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СИЛЬНИЙ 
ЛІДЕР 

Ігор Шалімов та Владислав Байчас зустрілися з бориспільцями.

• КОМАНДА «СЛУГА НАРОДУ» 
ПРЕДСТАВИЛА КАНДИДАТА НА ПОСАДУ 
ГОЛОВИ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ОТГ 

БОРИСПОЛЮ — 1005
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 � СКАЗАНО — ЗРОБЛЕНО

Це свято улюблене та шановане 
всіма бориспільцями. Воно є 
даниною пам’яті наших предків, 
які будували рідне місто й 
заповіли нам берегти його та 
зміцнювати своєю любов’ю і 
працею.
У ці непрості для нашої 
країни часи нам так важливо 
бути єдиною, згуртованою 
родиною, мати різні думки і 
погляди, але вміти чути один 
одного, знаходити компроміси 
та досягати бажаних цілей. 
Нехай наш Бориспіль стане 
ще кращим, ще більшим і 
затишнішим. Нехай злітають в 
мирне небо урочисті салюти, 
осяюючи святковим настроєм 
кожен двір, кожну вулицю і 

провулочок. І нехай будуть 
щасливі всі мешканці та гості 
улюбленого нами міста. Тож з 
нагоди святкування від усієї 
душі вітаю всіх бориспільців 
та бажаю мирного неба, 
спокою, злагоди, добробуту. 
Добра вам усім, здоров’я, 
родинного затишку, Божого 
благословення, щастя та 
благополуччя. Нехай же 
зростає та процвітає наше 
улюблене місто!

З найкращими побажаннями 
голова правління 

ПрАТ «БКБМ», депутат 
Бориспільської міської ради 

Ігор Шалімов

 � ВІТАННЯ

ШАНОВНІ БОРИСПІЛЬЦІ ТА ГОСТІ МІСТА! 

Прийміть мої щирі вітання і найкращі 
побажання з нагоди Дня міста!

ІГОР ШАЛІМОВ 
ЗУСТРІВСЯ З ВИБОРЦЯМИ 
СВОГО ОКРУГУ

Богдан РАК, 
фото Ігор РОМАНЕНКО

«П’ять років тому я стояв тут 
перед вами і багато чого обіцяв 
перед обранням в депутати. Як-
що брати умовно 100 обіцянок, 
то 70 з них я виконав. Дещо роз-
почав, але не встиг закінчити. 
Наприклад, повний благоустрій 
Княжицького озера», – розпочав 
звернення до бориспільців Ігор 
Шалімов.

Він зауважив, що ця робота по-
винна продовжуватися, саме то-
му він іде на вибори кандидатом 
в депутати до місцевої ради. Але 
вже не як депутат-мажоритарник, 
а як лідер потужної команди «Слу-
га Народу», де є чітке бачення роз-
витку Бориспільської ОТГ, а саме: 
розвиток інфраструктури, будів-
ництво об’їзних шляхів, вирішен-
ня проблеми з полігоном твердих 
побутових відходів.

«До вас багато хто буде прихо-
дити і говорити, що вирішить клю-
чові проблеми. Наприклад, закриє 
сміттєзвалище чи побудує сміттє-
переробний завод. Ми пропону-
ємо почати вирішення проблеми 
з будівництва сортувальної стан-
ції, що дасть змогу зменшити кіль-
кість сміття, що вивозиться на по-
лігон, мінімум на 40%», — заявив 
Шалімов.

Також виступаючий повідомив 
про плани щодо Сулимівсько-
го парку. «На базі Сулиміського 
парку, який був започаткований 
ще гетьманом Іваном Сулимою, 
наша політсила планує створен-
ня великої рекреаційної зони. 
Зараз парк площею близько 17 
га потребує оновлення. Плану-
ємо зробити там велику рекре-
аційну зону — дендропарк, за-
безпечити транспортний марш-
рут», — поділився планами Ігор 
Шалімов.

СИЛЬНИЙ ЛІДЕР
Владислав Байчас – 
кандидат на посаду голови 
Бориспільської ОТГ від 
команди ЗЕ
На зібранні Ігор Шалімов 
представив кандидата на 
посаду голови Бориспільської 
ОТГ від міської політичної 
партії «Слуга Народу» — 
Владислава Байчаса. 
Нині Байчас є головою 
Бориспільської районної 
ради, знає про слабкі та сильні 
сторони сіл, які увійдуть до 
ОТГ, тому зможе налагодити 
плідну співпрацю між містом 
і селами для розвитку всієї 
громади.
Владислав Байчас сказав, 
що робить і зараз чимало 
для Борисполя. Наприклад 
– ремонт ББЛІЛ, де більшу 
частину витрат узяв на себе 
районний бюджет.
«Район витратив чимало коштів 
на капремонт лікарні, яка 
залишиться в Бориспільській 
ОТГ. Ми закупили багато 
якісного сучасного обладнання, 
щоб люди змогли отримувати 
медичні послуги в нашому місті, 
а не їздити в Київ», – зазначив 
Байчас.
За його словами, у команди ЗЕ 
є план подальшого розвитку 
лікарні, адже вона була 
побудована з розрахунку 
на 60 тис. населення. А 
зараз у Бориспільській 
ОТГ буде 120 тисяч осіб. 
Тому питання будівництва 
нового лікувального корпусу 
необхідно вирішувати.
«Розвиток Бориспільської ОТГ 
залежить від того, хто прийде 
до влади», — підсумував 
Байчас.
На завершення Ігор Шалімов 
та Владислав Байчас закликали 
людей добре подумати, за 
кого голосувати й обирати 
місцевих, які своїми справами 
довели фаховість і роботу для 
громади.

 � Депутат Бориспільської міської ради Ігор Шалімов 
зустрівся з виборцями на своєму окрузі. Він відзвітував 
людям про роботу за п’ять років і окреслив плани на 
майбутнє. Розповів про Бориспільску ОТГ і можливості для 
її розвитку.

19 вересня — ДЕНЬ БОРИСПОЛЯ! 

МІСТО —
      ТО 
       Є 
       ТИ!
Люби, шануй, поважай, працюй, розвивай, 
вдосконалюй, обирай рідне місто!
Від кожного з нас залежить, яким буде 
Бориспіль завтра. Перший екзамен — 
25 жовтня 2020 року.
Зі святом, дорогі містяни, шановні читачі! 

З повагою редакція щотижневика 
«ВІСТІ.ІНФОРМАЦІЯ.РЕКЛАМА»
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 � КОМПАНІЯ

«ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК №2»: 
БУДУЄМО ЯК ДЛЯ СЕБЕ

 � Новий забудовник на 
ринку Борисполя — «СІТІ 
СТАР ГРУП» — презентує 
нові погляди на сучасне 
житло. Про це розповів 
«Вістям» директор 
з маркетингу Сергій 
Панінський

ДОСЬЄ 
Компанія «СІТІ СТАР ГРУП» 
працює в сфері будівництва 
житлової нерухомості 
з 2011 року.

Будувала в с. Гатне Києво-
Святошинського району 
Київської області
• Зведено 9 будинків
• Здано в експлуатацію понад 
20 000 кв. м площі
• Забезпечено житлом 250 
родин
• «Житловий будинок №2» 
— перша у Борисполі 
багатоповерхівка цієї компанії.
• 100% пакет дозвільної 
документації, позитивний 
висновок державної експертизи.

Яна ВЕРХІВСЬКА

КОМПАНІЯ ДОРОЖИТЬ РЕПУТАЦІЄЮ
«ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК №2»: ВІЗИТІВКА
• Адреса — м. Бориспіль, вул. Вокзальна, 2
• Поверховість — 10.
• Під’їздів — 2.
• Кількість квартир — 96.
• Загальна площа будинку — 9852,66 кв. м.
• Загальна площа квартир які продаються 
— 6770, 44 кв. м.
• Комерційна площа —727, 34 кв. м.
• Зовнішні стіни: цегла 54 см, утеплення фасаду 
— мінеральна вата 10 см, зовнішнє облицювання 
комерційних поверхів — клінкерна плитка.

• Вікна — 5-камерний профіль, 2-х камерний 
склопакет з ламінуванням антрацит.
• Опалення індивідуальне — 2-х контурні газові 
котли.
• Перекриття — пустотні плити.
• Внутрішні перегородки: несучі міжквартирні — 
цегла 38 см, міжкімнатні — газоблок 10 см.
• Вхідні двері у квартиру — металеві протизламні.
• Висота приміщень — 2,7 м.
• Ліфт пасажирський — 630 кг.
• Вентиляція природня, потоково-витяжна.
• Покрівельні матеріали: ПВХ мембрана, утеплена 
мінеральна вата 20 см, гідробар’єр, паробар’єр.

Стиль, комфорт, 
екологічність 
БУДИНОК КОМФОРТ-КЛАСУ 
Якщо ви любите простір, стильне 
сучасне планування квартир, 
якщо вам хочеться жити в 
невеликому будинку, де сусіди 
один одного знають і вітаються 
при зустрічі, якщо бажаєте, щоб 
в оселі ще на етапі будівництва 
були враховані ваші побажання 
—  цим критеріям відповідає 
«Житловий будинок №2» у місті 
Борисполі на вулиці Вокзальна, 
2. Над його проектом працювало 
архітектурне бюро, яке свого 
часу проектувало «Донбас-
арену». Сьогодні проектанти 
ведуть авторський і технічний 
нагляд будівництва.
Використовуються перевірені 
й сучасні екологічні матеріали. 
Силікатна цегла, мінеральна вата, 
якісна штукатурка, індивідуальне 
опалення, енергозберігаючі 
панорамні вікна від підлоги 
до стелі. Планування кожної 
квартири забезпечує зручність і 
комфорт, використовуючи нові 
підходи до проектування.  
Квартири, які продані до 
сьогодні (а це близько 30%) люди 
купували для себе, а не для того, 
щоб вигідно вкласти кошти. 
Новинкою для Борисполя є 
смарт-квартири — маленькі 
оселі готельного типу, які 
користуються попитом у 
орендарів.

Не платити двічі
Більшість ремонтів у 
новобудовах розпочинаються 
із заміни комунікацій. Зроблене 
будівельниками рідко співпадає 
із побажаннями клієнта, хоча 
всі виконані роботи входять 
у вартість квадратного метра 
житла. У «Житловому будинку 
№2» двічі оплачувати не 
доведеться. Об'єкти здаються 
з чорновим ремонтом і 
інженерним оснащенням: 
чорнова стяжка підлоги, 
машинна штукатурка, розводка 
електро- та водопостачання 
до квартири. Встановлені 
лічильники на електроенергію, 
газ і воду, двоконтурний газовий 
котел. Радіаторів не буде, і в 
цьому перевага: можна зробити 
теплу підлогу, можна встановити 
високі вертикальні радіатори, 

які нині популярні, або невеликі 
батареї, які ставляться під вікно. 
Враховуючи практику попередніх 
будівництв, забудовник дає 
клієнту можливість вибору. Це 
дозволяє встановити оптимальну 
ціну для будинку комфорт-
класу, а люди, облаштовуючи 
оселю відповідно до побажань, 
не мають потреби переробляти 
після забудовника. 
Власники можуть дозамовити 
усі додаткові роботи на етапі 
будівництва: і теплу підлогу 
чи встановлення радіаторів, 
і розводку електрики та 
водопроводу. На етапі 
будівництва можна передбачити 
перепланування, якщо йдеться 
про несучі стіни. 
Сьогодні, на етапі будівництва, 
підключені централізована 
каналізація та водопровід. 
Для якісного і безпечного 
електропостачання 
запроектована трансформаторна 
підстанція, дві лінії живлення. 
Розрахункова електрична 
потужність на кожну квартиру 
становить 19,4 кВт.

Безпека і комфорт у 
квартирі, в будинку, 
на подвір’ї
Місця загального користування 
та прибудинкова територія 
будуть окрасою житлового 
комплексу. 
У кожній квартирі забудовник 
встановлюватиме високоякісні 
надійні металеві вхідні двері, щоб 
їх потім власникам не довелося 
замінювати і не псувати вигляд 
стін. 
Панорамними, повністю 
скляними, будуть вхідні 
двері до під’їзду. Це ще одна 
родзинка багатоповерхівки, що 
будується. На безпеку мешканців 
такий архітектурний хід не 
вплине. Адже територія буде 
закрита, огороджена, заїзд за 
картками, передбачено систему 
відеоспостереження, домофони. 
На прибудинковій території 
будуть облаштовані дитячий 
екомайданчик, спортивний 
майданчик і зона відпочинку: 
ландшафтне озеленення з 

вічнозеленими рослинами 
і маленький фонтан у 
внутрішньому дворику. 
Виокремлена гостьова парковка 
дозволить захистити маленьких 
мешканців від автомобілів і дати 
більше вільного простору.

Зручне розташування 
та логістика
«Житловий будинок №2» на 
Вокзальній, 2, зводиться на розі 
з вулицею Головатого (однією із 
центральних вулиць Борисполя). 
Місце розташування дає численні 
переваги у плані транспортного 
сполучення та доступності 
об’єктів соціальної сфери.

Доступні ціни, 
вигідні умови
Вартість квадратного метра 
площі на етапі будівництва поки 
залишається на максимально 
низькому рівні — 13 тис. 700 
грн. Це початкова ціна, яка 
зростатиме в міру того, як 
підніматиметься будинок. 

Після завершення будівництва 
квадратний метр коштуватиме 
18-19 тис. грн. Тож сьогодні при 
купівлі найбільшої квартири 
можна зекономити близько 200 
тис. грн., які будуть доречними, 
коли прийде пора облаштування 
оселі. Щоправда, до завершення 
будівництва квартир може і не 
залишитися. 

Широкий спектр, 
великий вибір 
«Житловий будинок №2» — це 
багатоповерхівка на два під’їзди 
з одно-, двокімнатними та смарт-
квартирами. Секції розташовані 
дзеркально одна до одної. 
Перший поверх займатиме 
комерційна нерухомість. 
2-9 поверхи мають типове 
планування. 
На 10 поверсі передбачені 
1-кімнатні і смарт-квартири. 
Однокімнатних квартир 
передбачено 5 видів: 35,47 кв.м; 
39,15 кв. м; 42,40 кв. м; 52,99 
кв. м; 53,67 кв. м. Два варіанти 
пропонується двокімнатних:         
69,76 кв.м; 75,94 кв.м. 
Є вибір смарт-квартир площею 
20-25 кв. м та квартир вільного 
планування. Кожна квартира 
має лоджію і кожна — свої 
особливості та переваги. 
Тут широкий простір для фантазії 
дизайнера. Тут хочеться жити, 
хазяйнувати, виховувати дітей.

КОНТАКТИ:
Офіс продажу 
«Житловий Будинок №2»
08300, м. Бориспіль. 
вул. Вокзальна, 2

Тел/вайбер: 
097-228-28-28
email: sale@nomer2.com
website: Nomer2.com
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ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ: 
ВІДПОВІДІ НА ПРЕТЕНЗІЇ
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 � У бориспільських інтернет-групах була дискусія 
щодо роботи місцевого центру зайнятості. Дехто вважає, 
що заклад не виконує своїх обов’язків, стати на облік 
неможливо, кошти по безробіттю не виплачуються. Інші не 
згодні з такими твердженнями. Як в умовах адаптивного 
карантину працює служба, з’ясовували «Вісті».

Наталія ДОЛИНА, 
фото автора

Із одного боку 
«барикад»

Із 13 серпня двері Бориспіль-
ського міськрайонного центру 
зайнятості відчинилися для від-
відувачів. 

На запитання, чи правда, що лю-
дям, які звертаються в службу, від-
мовляють у праві зареєструватися 
в статусі безробітних і отримати 
виплати, директор Бориспільської 
міськрайонної філії Київського об-
ласного центру зайнятості Світла-
на Юрченко запевнила, що це не 
відповідає дійсності.

«По-перше, ми державна уста-
нова і керуємося законами Укра-
їни, нас контролюють і перевіря-
ють, тож робити щось неправо-
мірно ми не можемо. 

Знаю, що люди кажуть: треба 
нас розігнати і набрати інших. 
Але мало хто знає, що наш колек-
тив – це колишні безробітні, які 
знають, що відбувається з іншого 
боку «барикади» і як ніхто розу-
міють проблеми людей, які опи-
нилися без роботи», — розпові-
дає директор.

Зросло 
навантаження

Через карантин в Україні ба-
гато людей втратили роботу. У 
Борисполі реєстрація безробіт-
них збільшилася в чотири рази. 

Із березня по серпень в 
центр звернулося 3,5 тис. осіб. 
Для порівняння – за аналогіч-
ний період минулого року цей 
показник становив 1,5 тис. осіб.

«Люди у розпачі, особливо ті, 
які мали гарну роботу і достойну 
зарплату. Нещодавно авіакомпа-
нія «МАУ» оголосила про скоро-
чення 900 працівників. Не краща 
ситуація й у інших організаціях. 
Не всі прийдуть до нас, але багато 
хто змушений звернутися. Часто 
трапляється так, що люди прихо-
дять масово, тому наші працівни-
ки (а їх сім), працюють понаднор-
мово. Буває на день до 120 звер-
нень, опрацювати їх неможливо», 
— пояснює Світлана Юрченко.

Чому відмовляють у 
реєстрації

Директор центру зайнятості за-
перечує факт, що людям із непо-

важних причин відмовляли у реє-
страції в статусі безробітного і по-
яснює механізм процедури.

«Згідно із законом, є чіткі при-
чини відмови в статусі безробіт-
ного:

1. Відсутні необхідні документи 
– паспорт, трудова, ідентифікацій-
ний код, немає місця реєстрації.

2. Є нерозірваний трудовий 
договір. Навіть якщо в такому ви-
падку людину зареєструють і ви-
платять кошти, вона буде зобов’я-
зана їх повернути. 

Право на статус безробітного 
мають лише ті, хто не перебуває 
у трудових відносинах.

Варто ознайомитися з вимо-
гами на сайті, щоб не виникало 
непорозумінь.

Часто людина не усвідомлює, 
що таке центр зайнятості. Бува-
ють випадки, коли приходять і на 
запитання «Чи шукаєте роботу», 
відповідають: «Ні, прийшов стати 
на облік, бо тут платитимуть гро-
ші», — розповідає фахівець. 

На запитання «Вістей», чи є нег-
ласна вказівка не ставити людей 
на облік, щоб заощадити державні 
гроші на виплати з безробіття, Юр-
ченко відповіла категоричним «ні».

«Уявіть, що ми з власного ба-
жання таке зробили, а люди на-
писали скаргу. Це порушення за-
кону, на таке ніхто не зважиться», 
— переконує директор.

Чому не надають 
статусу безробітного

За словами фахівця, головне 
завдання центру зайнятості – до-
помогти людині знайти роботу. 
Поки вона її шукає, держава до-
помагає коштами.

Безробітний, який перебуває 
на обліку, має приступити до ро-
боти, якщо така знайдеться, але 
потрібно враховувати нюанси.

Є поняття «підходяща робота», 
що відповідає освіті, фаху, попе-
редній зарплаті здобувача. Та-
кож враховується зручність тран-
спортного сполучення. Людина 
може погодитися на роботу, яка 
не відповідає цим критеріям, але 
примушувати її до цього ніхто не 
має права. 

Якщо пропонується робота із 
зарплатою нижче, ніж була, або 
з іншою кваліфікацією, це не вва-
жається підходящою роботою, і 
людина може відмовлятися від 
неї необмежене число разів.   

Інша річ, якщо в центрі зайня-
тості підшукали роботу, яка від-

повідає поняттю «підходяща ро-
бота». Відмовитися від пропози-
ції можна два рази, на третій зні-
мають з обліку.

«Державна служба зайнято-
сті не створює робочі місця, ми 
є посередниками між безробіт-
ними та роботодавцями. У нас в 
країні є певні прогалини в зако-
ні, коли роботодавці не зобов’я-
зані подавати всі наявні вакансії 
до служби зайнятості, тому має-
мо те, що маємо», — згадує Світ-
лана Юрченко.

Про виплати 
На обліку з безробіття людина 

може перебувати до працевлаш-
тування. Страховий стаж нарахо-
вується до тих пір, поки тривають 
виплати.

На період карантину уряд змі-
нив порядок виплат. Якщо рані-
ше для людей, які не мають стра-
хового стажу, мінімальна виплата 
з безробіття становила 659 грн на 
місяць, то зараз — 1 тис. грн.

Якщо людина звільнилася з по-
переднього місяця роботи за уго-
дою сторін, вона має право пе-
ребувати на обліку 9 місяців із 
обов’язковою виплатою грошо-
вої допомоги. 

Якщо робота втрачена внаслі-

док скорочення, виплати призна-
чаються на рік.

На час карантину уряд змінив 
правила виплат у разі звільнення 
за власним бажанням. Якщо ра-
ніше платили через три місяці з 
моменту реєстрації, то тепер ви-
плати здійснюють з першого дня. 

У перші три місяці платять 70% 
зарплати, потім кожні три місяці 
відсотки знижуються.

За словами директора центру 
зайнятості, допомогу з безробіт-
тя виплачують вчасно.

«Не важливо, чому людина 
втратила роботу, реєструємо 
безробітного за будь-якої причи-
ни звільнення. Ми не маємо пра-
ва відмовляти людям в реєстра-
ції. Але я раджу уважно слухати 
кар’єрного радника, консульту-
ватися з усіх питань, щоб не ви-
никало порозумінь. Наприклад, є 
чітке правило – на регулярну зу-
стріч з працівниками служби по-
трібно приходити обов’язково. 
Але багато людей цим правилом 
нехтують, мовляв, забули або не 
змогли. Причина неявки може бу-
ти лише поважною, підкріпленою 
документами. За несвоєчасне від-
відування служби зайнятості пе-
редбачені санкції у вигляді скоро-
чення виплат на 15 днів», — пояс-
нює Світлана Юрченко.

• Директор центру зайнятості Світлана Юрченко.

Стан ринку праці. Наразі в Бориспільській службі зайнятості 240 
вакансій. Це в два рази менше, ніж було в докарантинні часи. В 
основному це робітничі професії, затребувані також медичні сестри 
і лікарі, вихователі дитячих установ. 
За 8 місяців в Борисполі змогли знайти роботу 400 людей, 260 з них 
скористалися послугами центру зайнятості.

ВУЛИЦЮ 
ЛЕРМОНТОВА 
ОНОВЛЯТЬ
Ірина ГОЛУБ, фото автора

Ведеться капітальний ремонт 
вулиці Лермонтова за 1 млн 780 
тис. грн. Вона стане ширшою і 
комфортнішою.
Днями розпочався капітальний 
ремонт дороги вул. 
Лермонтова, роботи виконує 
Броварське ШБУ-50. 
На першому етапі техніка 
знімала верхній шар асфальту, 
вантажівки вивозили шлак. 
Перший заступник міського 
голови Микола Корнійчук 
пояснив «Вістям», чому саме на 
цій вулиці почали замінювати 
асфальт. 
Пряма мова КОРНІЙЧУКА: 
«Ця вулиця дуже вузька, 
а під час проведення 
загальноміських заходів, коли 
перекривають для проїзду 
вулицю Ватутіна, то вулицю 
Лермонтова використовують 
як об’їзну. Хоча на проїжджій 
частині не можуть розминутися 
два авто. Відповідно до 
проекту, дорогу буде 
розширено до 6 м за рахунок 
узбіччя. 
Паралельно зніметься 
проблема з люками, кришки 
яких торохкотять під колесами. 
Колодязі буде замінено на нові, 
безшумні, їх піднімуть до рівня 
асфальту. Заміну колодязів 
розпочали. Роботи ведуться 
інтенсивно. Їхня вартість 1 млн 
780 тис. грн». 

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» 
В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM
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«БОРИСПІЛЬ — ЦЕ ЛЮДИ, 
А НЕ ФАСАДИ, ПАМ’ЯТНИКИ І ФОНТАНИ»

 � ДЛЯ ГРОМАДИ

«МЕНЕ ОБРАЛИ ДЕПУТАТОМ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОСЕНИ 2015 РОКУ — ЧЕРЕЗ РІК ПІСЛЯ 
МАЙДАНУ, НА ЯКИЙ ЛЮДИ ВИЙШЛИ ЗАРАДИ ЗМІН У НАШІЙ КРАЇНІ. ПРОТЕ БОРИСПІЛЬСЬКІ ВИБОРЦІ 
ЗНОВ ПРОГОЛОСУВАЛИ ЗА ТИХ, ХТО БУВ У ВЛАДІ НЕ ОДИН РІК, ХОЧ ЇХНІ ПАРТІЇ МАЛИ ІНШІ НАЗВИ, 
— РОЗПОЧАВ СВІЙ ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗВІТ ОЛЕГ ВЕРЕС, ДЕПУТАТ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ВІД ВО «СВОБОДА», ВИБОРЧИЙ ОКРУГ ЯКОГО № 34. — РОЗВИТОК МІСТА І ОКРУГУ ЗОКРЕМА — ЦЕ 
ДОВГОТРИВАЛИЙ І ПРОЦЕС».

ОЛЕГ 
ВЕРЕС: 

Звіт депутата

Олег Верес розповідає: «Із жителями я одразу домовився 
так — у мене немає приймальні, тому де побачили мене, 
там і приймальня. Майже щодня я спілкуюся з місцевими 
мешканцями на окрузі, ми разом напрацювали дієвий 
алгоритм звернень до влади. Жителі не просто розказують 
мені про свої побажання чи проблеми, ми в тандемі пишемо 
відповідні заяви, звернення для вирішення питань». 

« Щиро дякую жителям округу за довіру 
і підтримку. Разом ми змінюємо життя 

округу і міста на краще. Попереду в нас ще 
багато роботи, але головним було  задати 
напрямок змін»

« Я завжди готовий до спілкування на вулицях рідного 
міста або до зв’язку за телефоном 050-382-34-86»

ДЕПУТАТ СПІЛЬНО З 
ГРОМАДОЮ ПРОВІВ НА 
ОКРУЗІ ТАКІ РОБОТИ:
• Капітальний ремонт доріг: вулиць 
Рєпіна, Потапенка, Героїв Небесної 
Сотні, пров. Квітневий, частково 
вулиць Глибоцька та Гришинська.
• Поточний ремонт із 
асфальтування доріг:
на вулицях Дем’яна Кошмана, 
Марка Вовчка, Братуся, Чехова 
та провулку Дем’яна Кошмана.
• Ремонт прибудинкових 
територій біля будинків №1,3,5 
на вулиці Глибоцькій та №98 на 
вулиці Київський Шлях.
• Роботи з освітлення вулиць 
Рєпіна, Братуся, Шолом-
Алейхема, провулків Квітневого, 
Дем’яна Кошмана.
Замінено старі ліхтарі на сучасні 
енергозберігаючі на вулиці 
Гришинській.
• У під’їздах виконано 
заміну старих вікон на 
металопластикові в будинках 
№ 90 та 98 на вулиці Київський 
Шлях та №1 на вулиці 
Глибоцькій.
• Встановлено нові зручні лавки 
та урни на прибудинкових 
територіях будинків на вулиці 
Глибоцькій, 1,3,5 та Київський 
Шлях, 90, 98.
• На окрузі встановлено багато 
нових елементів дитячих 
майданчиків, які обиралися 
разом із батьками та головами 
будинкових комітетів.
• Облаштовано нові тротуари 
на вулиці Гришинська та Героїв 
Небесної Сотні.
• Огороджені клумби і газони 
невисокими парканчиками 
на прохання мешканців. «Я 
не люблю паркани і огорожі, 
але так захотіли жителі. Хоч у 
цих дворах є зручні проходи 
і проїзди, кажуть, якщо не 
загородити, ходять «по 
копаному», — прокоментував 
депутат.

— Спілкуючись із виборцями 
та запитуючи їх, що ще варто зро-
бити, помітив, що їх очікування та 
бажання — бачити гарну та есте-
тичну картинку. Але якість життя 
— це не лише красива картинка. 
Більшість проблем непомітні на 
перший погляд, але їх вирішення 
потребує багато ресурсів.

Непросто було домогтися ре-
монту комунікацій у підвальному 
приміщенні будинку № 3 на вули-
ці Глибоцькій. Уперше за 40 ро-
ків, там замінили всі каналізацій-
ні труби. 

Вдалося привернути увагу ко-
лег-депутатів і управління ЖКГ на 
постійне підтоплення на початку 
вулиці Глибоцької та вулиці Героїв 
Небесної Сотні, де провели част-
кове очищення систем водовід-
ведення на перехрестях, біля ба-
гатоповерхових будинків. Це дало 
ефект для мікрорайону, проте ста-
ра система навіть після очищення 

не справляється з великим об’є-
мом води під час злив. Тому не-
обхідно її поєднати з потужною 
дощеприймальною системою, яка 
проходить улицею Бежівка.

Я хочу, щоб люди думали про 
безпеку та збереження природи, 
а естетична картинка — похідне. 

Сьогодні нам потрібен не про-
сто новий Генеральний план мі-
ста, а план керування процесами, 
які відбуваються в місті. На жаль, 
ці питання дуже хворі і задавнені.

Бориспіль, як і будь-яке інше 
місто — це в першу чергу лю-
ди та турбота про них, а підфар-
бувати фасад чи вставити черго-
вий пам’ятник або фонтан — не-
достатньо. 

У мене прості цінності. Це роди-
на, чесність, людяність. У місько-
му середовищі — природа (дере-
ва, чисте повітря та вода), доступ-
ність, відкритість, безпека, повага 
до традицій. 

«БАГАТО ПРОБЛЕМ Є НЕПОМІТНИМИ»
 � ПРЯМА МОВА

 � СЛОВА ВДЯЧНОСТІ

• Вул. Київський Шлях, 90.

• Вул. Гришинська. • Вул. Київський шлях, 90. • Вул. Марка Вовчка. • Провулок Квітневий. • Вул. Рєпіна.
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«РУХ ДЛЯ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ОТГ»

 � ПОЗИЦІЯ

ПІДПРИЄМЕЦЬ І ВОЛОНТЕР ОЧОЛЮЄ МІСЬКУ ОРГАНІЗАЦІЮ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАРОДНИЙ РУХ 
УКРАЇНИ», Є ГОЛОВОЮ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КРАЙОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПП. НА МІСЦЕВІ ВИБОРИ-2020 ЙДЕ 
№1 У СПИСКУ ПАРТІЇ ТА ВИСУНУТИЙ КАНДИДАТОМ НА ПОСАДУ ГОЛОВИ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ОТГ. 

АНДРІЙ 
ПОЛЯНИЦЯ: 

Вибори-2020

Приватний підприємець із 
Борисполя, який організував 
успішний сімейний бізнес у 
галузі будівництва, порядний 
сім’янин і батько трьох дітей; 
він родом із гірського села, 
що на Львівщині, відомий 
волонтер, який об’їхав із 
бориспільськими активістами 
весь фронтовий схід України, 
нині прийняв новий виклик долі 
– вперше йти в політику. Маючи 
незаплямовану репутацію, своє 
рішення 40-річний виходець 
із простої багатодітної родини 
вважає нелегким, бо розуміє, 
що найстаріша партія України 
йому довірила важливу місію – 
бути її представником, здобути 
перемогу на виборах задля 
роботи на благо Бориспільської 
ОТГ у складі оновленої місцевої 
ради.
У розмові з «Вістями» Андрій 
Поляниця розповів, як і чому 
вирішив іти в політику і очолити 
місцевий РУХ, проігнорувавши 
політсили, куди вливаються 
великі кошти на передвиборчу 
кампанію.

Оксана ПАВЛОВА, 
фото Ігор РОМАНЕНКО

— Монобільшості нової влади 
не вдалося дотримати головної 
обіцянки — врегулювати воєн-
ний конфлікт на сході. Війна три-
ває. Про це є відповідна заява 
партії «Народний Рух України», 
яка офіційно оприлюднена. Рухів-
ці за активну системну роботу в 
налагодженні миру, закритті кор-
донів, відновленні територій схо-
ду, де зараз економічна, соціаль-
на і ментальна кризи, там страж-
дають наші люди. Це кропіткий і 
довгий, але необхідний шлях для 
України. Колись були і лихоліт-
тя Другої Світової війни, але во-
ни минули, країна відродилася, 
тому сьогодні важливий мир. Ми 
РУХатимемося в напрямку миру 
й відновлення східного регіону.

— Давайте поговоримо про 
місцеву політику. Зараз у нашу 
раду йдуть усі ті депутати, 
хто був у нинішньому скликан-
ні, більшість вже встигли змі-
нити партії. Що думаєте з цьо-
го приводу?

— Депутати Бориспільської 
міської ради хваляться, що бага-
то зробили для виборців за цю 
каденцію. Але все це зроблено 
за кошти людей, платників по-
датків. І могли б зробити більше! 
Хочу порівняти Бориспіль з ін-
шими містами-супутниками сто-
лиці – Бучею, Ірпенем. Там, мож-
ливо, менші бюджети, ніж у нас, 
але заїдеш в Ірпінь і душа радіє 
–  дійсно красиво. Могло би бути 
так і в Борисполі. Уже вісім років 
я волонтер, воджу своїм автобу-
сом юних спортсменів із ДЮСШ 
на змагання по всій Київщині, то-
му можу порівнювати. Бориспіль 
усі ці роки мав великий бюджет, 
тому реально можна було зро-

бити більше і краще, ніж є, але ні. 
Тож переконаний, нашу виконав-
чу владу потрібно змінювати, як і 
більшу частину депутатів. 

Неодноразово будучи на се-
сіях міської ради, я спостерігав 
картину: в залі триває сварка, 
бійка між обранцями. Чому? Бо 
вони відкрито «дерибанять» зем-
лю і бюджет, обзивають один од-
ного, обливають брудом. І голо-
вуючий змушений оголошувати 
перерву, щоб розігнати ту бійку. 
Прості бориспільці, певно, не ро-
зуміють, що спільні міські кошти 
отаким «макаром» ділять і розтя-

гують окремі депутати. Бо ніхто 
про це відкрито не говорить. На-
віть якщо хтось напише у Фей-
сбук, його заблокують боти і все. 
Місцеві ЗМІ не заглиблюються в 
деталі депутатських конфліктів. А 
депутати кричать один на одно-
го: хто заводить на підряди свої 
компанії, хто скільки взяв землі, 
хто ніде не працює, хто і скільки 
отримує «відкатів». Потрібно, щоб 
робота нашої ради була прозо-
рою, тоді можна було б у Бори-
сполі збудувати ще одну школу. 
А так Буча й Ірпінь розвивають-
ся в рази краще, бо у них, певно, 
раціональніше використовують-
ся бюджетні кошти. Поїдьте поди-
віться, як там красиво. Бориспіль 
нагадує Васильків, де нестабільна 
політична ситуація, постійні кон-
флікти в владі, тому повільний 
розвиток. Із високою конфліктні-
стю важко працювати міському 

голові, бо депутати дбають про 
свої інтереси, а не про округи, а 
на окремих, до речі, виборці жа-
ліються, що обранці взагалі й не 
з’являлися. 

— Щоб потрапити в раду, чо-
му не приєдналися до розрекла-
мованих партій, які були прохід-
ними на минулих виборах, і в пе-
редвиборчу рекламу яких влива-
ються великі кошти?

— Я – патріот України. Хочу, 
щоб мої діти навчалися й працю-
вали тут, а не за кордоном. То-
му за ідеологією обрав РУХ. Ме-
не запросили до цієї старої пар-
тії з досвідченими кадрами. До-
велося докладати зусиль, щоб 
по крупинках укріплювати нашу 
міську партійну організацію. Дя-
куючи Анатолію Чабанюку, який 
тепер мій заступник, вона була 
офіційно зареєстрованою, від-
криті всі рахунки. Тепер місце-
вий РУХ набирає обертів, в ор-
ганізацію приходять нові люди. 
Я зі Львівщини, із простої бага-
тодітної родини, мої батьки все 
життя чесно пропрацювали на 
залізничній станції, привили мені 
сімейні й людські цінності, тому 
я не міг піти в іншу партію, хоча 
мене прийняли б. Багато партій є 
передвиборчими проектами, ку-
ди вкладаються мільйони дола-
рів для розкручування – такі по-
літтехнології. Коли ці партії при-
ходять до влади, то повертають 
те, що вклали з великими відсо-
тками. А РУХ –  стара перевірена 
партія, де діє статут, змінюються 
голови. Більшість партій створю-
ються під політичну фігуру. Зни-
кла фігура – немає партії. Багато 
є партій-сателітів. У владу йдуть 
шоумени, співаки, комедіанти 
без програми, лише з гаслами. 

В Україні кожні вибори – це шоу, 
змагання великих грошей. Ли-
ше РУХ може змінити цю ганеб-
ну традицію і дати шанс країні на 
зміни, бо у цій партії працюють 
внутрішні механізми демократії, 
тут поєднуються досвід поколінь 
і енергія молоді. Україні й Бори-
спільщині потрібен РУХ у партій-
ному й господарському сенсах.

— Що скажете виборцям, як 
їм визначатися, коли навко-
ло стільки заманливих, але пу-
стих політичних гасел, відвер-
того популізму?

— Головне — підходити розум-
но й виважено до свого вибору. 
Потрібно змінювати людей при 
владі, бо вони звикають до неї, 
з роками втрачають наснагу до 
дій. Багатьом із місцевих керівни-
ків і депутатів пора на заслуже-
ний відпочинок, нехай уже дають 
дорогу молодим і активним. На-
став час РУХу Борисполя вперед. 
Із РУХом Бориспільська ОТГ ма-
тиме усі шанси для розвитку на 
результат.

ШАНОВНІ БОРИСПІЛЬЦІ, 
ДОРОГІ ЖИТЕЛІ РАЙОНУ!
Щиро вітаю вас із Днем міста і 77 річницею визволення 
Бориспільщини від німецько-фашистських загарбників!
Бориспільщина відзначає Перемогу, яка стала основою для 
розбудови нашого міста і фундаментом для планування та 
розвитку нашого сьогодення і майбутнього. 
Нині Бориспільщина, як і вся країна, стоїть перед новим 
викликом: зробити зважений вибір на місцевих виборах-2020. 
Мати силу і мудрість відрізнити правду від брехні, не зрадити 
людським цінностям задля розвитку рідного міста, не стояти 
осторонь – завдання нащадків великої Перемоги. 
Бажаю щастя усім нам, здоров’я, наснаги, мирного неба, 
здійснення мрій. Нехай Бориспіль і села району отримають 
новий поштовх до розвитку.
РУХаймося разом до нових Перемог!

Із повагою Андрій ПОЛЯНИЦЯ, 
кандидат на посаду голови Бориспільської ОТГ

15 вересня відбулася 
конференція 
Бориспільської міської 
організації Політичної 
партії «Народний Рух 
України». 
На конференції був 
присутній голова ПП 
«Народний Рух України» 
Віктор Кривенко (на фото 
в центрі). Мета зібрання – 
висунення 35 кандидатів 
у депутати Бориспільської 
ОТГ та кандидата на посаду 
голови Бориспільської ОТГ, 
яким став перший номер у 
списку – Андрій Поляниця.
Захід відбувся в 
демократичній атмосфері, 
на природі. Однопартійці 
обговорили програму партії 
та шляхи її виконання.

Є 35 кандидатів в депутати і 
претендент на посаду голови 
ОТГ — Андрій Поляниця

« Переконаний, 
нашу 

виконавчу 
владу потрібно 
змінювати, як і 
більшу частину 
депутатів»
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«ДЕПУТАТСЬКА РОБОТА — ЦЕ ТЕ, ЩО 
МЕНІ ПОДОБАЄТЬСЯ І ВДАЄТЬСЯ»

 � ДЛЯ ГРОМАДИ

НАРОДНИЙ ОБРАНЕЦЬ ОКРУГУ № 16 (ПРИВАТНІ БУДИНКИ ПО ВУЛ. КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, 28, 30, 32, 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; ВУЛ. КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, 24; ВУЛ. НОВОПРОРІЗНА, 2; КИЇВСЬКИЙ 
ШЛЯХ, 49 ТА 47; ВУЛ. ГОЛОВАТОГО, 6, 8, 9, 11, 13) ПРОЗВІТУВАВ ПРО СВОЮ РОБОТУ ЗА П’ЯТЬ 
РОКІВ

ЄВГЕНІЙ 
ГРОНА: 

— Євгеній, п'ять років тому 
ви вперше стали депутатом. 
Сьогодні, після закінчення ка-
денції, можете чітко сказати: 
депутатство – це ваше чи все 
ж таки ні?

— Я по життю така людина, що, 
якщо можу, то завжди охоче до-
поможу іншим. Усі ці п’ять років 
намагався максимально бути ко-
рисним для виборців свого окру-
гу і допомагав, чим міг. А якщо чи-
мось не міг, то залучав людей, які 
зможуть допомогти. І зараз впев-
нено можу сказати, що депутат-
ська робота – це все ж таки те, що 
мені подобається і вдається.

— Плануєте продовжити цю 
роботу? Йтимете на вибори 
цієї осені?

— Так, маю такі наміри. Адже 
не все, що планував, встиг зроби-
ти. Є початі проекти, які потрібно 
завершити. Та й не хочеться зали-
шати своїх виборців – за цей час 
встиг до них звикнути й прики-
піти.

— Назвіть наймасштабніші 
проекти, які вам вдалося вті-
лити в життя на своєму окру-
зі за ці п’ять років.

— Охоче. Це дві великі зони 
відпочинку у дворах будинків по 
Новопрорізній, 2 та Головатого, 
13. Роботи почалися з того, що ми 
провели збори разом з мешкан-
цями цих будинків, записали всі 
побажання, хто і що хоче бачити 
у себе в дворі, зробили завдання 
для проектантів та замовили про-
ект майбутніх зон відпочинку всіх 
охочих. Зазначу, що ці місця роз-
раховані для всіх вікових катего-
рій населення. Щодо Новопроріз-
ної зауважу, що результатом мо-
єї довготривалої роботи та моїх 
помічників із мешканцями стало 
чудове місце відпочинку для всіх 
бажаючих. Там є зона для фут-
болу, для гри маленьким діткам, 
навіть зона для сушіння білизни 

також є. Почали з облаштуван-
ня стоянки для автомобілів, по-
тім був благоустрій спортивного 
поля, тротуарні доріжки, озеле-
нення цієї території. Далі настала 
черга огорожі, лавок та дитячого 
майданчика. У результаті вийшла 
багатофункціональна зона відпо-
чинку вартістю близько 2-х міль-
йонів гривень. Принагідно зазна-
чу, що у цьому будинку ще на по-
чатку каденції зробили утеплення 
труб та заміну вікон на пластикові 
у підвалі, із моїх депутатських ко-
штів було виділено кошти на про-
ект тротуару з іншого боку цьо-
го будинку, який не так давно за-
вершено.

Ще одна моя гордість – про-
ект зони для відпочинку по Голо-
ватого, 13 вартістю близько 4-х 
мільйонів. Тут є якісний стадіон із 
підсвіткою, територія для відпо-
чинку літніх людей, зона для вор-
кауту і для тренажерів, бігова до-
ріжка, тротуари, лавочки, озеле-
нення, освітлення. Будівництво 
здійснювалося в декілька ета-
пів. Я особисто контролював ви-
конання робіт на кожному етапі, 
щоб вони були зроблені вчасно 
та якісно. 

За ініціативи нашої молоді та 
підтримки було проведено ка-
пітальний ремонт скейт-парку в 
центрі міста, а саме: облаштовано 
нове асфальтне покриття; огорожу 
та освітлення; збудовано комплекс 
рамп для тренувань та змагань.

Також хочу наголосити, що 
мною ініційовано та розробле-
но Положення про громадський 
бюджет, завдяки якому мешканці 
нашого міста мають можливість 
реалізувати різні проекти за бю-
джетні кошти.

— Ви фактично дали нове 
життя цьому мікрорайону. 
Помітно, що багато уваги на 
своєму окрузі, і не тільки, при-
діляєте розвитку спорту. За-
хоплюєтесь ним?

— Так, я люблю спорт. Але за-
раз, на жаль, менше часу маю для 
нього. Пам’ятаю, як у дитинстві 
хотілося різних розваг, але не бу-
ло належних умов для цього. Тож 
тепер я хочу дати дітям і молоді 
можливість розвивати себе фі-
зично. Я переконаний, що через 
спорт людина пізнає життя: спорт 
розвиває жагу до перемоги, за-
гартовує характер, готує до більш 
дорослого життя. Тобто спорт у 
молодому віці формує ось ці риси 
характеру, які потім задають темп 
життя людини. Сподіваюся, що 
встановлені нами спортивні май-

данчики дадуть позитивний старт 
для розвитку багатьох успішних у 
майбутньому особистостей – ви-
хідців із мого округу, а також мо-
тивуватимуть дітей та молодь за-
йматись спортом та зміцнювати 
своє здоров’я.

Принагідно хочу зазначити, що, 
окрім встановлення спортивних 
майданчиків, ми ще й доглядає-
мо за ними. Так, час від часу до-
водиться постійно їх ремонтува-
ти, адже від великої кількості охо-
чих пограти у футбол на сучасно-
му полі не витримує конструкція 
огорожі, яка знаходиться за во-

ротами. Доводиться самотужки 
їх ремонтувати, щоб підтриму-
вати в належному стані. Вважаю, 
що назріло питання створення 
при комунальному підприємстві 
«ВУКГ» підрозділу, який дбав би 
про такі ось спортивні майданчи-
ки. Кошти на них потрібні неве-
ликі, але постійний догляд про-
сто необхідний. Ламаються та-
кож елементи і на дитячих май-
данчиках.

— Ваш округ – чи не перший у 
місті, де у окремих будинках із 
метою економії опалення та 
теплового комфорту в квар-
тирах було встановлено інди-
відуальні теплові пункти. Розка-
жіть про це детальніше.

— ІТП – індивідуальний тепло-
вий пункт, який, дійсно, дає змогу 
людям значно економити на опа-
ленні. Це система, яка працює в 
залежності від погодних умов і за 
потреби перекриває подачу те-
пла в будинок, якщо на вулиці не 
холодно. Адже відомо, що коли 
на вулиці різкі перепади темпе-
ратури, то в квартирах будинків 
нашого міста дуже спекотно. Це 
через те, що тепломережа техніч-
но не може швидко реагувати на 
ці перепади температури і різко 
зменшувати її в будинках. Систе-
ма ж ІТП у залежності від темпе-
ратури за вікном регулює подачу 
тепла у будинок. Отже, й у кварти-
рах стабільна температура, а го-
ловне, що сплачують бориспільці 
в рази менше, адже зайвого тепла 
не використовують. Таку систему 
можна і потрібно ставити також у 
садочках, школах та закладах охо-
рони здоров’я.

Вперше цю систему за бюджет-
ні кошти було встановлено на мо-
єму окрузі у будинку по Голова-
того, 8. Люди відчули суттєву еко-
номію в коштах. На наступний рік 
ця система була встановлена вже 
по Головатого, 6. Однак за прин-
ципом часткового співфінансу-
вання: левова частка коштів – з 
міського бюджету, і певний від-
соток необхідної суми мешкан-
ці будинку збирали самі. Взагалі 
система співфінансування дозво-
ляє фінансувати дороговартісні 
капітальні ремонти. Вважаю, що 
це чудовий вихід для міста у ба-
гатьох проблемних питаннях. За-
значу ще, що на сьогодні вже го-
тові проекти для встановлення 
ІТП на будинки по вулиці Ново-
прорізній, 2 та вулиці Київський 
Шлях, 24. 

— Євгенію, і все ж таки, по-
вертаючись до депутатської 
роботи як явища, скажіть зі 
свого п’ятирічного досвіду, що 
б хотіли змінити у самому по-
нятті депутатства?

— Маю амбітне бажання кар-

Молодий та амбітний депутат, щойно познайомився зі своїм 
округом, хвацько взявся за роботу на ньому. А її п’ять років тому 
було ой, як багато, адже досить складний, розкиданий по місту, 16-
й округ, волав про допомогу: бориспільці не мали елементарного, 
як-от дитячого майданчика у дворі чи більш-менш пристойних 
лавок.
Це вже сьогодні округ Євгенія Грони – один із кращих. І це – 
об’єктивна оцінка його виборців. Свого часу люди повірили йому 
і довірили найцінніше – свій комфорт. І не програли. Адже із 
усіх депутатів він першим поставив на своєму окрузі стадіони із 
гумовим покриттям, а фактично біля кожного багатоповерхового 
будинку на його окрузі є обгороджений невеличкий стадіон. 
Також він одним із перших спільно з активістами впровадив 
модернізацію системи опалення, встановивши у будинках 
індивідуальні теплові пункти. Євгеній зі своїми виборцями 
є новатором у справі встановлення сміттєвих майданчиків з 
накриттям, які закриваються на ключ. Доступ до них мають 
лише мешканці будинків його округу та комунальні служби. Без 
перебільшення скажу: місцевій владі та іншим депутатам є чому 
повчитися у свого молодого колеги.

« Я дякую всім людям мого округу за чудові п’ять 
років, що я провів разом із вами і отримав багато 

нових друзів, досвіду і позитивні емоції. Разом із 
вами я вчився розуміти людей, намагався допомогти 
кожному з них. Вітаю бориспільців із Днем міста і 
сподіваюся, що спільно зроблені гарні справи стануть 
початком позитивних змін у місті». 

Звіт депутата
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динально змінити розуміння по-
няття «депутат». Адже кричати про 
те, який ти хороший і скільки всьо-
го ти можеш зробити для людей – 
це просте заробляння політичних 
балів. А депутат насправді пови-
нен працею показувати, що він мо-
же зробити. За кордоном, напри-
клад, люди взагалі не знають, хто в 
них депутат на окрузі. Але робота 
там робиться. І чимала. Міська рада 
не має бути ареною для конфліктів 
та інтриг. Система має працювати 
злагоджено, як колесо. І непомітно 
для пересічних людей. Але водно-
час результативно.

— Ці ваші ідеї реально втілити 
в життя, як гадаєте?

— Це цілком реально зробити. 
Але тільки з командою, якій дові-
ряєш.

— Ви таку команду маєте?
— На щастя, саме таке коло од-

нодумців я маю змогу зараз оби-
рати. Для мене вкрай важливо бу-
ти в команді, яка приходить до вла-
ди, продовжує працювати спільно 
над виконанням завдань, поруше-
них перед ними громадою. Цього-
річ виборча система дещо зміне-
на. Як позапартійний, я не можу ба-
лотуватись самостійно, адже необ-
хідно йти від якоїсь партії. За п’ять 
років роботи депутатом Бориспіль-
ської міської ради побачив різне: і 
як команда, що приходить до вла-
ди, руйнується; і як не виконують-
ся обіцянки; і як мотиви в окремих 
обранців не досить доброчесні. На 
моє глибоке переконання, щоб ма-
ти можливість дійсно впроваджу-
вати якісні зміни у громаді, необ-
хідно йти на вибори з політичною 
силою, яка дозволить самостійно 
приймати рішення, а не змушува-
тиме голосувати за «зручні» для ко-
гось рішення. Врешті саме ми, бо-
риспільці, маємо працювати пліч-
о-пліч, щоб кожному в ОТГ жилося 
комфортно. А тому, повторюся, го-
товий взяти на себе таку відпові-
дальність і знову спробувати свої 
сили цієї осені на виборах разом із 
людьми, яким довіряю.

— Якою має бути людина – 
представник вашої команди?

— По-перше, це має бути люди-
на, яка не зацікавлена в тому, щоб 
здобути мандат для того, аби за-
робити собі якісь кошти. Адже це 
перша схема корупційної складо-
вої, яку я категорично не підтри-
мую. Заробити нічого не вийде, ад-
же у депутата немає заробітної пла-
ти. Це громадська діяльність. І для 
того, щоб її вести, треба насампе-
ред бути дипломатом: уміти почути 
і зрозуміти кожного виборця, дійти 
спільної думки із різними по харак-
теру людьми, уміти пояснити і за-
спокоїти, звести всі дані до купи і 
знайти золоту середину, щоб усі бу-
ли задоволені. Люди моєї команди 
мають бути самодостатніми і бути 
компетентними у своїй галузі.

— Євгенію, дякую за щирий ді-
алог. Що ви хотіли б додати на-
самкінець?

Робота депутата — це насампе-
ред робота з людьми на твоєму ок-
рузі. Додам, що один у полі не во-
їн. Я дійсно ціную людей, які готові 
свої сили та власний час спряму-
вати на реалізацію цікавих про-
ектів. Мене мотивують і захоплю-
ють ті, які здатні злагоджено пра-
цювати, мають новаторські ідеї, 
своєю працею, небайдужістю, ба-
жанням зробити свій двір і буди-
нок кращим змінюють усе довкола. 
Так, ми разом із моїми однодум-
цями, а саме: Желєзком Іваном, 

ВУЛ. КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, 24
• огорожа від довгобуду;
• розширення стоянки;
•  асфальтування прибудинкової 
території;
• встановлення огорожі, лавок, 
урн;
• огорожа для сміттєвого 
майданчика;
• поповнення дитячого 
майданчика гойдалками, 
каруселлю, руколазом;
• заміна труб у підвалі та їх 
утеплення;
• заміна освітлення у дворі;
• облаштування парковки для 
амбулаторії (щоб автівки не 
ставили у дворі будинку);
• наразі готовий проект 
модернізації системи 
опалення (ІПТ) за програмою 
співфінансування;
• капітальний ремонт даху.

ВУЛ. НОВОПРОРІЗНА, 2
• благоустрій прибудинкової 
території; 
• паркомісця для автомобілів;
• стадіон із гумовим покриттям та 
освітленням;
• тротуарні доріжки, озеленення, 
встановлення лавочок і урн;
• оновлення дитячого 
майданчика; 
• огорожа будинкута клумб;
• тротуар на вул. Новопрорізній; 
•  утеплення труб і заміна вікон у 
підвалі.
ВУЛ. КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ 47, 49

• встановлення спортивного 
майданчика;
• асфальтування прибудинкової 
території;
•  встановлення нового дитячого 
майданчика з великим ігровим 
комплексом (гойдалки, карусель, 
балансир, будиночок для малечі), 
лавками та урнами;
• козирки над вхідними дверима 
кожного під’їзду.
ВУЛ. ГОЛОВАТОГО, 6
• встановлення огорожі на 
клумбах, лавок, урн;
•  заміна вікон у під’їздах на 
пластикові;
• ремонт під’їздів за 
співфінансуванням із ЖЕКом;
• облаштування додаткових 
паркомісць;
• оновлення дитячого 
майданчика (нові гойдалки, 
руколаз, карусель, балансир, 
огорожа);
• капітальний ремонт системи 
опалення, заміна всіх кранів 
у підвалі, утеплення труб, 
встановлення ІТП;
• огорожа навколо самого 
будинку;
• облаштування тротуарів біля 
будинку;
• сміттєвий майданчик.
ВУЛ. ГОЛОВАТОГО, 8
• ремонти в під’їздах;
•  модернізація системи опалення 
(утеплення труб у підвалі та 
на горищі, встановлення ІТП, 
пластикових вікон у під’їздах), в 
результаті будинок став одним із 
перших, де економія оплати за 

тепло склала близько 40 %;
• зроблено відливи над 
під’їздами;
• освітлення у дворі;
•  огорожа для клумб, 
встановлено лавки та смітники;
•  встановлено 7 нових ігрових 
елементів на дитячому 
майданчику та огорожа навколо 
нього;
• починаються роботи із заміни 
пасажирського ліфту на новий у 
першому під’їзді;
• асфальтування прибудинкової 
території;
• встановлення системи 
автоматичного спуску повітря з 
баків опалення.
ВУЛ. ГОЛОВАТОГО 9, 11, 13
• заміна вікон у під’їздах;
• капітальний ремонт під’їздів та 
даху;
• встановлення біля  

кожного будинку лавок та урн;
•  огорожі для клумб;
•  будівництво стадіону з гумовим 
покриттям;
•  встановлення вуличних 
тренажерів та гімнастичних 
комплексів для занять з 
воркауту;
•  облаштування бігової доріжки;
•  влаштування тротуарних 
доріжок, 
•  освітлення та озеленення 
території;
•  встановлення дитячого 
майданчика біля 13 будинку;
•  водостоки над входами у 
під’їзди;
•  облаштування сміттєвого 
майданчика;
•  встановлення професійних 
гімнастичних турніків.

Щороку проводилися новорічні свята для дітей: у кожному дворі 
з новорічними подарунками, Дідом Морозом та Снігуронькою. 
Навесні біля кожного будинку проводиться толока. Євгеній 
переконаний, що це згуртовує людей і мотивує їх дбайливо 
ставитися до всього, що зроблено своїми руками. Регулярно 
проводяться на окрузі турніри з футболу та воркауту. 
Систематично надається матеріальна допомога людям, які цього 
потребують.

ЗА П'ЯТЬ РОКІВ НА ОКРУЗІ №16 
ЄВГЕНІЄМ ГРОНОЮ БУЛО ЗРОБЛЕНО:

Звіт депутата

Рудніком Сергієм, Вішталюком Іго-
рем, Капелюхом Юрієм, Годлев-
ським Юрієм, Донченко Наталі-
єю, Роздобудьком Олександром, 
Копачем Віктором, Нагорним Ан-
тоном, Корнійчук Світланою, Ба-
бенко Ольгою Іванівною, Новосе-
лецькою Зоєю, Капелюх Ларисою, 
Шевчуком Андрієм, Сарканичем 
Іллею Іллічем, Мусієць Оксаною, 
Братановим Ігорем, Андрощак На-
талією та іншими, змогли змінити 
свій округ на краще. У нас у дво-
рі біля кожної багатоповерхівки 
є спортивний та дитячий майдан-
чик, у нас на окрузі найекономні-
ші будинки зі споживання тепла по 
всьому місту, мешканці яких спла-
чують найменше коштів за тепло із 
розрахунку за метр квадратний, у 

нас на окрузі найперше з’явилися 
футбольні поля з гумовим покрит-
тям. Пишаюся, що ми маємо один з 
найкращих округів у місті. І це все 
завдяки вам, мої дорогі однодум-
ці та виборці!

Я дякую всім людям мого окру-
гу за чудові 5 років, що я провів 
разом із вами і отримав багато но-
вих друзів, досвіду і море позитив-
них емоцій. Разом із вами я вчив-
ся розуміти людей, намагався про-
никнути їхніми проблемами та по-
чуттями і намагався кожному з них 
допомогти. Принагідно вітаю всіх 
мешканців Борисполя з Днем мі-
ста! Сподіваюся, що спільно зро-
блені нами гарні справи стануть 
тільки початком усіх позитивних 
змін у нашому місті. 



10 №32 (1040), 18 вересня 2020 р.
www.i-visti.com«ВІСТІ» Актуально

 � НАРЕШТІ! � В УКРАЇНІ

 � ВЕЛИКА УГОДА

КІНОТЕАТР «ЄВРОПА» З ПАСПОРТОМ

NOVUS КУПУЄ МЕРЕЖУ СУПЕРМАКЕТІВ BILLA

Ірина КОСТЕНКО, 
фото автора

16 вересня на зачиненому 
приміщенні кінотеатру 
«Європа» у Борисполі 
з’явився банер із інформацією 
про проект реконструкції 
приміщення. 
На банері — фасад будівлі 
після реконструкції та вихідні 
й кінцеві дані щодо площ 
приміщення. 
Розміщена на банері 
інформація говорить: 

«Загальна площа до 
реконструкції — 894,1 кв. м, 
поверховість — два поверхи. 
Загальна площа після 
реконструкції — 1378,8 кв. м, 
поверховість — три поверхи». 
Перший заступник міського 
голови Микола Корнійчук 
повідомив «Вістям»: «Проект 
реконструкції кінотеатру 
готовий, його передано 
на експертизу, як і проект 
будівництва спортивної зали 
на території центру туризму. 
Експертиза обох проектів 
комплексна і може тривати до 

двох місяців. 
Якщо Верховна Рада затвердить 
бюджет на 2021 рік, то 
можна буде новим складом 
депутатського корпусу 
Бориспільської ОТГ формувати 
місцевий кошторис. Цілком 
реально навіть у цьому 
році виділити певну суму, 
провести тендер і розпочинати 
роботи з реконструкції. Місто 
торік у грудні розпочало 
будівництво медамбулаторії на 
Розвилці і в День Борисполя 
відкриватимемо завершений 
медичний заклад».  

Австрійська Rewe International 
AG продає 100% у капіталі 
компанії «Білла-Україна» 
власнику мережі Novus
Як повідомила RAU прес-служба 
Novus, компанія Consul Trade 
House UAB (єдиний учасник 
ТОВ «Новус Україна») та Rewe 
International AG досягли угоди 
про покупку 100% частки у 
статутному капіталі «Білла-
Україна», яка володіє мережею 
супермаркетів під торговою 
маркою Billa на території 
України. Наразі триває 
фінальне схвалення угоди 
Антимонопольним комітетом.
В компанії зазначають, що Novus 
та Billa продовжать працювати у 
звичайному режимі, виконуючи 
раніше досягнуті договірні 
зобов’язання перед партнерами 
та контрагентами для стабільності 
ведення бізнесу. Про завершення 
угоди і подальші плани розвитку 
буде оголошено додатково, 
після отримання дозволів 
регуляторних органів.
Нагадаємо, австрійська мережа 
Billa, що входить в REWE Group, 
налічує 35 магазинів в Україні, 
розташованих у Києві, Київській 
області та місті Житомирі. Вона 
була першим міжнародним 
рітейлером, що вийшов на 
український ринок. Компанія 
прийшла в Україну на початку 
2000-х років, відкривши магазини 

в Києві, Харкові та Дніпрі, а 
найбільшого розвитку досягла в 
кризовий 2014-й, коли кількість 
об’єктів досягло 39. На той час 
магазини рітейлера працювали в 
16-ти містах 9-ти областей країни. 
Однак в 2017 році компанія 
вирішила піти з регіонів країни, 
сконцентрувавшись на розвитку 
в Києві та Київській області.
Довідка. Novus представлений 
на українському ринку з 2009 
року і входить в литовську групу 
BT Invest, яка інвестує і в інші 

сектори України під брендами 
Stolitsa Group, Retroville і EVT. 
Сьогодні Novus – одна з найбільш 
успішніших та перспективних 
мультиформатних мереж в 
Україні, яка об’єднує 46 магазинів. 
Загальна площа торгових 
комплексів становить понад 220 
000 кв. м. Компанія розвиває 
торгові об’єкти різних форматів 
площею від 400 до 7000 кв. м, 
в тому числі – франчайзингові. 
Товарообіг мережі Novus в 2019 
році склав 11,5 млрд грн.

КАБМІН ЗМІНИВ ПРАВИЛА 
КАРАНТИНУ ТА ПРИНЦИП 
ЗОНУВАННЯ
Кабінет міністрів України 
змінив умови поділу регіонів 
на зони карантину, а також 
правила для кожної із зон. 
Таке рішення 16 вересня 
ухвалив Кабмін.
Тепер регіони підключили до 
визначення червоних зон: 
рішення ухвалюватимуть 
спільно державна та 
регіональна комісії з питань 
техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних 
ситуацій. Умови: завантаженість 
понад 75% ліжок у лікарнях 
протягом 5 днів поспіль, 
перевищення середнього рівня 
захворюваності випадків на 100 
тисяч населення за 15 днів у 
понад п'ять разів.
Посилення карантину в 
червоних зонах також 
визначатиметься спільним 
рішенням державної та 
регіональної комісій з питань 
ТЕБ та НС. «Це може бути 
одномоментне закриття всіх 
сфер або поступове обмеження 
певних сфер, які в конкретному 
регіоні призводять до спалахів 
хвороби», — заявив голова МОЗ 
Максим Степанов.
Окрім цього, зміни торкнулися й 
обмежень у кожній з зон.

У зеленій, жовтій і 
помаранчевій зонах правила 
проведення культурних подій 
стали однаковими. Їх можна 
влаштовувати із дотриманням 
правила: не більше однієї 
людини на п'ять квадратних 
метрів. Дозволена робота 
кінотеатрів і установ культури 
із заповненням не більше 
50% в кожному окремому 
залі. Відповідальність за 
дотримання фізичної дистанції 
несе організатор. Заборону на 
проведення концертів зняли.

У помаранчевій зоні на вході в 
усі установи, куди приходять 
відвідувачі, необхідно на вході 
буде вказати площу приміщення, 
а також кількість людей, які 
можуть бути всередині. 

Зняті обмеження з роботи 
транспорту. Можна перевозити 
людей відповідно до кількості 
посадкових місць.

У разі, якщо більше 50% класів 
або груп школи чи дитсадка 
пішли на самоізоляцію, увесь 
заклад закриватиметься на 
карантин.

Читайте «Вісті» в Інтернеті, залишайте свої коментарі, пропозиції, беріть 
участь в обговоренні матеріалів. WWW.I-VISTI.COM
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ЖИТТЯ І КОХАННЯ, 
ОБПАЛЕНІ ВІЙНОЮ

 � Інформацію про зниклого безвісти під час Другої світової 
війни бориспільця знайшли через 79 років – влітку 2020-го. Тоді ж 
стала відомою й історія його великої любові до єдиної Віри, якій не 
судилося піти з ним під вінець.

Кохання Андрія 
та Віри

Їй було майже 18, йому — 19. 
Вони покохали один одного, але 
не встигли одружитися. На зава-
ді стали війна і два місяці, яких не 
вистачило до 18-ліття нареченої. 
Згодом Віра 70 років берегла фо-
то, зроблене того дня, коли вони 
бачилися востаннє, а помираючи 
старенькою, передала дочці, щоб 
та берегла пам’ять про перше ко-
хання її матері.

Тому, побачивши оголошення 
про розшук Андрія Губара в газеті, 
бориспілька Любов Власкова зро-
зуміла — це він, наречений її ма-
ми, якого вона так і не дочекала-
ся з війни.

Спочатку історія, яку вона роз-
повіла по телефону, здалася не-
реальною, адже пройшло стільки 
років, хто пам’ятатиме про роман-
тичні стосунки давниною в 80 літ? 
А коли жінка прийшла до редак-
ції з фото Андрія, сумніви зникли 
— на світлинах він, зовнішність 
співпадає з архівним фото, що пе-
редали пошуковці. 

Бориспілька пані Любов розпо-
віла, що її мама Віра Пилипівна по-
мерла 10 років тому, але свої фо-
то з колишнім нареченим, до за-
міжжя з батьком Люби, заповіда-
ла берегти як пам’ять про неї. «Я 
була єдиною дочкою, інші діти — 
хлопці, тому сокровенним мама 
ділилася зі мною», — каже жінка. 

Фото, які збереглися, датова-
ні 13 квітня 1941 року, їх зроби-
ли під час проводів Андрія в ар-
мію на строкову службу. Молоді 
тоді вмовляли родину Віри пого-
дитися на шлюб. Але мати дівчини 
сказала: «Через два роки прийде 
з армії, тоді й поберетеся». А че-
рез два місяці розпочнеться вій-
на, ще через рік звісток від хлоп-
ця вже не буде. 

Родина Віри жила на колишній 
міській вул. Чапаєва (зараз вул. 
Яцютівка), біля церкви. Під час 
окупації рідні її переховували, 
щоб дівчину не забрали в Німеч-
чину. Молодшого брата-підлітка 
врятувати від чужини не вдалося 
— його вивезли з іншою молод-
дю; працював на шахтах, а після 
війни повернувся додому. 

Родина Андрія Губара, за спо-
гадами жінки, жила навпроти ма-
газину «Хлібний», що на вул. Шев-
ченка, зараз на місці хати дитячий 

садок. Дівчина дружила з сестрою 
хлопця, вони ділилися листами, 
які приходили від Андрія.

Після війни жінкам було не до 
вибору кавалерів — хто запропо-
нував, за того і йшли. У 1946 ро-
ці, так і не дізнавшись про долю 
Андрія, Віра вийшла заміж — чо-
ловіка свого знала до війни, він 
був старшим на 10 років. Із ним 
прожила щасливе подружнє жит-
тя, народила шістьох дітей. Але 
пам’ять про перше кохання і Ан-
дрія Губара пронесла через усе 
життя. 

Відповіді про причини 
розстрілу немає

Офіційні джерела дають корот-
ку інформацію про долю Андрія 
Губара: служив у саперній роті 
210-го танкового полку, пропав 
безвісти в жовтні 1941 року в ра-
йоні Вязьми. 

Особова справа, знайдена в ні-
мецьких архівах, містить штамп 
«Überlaufer» (юберлойфер) — 
«перебіжчик» та викликає неод-
нозначні почуття. За її даними, Ан-
дрій Губар із травня 1942 року по 
січень 1943 року навчався в шко-
лі розвідки німецького об’єднан-
ня фельдполіції, згодом був визна-
ний непридатним для справ роз-
відки та відрахований. Як секре-
тоносія його спочатку перевели 
в табір для військовополонених 
Шталаг № 10ц (Stalag X C) у Віль-

гельмсхафені, а в квітні 1944 року 
розстріляли. 

Утім, дослідники твердять — 
позначка «перебіжчик» не завж-
ди означає зраду, і радять вивчати 
кожен конкретний випадок. Вій-
ськовий консультант пошуко-
вого загону «Совість» Геннадій 
Полубєдов, вивчивши архівні 
документи Андрія Губара, про-
коментував «Вістям»:

«На пошукових форумах пе-
ріодично розгортаються бата-
лії відносно німецької позначки 
«Überlaufer» — одні наполягають 
на тому, що цей штамп означає 
зраду, інші так не думають. 

Справа в тому, що в 1941 ро-
ці такий штамп на картах радян-
ських військовополонених ста-
вили і тим, хто здався, і тим, ко-
го захопили. Можливо, була іде-
ологічна установка — показати, 
що радянські воїни не хочуть во-
ювати і здаються добровільно. Ве-
личезна кількість тих, хто начебто 
«перебіг», потім згоріли в печах чи 
закопані в траншеях таборів. Пі-
зніше такі помітки стали зустріча-
тися рідше.

Думаю, в жовтні 1941-го, коли 
все ще було незрозуміло, а нім-
ці вже під Москвою, розгубле-
ність та страх могли змусити мо-
лодих хлопців, що опинилися в 
полоні, говорити, що вони здали-
ся добровільно. Лише згодом по 
діях людини можна було зрозу-
міти, чи пішла вона на співробіт-

ництво з окупантами, чи ні. Якщо 
брати конкретно Губара, то його 
досьє викликає сумніви: як може 
людина, яка пройшла школу роз-
відки, раптом «не підійти» німцям, 
як вказано в його паперах. Тому 
можлива версія, що Губар вміло 
прикидався, щоб виграти час, а 
потім, щоб все-таки не йти на зра-
ду, вибрав смерть». 

Нащадки Губара: 
«У зраду не віримо»

Нащадки Андрія Губара, які від-
гукнулися на оголошення у «Ві-
стях», вважають, що зрадником 
Андрій бути не міг, бо за згадка-
ми його сестер був порядною та 
чесною людиною. Батько Остап 
був відомим в Борисполі бонда-
рем, виховував дітей у строгості 
та мав важкий характер, але був 
справедливим, а сім’я — друж-
ною. Крім Андрія, в сім’ї Остапа 
та Пелагеї Губарів було п’ять до-
чок (Галина, Єфросинія, Уляна та 
близнючки Надія та Віра), ще брат 
Григорій. 

На їхню думку, про неприйнят-
ність співробітництва з німцями го-
ворить і факт, що Андрій переінак-
шив прізвище (у німецьких доку-
ментах — Губарєв, а не Губар) і вка-
зав іншу адресу. Очевидно, щоб до 
рідних не дійшла інформація про 

нього. У часи окупації Борисполя 
листи від тих, хто співпрацював з 
німцями чи був на примусових ро-
ботах, доходили без проблем. 

Ігор Криворучко, онук старшої 
сестри Андрія Уляни (1910 р.н.) 
розповідає, що намагався знай-
ти дані про Андрія в інтернет-ар-
хівах, але знайшов відому інфор-
мацію — безвісти зниклий в 1941 
році. Сам Ігор попри професійну 
юридичну діяльність (він суддя 
Бориспільського міськрайонно-
го суду у відставці) цікавиться іс-
торією, особливо періодом Дру-
гої світової війни. Його донька — 
історик за фахом, закінчила істо-
ричний факультет Національного 
університету ім. Т. Шевченка. 

«1941-й був важким для нашої 
армії. Уявляю, що довелося пере-
жити 20-річному хлопцю. Жага до 
життя могла змусити створити ви-
димість готовності працювати на 
німців. У квітні 1944-го звільнили 
від німців Союз і радянська армія 
почала рухатися в бік Польщі, то-
му вірогідно, що в таборах Схід-
ної Німеччини почали проводи-
ти зачистку тих, хто не погодив-
ся співпрацювати,— розмірковує 
Ігор щодо долі Андрія Губара та 
додає: — Ми не маємо морально-
го права осуджувати тих людей. 
Мусимо пам’ятати та поважати 
всіх безневинно вбитих». 

2019 року пошуковцями з Росії в лісах під Калінінградом було 
знайдено рештки літака з залишками тіла пілота-бориспільця 
Миколи Гальченка. «Вісті» допомогли знайти його рідних і за їх 
спогадами відновити частину родинної історії («Вісті» № 5(965) від 
15.02.2019 р.). Нещодавно пошуковці РФ знову повідомили, що під 
час роботи з німецькими архівами до них потрапила інформація 
про бориспільця Андрія Губарєва, який досі вважається зниклим 
безвісти. 

Наталія ТОКАРЧУК, фото автора

• Андрій Губар із нареченою Вірою. 

• Нащадки родини Губарів: брати Ігор і Костянтин 
Криворучки з донькою Ігоря  Іриною. 

• Андрій Губар із нареченою 
Вірою (нижній ряд) та родиною під 

час проводів до армії 13 квітня 
1941 р. Це спільне фото Віра 

зберігала все життя і передала 
своїй доньці Любі. Світлина 

несподівано «розказала» про 
любов двох юних сердець аж 

майже через 80 років, вже коли 
їхні душі зустрілися на небесах.

Долі людські
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ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

20207226307(реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на 
довкілля планованої діяльності)
ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського 
обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок 
громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначеної 
у пункті 1 цього оголошення, з 
метою виявлення, збирання та 
врахування зауважень і пропозицій 
громадськості до планованої 
діяльності.
1. Планована діяльність
Реконструкція автозаправочного 
комплексу на 80 км автошляху 
Бориспіль Дніпропетровськ-
Запоріжжя Переяслав-
Хмельницького району Київської 
області. 
2. Суб’єкт господарювання 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АВТОБАНСЕРВІС», код ЄДРПОУ 
31982734; 08129, Київська обл., 
Києво-Святошинський район, с. 
Петропавлівська Борщагівка, вул. 
Велика Кільцева, 2, +38 (044) 494-
31-11
(повне найменування юридичної 
особи, код за ЄДРПОУ або прізвище, 
ім’я та по батькові фізичної особи-
підприємця, ідентифікаційний код 
або серія та номер паспорта (для 
фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків 
та офіційно повідомили про це 
відповідному контролюючому 
органу і мають відмітку у паспорті, 
місцезнаходження юридичної особи 
або місце провадження діяльності 
фізичної особи — підприємця 
(поштовий індекс, адреса), 
контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, 
який забезпечує проведення 
громадського обговорення
Департамент екології та природних 
ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації за адресою: 
01004, м. Київ, вул. Басейна 1/2А. 
e-mail: eko.koda@ukr.net, Тел.: (044) 
279-01-58, Контактна особа: т.в.о. 
директора Департаменту екології та 
природних ресурсів Київської ОДА 
Ткаліч Ганна Іванівна.
4. Процедура прийняття рішення про 
провадження планованої діяльності 
та орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу на довкілля 
Дозвіл на виконання будівельних 
робіт, що видається Державною 
архітектурно-будівельною інспекцію 
України
Інші документи дозвільного 
характеру, передбачені 
законодавством, за умови що вони 
не передба-чають встановлення 
(затвердження) змін у діяльності, 
затвердженій (схваленій) рішенням 
про про-вадження планованої 
діяльності або подовження строків  її 
провадження (згідно пункту 9 статті 9 
ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)
5. Строки, тривалість та порядок 
громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля, 
включаючи інформацію про час і 
місце усіх запланованих громадських 
слухань
Тривалість громадського 
обговорення становить 25 робочих 
днів (не менше 25, але не більше 35 
робочих днів) з моменту офіційного 
опублікування цього оголошення 
(зазначається у назві оголошення) 
та надання громадськості 
доступу до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової 
інформації, визначеної суб’єктом 
господарювання, що передається 
для видачі висновку з оцінки впливу 
на довкілля.
Протягом усього строку 

громадського обговорення 
громадськість має право 
подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, 
стосуються планованої діяльності, 
без необхідності їх об-ґрунтування. 
Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі 
(у тому числі в елект-ронному 
вигляді) та усно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу 
громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, 
не розглядаються.
Громадські слухання (перші) 
відбудуться
Постановами Кабінету Міністрів 
України № 211 від 11.03.2020 р «Про 
запобігання поширенню на території 
України коронавірусу COVID-19» 
та № 392 від 20.05.20 р. «Про 
встановлення карантину з метою 
запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої 
корона вірусом SARS-CoV-2, та етапів 
послаблення проти епідеміологічних 
заходів» на усій території України 
запроваджено карантин. Відповідно 
до вимог зазначених постанов на 
період дії карантину забороняється 
проведення масових (культурних, 
розважальних, спортивних, 
соціальних, релігійних, рекламних та 
інших) заходів з кількістю учасників 
більше ніж 10 осіб, крім заходів, 
необхідних для забезпечення 
роботи органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, 
навчально-тренувальних зборів 
спортсменів національних збірних 
команд України з олімпійських, 
не олімпійських, національних 
видів спорту та видів спорту 
осіб з інвалідністю, навчально-
тренувального процесу спортсменів 
командних ігрових видів спорту 
професійних спортивних клубів. 
Для недопущення поширення на 
території України коронавірусу 
COVID-19, з метою дотримання 
заборон щодо проведення заборон 

щодо проведення масових заходів 
кількістю понад 10 осіб, вбачається 
за необхідне утриматись від 
проведення громадських слухань, 
запланованих на період дії 
карантину. 
Згідно ст. 17 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» № 2059-
VII від 23.05.2017 р. (зі змінами 
внесеними згідно із Законом України 
«Про внесення зміни до статті 17 
Закону України "Про оцінку впливу 
на довкілля" щодо запобігання 
виникненню і поширенню 
коронавірусної хвороби (COVID-19)» 
№ 733-IX від 18.06.2020 р.) громадські 
слухання щодо планованої 
діяльності ТОВ  «АВ-ТОБАНСЕРВІС» 
не проводяться. Громадське 
обговорення планованої діяльності 
проводиться у формі надання 
письмових зауважень і пропозицій (у 
тому числі в електронному вигляді) 
на адресу Депар-таменту екології 
та природних ресурсів Київської 
обласної державної адміністрації, а 
саме: поштова адреса: 01004, м. Київ, 
вул. Басейна,1/2А, ел.адреса: eko.
koda@ukr.net; тел.: (044)279-01-58; 
Кон-тактна особа: т.в.о. директора 
Департаменту екології та природних 
ресурсів Київської ОДА Ткаліч Ганна 
Іванівна.
(зазначити дату, час, місце та адресу 
проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) 
відбудуться 
Не заплановано
6. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений 
територіальний орган, що забезпечує 
доступ до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої доступної 
інформації щодо планованої 
діяльності
Департамент екології та природних 
ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації за ад-ресою: 
01004, м. Київ, вул. Басейна 1/2А. 
e-mail: eko.koda@ukr.net, Тел.: (044) 
279-01-58, Ко-нтактна особа: т.в.о. 

директора Департаменту екології та 
природних ресурсів Київської ОДА 
Ткаліч Ганна Іванівна.
7. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений 
територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропозиції, 
та строки надання зауважень і 
пропозицій
Департамент екології та природних 
ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації за ад-ресою: 
01004, м. Київ, вул. Басейна 1/2А. 
e-mail: eko.koda@ukr.net, Тел.: (044) 
279-01-58, Ко-нтактна особа: т.в.о. 
директора Департаменту екології та 
природних ресурсів Київської ОДА 
Ткаліч Ганна Іванівна.
Зауваження і пропозиції 
приймаються протягом усього 
строку громадського обговорення, 
зазначеного в абзаці другому пункту 
5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності на 114 
аркушах та Додатки
9. Місце (місця) розміщення звіту з 
оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації (відмінне 
від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також 
час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними
1. Приміщення АЗК ТОВ 
«АВТОБАНСЕРВІС» за адресою: 
80 км автошляху Бориспіль- 
Дніпропетровськ-Запоріжжя 
Переяслав-Хмельницького району 
Київської області, контактна особа 
– Волошина Тетяна Миколаївна, тел. 
+380 67-500-45-75
2. Приміщення Світанкіської сільської 
ради, за адресою: Київська область, 
Переяслав-Хмельницький р-н, 
с. Світанок, вул. Центральна, 22, 
контактна особа – Гороб Наталія 
Василівна, тел. +380 93-636-12-72
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29.09.2020р. об 11:00 відбудеться погодження меж земельної 
ділянки, що утворюється в результаті об’єднання тринадцяти 
земельних ділянок  (кадастрові номери: 3220881700:05:001:0270, 
3220881700:05:001:0274, 3220881700:05:001:0272, 
3220881700:05:001:0269, 3220881700:05:001:0273, 
3220881700:05:001:0267, 3220881700:05:001:0268, 
3220881700:05:001:0280, 3220881700:05:001:0276, 
3220881700:05:001:0277, 3220881700:05:001:0275, 
3220881700:05:001:0282, 3220881700:05:001:0278) з суміжними 
землевласниками та землекористувачами, яка належить гр. 
Добровському Олександру Рудольфовичу та розташована за 
адресою: Київська область, Бориспільський район, Вороньківська 
сільська рада. Просимо товариство з обмеженою відповідальністю 
«ЕКОСФЕРА ІНВЕСТ БІЗНЕС ГРУП» або уповноваженого представника 
(кадастрові номери: 3220881700:05:001:0264, 3220881700:05:001:0254, 
3220881700:05:001:0257, 3220881700:05:001:0263) бути присутніми для 
погодження меж та підписання актів приймання-передачі межових 
знаків на зберігання. У разі неявки акти вважаються погодженими. 
Заходи будуть проведенні з дотриманням усіх протиепідеміологічних вимог.

Повідомлення про оприлюднення заяви
про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки
детального плану території, розташованої 
на території Вишенківської сільської 
ради Бориспільського району Київської 
області (за межами населеного пункту) 
для розміщення господарських будівель, 
споруд, кладовищ та крематоріїв, 
враховуючи розвиток прилеглих територій
1) Повна назва документа державного 
планування, що пропонується, та стислий 
виклад його змісту: 
Детальний план території розташованої 
на території Вишенківської  сільської  
ради  Бориспільського району Київської 
області (за межами населеного пункту) 
для розміщення господарських будівель, 
споруд, кладовищ та крематоріїв, 
враховуючи розвиток прилеглих територій 
виконано з метою деталізації архітектурно-
планувальних рішень попередньо 
розробленої містобудівної документації з 
урахуванням раціонального розташування  
об’єктів нового будівництва, а також 
здійснення інженерного забезпечення в 
межах території, що проектується. 
Завданнями детального плану території є:
1. Визначення функціонального 
призначення та параметрів забудови 
окремої земельної ділянки з метою 

розміщення господарських будівель, 
споруд, кладовищ та крематоріїв; 
2. Формування принципів планувальної 
організації забудови;
3. Визначення всіх планувальних 
обмежень використання території згідно 
з державними будівельними нормами та 
санітарно-гігієнічними нормами;
4. Створення належних умов охорони 
і використання об’єктів культурної 
спадщини та об’єктів природно-
заповідного фонду, інших об’єктів, 
що підлягають охороні, відповідно до 
законодавства;
5. Визначення напрямів, черговості та 
обсягів подальшої діяльності щодо:
– попереднього проведення інженерної 
підготовки та інженерного забезпечення 
території;
– створення транспортної інфраструктури;
– охорони та поліпшення стану 
навколишнього середовища, забезпечення 
екологічної безпеки;
– комплексного благоустрою та 
озеленення;
– використання підземного простору тощо.
2) Орган, що прийматиме рішення про 
затвердження документа державного 
планування:

Бориспільська районна державна 
адміністрація Київської області.
3) Передбачувана процедура громадського 
обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення 
процедури:
Громадське обговорення починається з 
18-го вересня 2020 року і триває до 02-го 
жовтня 2020 року. 
б) способи участі громадськості (надання 
письмових зауважень і пропозицій, 
громадські слухання тощо):
Відповідно до статті 12 Закону 
України «Про стратегічну екологічну 
оцінку» громадськість у межах строку 
громадського обговорення має право 
подати замовнику в письмовій формі 
(у тому числі в електронному вигляді) 
зауваження і пропозиції до заяви про 
визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки проекту документа державного 
планування. Пропозиції, подані після 
встановленого строку, не розглядаються.
в) дата, час і місце проведення 
запланованих громадських слухань (у разі 
проведення):
Проведення громадських слухань 
щодо заяви про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки 
детального плану території розташованої 
на території Вишенківської  сільської  

ради  Бориспільського  району Київської  
області (за межами населеного пункту) 
для розміщення господарських будівель, 
споруд, кладовищ та крематоріїв, 
враховуючи розвиток прилеглих територій 
не здійснюється. 
г) орган, від якого можна отримати 
інформацію та адресу, за якою можна 
ознайомитися із заявою про визначення 
обсягу стратегічної екологічної оцінки 
детального плану території розташованої 
на території Вишенківської  сільської  
ради  Бориспільського  району Київської  
області (за межами населеного пункту) 
для розміщення господарських будівель, 
споруд, кладовищ та крематоріїв, 
враховуючи розвиток прилеглих територій:
Ознайомитись із Заявою про визначення 
обсягу стратегічної екологічної оцінки 
детального плану території розташованої 
на території Вишенківської сільської ради  
Бориспільського  району Київської області (за 
межами населеного пункту) для розміщення 
господарських будівель, споруд, кладовищ та 
крематоріїв, враховуючи розвиток прилеглих 
територій можна в Бориспільській районній 
раді Бориспільського району Київської 
області за адресою: м. Бориспіль, вул. 
Київський Шлях, 74.
Заява про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки детального плану 
території розташованої на території 
Вишенківської  сільської  ради  

Бориспільського  району Київської  області 
(за межами населеного пункту) для 
розміщення господарських будівель, споруд, 
кладовищ та крематоріїв, враховуючи 
розвиток прилеглих територій також 
розміщена на сайті rda@raybori.gov.ua.
ґ) орган, до якого подаються зауваження 
і пропозиції, його поштова та електронна 
адреси та строки подання зауважень і 
пропозицій:
Бориспільська районна державна 
адміністрація Київської області.
Адреса для подання зауважень та 
пропозицій у письмовій формі: 08300, 
м.Бориспіль, вул.Київський Шлях, 74.
Електронна адреса: www.raybori.gov.ua
Зауваження і пропозиції приймаються у 
строк з 18.09.2020 по 02.10.2020.
д) місцезнаходження наявної екологічної 
інформації, у тому числі пов’язаної зі 
здоров’ям населення, що стосується 
документа державного планування:
Бориспільська районна державна 
адміністрація Київської області.
4) Необхідність проведення 
транскордонних консультацій щодо 
проекту документа державного 
планування:
Проведення транскордонних консультацій 
не потребує.
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UA: ПЕРШИЙ.
6.15 Шо? Як?
6.35 М/с "Чорний пірат"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 1.15, 5.10 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 0.25, 

2.00 Суспільна студія
9.30 Т/с "Росселла" (16+)
10.30 Світова медицина. Китай - медична 

справа монахів-воїнів
11.00 Дивовижні сади. Велика Британія
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 1.50, 5.45 UA:Спорт
15.20 "Грандіозні проекти:Нова Зеландія"
16.30 Т/с "Полдарк" (16+)
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.55 Д/ф "Світ дивовижних тварин"
22.00 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.30 Т/с "Модус" (16+)
3.10 Д/ф "Перехрестя Балу" (12+)
4.05 Д/ф "Війна на нульовому кілометрі" 

(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, 13.15, 14.15, 15.00 "Міняю 

жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45, 21.45 Комедія "Свати"
22.45, 23.50 "Світ навиворіт 11: Китай"
0.55 Комедія "Герой мого часу"
2.20 Комедія "Ми купили зоопарк"

ІНТЕР.
5.25, 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. Особый случай"
18.00, 19.00, 1.50 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"

21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
23.55 Т/с "Мереживо долі" (16+)
3.20 Х/ф "Довге падіння" (16+)
4.55 "Телемагазин"

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

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.20 Реальна містика. нові випуски
13.20, 15.30, 5.30 Т/с "Виходьте без 

дзвінка 3" (12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Розколоті сни" 5, 6 с. (12+)
23.30 Т/с "Назавжди" 1, 2 с.
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Назавжди"
3.45 Реальна містика

ICTV.
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 10.05 Громадянська оборона

6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.05, 13.10 Х/ф "Інкасатор" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.15 Т/с "Пес" (16+)
15.35, 16.20 Х/ф "Лють" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт Прем’єра
21.30 Т/с "Пес-5" (16+)
22.50, 1.40 Т/с "Менталіст" (16+)
23.50 Х/ф "Адреналін-2: Висока напруга" 

(18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/c "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Мерлін"
10.50 Х/ф "Дуже погані матусі 2" (16+)
12.50 Хто проти блондинок? (12+)
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Мачо і Ботан" (16+)
23.10 Х/ф "Все або нічого" (16+)
1.40 Т/с "Підступні покоївки" (12+)
2.35 Служба розшуку дітей
2.40 Зона ночі

СТБ.
5.20, 23.05 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
7.05, 1.05 Т/с "Комісар Рекс"
9.05 "МастерШеф - 8" (12+)
12.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.35 Т/с "Слід" (16+)
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, 18.50 "Джедаі"
7.10 Х/ф "Рейд у пустелю-2"
8.50, 17.15 "Загублений світ"
11.25 Х/ф "Інферно"
13.15 Х/ф "Поза законом"
15.15 Т/с "Рекс"
19.25 Т/с "Опер за викликом"
20.20, 21.25 Т/с "Булатов"
22.30, 0.05 Т/с "Кістки-2"
1.50 "Облом.UA."
4.30 "102. Поліція"
5.10 "Зловмисники"

НТН.
5.50 Х/ф "Загублене місто"

7.50, 16.50, 20.50, 2.55 "Випадковий 

свідок"

8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.25 

"Свідок"

9.00 Х/ф "34-й швидкий"

10.40, 22.30 Т/с "Переломний момент" 

(16+)

12.50 "Таємниці кримінального світу"

14.25 "Легенди бандитської Одеси"

18.20 "Вартість життя"

19.30 "Легенди карного розшуку"

0.15 "Таємниці радянського дефіциту. 

Про смачну і здорову їжу"

1.15, 3.20 "Речовий доказ"

3.50 "Правда життя"

4.50 "Top Shop"

СЕРЕДА, 23 ВЕРЕСНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.15 Шо? Як?
6.35 М/с "Чорний пірат"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 1.15, 5.10 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 0.25, 

2.00 Суспільна студія
9.30 Т/с "Росселла" (16+)
10.30 Світова медицина. Південна Корея 

- повернення духів
11.00 Дивовижні сади. Велика Британія
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 1.50, 5.45 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"
22.00 #ВУКРАЇНІ
22.30 Святі та грішні
3.10 Д/ф "Заміновані вірністю" (12+)
4.05 Д/ф "Перехрестя Балу" (12+)

КАНАЛ "1+1".
6.00 "Гроші 2020", 28 серiя

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"
11.25, 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 "Майже колишні"
0.50 Мелодрама "Хрещена"

ІНТЕР.
5.25, 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. Особый случай"
18.00, 19.00, 1.50 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)

23.55 Т/с "Мереживо долі" (16+)
3.20 Х/ф "Ірраціональна людина" (16+)
4.55 "Телемагазин"

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

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.20 Реальна містика. нові випуски
13.20, 15.30, 5.30 Т/с "Виходьте без 

дзвінка 3" (12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Розколоті сни" 3, 4 с. (12+)
23.20 Контролер
0.00 Т/с "Довга дорога до щастя" 1, 2 с. 

(12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Довга дорога до щастя" (12+)
4.40 Реальна містика

ICTV.
4.15 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 Більше ніж правда
11.10 Секретний фронт
11.50, 13.15 Х/ф "Звіт з "Європи" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
17.00 Х/ф "Інкасатор" (12+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона Прем’єра
21.30 Т/с "Пес-5" (16+)
22.45, 1.35 Т/с "Менталіст" (16+)
23.50 Х/ф "Адреналін" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/c "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Мерлін"
11.00 Х/ф "Дуже погані матусі" (16+)
13.00 Суперінтуїція (12+)
15.00 Хто зверху? (12+)
17.00, 19.00 Кохання на виживання (16+)
21.00 Х/ф "Дуже погані матусі 2" (16+)
23.00 Х/ф "Хтивий дідусь" (18+)

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

СТБ.
4.40, 23.05 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
6.45, 1.05 Т/с "Комісар Рекс"
8.45 "МастерШеф - 8" (12+)
12.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.35 Т/с "Слід" (16+)
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, 18.50 "Джедаі"
7.10 Х/ф "Рейд у пустелю-2"
8.50, 17.15 "Загублений світ"
11.55 Х/ф "Висота"
13.25 Х/ф "Гра пам`яті"
15.20 Т/с "Рекс"
19.25 Т/с "Опер за викликом"
20.20, 21.25 Т/с "Булатов"
22.30, 0.05 Т/с "Кістки-2"
1.50 "Облом.UA."
4.30 "102. Поліція"

НТН.

5.45 Х/ф "Вишивальниця в сутінках"
7.50, 16.50, 20.50, 2.50 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.20 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Дівчина без адреси"
10.45 Т/с "Гоморра" (16+)
12.50 "Свідок. Агенти"
14.50 "Легенди бандитської Одеси"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного розшуку"
22.30 Т/с "Переломний момент" (16+)
0.15 "Таємниці радянського дефіциту. 

Ширвжиток"
1.20, 2.55 "Речовий доказ"
3.50 "Правда життя"
4.50 "Top Shop"

ВІВТОРОК, 22 ВЕРЕСНЯ

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, 23.00, 1.15, 3.00, 5.20 
Новини

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

9.30 Т/с "Росселла" (16+)
10.30 Світова медицина. Японія - останні 

довгожителі Окінави
11.00 Дивовижні сади. Індонезія
11.25 Телепродаж
15.10, 21.25, 23.30, 1.40, 3.30, 5.50 

UA:Спорт
15.25 Х/ф "Мері: створення принцеси" 

(16+)
17.30 Д/ф "Планета інновацій. 

Альтернативна енергія"
18.55 "Вижити в дикій природі"
19.55 Д/ф "Світ дивовижних тварин"
21.35, 3.35 "Зворотний відлік"
23.35 Перша шпальта

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, 4.20 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 12.20, 13.00, 14.15, 14.40, 15.35 

"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.
3.15 "Вещдок"
4.55 "Телемагазин"
5.25, 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, 1.50 "Стосується 
кожного"

11.15, 12.25 Х/ф "У полоні стихії" (16+)
13.50 Х/ф "21 міст"
15.45 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
23.55 Т/с "Мереживо долі" (16+)
3.20 Х/ф "У ліжку з Вікторією" (18+)

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. нові випуски
13.20, 15.30, 5.30 Т/с "Виходьте без 

дзвінка 3" (12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Розколоті сни" 1, 2 с. (12+)
23.30 Т/с "Ласкаво просимо на Канари" 1, 

2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Ласкаво просимо на Канари" 

(12+)
3.45 Реальна містика

ICTV.
4.30 Скарб нації
4.40 Еврика!
4.50 Служба розшуку дітей
4.55 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40 Громадянська оборона
6.30 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05 Секретний фронт
11.30, 13.20 Т/с "Рішає Оністрат" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.15 Х/ф "Ідеальна втеча" (16+)
16.30 Х/ф "Форсаж-4" (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 "Вілсон" (16+)
1.50 Т/с "Менталіст" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/c "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)

9.00 Шалена зірка (12+)
11.00 Lе Маршрутка
12.00 Х/ф "Будинок з приколами"
14.00 Х/ф "Вартові Галактики" (16+)
16.10 Х/ф "Вартові Галактики 2" (12+)
19.00 У кого більше? (12+)
21.00 Х/ф "Дуже погані матусі" (16+)
23.00 Х/ф "Одного разу в Римі"
1.00 Х/ф "Некромант" (18+)
2.45 Служба розшуку дітей
2.50 Зона ночі

СТБ.
5.25, 23.05 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
7.15 Т/с "Комісар Рекс"
10.20, 14.50 Т/с "Життя прекрасне" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.35 Т/с "Слід" (16+)
18.00 "СуперМама"
19.00 "Детектор брехні" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "І будуть люди" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.50 "Джедаі"
7.10 Х/ф "Обман"

9.00 Х/ф "Подвійний дракон"
10.50 "Загублений світ"
14.30 Т/с "Опер за викликом-4"
19.25 Т/с "Опер за викликом"
20.30 Т/с "Звонар"
21.35 Т/с "Булатов"
22.20, 0.10 Т/с "Кістки-2"
1.55 "Облом.UA."
4.30 "102. Поліція"
5.10 "Зловмисники"

НТН.
5.00, 4.45 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Республіка ШКІД"
8.15, 16.50, 20.50, 2.40 "Випадковий 

свідок"
8.50 Х/ф "Не можу сказати "прощавай"
10.40, 22.30 Т/с "Гоморра" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.10 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.50 "Легенди бандитської Одеси"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.30 Х/ф "Атака Юрського періоду" (16+)
2.55 "Речовий доказ"
3.45 "Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 21 ВЕРЕСНЯ

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 21-27 ВЕРЕСНЯ

ПОДЯКА
Що відрізняє одну людину від іншої? Її справи, її ставлення до оточуючих: допоможе чи 
залишиться осторонь. 
Дорогий Володимире Іллічу Шалімов, я дуже вдячна долі, що мала змогу 
познайомитися з вами. Ви добра, порядна, цілеспрямована, сильна особистість, 
небайдужа до чужої біди чи до вирішення якихось питань. Ви вірні своєму слову та 
завжди відгукнетесь на запит, не пройдете повз. 
Я і мої доньки Катя та Даша дуже вдячні вам за батьківську турботу і увагу.
Прийміть від нас щиру подяку за ваше небайдуже ставлення до дітей. Ви даруєте не 
просто матеріальні цінності, а даєте радість і надію, робите наше життя кращим. 
Нехай ваша доброта і щедрість повернуться до вас сторицею. Бажаємо вам усіляких 
гараздів, здоров’я, процвітання і побільше тепла на вашому життєвому шляху. 

З повагою сім’я Деркач   
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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, 23.35, 1.15, 5.10 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 0.25, 

2.00 Суспільна студія
9.30 Т/с "Росселла" (16+)
10.30 Світова медицина. Камбоджа - 

клініка Тонлесап
11.00 Дивовижні сади. Японія
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 1.50, 5.45 UA:Спорт
15.20 "Грандіозні проекти: Австралія"
16.30 Т/с "Полдарк" (16+)
17.25 VoxCheck
17.30 Перша шпальта
18.55 Д/ф "Світ дивовижних тварин"
19.55 "Вижити в дикій природі"
22.00 Д/ф "Світ майбутнього. Планета 

Земля 2050"
22.30 Т/с "Модус" (16+)

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, 4.00 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 "Ліга сміху 2020"
22.05 "Вечірній квартал 2020"
23.30 Комедія "Тільки для закоханих"
1.40 "Життя відомих людей"
5.00 "Світське життя. 2020"

ІНТЕР.
5.30, 23.00 "Слідство вели... з Леонідом 

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

10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
13.20 "Добре здоров'я"
14.25, 15.20, 0.50 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 1.45 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
21.00 "Мир і війна"
3.15 "Жди меня. Україна"
4.40 "Україна вражає"
5.20 "Телемагазин"

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 Т/с "Рись" (12+)
14.20, 15.30 Т/с "Виходьте без дзвінка 3" 

(12+)
20.10 Гучна справа
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "Жінки в любові" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Жінки в любові" (12+)
3.50 Реальна містика

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 1.25 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Анти-зомбі
11.10, 13.15, 13.50, 16.20 Т/с "Вижити за 

будь-яку ціну-2"
12.45, 15.45 Факти. День
16.35, 1.55 "На трьох" (16+)
17.10 Дизель-шоу (12+)
18.45 Факти. Вечір
20.10 Дизель-шоу Прем’єра (12+)
23.00 "На трьох-8" Прем’єра (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/c "Майлз із майбутнього"
7.20, 1.30 Варьяти (12+)

8.40 У кого більше? (12+)
10.40 Кохання на виживання (16+)
12.40 Аферисти в мережах (16+)
14.40 Х/ф "Мачо і Ботан" (16+)
17.00 Х/ф "Мачо і Ботан 2" (16+)
19.00 Х/ф "Телепорт" (16+)
21.00 Х/ф "Зоряний десант"
23.30 Х/ф "Зразковий самець 2" (16+)
2.45 Служба розшуку дітей

СТБ.
5.35 Х/ф "Неділі в Тіффані" (12+)
7.20 "Врятуйте нашу сім'ю - 3" (16+)
11.25, 14.50, 18.00 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
19.00, 22.50 Т/с "Кохання з ароматом 

кави"
22.45 "Історії успіху"
23.50 "Таємниці ДНК" (16+)
1.00 Х/ф "Тільки ти"

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.50 "Джедаі"
7.10 Х/ф "Вхідний"

9.00, 17.20 "Загублений світ"
11.55 Х/ф "Мегарозлом"
13.45 Х/ф "Тіньові Вовки"
15.25 Т/с "Рекс"
19.25 Х/ф "ХХХ"
21.55 Х/ф "Зламана стріла"
0.00 Х/ф "Посланець"
1.45 "Облом.UA."
2.50 "Цілком таємно-2017"

НТН.
5.55 Х/ф "Тупик" (16+)
7.55, 16.50, 20.50, 2.40 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.10 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Каблучка з Амстердама"
10.45, 22.30 Т/с "Переломний момент" 

(16+)
12.50, 4.00 "Правда життя"
14.55 "Легенди бандитської Одеси"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Втеча. Реальні історії"
1.00, 3.00 "Речовий доказ"

П'ЯТНИЦЯ, 25 ВЕРЕСНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 21-27 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, 9.00, 21.00, 0.00, 2.35, 3.50, 

5.35 Новини
7.15, 8.30 М/с "Кмітливий Сяодзі"
9.05 Енеїда
10.10 Х/ф "Чарівник країни мрій" 1 с. 

(12+)
12.00, 1.15 Пліч-о-пліч
12.30 Школа майбутнього Інновації у 

всьому світі
13.35 ХАЙ-ТЕК (інноваційна) археологія
14.00 Зелені міста
14.25 Телепродаж
15.00 UA Фольк. Спогади

15.55 Відсутність доказів. Смерть Мерлін 
Монро

16.45 Всенічне бдіння (ПЦУ)
19.30 Т/с "Таємний код віри" (12+)
20.30 Д/ф "Світ майбутнього. Планета 

Земля 2050"
21.25 Д/ф "Неймовірні винаходи"
22.00 Х/ф "Стрімголов" (16+)
0.25 Святі та грішні
1.30, 4.40 #ВУКРАЇНІ

КАНАЛ "1+1".
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
11.15 Комедія "Свати"
15.30 "Танці з зірками 2020"
19.30, 5.15 ТСН
20.15 "Чистоnews 2020"
20.20 "Маскарад"
22.00 "Жіночий квартал 2020"
23.20, 0.20 "Світське життя. 2020"

ІНТЕР.
6.00 "Слово Предстоятеля"
6.05 Х/ф "Розлучення з хвостом" (12+)
8.00 "Шість соток"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.10 Х/ф "Покровські ворота"
14.00 Х/ф "Солодка жінка"
15.50 Т/с "По різних берегах" (16+)
20.00, 2.05 "Подробиці"
20.30 Концерт "Інтер. Лайма. Рандеву"
22.15 Т/с "Любовь не ділиться на два"
2.35 "Орел і Решка. Шопінг"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 3.00 Реальна містика
8.45 Т/с "Повернення" 1, 6 с. (12+)
15.20 Т/с "Повернення" (12+)
17.00 Т/с "Тростинка на вітрі" 1, 2 с. (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Тростинка на вітрі" (12+)
23.00, 2.15 Т/с "Я буду чекати тебе 

завжди"

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.30 Факти
4.55 Т/с "Копи на роботі" (12+)
5.45 "На трьох" (16+)
6.50 Т/с "Вижити за будь-яку ціну-2"
9.40 Т/с "Таємні двері" (12+)
12.35, 13.00 Т/с "Пес-5" (16+)
12.45 Факти. День
16.05 Х/ф "Форсаж-5: Шалена п’ятірка" 

(16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Форсаж-6" (16+)
21.45 Х/ф "Форсаж-7" (16+)
0.30 Х/ф "Арсенал" (18+)
2.10 Х/ф "Вілсон" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/ф
7.20, 1.40 Варьяти (12+)
10.00 Орел і решка
12.10 Хто зверху? (12+)

14.20 Х/ф "Телепорт" (16+)
16.10 Х/ф "Тінь" (16+)
18.20 Х/ф "Мумія" (16+)
21.00 Х/ф "Мумія повертається" (16+)
23.50 Х/ф "Піраміда" (18+)
2.40 Зона ночі

СТБ.
4.40 Т/с "Життя прекрасне" (12+)
9.30 "Неймовірна правда про зірок"
10.55 Т/с "І будуть люди" (16+)
16.55, 23.10 "Звана вечеря" (12+)
19.00 "МастерШеф - 10" (12+)
1.10 Х/ф "Тутсі"

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
7.25 Прем’єра! "Джедаі 2020"
8.25 "Загублений світ"
13.30 Х/ф "Юрські ігри"
15.10 Х/ф "Брама воїнів"
17.10 Х/ф "Легенди: Гробниця дракона"
19.00 Х/ф "Обітниця мовчання"

20.45 Х/ф "Підстава"
22.30 Х/ф "Фар Край"
0.10 Х/ф "Рейд у пустелю-2"
1.45 "Облом.UA."
2.50 "Цілком таємно-2017"
4.30 "102. Поліція"

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Ще до війни"
8.40 Х/ф "Доля людини"
10.40 Х/ф "Командир щасливої "Щуки" 

(12+)
12.30 "Наші права"
13.45 "Легенди карного розшуку"
15.35, 2.50 "Випадковий свідок"
18.05 "Круті 90-ті"
19.00, 2.20 "Свідок"
19.30 Х/ф "Невловимі месники"
21.05 Х/ф "Проект А" (16+)
23.05 Х/ф "Проект А - 2"
1.10 "Хвороби-вбивці"
3.30 "Речовий доказ"
4.30 "Правда життя"

СУБОТА, 26 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. Мудрі 

казки тітоньки Сови
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.45, 2.35, 3.50, 

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, 0.15 Т/с "Таємний код віри" (12+)
14.25 Телепродаж
15.00, 1.25 Країна пісень
16.00 Т/с "Модус" (16+)

18.00 "Історії вулканів"
18.30 "Всі на море. Мозамбікі"
19.30 Д/ф "Планета інновацій. У пошуках 

майбутнього комунікацій"
19.55 Д/ф "Острови: Азорські острови. 

Люди, фауна, спосіб життя"
21.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.00 Х/ф "Створення леді" (16+)
1.15 Пліч-о-пліч

КАНАЛ "1+1".
6.00, 7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.25 "Світ навиворіт 11: Китай"
10.30 "Світ навиворіт"
18.15 "Українські сенсації 2020"
19.30, 5.00 ТСН "ТСН-тиждень"
21.00 "Танці з зірками 2020"
0.40 Драма "Стів джобс"

ІНТЕР.
4.15 "Великий бокс. Сергій Дерев’янченко 

- Джермалл Чарло"
8.00 "Удачный проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Інше життя"
12.00 Х/ф "Підкидьок"
13.30 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
18.10 Х/ф "Наслідки"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "К-19"
23.15 Х/ф "П'ять хвилин страху"
1.05 "Вещдок"
3.30 Д/п "Пережити Голокост. Війна 

Фредді Ноллер"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50 Сьогодні
6.50 Зоряний шлях
9.00 Т/с "Жінки в любові" (12+)
12.45 Т/с "Лист надії" (12+)
16.50 Т/с "Кришталева мрія" 1, 2 с. (12+)

19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 
Панютою

21.00 Т/с "Кришталева мрія" (12+)
23.10 Т/с "Ворожка" 1, 2 с.
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Ворожка"
3.25 Х/ф "Сьомий гість" (12+)
5.00 Історія одного злочину (16+)

ICTV.
4.50 Скарб нації
5.00 Еврика!
5.10 Факти
5.35, 7.25 Анти-зомбі
6.30, 9.25 Громадянська оборона
8.25 Секретний фронт
10.20, 13.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.45 Факти. День
13.30 Х/ф "Форсаж-6" (16+)
16.00 Х/ф "Форсаж-7" (16+)
18.45 Факти тижня
20.35 Х/ф "Форсаж-8" (16+)
23.30 Х/ф "Перевізник: Спадщина" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 1.10 Варьяти (12+)
7.25, 9.15 Kids' Time
7.30 М/ф "Гноми вдома"
9.20 Х/ф "Флаббер"
11.10 Х/ф "Зоряний десант"
13.50 Х/ф "Мумія" (16+)
16.10 Х/ф "Мумія повертається" (16+)
19.00 Х/ф "Мумія: Гробниця Імператора 

Драконів" (16+)
21.00 Х/ф "Цар скорпіонів"
23.00 Х/ф "Омен" (16+)
2.30 Зона ночі

СТБ.
5.15 "За двома зайцями: невідома версія" 

(12+)
5.50 Х/ф "Відпустка за свій рахунок"
8.40 "МастерШеф - 10" (12+)
12.45 "СуперМама"
16.55 "Хата на тата" (12+)
19.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.00 "Один за всіх" (16+)

КАНАЛ "2+2".
9.00 "Загублений світ"
13.00 Х/ф "Літаючі мечі біля брами 

Дракона"
15.20 Х/ф "Бог війни"
18.00 Х/ф "ХХХ"
20.15 Х/ф "ХХХ: Новий рівень"
22.10 Х/ф "Мегарозлом"
0.00 Х/ф "Рейд у пустелю-2"
1.35 "Облом.UA."

НТН.
7.55 "Слово Предстоятеля"
8.00 "Будьте здоровi"
8.40 Т/с "Банкірші"
12.45 Х/ф "Проект А" (16+)
14.45 Х/ф "На золотому ганку сиділи"
16.05 Х/ф "Там, на невідомих доріжках..."
17.25 Х/ф "Невловимі месники"
19.00 Х/ф "Знову невловимі"
21.40 Х/ф "Замкнутий ланцюг" (16+)
23.35 Х/ф "Проект А - 2"
1.30 "Речовий доказ"
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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, 23.35, 1.15, 5.10 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 0.25, 

2.00 Суспільна студія
9.30 Т/с "Росселла" (16+)
10.30 Світова медицина. Китай - 

медицина сотні трав
11.00 Дивовижні сади. Ірландія
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 1.50, 5.45 UA:Спорт
15.20 "Грандіозні проекти: Австралія"
16.30 Т/с "Полдарк" (16+)
17.30 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
18.55 Д/ф "Світ дивовижних тварин"
19.55 "Вижити в дикій природі"
22.00 Схеми. Корупція в деталях
22.30 Т/с "Модус" (16+)
3.10 Д/ф "Війна на нульовому кілометрі" 

(12+)
4.05 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, 4.30 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 Драма "Холодне літо 53-го"
2.50 "Світ навиворіт"

ІНТЕР.
5.25, 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. Особый случай"
18.00, 19.00, 1.50 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
23.55 Т/с "Мереживо долі" (16+)
2.35 Х/ф "Пропала грамота"
3.45 Х/ф "Москаль-чарівник"
5.00 "Телемагазин"

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

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.20 Реальна містика. нові випуски
13.20, 15.30, 5.30 Т/с "Виходьте без 

дзвінка 3" (12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Розколоті сни" 7, 8 с. (12+)
23.20 Слідами
0.00, 2.00 Х/ф "Сьомий гість" (12+)
1.30 Телемагазин
2.30 Реальна містика

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
10.05 Секретний фронт
11.00, 13.15 Х/ф "Лють" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.10 Т/с "Пес" (16+)
17.00 Х/ф "Подарунок на Різдво"
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти-зомбі Прем’єра
21.30 Т/с "Пес-5" (16+)
22.50, 1.45 Т/с "Менталіст" (16+)
23.50 Х/ф "Ідеальна втеча" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/c "Майлз із майбутнього"
7.20, 13.00, 1.50 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Мерлін"

10.50 Х/ф "Все або нічого" (16+)
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Мачо і Ботан 2" (16+)
23.10 Х/ф "Зразковий самець" (12+)
1.00 Т/с "Підступні покоївки" (12+)
2.45 Служба розшуку дітей

СТБ.
5.15, 23.05 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
7.00 Т/с "Комісар Рекс"
9.05 "МастерШеф - 8" (12+)
12.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.35 Т/с "Слід" (16+)
18.00 "СуперМама"
19.05 "Один за всіх" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "І будуть люди" (16+)
1.05 Х/ф "Побачення наосліп"

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.50 "Джедаі"
7.10 Х/ф "Рейд у пустелю-2"
8.50 "Помста природи"
9.05, 17.15 "Загублений світ"

11.05 Х/ф "Вулкан"
13.40 Х/ф "Вхідний"
15.15 Т/с "Рекс"
19.25 Т/с "Опер за викликом"
20.25, 21.30 Т/с "Булатов"
22.30, 0.05 Т/с "Кістки-2"
1.50 "Облом.UA."

НТН.
5.20 Х/ф "Очікуючи вантаж на рейді 

Фучжоу біля Пагоди"
7.55, 16.50, 20.50, 2.55 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.25 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Вірність"
10.45, 22.30 Т/с "Переломний момент" 

(16+)
12.50 "Вартість життя"
14.50 "Легенди бандитської Одеси"
18.20, 4.05 "Правда життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Таємниці радянського дефіциту. 

Дайте книгу скарг"
1.15, 3.05 "Речовий доказ"
4.55 "Top Shop"
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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

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

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

Бориспіль
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., у будинку світло, газ, у дворі вода (во-
допровід), погреб, 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 свердлови-
на, 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, 250000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673, Наталія.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
1/4 будинку, с. Глибоке, 37,6 кв.м, 2 кімнати+ко-

ридор, м/п вікна, стеля підбита пластиком, світло 
в будинку, газ, вода у дворі, 2 сотки, 308000 грн. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

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.
Бориспіль

Глибоке с., центр, 25 соток, приватизована, по-
руч світло, газ, є садок. Ціна договірна. Тел.: 0 98 
2812556.

Мілютенка вул., 2 ділянки по 10 соток, під за-
будову, держакт, приватизована. Ділянки знахо-
дяться 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. 

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

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

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-357-43-86

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

ІНЖЕНЕРА
-ЕНЕРГЕТИКА
ТЕХНІКА-ДОГЛЯДАЧА
АВТОСЛЮСАРЯ

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Москвич «ІЖ-412» на запчастини. Двигун після 
капремонту. Тел.: 0 68 3617595.

Бориспіль
МЕРСЕДЕС ML400, 2002 Р, ПРОБІГ 245000, ДИ-

ЗЕЛЬ, ЕКОНОМНИЙ, ПОВНОПРИВОДНИЙ, Є 
МАЛЕНЬКИ ПОДРЯПИНИ, АЛЕ НЕ ЗНАЧНІ. ЦІНА 
185000 ГРН. ТЕЛ.: 0 95 0123199, 0 67 4425993, 
ГРИГОРІЙ, ЛЮДМИЛА.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

В С. ПРОЛІСКИ ЗАПРОШУЄМО ОПЕРАТОРА 
НА ЗАПРАВКУ, РОБОТА ПОЗМІННА, З/П ВИСО-
КА. ТЕЛ.: 0 95 0855640.

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

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» запро-
шує на постійну роботу осіб з інвалідністю (при-
бирання території, робота на повітрі). Тел.: (044) 
2817986.

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

На постійну роботу потрібен технолог, швач-
ка-закрійниця для пошиття жіночого асортимен-
ту одягу, для елітного магазину «шоу-рум», з/п 
висока, д/р з легкою тканиною та трикотажем. 
Тел.: 0 98 6638488. 

На постійну роботу потрібні охоронці, у гарній 
фізичній формі. Офіційне працевлаштування. 
Наявність медичної довідки та довідки про не-
судимість, та водії. Г/р 1/2, 2/2, вахта. Тел.: 0 67 
3288818, 0 67 7036934.

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. 

Організація запрошує на роботу водія катего-
рії «Е», з/п від 20000 грн. Тел.: 0 67 6595101, 0 66 
1858654. 

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 гідна 
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 у 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.

Постійна робота та житло на еко-садибі в Київ-
ській області. Потрібна сімейна пара з досвідом 
роботи на заміській садибі (дім, сад, город 0,3 
га). 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.
СТІЛЕЦЬ ДЛЯ ГОДУВАННЯ-ГОЙДАЛКА 

CARRELLO NANNY 3В1: КОЛИСКА-ГОЙДАЛ-
КА-СТІЛЕЦЬ ДЛЯ ГОДУВАННЯ, НОВИЙ. БЛОК 
КЕРУВАННЯ6 ВИБІР ШВИДКОСТІ ГОЙДАННЯ, 
КЕРУВАННЯ МЕЛОДІЯМИ. ТАЙМЕР 15-30-60 ХВ. 
ОБЕРТАЄТЬСЯ МОБІЛЬ З ПІДВІСНИМИ ІГРАШ-
КАМИ, 16 МЕЛОДІЙ, 5 ЗВУКІВ ПРИРОДИ. НА-
ХИЛ СПИНКИ РЕГУЛЮЄТЬСЯ — 3 ПОЛОЖЕН-
НЯ. СТОЛИК З ОБМЕЖУВАЧЕМ, ЗНІМАЄТЬСЯ. 
ДЛЯ ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО 12 МІСЯЦІВ. МАК-
СИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ 15 КГ. ТЕЛ.: 0 97 
8166788, 0 93 5388181.

МЕБЛІ

Бориспіль
МЕБЛІ Б/В: ДИТЯЧИЙ ПИСЬМОВИЙ СТІЛ, 

1000 ГРН; ТУМБА ДЛЯ ВЗУТТЯ, 1000 ГРН; ША-
ФА-КУПЕ 40Х150, 1500 ГРН; ХОЛОДИЛЬНИК 
«ІНДЕЗІТ», 1500 ГРН; ДУХОВА ШАФА, 3000 ГРН. 
ТЕЛ.: 0 97 6640176.

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.

ТВАРИНИ
Бориспіль
Дійна коза, чорна масть, безрога. Ціна договірна. 

Тел.: 0 50 2747838.

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.

Мисливська рушниця, ТОЗ БМ-16, 16 калібр, гіль-
зи латунні, пластикові, 12, 16 калібр пижі войлочні 
осалені 10, 12 калібр, центробій, все нове у упаков-
ці, в-во СРСР (дозвіл №1367 від 24.03.2012 р. вид. 
МВС України). Тел.: 0 50 6665692.

Стругально-циркулярний верстат, 380/220 в, елек-
тродвигун 3,5 квт, 4500 грн. Перекидачі автомобіль-
ні, 2 шт., 2000 грн. Тел.: 0 67 7782209.

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.

РІЗНЕ
Бориспіль

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

Втрачений атестат №3170, виданий на ім'я Бобрів-
ник Ніни Василівни Київським ПТУ №9 1979 р., вва-
жати недійсним. 

Втрачений військовий квиток, виданий на ім'я Три-
губенка Андрія Вікторовича Дніпровським військко-
матом м. Київ, вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, серія АВ №528293, 
виданий на ім'я Луценка Ігоря Павловича Вовчан-
ським РВК Харківської обл. 29.11.2019 р., вважати 
недійсним.

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

Полтава
Гребінка м., Гребінківський р-н, Перемоги 

вул., під будівництво, 10 соток, 140 км від м. 
Київ, 15 хв. від залізничного вокзалу, по вулиці 
є світло, газ, 32000 грн. Тел.: 0 66 3507891, 0 67 
7356009.    

Куплю
Бориспіль

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

Земельну ділянку у власника в м. Бориспіль 
Тел.: 0 67 4040137.

Земельну ділянку у власника від 4 до 20 соток 
під будівництво в м. Бориспіль, до 20 км. від Ки-
єва. Тел.: 0 67 4040137.

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

Куплю земельну ділянку під забудову у влас-
ника. Тел.: 0 67 4040137.

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

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

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

Здам
Бориспіль

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

1-к.кв., вул. Лютнева, житловий стан, необхідні 
меблі, побутова техніка , 4800 грн+комунальні. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Будинок, с. Іванків, 4 кімнати, меблі, всі зручнос-
ті, 4000 грн. Тел.: 0 96 0121246.

Кімнату в приватному будинку напроти Макдо-
нальдса, 2000 грн. Тел.: 0 96 0121246.

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

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

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.  Період активних 
дій, коли від вас буде по-
трібно заповзятливість і 

сміливість. Будьте на висоті, не да-
вайте приводу недоброзичливцям 
і заздрісникам.

ТЕЛЕЦЬ.  Робота займе 
чимало часу, але не забу-
вайте про розваги. Гар-

ний час для пошуку нових друзів і 
обладнання особистого життя. Це 
розширить ваші обрії.

БЛИЗНЮКИ. Вас че-
кає успіх і чимало цікавих 
творчих проектів і ділових 

пропозицій. Сама доля допоможе 
вам у досягненні поставленої мети, 
але вона повинна бути реальною.

РАК. Ви зможете впри-
тул зайнятися економічни-
ми питаннями та зробити 

кар'єру. Ви можете стати втіленням 
товариськості та чарівності. Необхід-
но, щоб вас помітили й підтримали

ЛЕВ.   Навколо вас чима-
ло спокус. Але потрібно 
цінувати те, що у вас вже 

є. З'явиться реальна можливість для 
творчого та професійного росту, що 
в підсумку приведе до поліпшення.

ДІВА.   Не перевантажуй-
те себе понаднормовою 
роботою, ваша запопад-

ливість не оцінять. Ви зараз може-
те виявитися перед вибором, яким 
шляхом вам піти.

ТЕРЕЗИ. Якщо ви щось 
задумали, то не тупцюй-
те на місці, зберіться з си-

лами і просувайтеся вперед. Дуже 
скоро у вас найдуться попутники 
і помічники.

СКОРПІОН. Допомагаю-
чи іншим людям, ви зро-
зумієте, як краще впора-

тися зі своїми проблемами. З'явить-
ся можливість відправитися в неве-
лику, але приємну подорож.

СТРІЛЕЦЬ. Не варто пла-
нувати що-небудь серйоз-
не, дозвольте собі розсла-

битися і відпочити. В особистому житті 
ваша безпам'ятність може послужити 
причиною напруженості у відносинах.

КОЗОРІГ. Тиждень при-
несе вам нові життєві уста-
новки. Все задумане зможе 

здійснитися, якщо ви спокійно й чіт-
ко будете робити свою справу. Вар-
то перевірити надійність партнерів.

ВОДОЛІЙ. Важливо ці-
нувати свій час і не кида-
ти слова на вітер. На ро-

боті постарайтеся виявити себе з 
кращої сторони. 

РИБИ.  Ваші творчі пошу-
ки увінчаються успіхом, так 
що не бійтеся ризикувати й 

щось міняти. Інакше вас затягне тря-
совина нудьги. Багато домашніх не-
приємностей залишаться. позаду, ви 
зітхнете з полегшенням.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 21 - 27 ВЕРЕСНЯ

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із розширенням виробництва

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

Друкар флексографічного 
друкування
Машиніст екструдера
Охоронник

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

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

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


