 

може точно вказати, де саме 
вони проходять. Хочеться, щоб 
люди не хвилювалися через 
порушення благоустрою. Усі 
роботи проводяться згідно 
чинного законодавства. Після 
завершення робіт будуть 
виконані відновлювальні 
роботи. Кошти на це 
передбачено у проектах».

«Підприємство працює на результат»
 � ПРЯМА МОВА

Двоставковий тариф
Володимир Палінка повідо-

мив, що на новий опалюваль-
ний сезон Бориспільтепломе-
режею розроблені нові тарифи. 

Їх розглядатимуть на одному з 
вересневих засідань виконавчо-
го комітету. Газ подешевшав, та-
рифи затверджуватимуться ниж-
чі. Якщо торік гігакалорія кош-
тувала понад 1700 грн, то нині 
на затвердження поданий тариф 
1,5 тис. грн. При зменшенні вар-
тості складових тарифи будуть 
зменшуватися. Подорожчання, 
можливо, потягне підвищення 
тарифів.

«Вартість опалення залежати-
ме від вартості газу в період опа-
лювального сезону, усе прив’я-
зане до цін Європи», — сказав 
«Вістям» Палінка.

На затвердження виконкому 
подано два розрахунки тарифу: 
сезонний, як нині, і двоставковий. 

При двоставковому з вартості 
послуг тепломережі виокрем-
люється абонплата, яку спожи-
вачі сплачують протягом року, а 
взимку додається плата за піді-
грів води, що залежить від вар-
тості газу. Такий тариф вигідні-
ший і споживачам (зменшує зи-
мове навантаження на гама-
нець), і тепломережі (дозволяє 
влітку отримувати кошти на під-
готовку до зими). 

«Ми зробимо все можливе, 
щоб опалювальний сезон роз-
почався вчасно і пройшов без 
критичних ситуацій. Але бага-
то залежить від дисциплінова-
ності платників», — наголосив 
Палінка.

КНЯЗЬ БОРИС ПОСПІШАЄ
Ідея встановити пам’ятник князю Борису до місцевих 
виборів-2020 викликала неоднозначну реакцію представників 
громади. Але справа рухається, незважаючи ні на що.

Ірина ГОЛУБ, фото автора

Макет пам’ятника Святому 
Борису — одному з перших 
канонізованих князів Київської 
Русі — був представлений 
у залі Бориспільського 
міськвиконкому під час 
сесійного засідання 30 червня. 
Роботу скульптора Олексія 
Пергаменщика презентували як 
один із можливих варіантів. Тоді 
на запитання кореспондента 
«Вістей» про причини поспіху 
міський голова Анатолій 
Федорчук відповів: «Хочу 
встигнути. Переконаний, якщо 
за цю каденцію ми зможемо, 
то пам’ятник князю Борису 
в Борисполі буде. Встигнути 
виготовити монумент за три 
місяці реально». 
І було зроблено все можливе, 
щоб встигнути.  6 липня 
рішенням виконавчого комітету 
міської ради оголошено 
відкритий архітектурний 
конкурс для визначення 
кращої проектної пропозиції на 
встановлення монументально-
декоративної скульптури 
Князю Борису. Відбувся 
конкурс 19 серпня 2020 року. 
Переможцем, цілком очікувано, 
став доопрацьований варіант 

Олексія Пергаменщика. 
Здається, у такому результаті 
ніхто не сумнівався. Адже 
10-тонна гранітна глиба була 
заготовлена ще до першої 
презентації макета. 
У той же час такий поспіх в 
увіковіченні постаті князя 
Бориса одностайної підтримки 
громади не отримав. За 
результатами опитування, яке 
«Вісті» провели на сторінці 
у Фейсбук щодо нагальності 
потреби встановлення кам’яної 
постаті князя Бориса, 86% із 
тих, хто проголосував, сказали 
ідеї «Ні». Навіть якщо вважати, 
що опитування газети має 
обмежену аудиторію, про 
інші спроби з боку ініціаторів 
з’ясувати думку громади 
«Вістям» невідомо.
Тож підготовка до встановлення 
пам’ятника у розпалі. Перший 
заступник міського голови 
Микола Корнійчук повідомив: 
«Зараз готовий кошторис 
і проект фундаменту під 
пам’ятник, він уже відправлений 
на державну експертизу. Потім 
буде проведено тендер в 
системі Прозоро на визначення 
виконавця робіт із будівництва 
фундаменту і приступимо до 
виконання робіт».

• За кошти міського бюджету у вересні замінено теплові мережі протяжністю 1,6 км.
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 � ПОЗИЦІЯ

«БОРИСПІЛЬСЬКА ОПЗЖ — ДІЄВА 
КОМАНДА, ЯКА ЗАСЛУГОВУЄ НА ДОВІРУ»

ПІДПРИЄМЕЦЬ, ДЕПУТАТ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДВОХ СКЛИКАНЬ, ЛІДЕР І №1 У СПИСКУ 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ» ПРО ФОРМУВАННЯ СВОЄЇ КОМАНДИ, 
ПОЛІТИЧНІ Й ГОСПОДАРСЬКІ ПРІОРИТЕТИ ТА ВПЕВНЕНІСТЬ У ПЕРЕМОЗІ НА МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ-2020.

МИКОЛА 
ГРОНА:

Тетяна ДУДЕНКО, 
фото автора

— Миколо Івановичу, перед-
виборна кампанія стартувала. 
Як голова міського осередку по-
літичної партії «За життя» ви 
ведете свою команду на вибо-
ри. Які найголовніші завдання 
ставите перед собою?

— Не буду лукавити, першим 
завданням є перемога. У цьому 
наша команда не сумнівається. 
Зараз найголовнішим є об’єдна-
ти бориспільську громаду, щоб 
кожен відчував себе частинкою 
великої родини. Спільно ми змо-
жемо відстоювати та втілювати 
прагнення жити в гідних умовах. 
Важливо забезпечити роботою та 
заробітком, гідними умовами пра-
ці мешканців Бориспільщини. 

Об’єднання робить нас сильні-
шими, тоді ми зможемо донести 
до влади наше прагнення жити у 
мирі без політичних сварок і роз-
колів. 

Необхідно вносити зміни до 
генерального плану забудови мі-
ста, активно працювати над залу-
ченням інвестицій, дбати про ка-
пітальні ремонти багатоповерхі-
вок, шкіл та дитячих садків.

Великою проблемою для гро-
мади є відсутність сміттєперероб-
ного заводу. На мою думку, їх по-
трібно декілька, і це можуть бути 
міні-заводи.

У приватному секторі Бориспо-
ля і в селах, що ввійдуть до нашої 
громади, відсутня каналізація й 
нечистоти просочуються в зем-
лю та потрапляють у її водонос-
ні пласти. Вважаємо, що одним 
із першочергових завдань є роз-
робка сучасного проекту каналі-
заційної системи та втілення йо-
го у життя.

Важливу роль у розвитку гро-
мади має забезпечення житлом 
галузевих спеціалістів: учителів, 
лікарів, працівників ЖКГ.

Особливу увагу слід приділити 
соціальному захисту дітей, людей 
з інвалідністю, пенсіонерів. 

Можливо, ці проблеми зда-
ються буденними, але без їх ви-
рішення не варто говорити про 
великі інфраструктурні та соці-
альні проекти.

— Хто увійшов до першої 
п’ятірки у партійному списку 
ОПЗЖ? Кого висуваєте до об-
ласної ради?

— Якщо чесно, ми ще працює-
мо над цим питанням. Приємно, 
що є багато бажаючих представ-
ляти нашу політичну силу. Одно-
значно це будуть дієві, автори-
тетні люди, які мають величезне 
бажання віддано працювати на 
покращення життя громади Бо-
риспільщини.

— Реформування відбулося, 
район поділено на ОТГ. Чи пла-
нуєте ви висувати когось зі 
своїх однопартійців на голову 
Бориспільської ОТГ?

— Ми розуміємо, що для запла-
нованих нами перетворень однієї 
фракції в міській раді недостат-
ньо. Потрібно вибудувати чітку 
командну роботу на всіх рівнях 
місцевої влади Бориспільської 
ОТГ. Думаємо над кандидатурою 
відповідальною, авторитетною, 
здатною зробити Бориспільщину 
ще красивішою та заможнішою, а 
проживання людей комфортним 
і щасливим.

— ОПЗЖ є опозиційною пар-
тією. До яких кроків чинної вла-
ди ваша політсила в жорсткій 
опозиції?

— Прошу звернути увагу на 
те, що ми зараз говоримо не про 
Верховну Раду чи Кабмін, а про 
місцеву владу. Перш за все, нас 
мають хвилювати проблеми саме 
нашої громади. Ми виступаємо за 
оптимізацію бюджетного процесу 
– контроль за наповненням і ви-
датками, суворе звітування, а та-
кож за активне залучення інвес-
тицій, адже у Бориспільщини є та-
кі можливості й перспективи.

Ми будемо в опозиції тоді, коли 
влада не чутиме своїх громадян, 
не забезпечуватиме громаді гідні 
та комфортні умови життя.

Загалом наша політична партія 
налаштована на співпрацю з вла-
дою та усіма політичними сила-
ми, які бажають Бориспільщині та 
Україні мирного життя.

— Що, на вашу думку, Бори-
сполю найбільше заважає роз-
виватися тими темпами, яки-
ми розвиваються сусіди, —  
Бровари, Вишневе, Софіївська 
Борщагівка, Ірпінь?

— Ні для кого не секрет, що Бо-
риспільська ОТГ буде однією з 
найбагатших в Україні. Це міря-
ючи по бюджету. А по зовнішньо-
му вигляду міста, на жаль, так не 
скажеш. 

Ми хочемо дати змогу будува-
ти наше місто підприємствам, які 
на це справді спроможні та ма-
ють техніку, робочі сили, колек-
тив, професійні вміння, а не фір-
мам-одноденкам, що витрачують 
бюджет і малюють кошториси. За 
розвиток Бориспільщини мають 
братися не ті, хто краще склав до-
кументи, а ті, що пропонують ліп-
шу ціну, кращу якість і стислі тер-
міни виконання робіт.

До розробки нових мікрора-
йонів міста необхідно запроси-
ти молодих, креативних фахівців: 
прогресивних дизайнерів, сучас-
них архітекторів, девелоперські 
компанії.

— До Бориспільської ОТГ при-
єдналися шість сільських рад. 
Чи є на сьогодні у вашому пар-
тійному списку представники 
від усіх сіл? За якими критерія-
ми підбирали людей?

— Так, у нашій команді є пред-
ставники кожної сільради, яка 
увійде до Бориспільської ОТГ, ми 
дбаємо про інтереси всіх. Критерії 
підбору прості – авторитетність 
для громади, конкретні справи. 
Якщо ця людина зарекомендува-
ла себе як ефективного управлін-
ця, має хороший досвід і розуміє, 
що потрібно громаді, то їй місце в 
нашій команді.

— На папері громади об’єдна-
ли, а що зможе їх об’єднати на-
справді? 

— Нас об’єднає реалізація 
спільних справ. А це і будівництво 

якісних доріг, і надання належних 
комунальних послуг, і поліпшення 
благоустрою, і прозорість викори-
стання бюджетних коштів. Усі ми, 
жителі міст і сіл Бориспільщини, 
прагнемо кращого життя для се-
бе й своїх дітей і онуків. Ми хочемо 
порядку, розвитку, твердої впев-
неності у завтрашньому дні. Вірю, 
що наполеглива праця над спіль-
ними проблемами об’єднає нас.

— У Борисполі ОПЗЖ має чи-
мало прихильників. Що плану-
єте робити, щоб їх стало ще 
більше?

— Конкретними справами по-
казувати, що ми – ефективна ко-
манда, яка заслуговує на довіру. 
Говорити може кожен, а працюва-
ти і діяти – одиниці. Так, ми гото-
ві до критики, усвідомлюємо, що 
не все можна реалізувати одразу. 

Але ми не ганяємося за гарними 
словами і красивими обгортками. 
Хочу, щоб нас оцінювали лише за 
справами. Так і буде.

— Головний меседж, яким 
плануєте керуватись у подаль-
шій роботі? 

— Наш меседж: «Дієва громада 
— успішна Бориспільщина». Як на 
мене, це коротко, але багато про 
що говорить. Нам завжди обіця-
ють золоті гори, розказують про 
НАТО, ЄС, про сите майбутнє, про 
те, як посадять корупціонерів, по-
долають бідність, знайдуть ліки 
від коронавірусу і т. д. 

Ми ж хочемо реальних здійснен-
них речей, а саме – зробити Бори-
спіль і навколишні села комфорт-
ними для проживання. Подумайте, 
складається враження, що ми не 
живемо, а виживаємо. Ми самодо-
статні люди і хочемо не лише важ-
ко працювати, а й гарно відпочива-
ти. Ми хочемо пити якісну воду, їс-
ти смачну екологічно чисту їжу, не 
мерзнути взимку і не хвилюватися, 
що раптово вимкнуть світло. Ми хо-
чемо жити під мирним небом, ви-
ховувати дітей і бавитися з онука-
ми. Хіба це багато? Хіба ми, працю-
ючи зранку до ночі, цього не за-
слуговуємо? Для нас важливо, щоб 
кожен член громади зміг почувати-
ся безпечно і впевнено дивитися у 
завтрашній день.

ДОСЬЄ
МИКОЛА ІВАНОВИЧ ГРОНА 
народився 1960 року у селі 
Рогозів Бориспільського району 
в багатодітній сім’ї. 
Навчався у Рогозівській школі, 
з відзнакою закінчив Київський 
автодорожній інститут, отримав 
військову освіту. 
У 1984-1988 рр. – інженер, 
начальник відділу експлуатації 
№ 13212 Бориспільського 
автомобільного парку.
Із 1989 по 1991 рр. – 
інструктор, начальник відділу 
Бориспільського міськкому КПУ.
У 1991-1997 рр. працював 
механіком у ВАТ «ПМК-13». Із 
1997 року й донині займається 
підприємницькою діяльністю, 
засновник ПП «АВТОСЕРВІС».
Депутат Бориспільської міської 
ради двох скликань.
Партійність: ПП «ОПЗЖ», 
голова партійного осередку в 
Борисполі з березня 2020-го. 

« Наш меседж: «Дієва громада — успішна 
Бориспільщина». Ми хочемо порядку, розвитку, 

твердої впевненості у завтрашньому дні».

м. Бориспіль, вул. Київський 
Шлях, 83, каб. 205 
Телефон: 093 211 19 96

АДРЕСА  ШТАБУ
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 � ПОЗИЦІЯ

 � БУДЬ ЗДОРОВ!

АНДРІЙ ПОЛЯНИЦЯ 
ЙДЕ НА ВИБОРИ З ПП «НАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНИ»

ДОСЬЄ
Андрій Вікторович ПОЛЯНИЦЯ, 40 років. 
Родом зі Львівщини. Разом з родиною мешкає в 
Борисполі. 
Освіта вища – інженер-механік зварювального 
виробництва, закінчив Чернігівський політехнічний 
університет та має диплом Академії адвокатури 
України за фахом Юрист. 
Приватний підприємець, разом із дружиною 20 років 
займаються бізнесом: організували власну справу 
в сфері будівництва (зведення будинків, офісів, 
котеджів, ремонтні роботи). 
Очолює міську організацію політичної партії 
«Народний Рух України», є головою Київської обласної 
крайової організації ПП.
На вибори-2020 йде в депутати Бориспільської ОТГ від 
міської організації ПП «Народний рух України».

Андрій Поляниця активно займається громадською діяльністю та 
волонтерством на Бориспільщині, неодноразово був на передовій 
військових дій на сході України. На місцевих виборах-2020 
веде очолювану ним міську ПП «Народний рух України» у раду 
Бориспільської ОТГ, він №1 у партійному списку. 
Співрозмовник переконаний: якою б не була влада, її потрібно 
змінювати кожні п’ять років, це зменшить корупційну 
складову. Відомо, що статутом партії «Народний рух України» 
регламентуються процеси головування у ПП і обов’язкова 
звітність — таку ж систему потрібно впроваджувати і в місцевому 
самоврядуванні. 

Оксана ПАВЛОВА, фото Наталія ТОКАРЧУК

— Назвіть ключові моменти 
передвиборчої програми місь-
кої ПП «Народний рух України», 
які передбачають зміни у Бо-
рисполі та селах ОТГ після ви-
борів. 

— ПО-ПЕРШЕ, одна з голов-
них проблем – транспортне 
сполучення та пасажирські пе-
ревезення. Поки у Борисполі та 
сусідніх селах немає достатньої 
кількості робочих місць і люди 
змушені їздити на роботу в Київ, 
влада має забезпечити зручне й 
доступне транспортне сполучен-
ня зі столицею шляхом перемо-
вин з перевізниками або за ра-
хунок створення комунального 
транспорту. Потрібні зручні нові 
автобуси для пасажирів, обов’яз-
ково слід враховувати потреби 
людей пільгових категорій і осіб 
з інвалідністю. Транспортна про-
блема є і зі сполученням міста з 
аеропортом. 

ПО-ДРУГЕ, проблема насе-
лення – необґрунтовані кому-
нальні тарифи. Оплату за ко-
мунпослуги можна зробити при-
йнятною за рахунок аналізу ці-
ноутворення, щоб пересічний 
мешканець чи пенсіонер могли 
безболісно сплачувати комунал-

ку. Люди жаліються на якість пит-
ної води, особливо у будинках, 
де старі водопровідні труби, тож 
влада повинна планувати заміну 
давно зношених інженерних ме-
реж. 

ПО-ТРЕТЄ, питання електро-
постачання. Бориспіль розбудо-
вується і електромережі не ви-
тримують навантаження. Наслі-
док – перепад напруги та час-
ті відключення. Але відомо, що 
електроопори, що належать Ки-
ївобленерго, розташовані на зем-
лях міської ради, тож підприєм-
ство повинно сплачувати висо-
ку орендну плату. За рахунок цих 
коштів і фінансування з міського 
бюджету слід розробити план ре-
конструкції електромереж та бу-
дівництва додаткових розванта-
жувальних підстанцій, інакше на 
нас чекає колапс.

ПО-ЧЕТВЕРТЕ, потрібно роз-
вантажити вул. Київський 
Шлях, а це – будівництво об’їз-
них доріг навколо Борисполя. Та-
кож збудувати хоча б три підзем-
них переходи на вул. Київський 
Шлях, як у Європі. Це дорого, але 
це світова практика, ідею можна 
втілити, залучивши кошти інозем-
них партнерів, наприклад, Банку 

реконструкції та розвитку. 
Слід посилити лобіювання мі-

стом будівництва об’їзної доро-
ги, бо на одній із недавніх нарад 
у КОДА за участі автодору з роз-
гляду перспективного плану спо-
рудження великої кільцевої до-
роги, що проходитиме і через Бо-
риспільську ОТГ, не були присутні 
представники влади Борисполя. 

ПО-П’ЯТЕ, вирішення про-
блем сіл ОТГ. Це функціонування 
і ремонти об’єктів соціальної сфе-

ри та культурного дозвілля. Також 
важливо не допустити «дериба-
ну» сільських земель. 

Розроблення плану розвит-
ку Бориспільської ОТГ з виділен-
ням земель під промисловість із 
метою залучення інвестицій для 
будівництва виробничих потуж-
ностей і створення нових робо-
чих місць. Головна запорука до-
бробуту Бориспільської ОТГ – це 
розвиток економіки, тоді будуть 
і гарні дороги, і нові школи, і са-
дочки, і спортивні комплекси. 

« НАША МЕТА — активна участь у розбудові Бориспільської 
об'єднаної територіальної громади». 

• Потрібна професійна 
команда у місцевій владі. 

• Настав часу РУХУ 
вперед із ПП «Народний 
рух України».

Штаб працює за адресою: 

м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 76б, 
оф. 101

ПРО КІЛЬКІСТЬ ЛІЖОК 
ДЛЯ ХВОРИХ НА COVID-19
Ситуація. МОЗ України планує 
збільшити кількість ліжок 
для хворих з COVID-19 із 35 
до 50 тисяч. Таке рішення 
прийняли через погіршення 
епідеміологічної ситуації. 

Джерело: директор 
КНП «Бориспільська 
багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування» 
Олександр Щур

Пряма мова ЩУРА: «Наш 
заклад знаходиться у третій 
черзі щодо розміщення хворих 
на коронавірус. Перша черга – 
це Переяславська лікарня, де є 
300 ліжок для таких хворих, але 
заповнені 60.
Друга черга – медичний заклад 
Яготина. Щодо Бориспільської 
БЛІЛ, то відділення, котре 
ми свого часу підготували 

для розміщення хворих на 
COVID-19, забезпечене всім 
необхідним для лікування 
інфікованих. Маємо балони 
з киснем. Інформація про 
необхідність збільшення 
ліжок для хворих на COVID-19 
станом на 8 вересня до нас не 
надходила». 

Джерело: завідуючий 
Бориспільським міжрайонним 
відділом лабораторних 
досліджень Андрій Веремій.

Пряма мова ВЕРЕМІЯ: 
«Коронавірусна інфекція 
на сьогодні набула статусу 
атипічної пневмонії. І поки 
на Україні не перехворіє нею 
27-28 млн громадян, вірус не 
відступить ще 3-4 роки. Коли в 
країні виробиться колективний 
імунітет, вірус послабшає».

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН У «ЖОВТІЙ» ЗОНІ
Відповідно до рішень 
Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних 
ситуацій (протокол №28 від 
03.09.2020 року),  Київської 
обласної комісії з питань 
техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних 
ситуацій (протокол №25 
від 04.09.2020) з 00 години 
07 вересня 2020 року для 
Бориспільського району 
встановлено «жовтий» рівень 
епідемічної небезпеки 
поширення  COVID-2019.
У жовтій зоні додатково до 
протиепідемічних обмежень, 
установлених для «зеленого» рівня 
епідемічної небезпеки  (проведення 
масових заходів з не більше як 1 
особою на 5 кв. м, перевезення 
пасажирів у громадському 
транспорті лише на сидячих місцях)
ЗАБОРОНЕНО:
• відвідування сторонніми 
особами установ і закладів 
соціального захисту, в яких 
тимчасово або постійно 

проживають/перебувають 
громадяни похилого віку, 
ветерани війни і праці, особи з 
інвалідністю, особи зі стійкими 
інтелектуальними або психічними 
порушеннями, установ і закладів, 
що надають соціальні послуги 
сім’ям/особам, які перебувають 
у складних життєвих обставинах, 
крім установ і закладів, які 
надають соціальні послуги 
екстрено (кризово);
• діяльність хостелів;
• роботу після 24-ї та до 7-ї 
години розважальних закладів 

(нічних клубів), а також суб’єктів 
господарювання з надання 
послуг громадського харчування 
з організацією дозвілля або без 
нього (ресторанів, кафе, барів, 
закусочних, їдалень, кафетеріїв, 
буфетів тощо), крім діяльності 
з надання послуг громадського 
харчування із здійсненням 
адресної доставки замовлень та 
замовлень на винос;
• проведення масових заходів 
в закладах громадського 
харчування у кількості більш як 
20 осіб та більше однієї особи на 
10 кв. метрів.
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«ХВИЛЮЄ, ЩО НЕ ПОБУДУВАЛИ 
НОВИЙ ЛІКУВАЛЬНИЙ КОРПУС»

 � ДЛЯ ГРОМАДИ

ЧИ ЗАВЖДИ, ГОЛОСУЮЧИ НА МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ, ВИБОРЕЦЬ ЗАМИСЛЮЄТЬСЯ, ЯКУ КОРИСТЬ 
ПРИНЕСЕ МІСТУ ЧИ СЕЛУ КАНДИДАТ У ДЕПУТАТИ ЧИ ПРЕТЕНДЕНТ НА ГОЛОВУ ГРОМАДИ. ПІЗНІШЕ, 
КОЛИ ДОВОДИТЬСЯ ЗВЕРТАТИСЯ ДО ДЕПУТАТА ОКРУГУ З ПРОБЛЕМОЮ, ВИБОРЕЦЬ ОЦІНЮЄ 
ПРАВИЛЬНІСТЬ СВОГО ВИБОРУ. 

ВОЛОДИМИР 
МЕЛЬНИК:

Звіт депутата

Володимир Мельник — директор товариства «Ольвія», є 
депутатом міської ради вчетверте, нині його виборчий округ № 
2, він – член постійної комісії з питань планування бюджету й 
економічної реформи. Обирався до Київської обласної ради. У 
розмові з «Вістями» ділиться, які питання свого округу вдалося 
вирішити за майже п’ять років, а які – ні.

Лідія ЗАХАРЧЕНКО, 
фото Ігор РОМАНЕНКО

— Володимире Йосиповичу, що 
скажете як депутат і водій про 
необхідність будівництво малої 
окружної дороги?

—  Це мені болить. Скажу як бі-
олог: джерелом 80 % викидів ре-
човин-забрудників у повітря є ав-
томобілі. Гази, які виділяються 
внаслідок спалювання палива у 
двигунах, містять понад 200 най-
менувань шкідливих речовин, у то-
му числі канцерогени. Нафтопро-
дукти, залишки від стертих шин і 
гальмівних колодок, сипкі і пилові 
вантажі, хлориди, які використо-
вують для посипання доріг взимку, 
забруднюють повітря, придорож-
ні зелені смуги і водні об’єкти. Цим 
завдається шкода здоров’ю насе-
лення. До 100 тисяч авто за добу 
проходять через місто.

Як бути? Будувати малу об’їзну 
дорогу! Я її бачу так: облаштувати 
поворот перед «Епіцентром» (вул. 
Горбатюка) і далі з виїздом на вул. 
Запорізька до залізничного вокза-
лу в бік Іванкова. Вартість такої до-
роги приблизно 30 млн грн. Я спіл-
кувався з керівництвом служби ав-
тодоріг і мене запевнили, що з цим 
проблем не виникне. Потрібне 
звернення від імені міської ради до 
служби автомобільних доріг облас-
ті через погодження на обласному 
рівні. Я порушував неодноразово 
це питання на сесії міськради, але 
моя пропозиція не знайшла відгуку. 

Згоден, є необхідність будівниц-
тва великої об’їзної, але розмови 
Укравтодору з іноземними кон-
сультантами ведуться вже понад 
рік. Вартість дороги — 350-400 млн 
грн. Коли вона буде? 

Ми чуємо з центральних ЗМІ, що 
уряд виділяє на будівництво доріг 
країни 75 млрд грн, тому треба сту-
кати в КМУ, спілкуватися з депута-
тами Верховної Ради України, і я 
як депутат готовий долучитися до 
цього процесу.

— Що зроблено на окрузі за ни-
нішню каденцію? 

— Я завжди на зв’язку з вибор-
цями, дослухаюся до пропозицій, 
вирішую питання округу та грома-
ди: від благоустрою, облаштування 
територій до особистих скарг чи 
заяв. Зустрівся з тисячами вибор-
ців, багатьом сприяв у отриманні 
матеріальної допомоги з місько-
го бюджету майже на 0,5 млн грн. 

У Соцмістечку (вул. Бабкіна — 
Київський Шлях), де мешкають ве-
терани, диспетчери, пілоти, зро-
блена красива паркова зона, дитя-

чий та спортивний майданчики. На 
вул. Бабкіна, 13 позаминулого ро-
ку встановлено дитмайданчик. Є і 
проблеми: будинок знаходиться на 
землях Міноборони, і тому зроби-
ти більше через відсутність тери-
торії неможливо. На вул. Київський 
Шлях, 11 закладений сквер, там 
милують око старі дерева, встанов-
лений воркаут, зроблені доріжки, 
освітлення, лавочки – все для до-
звілля мешканців.

Спільними зусиллями депутатів, 
міського голови Анатолія Федор-
чука проведено очищення Кня-
жицького озера, тепер там відпо-
чивають люди, неподалік висадже-
ний молодий парк. 

На вул. Броварській побудова-
ний спортмайданчик і виконано 
капремонт тротуару. Там мешкає 
шанована людина, спортсмен, май-
стер спорту міжнародного класу 
Сергій Шевченко, і такий майдан-
чик був потрібний. На цій же ву-
лиці ми виявили «безгосподарну» 
підстанцію, яка за моїм із мешкан-
цями зверненням була закріпле-
на за Бориспільським РП «Київо-
бленерго» і зараз забезпечує по-
треби жителів будинків. Ситуація з 
електропостачанням поліпшилася. 
У будинках № 26, 28, 32 здійснено 
капремонт покрівлі.

На вул. Глібова наведено поря-
док. Гаражі-бараки біля залізнич-
них колій пам’ятаєте? Там тепер 
лад, чистота, територія загородже-
на парканом, встановлено сміттєві 
майданчики. Через неодноразові 
звернення до міської ради оформ-
лено у власність громадянам май-
же 250 гаражів. 

Мною докладено зусиль, щоб бу-
ла зроблена дорога на вул. Заліз-
ничній та вул. Авіаторів.

Болючим питанням був ремонт 
даху житлового будинку на вул. Глі-
бова, 1. Йому понад 40 років, меш-
кають там люди похилого віку, які 
не мали змоги профінансувати 
свою частину ремонту (відповідно 
до умови дольової участі). Завдя-
ки наполегливій роботі будинко-
вого комітету, який очолює Юлія 
Самофал, та проведеним перемо-
винам з міською владою, пробле-
му було вирішено, і 10 вересня ре-
монтні роботи розпочалися. Пла-
нуються біля цього будинку і ди-
тячий та спортивний майданчики.

Також спільними зусиллями з іні-
ціативною групою мешканців мі-
крорайону зупинено намагання 
будівництва на зеленій зоні біля 
території будинку № 11 на вул. Ки-
ївський Шлях торгівельно-офісно-
го центру.

— Ви депутат чотирьох скли-

кань. Обиралися і як мажори-
тарник, і за партійними закри-
тими та відкритими списками. 
Скажіть, який варіант для ви-
борця на місцевому рівні ефек-
тивніший? 

— Переваги і недоліки мають 
обидві системи. Думаю, вдалішою 
для таких міст, як Бориспіль, є ма-
жоритарна система, коли забез-
печується тісний зв'язок депута-
та як представника певної партії 
з виборцями. Натомість виборці 
округу повинні мати право, у разі 
зловживання чи невиконання де-
путатом обов’язків, ініціювати йо-
го відкликання. Виборець має зна-
ти, кого обирає. 

— А яка ваша думка щодо те-
риторіальної реформи?                                                                                           

— Будь-яка реформа повинна 
бути для покращення умов життя 
громадян, тому й нещодавні зміни 
територіального устрою повинні 
забезпечити соціальний і еконо-
мічний збалансований розвиток 
територій. Краще, щоб місто і ра-
йон об’єдналися. Із великим бю-

джетом можна вирішувати питан-
ня території комплексно. 

— Що важливо для розвитку 
Бориспільської громади сьогодні?

— Перед містом є кілька викли-
ків, зокрема, проблема екологіч-
ної безпеки, пов’язаної не тільки з 
транспортом. Не розв’язується пи-
тання сміттєвого полігону, переда-
ного в оренду приватній особі, і 
звезене з Києва сміття накопичи-
лося на рівні 10-поверхового бу-
динку. Треба знайти підстави для 
розірвання договору. Чомусь ви-
конавча влада не займає активної 
позиції щодо врегулюванню ситу-
ації. Але я переконаний: на перед-
виборчих перегонах усі кандида-
ти, у тому числі й ті, хто сьогодні 
має владні повноваження, будуть 
гарантувати чи «побудувати сміт-
тєпереробний завод», чи «закри-
ти полігон».

Хвилює, що не побудували но-
вий лікувальний корпус, хоча кош-
ти міського бюджету дозволяють це 
зробити. Ремонт ББЛІЛ проведено, 
але ж це РЕМОНТ. У старих примі-

щеннях залишаться терапевтичне і 
неврологічне відділення. Є прикла-
ди Ковельської райлікарні, де фа-
хівці проводять прекрасні опера-
ції з трансплантації органів. Лікарня 
обладнана сучасною апаратурою 
МРТ, КТ, ангіографом. Радують при-
клади медиків із Золотоноші. Там 
проводяться операції із заміни суг-
лобів в рази дешевше, ніж у Києві. 
Це прорив у вітчизняній медицині. 
Чому б ББЛІЛ не запозичити досвід? 
Потрібно створювати для роботи 
відповідні умови. А все починалося 
оптимістично: гарний проект ліку-
вального корпусу, але попередній 
голова РДА приймає рішення не бу-
дувати. Цим шляхом пішов і тодіш-
ній голова КОДА Бно-Айріян, який 
теж був проти будівництва. А про-
грала від такого рішення бориспіль-
ська громада. 

Надзвичайно важливою пробле-
мою є робота швидкої допомоги. 
Нещодавно у Борисполі був випа-
док, коли на вулиці стало зле лю-
дині — тренеру з футболу. Він зне-
притомнів, перехожі викликали 
швидку, яка приїхала лише через 
27 хв аж із Переяслава. За цей час 
чоловік тричі приходив до тями, 
але не дочекався професійної до-
помоги лікарів і помер. Я обгово-
рював цей випадок із керівником 
Броварської філії станції екстреної 
медичної допомоги, яка приїзди-
ла до Борисполя на моє прохан-
ня. За її словами, за нормативами 
на кожні 10 тисяч населення має 
працювати одна машина з брига-
дою лікарів. Тобто на Бориспіль і 
район мають бути 14 машин швид-
кої допомоги, натомість виділено 
лише чотири. Це обурює! Питання 
має вирішуватися на рівні області, 
держави, адже Бориспіль сплачує 
мільйони до державного бюджету. 

Хвилює також хаотичне будів-
ництво багатоповерхівок, тор-
гових центрів, особливо вздовж 
центральної вулиці. Я за розвиток 
міста, створення робочих місць, 
залучення інвестицій, що призве-
де до зростання доходів місцево-
го бюджету та покращення якості 
життя в місті. Але таке будівництво 
не повинно перешкоджати ком-
фортності мешканців. Наприклад, 
я виступав категорично проти ви-
рубки дерев вздовж вулиці Київ-
ський Шлях під час зведення чер-
гового торгового центру. 

Європейський досвід розвитку 
місцевих громад показує, що не-
обхідно збільшувати відсоток зе-

« Дякую кожному 
мешканцю міста, 

що він своєю працею 
вносить вклад у його 
розвиток!»

«Я завжди на зв’язку з виборцями, дослухаюся до 
пропозицій, вирішую питання округу та громади».
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Актуально

лених насаджень. Щодо житлової 
забудови, то є сенс подумати над 
малоповерховим будівництвом 
на зразок європейських стандар-
тів. Знаю, що за рекомендаціями 
ЄС недоцільно зводити житлові 
будинки вище сьомого повер-
ху, оскільки їх визначено як не-
комфортні і такі, що знижують рі-
вень здоров’я та якість життя лю-
дей. Турбує відсутність очисних 
споруд, адже каналізаційні стоки 
скоро нікуди буде подіти.

Управління розвитком міста 
мало б бути ефективнішим. На-
приклад, у бюджеті станом на 
01.01.2020 року залишилося нео-
своєними майже 260 млн грн. Ін-
фляція, здорожчання матеріалів, 
робіт і послуг «з'їдають» кошти.

Це є результатом відсутності в 
місті достатньої кількості проек-
тів регіонального розвитку, які 
могли б бути підтримані за кош-
ти бюджету. За умови продуманої 
політики ці кошти можна було б 
направити на будівництво лікар-
ні, школи, утеплення житлового 
фонду, модернізацію комуналь-
них підприємств (тепломережі, 
водоканалу, комунгоспу), ство-
рення комунального автотран-
спортного підприємства, закупку 
електроавтобусів, про що я нео-
дноразово наголошував на сесіях 
міськради. Слід залучити інвесто-
ра для будівництва сміттєпере-
робного заводу.

Скільки розмов точилося про 
спорудження будинку ветеранів? 
Але для більшості депутатів це не 
є цікавим.

— Ви керівник відомого в мі-
сті товариства «Ольвія»: чи 
відчули підтримку як підприє-
мець на державному рівні?

— Не приховую: чекав, спо-
дівався на зміни, зокрема спро-
щення податкового обліку та 
звітності для підприємств. На-
приклад, впровадження касових 
апаратів для ФОП, переконаний, 
не стимулюватиме малий бізнес 
до розвитку. Для його обслугову-
вання потрібно взяти на роботу 
кваліфікованого фахівця, бухгал-
тера. Моя пропозиція — збіль-
шити щомісячий єдиний внесок 
пропорційно до об’ємів доходів: 
від тисячі до 5 тис. грн для малих 
підприємців. 

У цивілізованих країнах біз-
нес під невеликі відсотки отри-
мує кредити і розвивається. У нас 
знаходять причини, аби підприє-
мець не міг його отримати. У мене 
був намір взяти державний кре-
дит і реконструювати приміщення 
під культурно-спортивний заклад, 
але заважає низка бюрократич-
них вимог, які блокують надання 
кредиту. Здавалося б, гарна ідея, 
але ні, держава не допоможе.

Прикро те, що молодь їде з 
України. Кажете, ніде заробити? 
На ринку праці у нас прогалини. 
Для прикладу, Бориспіль. Тут тор-
гівля на висоті, а побутові послу-
ги? Бракує кваліфікованих спеціа-
лістів робочих професій. Потрібно 
створювати для підприємця ви-
гідні умови, аби людина працюва-
ла чесно і розвивала свою справу.

— Що бажаєте сказати на 
завершення каденції?

— Перш за все, щиро подя-
кувати виборцям за співпрацю 
— це їхньою працею і коштами 
розвивається Бориспіль. А та-
кож попросити вибачення за ко-
лег-депутатів, бо через політич-
ні розбірки часто забувалися пе-
редвиборчі обіцянки. Тож до 25 
жовтня є над чим замислитися.

• Володимир Шалімов, голова правління ПрАТ «Агробудмеханізація», завжди 
підтримує проведення спортивних заходів у Борисполі.

12 ВЕРЕСНЯ — ДЕНЬ ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ!
Зі святом, шановні жителі та спортсмени Борисполя, тре-

нери та працівники фізкультурно-оздоровчої та спортивної 
роботи, громадські активісти, ветерани спортивного руху, 
вболівальники, прихильники здорового способу життя.

БОРИСПІЛЬ — ЦЕ...
2 Олімпійські чемпіони, 
46 чемпіонів та призерів 
чемпіонатів світу та Європи, 
6 заслужених майстрів спорту, 
7 заслужених тренерів України, 
50 спортсменів-майстрів 
міжнародного класу, 
137 майстрів спорту, 
понад 20 тисяч спортсменів, 
що виконали нормативи 
масових спортивних розрядів і 
десятки тисяч, що займаються 
фізкультурою та спортом.
До послуг населення 
й спортсменів — 
чотири стадіони, 71 
спортмайданчик, 11 
спортзалів, 7 тренажерних 
залів.

БОРИСПІЛЬ Є ОДНИМ 
ІЗ ВЕДУЧИХ МІСТ 
ЗА СПОРТИВНИМИ 
ПОКАЗНИКАМИ В ОБЛАСТІ Й 
ДЕРЖАВІ. 

Усі спортивні досягнення 
здобуті завдяки громадським 
і штатним інструкторам, 
методистам, тренерам та всім 
працівниками, які причетні до 
розвитку фізичної культури 
і спорту. Велику підтримку 
Бориспіль отримав від міських 
депутатів, міського голови та 
його заступників, управлінь 
міської ради.
Бориспільський міський центр 
спорту та фізичного здоров’я 
населення, Бориспільська 
міськрайонна рада ФСТ «Колос» 
щиро вітають всіх із професійним 
святом — Днем фізичної культури 
та спорту України. 
Це свято багатомільйонної, 
дружньої та самовідданої своїй 
справі армії мешканців нашої 
країни є яскравим прикладом 
того, як потрібно любити державу, 
піднімати її імідж на міжнародній 
спортивній арені, виховувати 
здорову націю.

Широ бажаю кожному з вас  
здоров’я, щастя, успіхів на 
спортивному поприщі та в 
житті в цілому, сімейного 
благополуччя, досягнення 
цілей та звершення ваших 
мрій, миру та добра нашій 
державі.

Із повагою заслужений працівник фізичної культури і спорту 
України, член міської політичної партії «Наш край» 

Микола КОСТЯНЕЦЬ

• 6 вересня відбувся футбольний турнір серед батьків спортсменів, які займаються футболом у секціях міста.

НА 103 МЛН 
БІЛЬШЕ, 
НІЖ ТОРІК
За січень-серпень поточного 
року до загального фонду 
обласного бюджету Київської 
області (без урахування 
міжбюджетних трансфертів) 
надійшло 1 млрд 629 млн грн. 
Це 94,6 % від запланованого 
та майже на 103 мільйони 
гривень більше, ніж за той 
же період торік. Про це 
повідомив голова Київської 
ОДА Василь Володін під час 
онлайн брифінгу 9 вересня.

«Темп приросту фактичних 
надходжень ПДФО зріс на 
69 мільйонів гривень. А 
надходження податку на 
прибуток підприємств склали 
258,2 млн грн, або майже 109 % 
від плану», – розповів очільник 
Київської ОДА.

Як зазначив Володін, плата 
за надання адміністративних 
послуг становить 113 %, що 
у гривнях становить 7,2 млн 
приросту. Інші надходження 
склали 89 млн грн, що становить 
110,5 % до плану на звітну дату.

На фінансування установ 
соціально-культурної сфери, 
соціального захисту населення 
та державного управління за 
звітний період із загального 
фонду обласного бюджету 
направлено 1 млрд  436 
млн грн, в тому числі на 
утримання установ освіти, 
охорони здоров’я, культури та 
мистецтва, фізичної культури і 
спорту, соціального захисту та 
соціального забезпечення.

Прес-служба КОДА
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 � РОБОЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

КОЛЕКТИВ ДПТНЗ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ» ЗЛАМАВ СТЕРЕОТИПИ 
ЩОДО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАКЛАДУ І ВИЙШОВ НА НОВИЙ РІВЕНЬ ДІЯЛЬНОСТІ: 
ПАРАЛЕЛЬНО З ДЕРЖАВНИМ ФІНАНСУВАННЯМ ВІДЧУТНИМИ Є НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ 
ВІД ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ.

ВОЛОДИМИР 
ДИНЬКО:

«БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 
ЛІЦЕЙ «БУРСОЮ» НЕ НАЗВЕШ» 

Освіта

Юлія ГАМАН

— Володимире Анатолійови-
чу, як живе ліцей сьогодні, чим 
можете похвалитися?

— Прийшовши на посаду ди-
ректора ДПТНЗ «Бориспіль-
ський професійний ліцей» бага-
то років тому, максимум зусиль я  
спрямував на активізацію прак-
тичної діяльності учнів, яка то-
ді проходила мляво. Ми прове-
ли капітальні ремонтні роботи в 
усіх приміщеннях закладу. Має-
мо і зварювальників, і малярів, і 
столярів. Ліцей набув достойного 
вигляду, але ми не зупиняємося і 
продовжуємо роботу в цьому на-
прямку. Сьогодні ДПТНЗ «Бори-
спільський професійний ліцей» 
«бурсою» не назвеш.

— Є інформація, що у ліцеї 
військово-патріотичний роз-
виток здобувачів освіти та 
слухачів посідає одне з чільних 
місць у системі освітньо-ви-
ховної роботи.

— Мова, мабуть, про військо-
во-патріотичний центр, який на 
базі закладу функціонує майже 
рік і має свій сервіс і потужну ін-
формаційну базу про кожного 
загиблого участика АТО (ООС) 
із Київщини. Тобто, інформація 
про загиблих воїнів АТО (ООС) із 
міст і сіл Київщини, зібрана шля-
хом пошукової роботи, направ-
ляється до цього центру, де й 
зберігається. До пошукової ро-
боти залучається молодь з усі-
єї області.

Центр знаходиться в окре-
мому приміщенні, що має кіль-
ка локацій. Це, зокрема, сті-
на пам’яті з фото загиблих вої-
нів АТО (ООС) області. Діє клуб 
військово-патріотичного спря-
мування «Боривітер», який має 
свої герб і статут.

Пишаємося, що на території за-
кладу облаштовано зручний тир 
(звичайний і лазерний) і смугу пе-
решкод. Організатором є Валерій 
Федорович Гудзь, який до того, 
як у березні 2014-го був призва-
ний до лав ЗСУ, викладав військо-
ву підготовку у нашому закладі. 

Члени клубу – переважно учні 
ліцею. Але вступити в нього мо-
жуть усі бажаючі. На території 
ДПТНЗ «Бориспільський профе-
сійний ліцей» часто відбуваються 
збори таких клубів і проводяться 
кількаденні змагання. Якщо учас-
ників небагато, то на території за-
кладу, якщо більше — з виїздом 
на полігон в с. Дівички. Учасни-

ки змагаються у метанні гранат, 
стрільбі з військової зброї, демон-
струють вишкіл із бойових технік, 
є тренувальні стрибки з парашу-
том тощо.

— Багато бажаючих вступи-
ти до цього клубу?

— Так, ще й відбір проводи-
мо серед бажаючих. Не кожен 
може потрапити, бо потрібні фі-
зична підготовка, елементарні 
знання історії рідного краю, па-
тріотичні переконання, націо-
нальна свідомість. Боривітрів-
ці мають доступ до зброї, тому 
важливим фактором є психоло-
гічне здоров`я. 

Клуб має насичений план ро-
боти. Часто проводяться зустрі-
чі з бойовими офіцерами, солда-
тами, які воювали на сході Украї-
ни. Після закінчення ліцею багато 
членів клубу «Боривітер» йдуть 
на контрактну службу. 

— Як заклад пережив каран-
тин і розпочав новий навчаль-
ний рік?

— У зв’язку з карантином про-
ходження ліцеїстами виробничо-
го навчання та виробничої прак-
тики ми замінили продовженням 
теоретичного навчання дистан-
ційно. Зараз частина здобува-
чів освіти проходить виробничу 
практику на підприємствах, а то-
му в закладі менше скупчення лю-
дей. До початку навчального ро-
ку при вході поставили дезінфіку-
ючу рамку.

— Як, окрім державного фі-
нансування, заклад заробляє?

— Останні два роки Департа-
мент освіти і науки КОДА фінан-
сує ліцей. У попередні роки було 
скрутно. Гроші надходили на заро-
бітну плану і комунальні послуги, 
все інше мали купувати і робити за 
зароблені кошти. Сьогодні у нас є 

свій рахунок, куди надходять кош-
ти спеціального фонду за платні 
послуги, надані закладом. Крім 
безкоштовного навчання, ми на-
даємо й платні освітні послуги. Це 
здобуття другої професійної осві-
ти, короткотермінові курси, курси 
водіння автотранспортних засобів, 
проходження виробничої прак-
тики ліцеїстами на підприємствах 
регіону, проживання для приїж-
джих та гостей міста на короткий 
термін у нашому гуртожитку. Ми 
співпрацюємо із Центром зайня-
тості, який направляє нам дорос-
ле незайняте населення для отри-
мання другої професії. Соцслужба 
направляє до нас демобілізованих 
АТОвців, що хочуть отримати чи 
змінити професію.

— Був час, коли профтехо-
світу хотіли передати у під-
порядкування місцевих органів 
влади. Як зараз?

— Коли йшлося про передачу 
закладів, багато місцевих адмі-
ністрацій заговорили про те, що 
утримувати заклади ПТО вони не 
зможуть, а тому постало питан-
ня про їх закриття. Тому виріши-
ли залишити заклади ПТО у під-
порядкуванні області. Проте ве-
ликим містам, як Київ і Харків, 

передали право управління за-
кладами, але не майно. А ми один 
із небагатьох закладів, який має 
державний акт на землю та свідо-
цтво власності на будівлі.

— Зараз представники робіт-
ничих професій виїжджають за 
кордон на заробітки. Яким є за-
пит у нас на таких спеціалістів?

— Давно є нестача представ-
ників робітничих професій. По-
пит підприємств на кваліфікова-
них робітників збільшився. Якщо 
раніше були затребувані фахівці 
з комп’ютерної справи, то тепер 
зварювальники, маляри, штукату-
ри... Хочу зауважити: якщо хтось 
із випускників 9-х чи 11–х класів 
не визначився із продовженням 
навчання чи працевлаштуван-
ня, запрошуємо їх до нашого лі-
цею. Цьогорічний набір здобува-
чів освіти продовжено до 01 ли-
стопада.

— Скоро вибори до місцевих 
рад. Вас не запрошували полі-
тичні сили до своїх лав?

— Ні, я не прихильник політич-
них ігрищ. Моя мета – покращити 
функціонування ліцею, створи-
ти умови для нового рівня роз-
витку.

Усі приміщення ліцею (навчальний корпус, майстерні, гуртожиток) 
відремонтовані, ліцей є власником цих та прилеглої територій; 
молодь має можливість отримати якісну професійну підготовку, 
велика увага приділяється формуванню особистості ліцеїстів.
Про все це — у розмові «Вістей» із директором ліцею Володимиром 
Диньком, який на посаді 16 років.

• Директор ліцею Володимир Динько на посаді 16 років.

• Ліцей має державний акт на землю та свідоцтво власності на 
будівлі.

• Проводяться розважальні заходи.

• Військово-патріотичний розвиток посідає одне з чільних місць 
у системі освітньо-виховної роботи.
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 � ДЛЯ ГРОМАДИ

ВОНА — ДЕПУТАТ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (ВИБОРЧИЙ КРУГ №17), ЧЛЕН 
ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТУ, ЕКОНОМІЧНОЇ РЕФОРМИ, 
ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ. 

КАТЕРИНА 
ШАБАН: 

Звіт депутата

«ДЯКУЮ МЕШКАНЦЯМ ЗА СПІВПРАЦЮ»
Розмова «Вістей» із пані 
Катериною про роботу 
на окрузі, комунікацію з 
виборцями та конкретні 
результати каденції, що 
завершується.

Богдан РАК, фото автора

— Катерино Степанівно, ваш 
округ у центрі міста. Із якими 
проблемами ви зіткнулися, вико-
нуючи депутатську роботу, та 
які питання вдалося вирішити?

— Для початку хочу подякува-
ти всім активним мешканцям мі-
ста, а також керівникам і працівни-
кам відділів та управлінь за плідну 
співпрацю протягом каденції. Без 
командної роботи мені не вдало-
ся б зробити і половини заплано-
ваного.

На окрузі важливим було покра-
щити інфраструктуру доріг та за-
асфальтувати вулиці. Це вул. Кали-
нова, Некрасова, Ботанічна, Жов-
тнева, провулки Новопрорізний 
та Гоголя. Також постало питання 
ремонту дороги вул. Новопроріз-
на, адже там були великі ями, з ко-
трих стирчала арматура. Була ка-
пітально відремонтована части-
на вулиці Ватутіна, від перехрестя 
з вул. Київський Шлях і майже до 
РЕМу. Також в процесі асфальту-
вання вул. Лермонтова, перехре-
стя вулиць Жовтневої та Калино-
вої. Крім цього, були заасфальто-
вані заїзди до прибудинкових те-
риторій та парковки за адресами 
вул. Гоголя, 4 і 6, вул. Ватутіна, 99. 
У найближчих планах — вул. Ва-
тутіна, 73 б.

— Що було пріоритетом після 
асфальтування?

— Пріоритетом був і залишаєть-
ся добробут мешканців Борисполя, 
а це пов’язано з відчуттям безпеки. 
Із цією метою я подбала про безпе-
ку руху пішоходів. Зроблений пов-
ністю новий тротуар на вул. Ново-
прорізній та вул. Ватутіна, 73. Обла-
штовано тротуар в кінці вул. Ватуті-
на, біля перехрестя з вул. Момота. 
Ця ділянка особливо важлива, ад-
же там діти йдуть до школи. Також 
на цих вулицях облаштували освіт-
лення, де його не було – це вул. Ка-
линова та Жовтнева, пров. Ново-
прорізний і Гоголя.

— Як підказали виборці, вам 
вдалося зробити нову зелену зо-
ну на окрузі.

— Так, вдалося створити сквер 
на вул. Ватутіна, 73 а. Це було на-
дважливе завдання, адже до мо-
єї каденції там хотіли побудувати 
житловий будинок. Проти цього 
категорично виступали всі місце-
ві мешканці, оскільки ця територія 
– колишнє єврейське кладовище. 
Тому ми з громадою вирішили зро-
бити там сквер, щоб питання забу-
дови ділянки не турбувало меш-
канців. У сквері встановили дитя-
чий майданчик, а поблизу будин-
ку розташували спортмайданчик 
із гумовим покриттям. До речі, до 
кінця року планую встановити ще 

один дитячий майданчик на вул. 
Гоголя, 4.

— Які ще об’єкти на окрузі по-
требували вашої уваги?

— Не можу не згадати про місь-
кі освітні заклади, про які постійно 
пам’ятаю та намагаюся приділяти 
увагу. Це ДНЗ №1 та «Веселка», а 
також Будинок дитячої та юнацької 
творчості. Для садочків були при-
дбані елементи для вуличних ігро-
вих майданчиків, здійснено капі-
тальний ремонт павільйонів і ви-
рішено багато поточних щоденних 
проблем. Як приклад можу навести 
нещодавній випадок, коли зламав-
ся бойлер і довелося терміново не 
лише ремонтувати його, але і міня-
ти покриття на підлозі (лінолеум) у 
групі. Щодо Будинку творчості, то 
вдалося облаштувати скверик по-
заду будівлі, висадили дерева та 
кущі. За ним доглядають працівни-
ки БДЮТ.

Загалом на окрузі завжди знай-
деться щось, що необхідно тер-
міново зробити, полагодити, ви-
рішити, допомогти. Перенесення 
автобусної зупинки на вул. Ватуті-
на, облаштування пішохідного пе-
реходу — це невеликі проекти, які 
потребують чимало уваги і часу. Я 
вже не кажу про постійні дзвінки 
та звернення мешканців. На вихід-
них я себе іноді почуваю диспетче-
ром ЖЕКу. Адже люди звикли з усі-
ма проблемами  звертатися до де-
путата, навіть якщо забилася кана-
лізація. Але я усвідомлюю, що й ці 
питання також необхідно вирішу-
вати. Напевно, не було ще жодно-
го вихідного, коли б я не телефону-

вала начальнику ЖЕКу, чи водока-
налу, чи ВУКГ.

— Якими проектами з тих, що 
вдалося реалізувати, ви пишає-
теся?

— На початку каденції був іні-
ційований проект утеплення НВК 
ім. К. Могилка. Тоді вся наша фрак-
ція погодилася, що ми не будемо 
брати кошти, які виділялись кож-
ному депутату на роботу на окру-
зі, а просили ці гроші направити на 
утеплення даного закладу. Це була 
ініціатива, яка дійсно дала гарний 
результат. Після почали утеплюва-
ти всі навчальні заклади міста. 

— Ви дослухалися до громад-
ських ініціатив?

— Звичайно. Однією з перших 
ініціатив, про яку хочу згадати, бу-
ло встановлення різдвяного вер-
тепу біля міської ради. Перший 
вертеп був простенький, з фане-
ри. Уже потім разом з міським го-
ловою ми обговорили це питання 
і вирішили закупити якісні гіпсові 
фігури біблійних персонажів і зро-
били його окрасою різдвяного Бо-
рисполя. А загалом, важко перера-
хувати всі громадські ініціативи, у 
яких я брала участь, адже це і різні 
вечори поезії, конкурс обличчя на-
шого міста, конкурси дитячих ма-
люнків, конкурс до свята святого 
Миколая тощо.

— Що, на вашу думку, було го-
ловним фактором, який допома-
гав вам у депутатській роботі?

— Щира співпраця між усіма 
ланками влади та мешканцями мі-
ста. Це і підтримка депутатського 

корпусу, відділів та управлінь ви-
конавчого комітету, міського голо-
ви. Та насамперед хочу подякувати 
активним мешканцям нашої грома-
ди, які сигналізували та інформу-
вали мене про проблемні місця на  

окрузі та допомагали з комунікаці-
єю з рештою мешканців. 

Дуже гарно, коли є порозумін-
ня на всіх рівнях. Без нього біль-
шість проектів так і залишилися б 
на папері. 

• Облаштовано сквер за приміщенням БДЮТ.

• Створено сквер на вул. Ватутіна, 73 а.

• Заасфальтовано та освітлено вул. Калинову.

• Зроблено тротуар на вул. Ватутіна.

« На окрузі важливим було покращити 
дороги та заасфальтувати вулиці».
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ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

В зв’язку з очищенням та гіперхлоруванням во-
допровідних мереж та резервуарів 17-18 вересня 
2020 року буде відсутня вода по всьому місту. Про-
хання всім водокористувачам заготовити запас води 

для приготування їжі. 19 вересня хлоровану воду 
можна використовувати для господарських потреб.
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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
9.30 Т/с "Росселла" (16+)
10.30 Смаки Європи
11.00 Дивовижні сади. Чахар Баг - 

Ісфаган
11.25 Телепродаж
15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.20 "Грандіозні проекти:Нова Зеландія"
16.30 Т/с "Полдарк" (16+)
17.30 Наші гроші
18.55 "Вижити в дикій природі"
19.55 Д/ф "Світ дивовижних тварин"
21.40 Вбивство Гонгадзе. 20 років у 

пошуках правди
22.40 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
0.00 Спільно
3.30 Д/ф "Війна на нульовому кілометрі" 

(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"
11.20, 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, 23.55 "Світ навиворіт 11: Китай"
1.05 "Світ навиворіт"

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, 1.50 "Стосується кожного"

20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Личное дело"
0.00 Т/с "Мереживо долі" (16+)
3.15 Х/ф "Ім’я троянди" (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, 23.00 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.20, 3.00 Реальна містика
12.20, 15.30 Агенти справедливості (12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00, 5.30 Т/с "Виходьте без дзвінка 3" 

(12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "На твоєму боці 2" 21, 22 с. 

(16+)
23.30 Т/с "Вікно життя 2" 19, 20 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Вікно життя 2" 21 с. (12+)

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

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

Костянтином Стогнієм
11.00, 13.10 Х/ф "Вуличний боєць" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.45, 16.25 Т/с "Пес" (16+)
16.40 Х/ф "Найманець" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт Прем’єра
21.30 Т/с "Пес-5" (16+)
22.45, 2.55 Т/с "Менталіст" (16+)
0.50 Х/ф "Каратель" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/c "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Шлях чарівника" (16+)
10.50 Х/ф "Справа 39" (16+)
13.00 Хто проти блондинок (12+)
15.10, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Марсіанин" (16+)
0.00 Х/ф "Залізне небо: Нове пришестя" 

(16+)
1.50 Т/с "Підступні покоївки" (12+)
2.45 Служба розшуку дітей

2.50 Зона ночі
5.00 Абзац

СТБ.
5.30, 23.05 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
7.25, 1.05 Т/с "Комісар Рекс"
9.30 "МастерШеф - 8" (12+)
11.55, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.35 Т/с "Слід"
18.00 "Супермама"
19.05 "Про що мовчать жінки" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "І будуть люди" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.45 "Джедаі"
7.10 Х/ф "Рейд у пустелю"
8.40 "Помста природи"
8.50, 17.15 "Загублений світ"
13.30 Х/ф "Ворог мій"
15.30 Х/ф "Командо"
19.20 Т/с "Опер за викликом"
20.20 Т/с "Звонар"
22.20, 0.10 Т/с "Кістки-2"
1.50 "Облом.UA."

НТН.

5.50 Х/ф "Сімейний каламбур, або Хто 
кому хто"

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 "Сто грамів" для хоробрості..."
10.35, 22.30 Т/с "Гоморра" (16+)
12.50 "Таємниці кримінального світу"
14.30 "Легенди бандитської Одеси"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.35 "Реальні злочинці"
1.10, 3.10 "Речовий доказ"
3.55 "Правда життя"
4.55 "Top Shop"

СЕРЕДА, 16 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
9.30 Т/с "Росселла" (16+)
10.30 Смаки Європи
11.00 Дивовижні сади. Богорський 

ботанічний сад - Індонезія
11.25 Телепродаж
15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.20 "Грандіозні проекти:Нова Зеландія"
16.30 Т/с "Полдарк" (16+)
17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.55 "Вижити в дикій природі"
19.55 Д/ф "Світ дивовижних тварин"
21.40 Наші гроші
22.15 Святі та грішні
0.00 Перша шпальта
3.30 Д/ф "Висота 307.5" (12+)
4.25 Д/ф "Війна на нульовому кілометрі" 

(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, 16.45, 19.30, 4.40 

ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.20, 12.20, 13.20, 14.15, 15.15 "Міняю 

жінку"
14.00 ТСН "Телевізійн служба новин"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45, 21.45 Комедія "Свати"
22.45, 0.45 "Майже колишні"
2.30 "Світ навиворіт"

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, 1.50 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Личное дело"
0.00 Т/с "Мереживо долі" (16+)
3.15 Х/ф "Агата Крісті. Кривий будиночок" 

(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, 3.10 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.20, 4.00 Реальна містика
12.20, 15.30 Агенти справедливості (12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00, 5.30 Т/с "Виходьте без дзвінка 3" 

(12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "На твоєму боці 2" 19, 20 с. 

(16+)
23.20 Контролер
0.00 Т/с "Вікно життя 2" 16, 17 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Вікно життя 2" 18 с. (12+)

ICTV.
4.15 Скарб нації
4.25 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
10.50, 13.25 Х/ф "Іграшкові солдатики" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.40, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
16.20 Х/ф "Секретні агенти" (12+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона Прем’єра
21.30 Т/с "Пес-5" (16+)
22.50, 2.30 Т/с "Менталіст" (16+)
0.50 Х/ф "6 днів" (16+)

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

12.50 Суперінтуїція (12+)
14.50 Хто зверху? (12+)
16.50 Х/ф "Останній мисливець на 

відьом" (16+)
19.00 Кохання на виживання (16+)
21.00 Х/ф "Час розплати" (16+)
23.40 Х/ф "Мисливці на відьом" (18+)
1.30 Т/с "Підступні покоївки" (12+)
2.50 Зона ночі
5.00 Абзац

СТБ.
5.20, 23.05 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
7.10, 1.05 Т/с "Комісар Рекс"
9.15 "МастерШеф - 8" (12+)
11.55, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.35 Т/с "Слід"
18.00 "Супермама"
19.05 "Таємниці ДНК" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "І будуть люди" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.45 "Джедаі"
7.10 Х/ф "Рейд у пустелю"
8.50, 17.20 "Загублений світ"

13.55 Х/ф "Війни дронів"
15.20 Х/ф "Хижаки"
19.20 Прем’єра! "Джедаі 2020"
19.55 Кваліфікація ЛЧ "Динамо"-"АЗ"
22.00, 23.50 Т/с "Кістки-2"
1.30 Т/с "Зустрічна смуга"

НТН.
5.00, 4.50 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Сказання про двох братів-

близнюків"
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 "Хід у відповідь"
10.35, 22.30 Т/с "Гоморра" (16+)
12.50 "Свідок. Агенти"
14.50 "Легенди бандитської Одеси"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.25 "Реальні злочинці"
1.00, 3.05 "Речовий доказ"
3.50 "Правда життя"

ВІВТОРОК, 15 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, 23.00, 1.25, 3.30, 5.20 
Новини

7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 0.30, 
2.00, 4.05 Суспільна студія

9.30 Т/с "Росселла" (16+)
10.30 Смаки Європи
11.00 Дивовижні сади. Сад Фін - Іран
11.25 Телепродаж
15.10, 21.25, 23.25, 1.50, 3.55, 5.50 

UA:Спорт
15.20 "Грандіозні проекти:Нова Зеландія"
16.30 Т/с "Полдарк" (16+)
17.30 Д/ф "Планета інновацій. Енергія 

вітру"
18.55 Д/ф "Дика прогулянка"
19.55 Д/ф "Світ дивовижних тварин"
21.35 "Зворотний відлік"
23.35 Бюджетники
4.30 Д/ф "Висота 307.5" (12+)

КАНАЛ "1+1".
6.00 ТСН "ТСН-тиждень"
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, 4.15 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.20, 12.20, 12.45, 13.40, 14.15, 14.50, 

15.50 "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"

ІНТЕР.
5.35, 22.10 "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, 1.55 "Стосується 

кожного"
11.15, 12.25 Х/ф "Кохання без пересадок" 

(16+)

13.50 Х/ф "Нянька за викликом" (16+)
15.45 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Личное дело" Прем’єра
0.00 Т/с "Мереживо долі" (16+)
3.20 Х/ф "Постріл в безодню" (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, 23.00 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.20, 3.00 Реальна містика
12.20, 15.30 Агенти справедливості (12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00, 5.30 Т/с "Виходьте без дзвінка 3" 

(12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "На твоєму боці 2" 17, 18 с. 

(16+)
23.30 Т/с "Вікно життя 2" 13, 14 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Вікно життя 2" 15 с. (12+)

ICTV.
4.25 Скарб нації

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

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
10.55 Т/с "Рішає Оністрат" (16+)
12.00, 13.15 Х/ф "Національна безпека" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.25 Х/ф "Хітмен" (16+)
16.50 Х/ф "Хітмен: Агент 47" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда Прем’єра
21.30 Т/с "Пес-5" (16+)
22.50 Свобода слова
0.00 Х/ф "Вуличний боєць" (16+)
2.00 Т/с "Менталіст" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/c "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)
10.10 Шалена зирка (12+)
12.10 М/ф "Геркулес"

14.00 Х/ф "Надзвичайні пригоди Адель 
Блан-Сек" (16+)

16.10 Х/ф "Бандитки"
18.00 Le Маршрутка
19.00 У кого більше (12+)
21.00 Х/ф "Клони"
22.50 Х/ф "Район 9" (16+)
1.10 Х/ф "Мама!" (16+)
3.05 Служба розшуку дітей
3.10 Зона ночі
5.00 Абзац

СТБ.
6.20, 23.05 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
8.15 Т/с "Комісар Рекс"
11.20, 14.50 Т/с "Слід"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 "Супермама"
19.05 "Детектор брехні" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "І будуть люди" (16+)
1.05 "Я соромлюсь свого тіла" (18+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.45 "Джедаі"
7.10 Т/с "Опер за викликом-4"
11.00 "Помста природи"

11.15 "Загублений світ"
14.15 Х/ф "Облога"
16.20 Х/ф "Розправа"
19.20 Т/с "Опер за викликом"
20.20 Т/с "Звонар-2"
21.20 Т/с "Звонар"
22.20, 0.10 Т/с "Кістки-2"
1.50 Х/ф "День патріота"
3.50 "Облом.UA."

НТН.
5.00 "Top Shop"
5.45 Х/ф "У пошуках мільйонерки"
7.15, 16.50, 20.50, 2.50 "Випадковий 

свідок"
7.25 Х/ф "Сім няньок"
9.00 Х/ф "У зоні особливої уваги"
10.50 Х/ф "Швидкість: Автобус 657" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.20 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.55 "Легенди бандитської Одеси"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди карного розшуку"
22.30 Т/с "Гоморра" (16+)
0.40 Х/ф "Заручники страху"
3.20 "Речовий доказ"
4.00 "Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 14 ВЕРЕСНЯ

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.
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ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 14-20 ВЕРЕСНЯ
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.15 Шо? Як?
6.35 М/с "Чорний пірат"
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
9.30 Т/с "Росселла" (16+)
10.30 Світова медицина. Японія - останні 

довгожителі Окінави
11.00 Дивовижні сади. Італія
11.25 Телепродаж
15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.20 "Грандіозні проекти:Нова Зеландія"
16.30 Т/с "Полдарк" (16+)
17.25 VoxCheck
17.30 Перша шпальта
18.55 "Вижити в дикій природі"
19.55 Д/ф "Світ дивовижних тварин"
21.40 Д/ф "Світ майбутнього.Планета 

Земля 2050"
22.15 Т/с "Модус" (16+)

0.00 Схеми. Корупція в деталях
3.30 Д/ф "Перехрестя Балу" (12+)
4.25 Д/ф "Заміновані вірністю" (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, 3.55 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"
20.45 Прем'єра "Ліга сміху 2020"
22.05 "Вечірній квартал 2020"
23.25 "Вечірній квартал"
0.25 Комедія "Двадцять сім весіль"
2.35 "Життя відомих людей"
4.55 "Світське життя. 2020"

ІНТЕР.
5.40, 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, 15.25, 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"
5.00 "Телемагазин"
5.30 "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, 4.30 Реальна містика
12.20, 15.30 Агенти справедливості (12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка 3" (12+)

20.10 Гучна справа
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "Гра в долю" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Гра в долю" (12+)

ICTV.
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 1.30 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, 13.25, 13.45 Т/с "Вижити за будь-

яку ціну-2"
12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.20, 2.00 "На трьох" (16+)
17.10 Дизель-шоу (12+)
18.45 Факти. Вечір
20.10 Дизель-шоу Прем’єра (12+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/c "Майлз із майбутнього"
7.20, 1.30 Варьяти (12+)
7.50 Аферисти в мережах (16+)
9.50 Кохання на виживання (16+)
11.50 Хто зверху? (12+)
14.00 Х/ф "Трон: Спадок" (16+)
16.20 Х/ф "Час розплати" (16+)
19.00 Х/ф "Ніч у музеї"
21.10 Х/ф "Ніч у музеї 2"
23.30 Х/ф "Некромант" (18+)
2.25 Служба розшуку дітей
2.30 Зона ночі
5.20 Стендап шоу (16+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
6.00 Х/ф "Королівська сваха"
7.50 "Урятуйте нашу родину" (16+)
11.20, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
19.00, 22.50 Т/с "Життя прекрасне" (12+)
22.45 "Історії успіху"
0.35 Х/ф "Флірт з сорокарічною" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.45 "Джедаі"
7.10 Х/ф "Ворог мій"
9.10, 17.20 "Загублений світ"
13.50 Х/ф "Відкрите море"
15.20 Х/ф "Хижаки"
19.20 Х/ф "Королі вулиць"
21.25 Х/ф "Висота"
23.10 Х/ф "Смертельне падіння"
0.55 Х/ф "Рейд у пустелю"

НТН.
7.50, 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 "Чужі тут не ходять"
10.40, 22.30 Т/с "Гоморра" (16+)
12.50, 3.55 "Правда життя"
14.55 "Легенди бандитської Одеси"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.20 "Реальні злочинці"
1.00, 2.40 "Речовий доказ"

П'ЯТНИЦЯ, 18 ВЕРЕСНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 14-20 ВЕРЕСНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.30, 6.45 Книга-мандрівка
6.55, 8.25 Уроки тітоньки Сови. 

Географія-малятко
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.45, 2.40, 3.55, 

5.35 Новини
7.15, 8.30 М/с "Кмітливий Сяодзі"
9.05 Енеїда
10.10 Х/ф "Брехати, щоб бути ідеальною" 

(16+)
11.55, 1.05 Пліч-о-пліч
12.25 Школа майбутнього. Розсудливе 

використання мозку
13.30 Астероїди: судний день чи день 

оплати?
14.25 Телепродаж
15.00 UA Фольк. Спогади
15.55 Т/с "Таємний код віри" (12+)
16.45 Всенічне бдіння (ПЦУ)
19.30 Велика вечірня (УГКЦ)
20.30 Д/ф "Світ майбутнього. Планета 

Земля 2050"

21.20 Д/ф "Неймовірні винаходи"
22.00 Х/ф "Однієї чарівної ночі" (18+)
0.05 Святі та грішні

КАНАЛ "1+1".
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
15.30 "Танці з зірками 2020"
19.30, 5.15 ТСН
20.15, 4.25 "Чистоnews 2020"
20.25 "Вечірній квартал 2020"
21.45 "Вечірній квартал"
23.10, 0.10 "Світське життя. 2020"
1.10 Прем'єра "Ліга сміху 2020"

ІНТЕР.
6.30 "Слово Предстоятеля"
6.40 Х/ф "Вусатий нянь"
8.00 "Шість соток"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"

10.00 "Корисна програма"
11.10 Х/ф "Ласкаво просимо, або 

Стороннім вхід заборонений"
12.40 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса та 

доктора Ватсона. Скарби Агри"
15.40 Т/с "По різних берегах" (16+)
20.00, 3.00 "Подробиці"
20.30 Концерт "Інтер. Лайма. Рандеву"
22.20 Х/ф "Принцеса на бобах"
0.30 Х/ф "Ігри дорослих дівчат"
3.30 "Орел і Решка. Шопінг"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 3.15 Реальна містика
8.40 Т/с "Ласкаво просимо на Канари" 

(12+)
12.30 Т/с "Без коливань" 1, 2 с. (12+)
15.20 Т/с "Без коливань" (12+)
17.00 Т/с "Довга дорога до щастя" 1, 2 с. 

(12+)
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Довга дорога до щастя" (12+)

23.00, 2.15 Т/с "Пробудження любові" 
(12+)

1.45 Телемагазин

ICTV.
4.30 Скарб нації
4.40 Еврика!
4.45 Факти
5.15 Т/с "Копи на роботі" (12+)
6.10 "На трьох" (16+)
6.40 Т/с "Вижити за будь-яку ціну-2"
9.40 Т/с "Таємні двері" (12+)
12.45 Факти. День
13.05 Т/с "Пес-5" (16+)
16.40 Х/ф "Форсаж" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Подвійний форсаж" (16+)
21.25 Х/ф "Потрійний форсаж: 

Токійський дріфт" (16+)
23.25 Х/ф "Адреналін" (16+)
1.00 Х/ф "Адреналін-2: Висока напруга" 

(16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/c "Майлз із майбутнього"
7.20, 0.50 Варьяти (12+)
8.50 У кого більше (12+)
10.50 Хто зверху? (12+)
13.00 М/ф "Думками навиворіт"
14.50 Х/ф "Ніч у музеї"
17.00 Х/ф "Ніч у музеї 2"
19.00 Х/ф "Ніч у музеї: Таємниця 

гробниці" (16+)
21.00 Х/ф "Пікселі" (16+)
23.00 Х/ф "Залізне небо: Нове пришестя" 

(16+)
2.20 Зона ночі

СТБ.
5.25 Т/с "Кафе на Садовій" (12+)
9.30 "Неймовірна правда про зірки"
10.55 Т/с "І будуть люди" (16+)
16.55, 22.50 "Звана вечеря" (12+)
19.00 "МастерШеф - 10" (12+)
0.50 Х/ф "Несплячі в Сіетлі" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
8.30 Прем’єра! "Джедаі 2020"
9.30 "Загублений світ"
13.45 Х/ф "Подвійний дракон"
15.25 Х/ф "Командо"
17.10 Х/ф "Бамблбі"
19.25 3 тур ЧУ з футболу "Динамо"- 

"Львів"
21.25 Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
1.00 Х/ф "Рейд у пустелю"
2.25 "Облом.UA."

НТН.
6.00 Х/ф "Зворотного шляху немає"
10.00 Х/ф "Єдина дорога"
12.00 "Легенди карного розшуку"
15.35, 3.15 "Випадковий свідок"
18.05 "Круті 90-ті"
19.00, 2.45 "Свідок"
19.30 Х/ф "Кубанські козаки"
21.35 Х/ф "Закусочна на колесах"
23.35 Х/ф "Патруль часу" (16+)
1.35 "Хвороби-вбивці"

СУБОТА, 19 ВЕРЕСНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.15 Додолики
6.25, 6.35, 6.40, 6.50, 8.15, 8.20 Веселі 

саморобки
6.30, 6.45 Книга-мандрівка
6.55, 8.25 Уроки тітоньки Сови. 

Географія-малятко
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.45, 2.40, 3.55, 

5.35 Новини
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, 0.05 Т/с "Таємний код віри" (12+)
14.25 Телепродаж
15.00, 1.35 Країна пісень
16.00 Т/с "Містер Селфрідж" (16+)

18.00 "Історії вулканів"
18.30 "Всі на море. Дубай — оазис 

розкоші"
19.30 Д/ф "Планета інновацій. 

Альтернативна енергія"
19.55 Д/ф "Острови. Азорські острови. 

Акули, кити, манти"
21.20 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.00 Х/ф "Мері: створення принцеси" 

(16+)
1.05 Пліч-о-пліч

КАНАЛ "1+1".
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.25 "Світ навиворіт"
15.15 Комедія "Свати"
18.15 "Українські сенсації 2020"
19.30, 5.00 ТСН "ТСН-тиждень"
21.00 "Танці з зірками 2020"
0.40 Комедія "Ми купили зоопарк"

ІНТЕР.
6.20 Х/ф "Ласкаво просимо, або 

Стороннім вхід заборонений"
8.00 "Удачный проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Інше життя"
12.00 Х/ф "Чудова п'ятірка: Таємниця 

стародавнього амулета" (12+)
14.00 Т/с "По різних берегах" (16+)
18.00 Х/ф "У полоні стихії" (16+)
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "21 міст"
22.25 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса та 

доктора Ватсона. Скарби Агри"
1.35 Д/п "Діана. 7 днів"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.50 Реальна містика
8.50, 3.10 Т/с "Лінії життя"
13.00 Т/с "Назавжди"
17.00 Т/с "Рись" 1, 2 с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою

21.00 Т/с "Рись" (12+)
23.00 Т/с "Без коливань" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин

ICTV.
4.50 Скарб нації
4.55 Еврика!
5.05 Факти
5.35, 7.25 Анти-зомбі
6.25 Більше ніж правда
8.25 Секретний фронт
9.25 Громадянська оборона
10.20 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.15, 13.00 Х/ф "Форсаж" (16+)
12.45 Факти. День
14.40 Х/ф "Подвійний форсаж" (16+)
16.45 Х/ф "Потрійний форсаж: 

Токійський дрифт" (16+)
18.45 Факти тижня
21.00 Х/ф "Форсаж-4" (16+)
23.10 Х/ф "Форсаж-5: Шалена п’ятірка" 

(16+)
1.45 Х/ф "Король злодіїв" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.05 М/ф
7.20, 2.00 Варьяти (12+)
9.10 М/ф "Кролик Петрик"
11.00 М/ф "Думками навиворіт"
12.50 Х/ф "Дім з приколами"
14.20 Х/ф "Ніч у музеї: Таємниця 

гробниці" (16+)
16.20 Х/ф "Пікселі" (16+)
18.20 Х/ф "Вартові Галактики" (16+)
21.00 Х/ф "Вартові Галактики 2" (12+)
23.50 Х/ф "Медовий місяць" (16+)

СТБ.
4.15 Х/ф "Два береги"
5.55 Х/ф "Знахар"
8.50 "МастерШеф - 10" (12+)
12.40 "Супермама"
16.55 "Хата на тата" (12+)
19.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.00 "Один за всіх" (16+)
23.15 "Я соромлюсь свого тіла" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
8.55 Прем’єра! "Джедаі 2020"
9.55, 0.25 "Загублений світ"
13.45 Х/ф "Обман"
15.20 Х/ф "Королі вулиць"
17.20 Х/ф "Інферно"
19.05 Х/ф "Поза законом"
21.00 Х/ф "Гра пам`яті"
22.55 Х/ф "Відкрите море"

НТН.
6.45 "Будьте здоровi"
7.20 Т/с "Банкірші"
11.15 Х/ф "Кубанські козаки"
13.20 Х/ф "Стара, стара казка"
15.15 Х/ф "Старий Хотабич"
17.00 Х/ф "Закусочна на колесах"
19.00 Х/ф "Не можу сказати "прощавай"
20.45 Х/ф "Дівчина без адреси"
22.30 Х/ф "Атака Юрського періоду" (16+)
0.05 Х/ф "Патруль часу" (16+)
2.00 "Речовий доказ"
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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
9.30 Т/с "Росселла" (16+)
10.30 Світова медицина. Монголія — за 

межами степів
11.00 Дивовижні сади. Марокко
11.25 Телепродаж
15.10, 21.30, 23.55, 5.50 UA:Спорт
15.20 "Грандіозні проекти:Нова Зеландія"
16.30 Т/с "Полдарк" (16+)
17.30 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
18.55 "Вижити в дикій природі"
19.55 Д/ф "Світ дивовижних тварин"
21.40 Схеми. Корупція в деталях
22.15 Т/с "Модус" (16+)
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, 4.30 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"
20.45 Комедія "Свати"
21.45 "Право на владу 2020"
0.45 Х/ф "Пригоди Посейдона"
2.50 "Світ навиворіт"

ІНТЕР.
5.45, 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, 1.50 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Личное дело"
0.00 Т/с "Мереживо долі" (16+)
3.20 Х/ф "Очікуючи вантаж на рейді 

Фучжоу біля Пагоди"
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, 3.15 Реальна містика
12.20, 15.30 Агенти справедливості (12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00, 5.30 Т/с "Виходьте без дзвінка 3" 

(12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "На твоєму боці 2" (16+)
23.20 Слідами
0.00 Т/с "Вікно життя 2" 22, 23 с. (12+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
4.15 Скарб нації
4.25 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
11.05, 13.15 Х/ф "6 днів" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.25 Т/с "Пес" (16+)
16.35 Х/ф "Король злодіїв" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти-зомбі Прем’єра
21.30 Т/с "Пес-5" (16+)
22.45, 2.45 Т/с "Менталіст" (16+)
0.45 Х/ф "Секретні агенти" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/c "Майлз із майбутнього"
7.20, 13.00, 1.40 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Шлях чарівника" (16+)

10.50 Х/ф "Медовий місяць" (16+)
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Трон: Спадок" (16+)
23.50 Х/ф "Анонім" (16+)
2.55 Служба розшуку дітей
3.00 Зона ночі
5.00 Абзац

СТБ.
5.15, 23.05 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
7.05, 1.05 Т/с "Комісар Рекс"
9.05 "МастерШеф - 8" (12+)
12.05, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.35 Т/с "Слід"
18.05 "Супермама"
19.10 "Один за всіх" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "І будуть люди" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.45 "Джедаі"
7.10 Х/ф "Рейд у пустелю"
8.50 "Помста природи"
9.05, 17.20 "Загублений світ"

12.55 Х/ф "День патріота"
15.15 Х/ф "Облога"
19.20 Т/с "Опер за викликом"
20.20 Т/с "Звонар"
22.20, 0.10 Т/с "Кістки-2"
1.50 "Облом.UA."

НТН.
5.25 Х/ф "Відьма"
7.50, 16.50, 20.50, 2.30 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.00 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Свідоцтво про бідність"
10.25, 22.30 Т/с "Гоморра" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.50 "Легенди бандитської Одеси"
18.20, 3.55 "Правда життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.25 "Реальні злочинці"
1.00, 3.00 "Речовий доказ"
4.55 "Top Shop"

ЧЕТВЕР, 17 ВЕРЕСНЯ
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

2-К. КВАРТИРИ

СТАРЕ С., 4/4, 54,4 КВ.М, КВАРТИРА ГОТОВА 
ДО РЕМОНТУ, ПОРУЧ ЗУПИНКА, ДИТЯЧИЙ СА-
ДОК, ШКОЛА, МАГАЗИНИ. ТЕЛ.: 0 95 5832990.

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. 

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

Бориспіль

ЦЕГЛЯНИЙ БУДИНОК + 10 СОТОК ЗЕМЛІ, 
ПРИВАТИЗОВАНИЙ, 15 ХВИЛИН ДО ЦЕНТРУ 
МІСТА, В ГАРНОМУ МІСЦІ, З УСІМА ЗРУЧ-
НОСТЯМИ. ГОСПОДАР, ЦІНА ДОГОВІРНА. ПО-
СЕРЕДНИКІВ ПРОШУ НЕ ТУРБУВАТИ. ТЕЛ.: 0 
93 0674566.

Глибоке с., цегляний, 80 кв.м, газифікований, 4 кім-
нати не прохідні, кухня, коридор, кладова, госп.будівлі, 
свердловина, с/в у будинку, або обмін на 1-к.кв. у м. 
Бориспіль, власник. Тел.: 0 0 67 1684856, 96 2430438.

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

Тарасівка с., в будинку світло, газ, у дворі вода (во-
допровід), погріб, сарай, 38 соток родючої землі, ас-
фальтована дорога. Тел.: 0 95 4430338, 0 67 9707230.

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

тизований, газ, 40 соток, біля будинку свердло-
вина, 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, по-
гріб, 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 твердопалив-
ного котла, 5 соток, держакт, ціна договірна. Тел.: 
0 93 1817991, 0 63 4740538.

ГАРАЖІ

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

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

КОМЕРЦІЙНІ ПРИМІЩЕННЯ

Бориспіль
Здається в оренду свинарник, цех по вирощуван-

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
Баришівка

Зерова вул.,19 соток, приватизована, державні 
акти, під забудову. На ділянці є фундамент 10Х12 
м, цоколь з двох рядів блоків. Поряд річка Трубіж. 
Власник. Тел.: 0 68 3617595.

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

БУХГАЛТЕРА (громадське харчування)
КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
АДМІНІСТРАТОРА В РЕСТОРАН
ОФІЦІАНТА В РЕСТОРАН
ПРИБИРАЛЬНИКА ВИРОБНИЧИХ 
ПРИМІЩЕНЬ 
ПОКОЇВКУ
ГОТУВАЧА БІЛИЗНИ 
ДЛЯ ПРАСУВАННЯ
ІНЖЕНЕРА-ЕНЕРГЕТИКА
ТЕХНІКА-ДОГЛЯДАЧА
АВТОСЛЮСАРЯ
ВОДІЯ КАТ. В,С,D

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99

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

16.09.2020 р. о 10.00 працівниками  
ТОВ «ПІК Нова Земля» буде проводи-
тись підписання актів погодження меж 
суміжних земельних ділянок вул. Че-
решнева, 61Б. Просимо власника су-
міжної ділянки Щасливу І.О. бути при-
сутньою. В разі відсутності суміжного 
землекористувача акт встановлення 
меж буде вважатися погодженим.
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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 
кв.м., с. Сулимівка, Бориспільський район. Тел.: 
0 67 1646429.   

НАЙМУ
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря, на 
ваших умовах. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія. 

АВТОСАЛОН
ПРОДАМ

Баришівка
Москвич «ІЖ-412» на запчастини. Двигун після 

капремонту. Тел.: 0 68 3617595.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Водії категорії «Е» для роботи на зерновозах. 
Авто: MAN, Volvo, DAF. З/п 20000 грн, добові — 200 
грн. Тел.: 0 68 7982189, Сергій. 

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

На постійну роботу потрібна прибиральни-
ця-покоївка, г/р 5/2, оплата та умови праці при 
співбесіді. Тел.: 0 67 7341607.

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 жит-
лом, 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. 

На роботу потрібна прибиральниця, г/р з 07.00 
до 11.00, робочі дні вт., чт., сб., нд. З/п 3500 грн. 
Тел.: 0 63 5711153. 

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

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

Терміново! У магазин квітів на постійну робо-
ту (або підробіток) потрібен продавець, денні та 
нічні зміни, д/р бажано. Тел.: 0 96 2647721, 0 93 
5023535.

Київ

Муляри (камінщики) 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.

На будівництво котеджного містечка біля м. Київ 
потрібні: бригада монолітників, з/п від 900 до 2500 
м3, садівник, з/п від 12000 грн, підсобник з/п від 
10000 грн, сантехнік, електрик, з/п від 18000 грн . 
Житло надаємо. Тел.: 0 67 4071831.  

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
Листовий метал 3 листа 150Х80 см, дешево; нові 

подушки з пір'я 60Х60 см, 50Х70 см, 70Х70 см. Тел.: 
0 50 5943708, 0 4595 68659.

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

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

КУПЛЮ
Бориспіль

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

ПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо вам потрібно пофарбувати натураль-
ну 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.

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

Віддам симпатичних кошенят у подарунок, від си-
бірської кішки. Тел.: (4595) 68659, 0 50 5943708, 0 
95 0122275. 

Втрачене посвідчення багатодітної дитини, видане 
на ім'я Руденка Артема Володимировича виконав-
чим комітетом Бориспільської міської ради 2018 р., 
вважати недійсним.

Втрачене посвідчення учасника бойових дій, ви-
дане на ім'я Сілонова Олександра Анатолійовича 
Білоцерківською військовою частиною 72 ОМБ 2017 
р., вважати недійсним.

Втрачений атестат, серія КВ №48811779, та дода-
ток до нього, видані на ім'я Радковця Андрія Олексі-
йовича Київським військовим ліцеєм ім. І.Богуна 28 
травня 2016 р., вважати недійсними. 

Втрачений диплом бакалавра, серія МВ 
№20000853, виданий на ім'я Громова Костянтина 
Валерійовича Національною академією Прикордон-
них військ України ім. Б.Хмельницького 23 червня 
2002р., вважати недійсним.

ЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

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

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Бориспіль

Мілютенка вул., 2 ділянки по 10 со-
ток, під забудову, держакт, привати-
зована. Ділянки знаходяться поруч. 
Господар. Тел.: 0 95 8292052.

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

Гребінка м., Гребінківський р-н, 
Перемоги вул., під будівництво, 
10 соток, 140 км від м. Київ, 15 хв. 
від залізничного вокзалу, по вули-
ці 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 , 4800 грн+комунальні. 
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.

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.  Обравши пріори-
тетний напрямок, не звер-
тайте зі шляху, інакше всі 

зусилля підуть порохом. Необхідно 
виявити твердість у всьому, що сто-
сується строків виконання робіт..

ТЕЛЕЦЬ.  Не варто відхи-
ляти перспективні пропо-
зиції - ви занадто підозрі-

лі. Удалий період для конструктив-
них розмов з начальством і ділових 
зустрічей.  Не варто проявляти не-
гатив і дратівливість.

Б Л И З Н Ю К И .  Ваша 
енергія й напір дуже впли-
нуть на всіх, з ким вам при-

йдеться спілкуватися. Ви одержите 
те, до чого давно прямуєте.

РАК.   Вам необхідно по-
казати себе з кращої сто-
рони. Успішний час для ді-

лових зустрічей і переговорів. Варто 
подумати про зобов'язання перед 
близькими людьми. 

ЛЕВ.   Сприятливий пе-
ріод для роботи. У бага-
тьох областях життя назрі-

вають важливі для вас зміни. Однак 
поки не варто розповідати про них 
стороннім.

ДІВА.   Неоднозначний, 
з підводними каменями й 
підкилимними іграми пе-

ріод. Не обов'язково всі проблеми 
вирішувати самостійно, у деяких си-
туаціях допомога або порада друзів.

ТЕРЕЗИ. Підходящий пе-
ріод для зміни роботи. 
Гучні компанії не прине-

суть нічого, крім втоми, ви будете 
почувати себе комфортно тільки в 
суспільстві близьких друзів.

СКОРПІОН. Постарайте-
ся визначити пріоритетні 
завдання, і ви досягнете 

бажаної мети, якщо, звичайно, не 
перестараєтеся в боротьбі з емо-
ціями.

СТРІЛЕЦЬ. Саме час 
з'ясувати відношення й по-
мізкувати про перспективи. 

Визначившись, варто починати спо-
кійно діяти. У вас є реальний шанс ста-
ти справжнім господарем становища.

КОЗОРІГ. Ви можете від-
чути приплив сил і енергії, 
нудьга відступить, підуть у 

минуле неприємності й втрати. Зав-
дяки оптимізму, підтримці близьких 
людей і інвесторів.

ВОДОЛІЙ. Ваші зусил-
ля бажано направити на 
збереження рівноваги з 

навколишнім світом. Не чекайте, 
що буде легко й просто. 

РИБИ.  Постарайтеся не 
звертати уваги на суєту та 
не пороти гарячку. Усі рі-

шення необхідно приймати на тве-
резу голову, не дозволяючи емоціям 
втручатися в процес. Можливі певні 
проблеми у взаєминах в родині.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 14 - 20 ВЕРЕСНЯ


