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ВПЕВНЕНІ КРОКИ 
НАЗУСТРІЧ ЛЮДЯМ

МІСЦЕВА КОМАНДА ЗЕ. Лідер партійного 
осередку Ігор Шалімов, претендент на голову 
Борисільської ОТГ Владислав Байчас.

КИЇВЩИНА. Команду Президента України 
Володимира Зеленського в столичній області 
очолює Олександр Дубінський.

АМБУЛАТОРІЯ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

РІВНЯ
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 � ЗЕ КОМАНДА � «СЛУГИ НАРОДУ» В СЕЛІ

• Позиція лідера місцевої команди ЗЕ — представники кожного 
села мають стати депутатами нової ради Бориспільської ОТГ.

ОЛЕКСАНДР ДУБІНСЬКИЙ 

ПРОПОНУЄ ЗМІНИ 
ЖИТЕЛЯМ КИЇВЩИНИ

 � Київщина – один із найбільш перспективних регіонів 
України. Вона є лідером за багатьма показниками. Проте 
все це мало відображається на рівні життя та комфорті 
місцевих мешканців. Команда Президента України 
Володимира Зеленського, яку на Київщині очолює 
народний депутат Олександр Дубінський, планує це 
змінити, дати можливість кожному жителю області відчути 
переваги столичного регіону.

Іван КОЛОДІЙ

Звісно, будь-які зміни 
ефективні лише тоді, коли є 
чіткий план. У «Слуги Народу» 
є Програма розвитку області. 
У ній прописано, як подолати 
корупцію, забезпечити 
економічне зростання, 
створити нову інфраструктуру 
та комфортне життя для всіх.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 
Партія президента підтримує 
передачу бюджетів на рівень 
громади. В свою чергу, 
Олександр Дубінський виступає 
за обов’язкове впровадження 
ефективного контролю за 
витрачанням народних коштів.

ЕКОНОМІЧНИЙ 
РОЗВИТОК
Зе!команда виступає за надання 
державної підтримки тим 
місцевим підприємцям, які 
відкривають та розвивають 
виробництва на території 
області, створюють робочі місця. 
Для тих, хто розвиває регіон, 
мають бути доступними дешеві 
кредити та податкові пільги. 
Натомість бізнес наповнить 
бюджет, що дасть можливість 
попіклуватися про тих, хто 
потребує допомоги та захисту від 
держави.

НОВІ СОЦІАЛЬНІ 
СТАНДАРТИ
Команда Київської обласної 
організації «Слуга Народу» 
переконана, що рівень соціальних 
стандартів на Київщині має бути 
не нижчим, аніж у столиці. Для 
цього мають бути запроваджені 
місцеві програми підтримки 
працівників бюджетної сфери 
та малозабезпечених громадян. 
Разом із запланованим урядом 
підвищенням мінімальної 
зарплати це дасть змогу 
забезпечити кожному жителю 
регіону гідний рівень життя.

ТРАНСПОРТ
У мешканців Київщини має 
бути якісна та доступна 
інфраструктура. Найбільш 
важливий об’єкт цього напряму, 
який особисто контролює 
Президент України, – Київська 
обхідна дорога, яка має з’єднати 
між собою міста Київської 
агломерації та ліквідувати затори.

ЕКОЛОГІЯ
Команда «Слуги Народу» 
виступає за мораторій на 
вирубку лісів та знищення 
зелених зон, припинення 
незаконного видобутку 
піску та ліквідацію стихійних 
сміттєзвалищ. Кожному має бути 
забезпечений доступ до чистих 
водойм та якісної питної води.

МЕДИЦИНА
Якісне медичне обслуговування 
– те, без чого не може обійтися 
жодна сучасна громада. 
Київщина має стати регіоном, 
в якому кожному мешканцеві 
доступний повний перелік 
послуг за місцем проживання. 
Все це, каже Олександр 
Дубінський, речі, які можна 
було зробити вже давно. Але 
розвиток області стримується 
місцевими кланами. Вони 
створили схеми для власного 
збагачення та десятиліттями 
гальмують розвиток Київщини. 
Зараз вони зацікавлені в тому, 
щоби жодних змін не відбулося і 
все залишилося, як є.
Тому першочергове завдання 
команди змін – покласти 
край комфортному існуванню 
невеликої групи людей за 
рахунок добробуту мешканців 
цілого регіону. Для цього 
Олександр Дубінський 
та партія «Слуга Народу» 
зібрали ефективну команду 
професіоналів, які візьмуть владу 
та відповідальність у свої руки.
«Ми не будемо залучати до нашої 
команди одіозних чиновників та 
політиків. Ми будемо виставляти 
чесних і професійних людей, які 
пройшли відбір», – каже голова 
Київської обласної організації 
партії «Слуга Народу» Олександр 
Дубінський, зазначаючи, що 
контролюватиме якість списків 
партії «Слуга Народу» і особисто 
відповідатиме за результат.

ІГОР ШАЛІМОВ: 
ПЛАН ДІЙ У 
КУЧАКОВІ

Села повинні мати право 
голосу в раді Бориспільської 
об’єднаної територіальної 
громади. У цьому впевнений 
лідер місцевої команди «Слуга 
Народу» Ігор Шалімов. Про це 
йшлося на зустрічі представ-
ників команди з мешканцями 
села Кучаків.

Головне, чого бояться мешкан-
ці сіл, які увійдуть до Бориспіль-
ської ОТГ, що місто не буде звер-
тати уваги на їхні проблеми. Ви-
хід, який бачать у місцевій коман-
ді «Слуги Народу» – у майбутній 
раді ОТГ мають бути представни-
ки всіх сіл.  

«Ми хочемо, щоб після вибо-
рів про ваші проблеми не забу-
ли. Повірте, у міста своїх про-
блем достатньо. Але якщо ваш 
голос буде в раді ОТГ – вас почу-
ють», – заявив майбутній канди-
дат на посаду голови Бориспіль-
ської ОТГ Владислав Байчас.

«Ми хочемо, щоб у нашу ко-
манду ввійшли представники сіл: 
ті, кого ви оберете, ті, хто мешкає 
поряд із вами, чиї діти ходять ра-
зом із вашими до школи. Ми хо-
дили по домівках, запитували, 
кого люди хочуть бачити депу-
татом. Переважно мені називали 
два прізвища. І я радий, що вони 
погодилися приєднатися до на-
шої команди», – зазначив лідер 
команди «Слуга Народу» Бори-
спільської ОТГ Ігор Шалімов.

Тож село Кучаків у команді 
«Слуга Народу» представляють 
директор Кучаківської ЗОШ Ла-
риса Кравцова та завідувач сіль-
ської амбулаторії Олег Ісаков.

«Мені стало боляче, коли я 
побачив, що сільрада утеплена, 
а школа ні. Не розумію, чому чи-
новники повинні бути в кращих 
умовах, ніж наші діти?! Я не ро-
зумію, чому земля під школою 
досі не оформлена. А всі про-
позиції оформлення, які пропо-
нують директору, зменшують 
шкільне подвір’я вдвічі. Я вва-
жаю, що директор школи по-
винна стати депутатом і давати 
вказівки чиновникам», – наголо-
сив Ігор Шалімов. 

Загалом проблем у Кучакові 
багато. Це і поганий стан доріг, 
і відсутність робочих місць, по-
гане транспортне сполучення із 
Сулимівкою. 

Тож важливим пунктом у ро-
боті команди буде залучення ін-
вестицій. Адже нові підприєм-
ства — це не лише нові робочі 
місця, податки до місцевого бю-
джету, а й змога будувати школи, 
садочки, амбулаторії, парки, до-
роги, освітлення. 

ДОВІДКА: Кучаківській 
сільській раді підпорядковано 
п’ять сіл: Кучаків, Лебедин, 
Артемівка, Сулимівка, Мала 
Стариця. 

ДО ТЕМИ. На базі Сулиміського парку, який був започаткований ще 
гетьманом Іваном Сулимою, ЗЕ команда планує створення великої 
рекреаційної зони. «Ми плануємо зробити велику рекреаційну зону 
– дендропарк, до якого буде окремий маршрут із міста. Це дасть 
поштовх розвитку села», – заявив Ігор Шалімов.

ДЕНДРОПАРК У СУЛИМІВЦІ

 � ОФІЦІЙНО

Київська область Бориспільський 
міський голова

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
22 вересня 2020 року  № 365
Про скликання вісімдесятої сесії 
міської ради VІІ скликання
Відповідно до Регламенту 
Бориспільської міської ради 
VIІ скликання, затвердженого 
відповідним рішенням 
Бориспільської міської ради від 
17 грудня 2015 року № 33-2-VII, 
п. 8 ч. 4 ст. 42, ч. 4 ст. 46, ч. 8 ст. 
59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Скликати вісімдесяту сесію міської 
ради VІІ скликання та провести 

пленарне засідання міської ради 
08 жовтня 2020 року о 10 годині в 
актовій залі виконавчого комітету 
міської ради.
2. До порядку денного внести 
питання: 
2.1. Про затвердження Статуту 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ЖИТЛОВЕ РЕМОНТНО - 
ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ» у 
новій редакції.
2.2. Про внесення змін до 
Положення про порядок передачі 
в оренду з викупом житлових 
приміщень, що перебувають 
у комунальній власності 
територіальної громади міста 
Борисполя.

2.3. Про забезпечення 
безкоштовним харчуванням у 
закладах загальної середньої 
освіти дітей загиблих 
військовослужбовців, які брали 
участь в антитерористичній 
операції/операції об’єднаних сил.
2.4. Про надання одноразової 
адресної матеріальної допомоги 
незахищеним верствам населення 
міста Борисполя, які опинилися в 
складних життєвих обставинах.
2.5. Житлово-комунальні питання.
2.6. Земельні питання.
2.7. Різне.
3. Контроль за виконанням цього 
розпорядження залишаю за собою.

Голова А.С.Федорчук
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 � ПЛАТИТИМЕМО ПО-НОВОМУ

• Володимир Палінка та Микола Корнійчук контролювали процес 
капітального ремонту теплотраси на перетині вулиць Нижній Вал 
— Бежівка.

• Ремонтні роботи на вулиці Нижній Вал.

ЗИМА З ДВОСТАВКОВИМ ТАРИФОМ
 � Рішенням виконавчого комітету Бориспільської міської 

ради від 21 вересня 2020 року затверджено нові тарифи 
на теплопостачання. Відтепер суми в платіжках стануть 
меншими і будуть розділені на дві складові — абонплату, 
яка нараховуватиметься протягом року, і оплату за 
вироблення тепла в осінньо-зимовий період.

Ірина ГОЛУБ, фото автора

КП ТМ «Бориспільтепломережа» 
вже працювала з двоставковим 
тарифом у 2004-2010 рр. Але 
змінилося законодавство, 
підприємство мусило перейти 
на сезонний тариф, коли оплата 
нараховувалася тільки протягом 
опалювального сезону. Нині 
Бориспіль знову отримав 
можливість ввести двоставковий 
тариф. 
Перегляд вартості тепла був 
на часі: змінилася вартість 
складових тарифу, зокрема, 
зменшилася вартість газу, але 
зросла мінімальна зарплата. Тож 
тепломережа зробила відповідні 
розрахунки для сезонного і 
двоставкового тарифів. Завдяки 
розрахованій сумі сезонного 
тарифу можна побачити, 
наскільки подешевшає наше 
тепло.
Нині, якби залишився сезонний 
тариф, ми сплачували б за 
гігакалорію 1491 грн 12 коп. 
(менше на 14%). Цю суму 
розділили на дві складові: 
умовно-постійну і умовно-змінну 
частини. 
Умовно-змінна частина — це 
витрати на вироблення тепла 
(те, що нарахує лічильник). 
Коштуватимуть вони 824,68 грн/
Гкал. 
Умовно-постійна частина 
(абонплата) — витрати на 

обслуговування одиниці 
приєднаного теплового 
навантаження. Зарплата, виплати 
податків та зборів, витрати на 
обслуговування та ремонти 
теплогенеруючого обладнання, 
теплових мереж та інші витрати 
підприємства. Ця складова 
має іншу назву — теплове 
навантаження, яке залежить від 
багатьох чинників. Мінімальне 
теплове навантаження є у 
багатоповерхівках, які збудовані 
нещодавно, у яких мінімальні 
втрати тепла. У 2-4-квартирних 
будинках, де велика площа стін 
на одну квартиру, які збудовані 
давно і не утеплені, теплове 
навантаження буде більшим 
— в межах 12 грн. на м кв. 
Фактично теплове навантаження 
у Борисполі коливається від 4 
грн 47 коп. до 12 грн за кв. м. 
Але абонплата за обігрів старих 
будинків по 12 грн за кв. м — 
велика сума. Тому прийнято 
рішення встановити граничну 
верхню межу теплового 
навантаження 6 грн 26 коп. 
(відповідно до розрахованого 
середнього теплового 
навантаження). 
Теплове навантаження може 
бути різним для різних будинків, 
але в межах від 4 грн 47 коп. 
(якщо це визначено будівельною 
документацією) до 6 грн 26 
коп. Більшою верхньої межі, 
визначеної рішенням виконкому, 
ця цифра бути не може.

Розглянувши листи комуналь-
ного підприємства теплових ме-
реж «Бориспільтепломережа» 
від 14.08.2020 № 01-08/412, від 
04.09.2020 № 01-08/444, відпо-
відно до постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 01.06.2011 № 
869 «Про забезпечення єдиного 
підходу до формування тарифів 
на житлово-комунальні послуги», 
Закону України «Про теплопоста-
чання», ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 10, 
ст. 21 Закону України «Про жит-
лово-комунальні послуги», пп. 2 п. 
а) ст. 28 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» 
виконавчий комітет міської ради 
ВИРІШИВ:

1. Встановити комунальному 
підприємству теплових мереж 
«Бориспільтепломережа» одно-
ставкові тарифи на теплову енер-
гію, її виробництво, транспорту-
вання та постачання на період з 
01.10.2020  по 30.09.2021 (з вра-
хуванням податку на додану вар-
тість) для потреб населення, бю-
джетних установ, організацій та 
інших споживачів міста Бориспо-
ля на рівні: 

• тариф на теплову енергію 
- 1491,12 грн/Гкал за такими 
складовими:

• тариф на виробництво те-
плової енергії – 1208,36 грн/
Гкал;

• тариф на транспортування 
теплової енергії – 272,56 грн/
Гкал;

• тариф на постачання тепло-
вої енергії – 10,20 грн/Гкал;

2. Встановити комунальному 

підприємству теплових мереж 
«Бориспільтепломережа» двос-
тавкові тарифи на теплову енер-
гію, її виробництво, транспорту-
вання та постачання на період з 
01.10.2020 по 30.09.2021 (з вра-
хуванням податку на додану вар-
тість) для потреб населення, бю-
джетних установ, організацій та 
інших споживачів міста Бориспо-
ля згідно з додатком 1. 

3. Встановити комунальному 
підприємству теплових мереж 
«Бориспільтепломережа» двос-
тавкові тарифи на послуги з по-
стачання теплової енергії  на пе-
ріод з 01.10.2020 по 30.09.2021 (з 
врахуванням податку на додану 
вартість) для потреб населення, 
бюджетних установ, організацій 
та інших споживачів міста Бори-
споля згідно з додатком 2.

4. При проведенні нарахувань, 
встановити граничний рівень 
умовно-постійної частини двос-
тавкового тарифу для потреб на-
селення на рівні 6,26 грн/кв. м.

5. Встановити, що на період з 
01.10.2020 по 30.09.2021 кому-
нальне підприємство теплових 
мереж «Бориспільтепломережа» 
нараховує плату за теплову енер-
гію, послуги з постачання тепло-
вої енергії для потреб населення, 
бюджетних установ, організацій 
та інших споживачів міста Бори-
споля по двоставковому тарифу.

6. Затвердити комунальному 
підприємству теплових мереж 
«Бориспільтепломережа» струк-
туру тарифів на теплову енергію, 
її виробництво, транспортуван-
ня та постачання, послуги з поста-
чання теплової енергії для потреб 

населення, бюджетних установ, 
організацій та інших споживачів 
міста Борисполя згідно з додат-
ками 3-10.

7. Ввести в дію тарифи на те-
плову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачан-
ня, послуги з постачання тепло-
вої енергії для потреб населення, 
бюджетних установ, організацій 
та інших споживачів міста Бори-
споля з початку опалювального 
періоду 2020-2021 років.

8. Управлінню соціального за-
хисту населення міської ради 
проводити призначення субси-
дій та відшкодування витрат по 
пільгам з оплати житлово-кому-
нальних послуг відповідно до по-
станов Кабінету Міністрів України 
від 21.10.1995 № 848 «Про спро-
щення порядку надання населен-
ню субсидій для відшкодування 
витрат на оплату житлово-кому-
нальних послуг, придбання скра-
пленого газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива», від 
29.01.2003 № 117 «Про Єдиний 
державний автоматизований ре-
єстр осіб, які мають право на піль-
ги» зі змінами та доповненнями.

9. Директору комунального 
підприємства теплових мереж 
«Бориспільтепломережа» Палін-
ці В.І. у строк, що не перевищує 
15 днів з дати введення в дію та-
рифів, повідомити споживачів по-
слуг про це рішення.

10. Контроль за виконанням 
цього рішення покласти на пер-
шого заступника міського голови 
Корнійчука М.П.

Міський голова А.С.Федорчук

Двоставкові тарифи КПТМ «Бориспільтепломережа» на послуги з 
постачання теплової енергії на період з 01.10.2020 по 30.09.2021

РІШЕННЯ 
(21 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ № 562)

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА» 
ТАРИФІВ НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ, ЇЇ ВИРОБНИЦТВО, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ, ПОСЛУГИ З 
ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ  ДЛЯ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ, БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА 

ІНШИХ СПОЖИВАЧІВ МІСТА БОРИСПОЛЯ

 � ОФІЦІЙНО

Начальник управління житлово-комунального господарства В.М.Толкач
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 � ДЛЯ ГРОМАДИ

ЗВІТ ДЕПУТАТА ОКРУГУ № 21 
ВОЛОДИМИРА НАГОРНОГО
 � Перед завершенням нинішньої каденції депутат 

Бориспільської міської ради поділився з читачами 
«Вістей» тим, що вдалося зробити на його виборчому 
окрузі № 21 і що заплановано на майбутнє.

У ЦИФРАХ. Володимиром Нагорним із метою захисту інтересів 
виборців протягом каденції було проведено 600 прийомів 
громадян, ініційовано й надано 36 депутатських звернень, 530 актів 
обстежень матеріально-побутових умов для отримання субсидій 
від держави, 580 актів обстеження матеріально-побутових умов 
громадян для отримання фінансової допомоги, проведено 78 
зустрічей із виборцями (в т. ч. з трудовими колективами).

« У своїй 
депутатській 

і громадській 
діяльності 
дотримуюся правових 
норм, борюся з 
порушенням законних 
прав громадян та 
адміністративним 
свавіллям»

« Дякую громаді міста Бориспіль, мешканцям 
округу №21 за надану мені довіру на п’ять 

років, за можливість разом з вами робити наше 
місто кращим. Попереду у нас ще багато роботи. 
Дякую колегам-депутатам і виконкому міськради 
за сприяння у розвитку міста»

ПИТАННЯ ТА ПРОГРАМИ, НАД ЯКИМИ 
ПРАЦЮВАВ П’ЯТЬ РОКІВ:
• залучення фінансування за програмою ремонту міських 
автодоріг;

• реалізація енергозберігаючих заходів;

• програма утримання житлового фонду;

• програма розвитку ліфтового господарства;

• допомога учасникам АТО, ветеранам війни, пенсіонерам та 
малозабезпеченим;

• участь у робочих групах, круглих столах, семінарах щодо 
створення нових робочих місць та економічного розвитку 
регіону, реформування правоохоронних органів;

• ремонт водопровідних мереж на вул. Шевченка, Тургенєва;

• звернення до Президента України, Кабміну щодо введення 
мораторію на продаж земель сільськогосподарського 
призначення;

• ініціатива щодо зниження підвищення тарифів на опалення для 
населення;

• ініціював звернення до Президента України та Уряду про відміну 
рішення щодо підвищення ціни на газ для населення на 23,5 %;

• ініціював звернення до Президента України та Уряду про відміну 
рішення щодо повернення ПрАТ «Київобленерго» в державну 
власність.

— Дайте свою оцінку власній 
депутатській діяльності за ці 
п’ять років.
— За період каденції вдалося 
зробити чимало потрібних і 
добрих справ щодо розбудови 
округу №21, куди входять як 
багатоповерхівки, так і приватний 
сектор. Але моя депутатська 
робота не закінчувалася лише 
округом. Я є головою постійної 
комісії з питань ЖКГ, благоустрою 
та екології. Тож завдяки підтримці 
членів комісії, інших депутатів 
наше місто змінювалося на краще 
в усіх сферах. Я пишаюся тим, що 
у Борисполі за бюджетні кошти 
збудований один із кращих 
освітніх закладів у Київській 
області – академічний ліцей. 
Збудований прекрасний ДНЗ 
«Віночок», відкриті амбулаторії та 
новий медзаклад у мікрорайоні 
Розвилка, реконструйовано 
лікарню, утеплені майже всі 
приміщення шкіл та дошкільних 
закладів. Але працювати ще є над 
чим.

— Що конкретно зроблено на 
вашому виборчому окрузі?
— Багато зроблено: утеплення ДНЗ 
«Сонечко», встановлено новий 
ігровий спортивний майданчик, 
здійснено благоустрій прилеглої 
території та тротуар поряд із 
закладом. 
Вдячний жителям вулиці 
Чернігівської. За їхньої підтримки 
вдалося завершити асфальтування 
дороги, відновити освітлення, 
закрити проїзд для асенізаторів. 
Також зробили ямковий ремонт 
дороги від вул. Шевченка, 100 до 
вул. Гетьмана Дорошенка. 
Завдяки згуртованості та дружнім 
сусідським відносинам було 
організоване Свято вулиці, на 
якому звучали привітання на 
адресу ветеранів війни та праці, 
слова подяки за активну участь у 
житті міста. 
Проведені роботи з висипки 
дороги й відновлено освітлення 
на вулиці й пров. Гетьмана 
Дорошенка. Там встановлений 
спортивний майданчик. 

Завершено асфальтування 
вул. Стасюка. Встановлено 
трансформаторну підстанцію 
та відновлено електромережі, 
проведено асфальтування 
й освітлення пров. Стасюка. 
Заасфальтовано пров. Матросова 
та вул. Шевченка від № 107 до 111.
Проведено благоустрій території 
будинку № 5 на вул. Шевченка, 
здійснено асфальтування, 
утеплення цоколя будинку, 
зроблено частковий ремонт даху 
та замінено мережі в підвальному 
приміщенні. 
Разом із мешканцями будинку 
№7 на вул. Шевченка ми навели 
лад на прибудинковій території: 
висадили саджанці, встановили 
та обгородили дитячий 
спортмайданчик. Зроблено 
тротуар, встановлено «лежачих 
поліцейських», нанесено розмітку 
пішохідного переходу, виконано 
ямковий ремонт дороги вул. 
Митрополита Шептицького.
На розі вул. Шевченка і 
Черешневої виконані роботи 
з прокладення тротуару та 
нанесення «зебри»; освітлено вул. 
і пров. Черешнева. Прорізали 
пров. Тургенєва. Тривала постійна 
системна робота.
Проведено асфальтування вул. 
Шевченка, 31-39.

— Видно, що співпраця між 
депутатом і виборцем на 
вашому окрузі налагоджена.
— Так. Перед тим, як планувати 
роботи округу і після, щоб 
оцінити результат, проводилися 
зустрічі з людьми. Наш округ, де 
здебільшого приватний сектор 
(є лише дві багатоповерхівки 
на вул. Київський Шлях), — 
благополучний, тут порядок, 
благоустрій, лишилося 
заасфальтувати пару вулиць. 
Мені пощастило з виборцями й 
округом.
Наведу приклад: мешканці вул. 
Чернігівської активно боролися 
роками, щоб через їхню вулицю 
не їздили асенізатори, що 
вивозять стоки у зливні системи 
на територію колишнього заводу 

«Прометей». Нам разом вдалося 
виправити ситуацію – тепер ці 
авто йдуть по вул. Шевченка у 
напрямку заводу «Озон». 

— На вашому окрузі стоїть 
пусткою напівзруйноване 
приміщення колишнього 
туберкульозного диспансеру 
на вул. Тургенєва, де територія 
захаращена багато років.
— Так, це проблемний об’єкт. 
Виборці обурюються, що 
територія біля тубдиспансеру 
невпорядкована, там зарості, 
бродять бомжі, бувають підпали, 
місце неприємне, а поряд – 
автобусна зупинка.
Майно, яке лишилося від 
тубдиспансера, перебуває 
на балансі Бориспільської 
БЛІЛ. Давно йшлося про його 
передачу на баланс міста, але 
є певні труднощі. Поки всі 
процеси призупинені через те, 
що втілюється територіальна 
реформа, яка в повну силу 
запрацює після виборів. Площа 
ділянки – майже гектар.

— Чому Бориспіль не 
прискорює процес передачі 
майна і не має жодних планів 
щодо цієї території?
— Після виборів ситуація 
кардинально зміниться, оскільки 
буде створено Бориспільську 
ОТГ; майно і земля належатимуть 
одній громаді, тому можна 
буде планувати розвиток нині 
занедбаної території. Особисто 
я буду відстоювати ідею 
побудови на місці зруйнованого 
диспансеру соціального об’єкту 
– медичного реабілітаційного 
центру для ветеранів АТО, 
будинку ветеранів тощо. Там 
обов’язково потрібна і нова 
амбулаторія сімейної медицини, 
її доведеться будувати. Там місце 
тихе, зручне, є всі комунікації, 
гарна транспортна розв’язка, тому 
воно має виконувати важливе 
соціальне навантаження. Про 
багатоквартирну забудову там і 
мови не може бути. 

«ЗРОБЛЕНО БАГАТО»

Ольга ІВАНОВА
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 � СИТУАЦІЯ СЕРЙОЗНА 

Виготовлено проект нового 
міського парку за ініціативи 
міського активіста Олега 
Самайдюка і підтримки 
депутата міськради 
Володимира Нагорного. 
За словами депутата, проект 
великої зеленої зони планується 
розташувати в кінці вул. Франка 
на нині вільній земельній ділянці 
площею 2,2 га, де є кілька озер і 
зручне транспортне сполучення. 
«Борисполю вкрай потрібен 

новий великий сучасний парк 
для сімейного відпочинку. Адже 
бориспільці, щоб побути на 
природі, їздять у столичні парки 
чи сусідні села. Ми разом із 
Олегом Олексійовичем будемо 
виносити цю ідею на загальне 
обговорення громади і нового 
депутатського корпусу. Потрібно 
розширювати зелені зони 
комплексно, бо цього вимагає 
час і потребують люди», — 
розповідає Володимир Нагорний. 

ПЕРСПЕКТИВА: НОВИЙ МІСЬКИЙ ПАРК

• Вул. Чернігівська, Свято вулиці.

• Поряд із ДНЗ «Сонечо», благоустрій території.

• На розі вул. Черешневої і Шевченка.

«ББЛІЛ ПОТРЕБУЄ 
ДОПОМОГИ!»

Наталія ДОЛИНА

Відправляють до 
Переяслава
«За офіційною інформацією, 
неврологічне відділення лікарні 
підготовлене до прийому хворих 
на коронавірус, якщо виникне 
необхідність. Але ББЛІЛ є 
лікарнею третьої хвилі.
«Лікарня першої хвилі — 
у Переяславі. Якщо там не 
вистачатиме місць, пацієнтів 
відправляють на лівий берег 
столиці, а якщо й там заповнені 
ліжка, то госпіталізують у 
Бориспільську лікарню. Зараз 
ми зобов’язані лікувати тут 
переяславських соматичних 
хворих. У Переяславі лікарі 
отримують зарплату із надбавками, 
але є випадки, коли відмовляються 
госпіталізувати наших хворих. 
У Фейсбуці розповідали історію 
про це. Така ж ситуація була й зі 
мною – у Переяславі відмовилися 
госпіталізувати хворого з 
коронавірусом», — розповідає 
Луців.

Високе навантаження
До ремонту в неврологічному 
відділенні ББЛІЛ було 50 
ліжко-місць, цього замало 
для Бориспільщини. Зараз у 
відділенні лишилося 35 ліжок.
«Навантаження у ББЛІЛ 
збільшилося втричі, бо 
ми зобов’язані брати на 
лікування пацієнтів із Яготина 
й Переяслава. Буває, що наші 
неврологічні хворі, люди з 
інсультом, змушені їхати в 
Бровари, бо місця в ББЛІЛ 
немає», — констатує лікар.
Луців наполягає, що відмова від 
будівництва нового корпусу була 
хибним рішенням.
«Потрібно було будувати корпус, 
кошти були виділені. Тоді б 
у лікарні не було колапсу, як 
зараз», — вважає фахівець.
Бориспільські лікарі у 

приймальному відділенні, які 
діагностують коронавірусну 
інфекцію у пацієнтів, не 
отримують надбавок до 
зарплати.
«Приймальне відділення працює 
з навантаженням, але отримує 
ту зарплату, що і до ситуації з 
карантином.
У нас захворіло п'ять медсестер. 
Із профспілкових коштів ми 
виділимо їм по дві тисячі гривень, 
але цього мало. Я звертався до 
керівництва Київської області, щоб 
оформили страховку. Пообіцяли. 
Ситуація кричуща, медпрацівники 
звільняються через важкі умови 
праці. Хоча коли трапляються 
екстрені випадки, як було з ДТП, 
наші медики — на висоті. Коли до 
нас привезли 20 постраждалих, ми 
мобілізували всі сили, викликали 
всіх лікарів і медсестер, провели 
11 операцій», — розповідає Ілля 
Луців.

Де зробити 
діагностику
За словами Луціва, ПЛР-тести в 
лікарні роблять безкоштовно 
і достовірніше, ніж у платних 
лабораторіях.
«Тести медперсонал 
проводить під наглядом 
лікарів, які зацікавлені в 
точності діагнозу. Адже якщо 
ми помиляємося, хворий 
повернеться до нас у гіршому 
стані лікувати ускладнення. 
У приватних лабораторіях 
усе поставлено на потік. 
Коли коронавірусна інфекція 
почала розповсюджуватися, 
ми запропонували встановити 
палатку на території ББЛІЛ. 
Між приватним закладом, де 
роблять КТ, і приймальним 
відділенням було ідеальне 
місце. Міський голова 
Анатолій Федорчук спочатку 
погоджувався, але пізніше 
ситуацію змоделювали по-
іншому. Це невдале рішення», 
— вважає Луців.

Питання 
безкоштовного КТ
ББЛІЛ потрібна комп’ютерна 
томографія. За словами 
Луціва, цитотест має низьку 
чутливість, рентген дає біля 60% 
достовірності, КТ – до 95%. Але 
це дороговартісне обстеження.
«На початку епідемії на сесії 
міськради було прийнято 
рішення виділити 100 тис. грн 
на обстеження. Але тоді не 
було різких сплесків інфекції, 
тому кошти не були освоєні. 
Сьогодні ситуація погіршилася. 
На День міста я мав розмову 
з заступником міського 
голови Людмилою Пасенко 
щодо відшкодування коштів 
пацієнтам на КТ. Суть така: 
якщо в приймальне відділення 
надходить пацієнт, якому потрібна 
томографія, кошти за послугу 
виділяються з міського бюджету 
за умови підтвердження діагнозу 
і госпіталізації пацієнта. У інших 
випадках людина оплачує КТ 
сама», — роз’яснює Луців.

Перший дзвінок – до 
сімейного лікаря
Хворий із підозрою на 
коронавірус має звернутися до 
сімейного лікаря.
Якщо температура тіла вище 39 
градусів, хворий може викликати 
екстрену меддопомогу. Якщо 
нижча, екстрена має право 
відмовити.
«До приймального відділення 
пацієнти надходять за 
направленням сімейного лікаря, 
їх привозить екстрена, також 
бувають самозвернення. Якщо 
температура тіла хворого нижче 
39, в приймальному відділенні 
лікарні мають право відмовити 
пацієнту в прийомі», — пояснює 
співрозмовник.
За його словами, наразі лікарні 
нелегко, а попереду – період 
осінньо-зимових захворювань 
на грип та ГРВІ. Тож проблеми, 
які є кричущими для ББЛІЛ нині, 
можуть стати нестерпними. 

Ситуація з коронавірусом у Борисполі погіршується. 
Кардіологічне відділення Бориспільської багатопрофільної 
лікарні інтенсивного лікування закрили на карантин через 
інфікування медперсоналу. Пологове і реанімаційне під 
питанням. Як живе лікарня і як працюється медикам у нинішні 
нелегкі часи — розмова «Вістей» із лікарем ББЛІЛ, депутатом 
міськради Іллею Луцівом.
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«ВИГРАЄ ТОЙ, ХТО НЕ БОЇТЬСЯ 
СПРОБУВАТИ ЩОСЬ НОВЕ»

 � ПОЗИЦІЯ

 � 27 ВЕРЕСНЯ — ДЕНЬ ДОШКІЛЛЯ

Соціум

Юлія ГАМАН

ЖИТТЯ ЗАГАРТУВАЛО
Народився 2 травня 1962 
року. Одружений, має сина. 
Насолоджується статусом дідуся, 
дві внучки-близнючки — радість 
його життя.
Рано залишився без батьків, 
тому в житті всьому, що має, 
завдячує своїй силі, витривалості, 
бажанню перемогти. Два роки 
служив у Німеччині механіком 
Т-62. Закінчив технічне училище 
і технікум громадського 
харчування. Навчався і працював 
одночасно. Був токарем-
карусельником, слюсарем-
ремонтником, водієм таксі. 
Свого часу їздив на заробітки 
«на яблука» на Північний Кавказ. 
Життя загартувало характер.
Працював директором 
автосалону, керував 
будівництвом автозаправочних 
комплексів і техстанцій. А потім 
волею долі став директором 
ринку «Центральний» у 
Борисполі. Скоро 20 років, як на 
цій посаді.

«ЩОБ ЗМІНИТИ НА 
КРАЩЕ»
Зрозумів, що може керувати, 
бути очільником команди і 
згуртовувати навколо себе 
сильних духом людей. На початку 
90-х працював директором 
автосалону і тоді доля натякала 
на майбутнє. Так, Віталій Кличко 
— тоді не така відома постать, як 
сьогодні, — перше авто купив у 
салоні, де працював Співак. Вони 
разом в одній політичній команді 
з 2013 року.
«Багато зроблено за проміжок 
часу, який відділяв від 
директорства в автосалоні та 
прийняття рішення вступити в 
партію УДАР для бажання змінити 
становище малого та середнього 
бізнесу в Борисполі», — говорить 
Валерій Співак.
Співрозмовник переконаний: 
«Для того й живемо, щоб 
змінювати себе і все навколо 
на краще бік. Тому цієї осені від 
УДАРу братиму участь у виборах. 
Партією було прийняте рішення 
йти на вибори самостійно, хоч 
надалі наша політична сила готова 
об’єднуватися і співпрацювати 
з усіма державницькими 
політичними силами».

ЧАС НАСТАВ!
Багато років, очолюючи ринок, 
Валерій Співак регулярно брав 
участь у різних організаційних 
питаннях. Щоразу, як наступав 
час чергових місцевих виборів, 
підприємці, з якими він стояв 
пліч-о-пліч, завжди цікавилися, 
чому він сам не хоче спробувати 
сили на виборах. «Мабуть, не 
час. Та і я не готовий», — завжди 
відповідав.
Тепер вирішальний час настав! 
Валерій Співак вірить: виграє той, 
хто не боїться спробувати щось 
нове.
«Йду на вибори з метою 
покращити умови, в яких 
перебуває сьогодні малий і 
середній бізнес у Борисполі, – 
розповів лідер міської організації 
«УДАР Віталія Кличка». — Багато 
років я відстоюю інтереси 
підприємців. На собі відчув, як 
важко виживати невеликим 
бізнесменам у нинішні часи. Тому 
спершу боротимуся за права 
місцевих підприємців. Пам’ятаю, 
як ми разом допомагали 
воїнам АТО, створювали умови 
для роботи ринку в умовах 
карантину, щоб і підприємці 
не постраждали, і бориспільці 
були задоволені. Невже місцеві 
підприємці не заслужили гідного 
ставлення і кращих умов для 
роботи в рідному місті? Це і буду 
лобіювати у міській раді», — 
підсумував Валерій Співак.

На місцевих виборах лідером Бориспільської міської організації 
Політичної партії «УДАР Віталія Кличка» є Валерій Співак, директор 
міського ринку «Центральний». До місцевої ради він іде вперше. 
Його мета — відстоювати інтереси представників малого та 
середнього бізнесу.

« Наполегливість і професіоналізм є 
запорукою перемоги команди УДАР»

ВИХОВАТЕЛЬКА ТЕТЯНА ЛИСЕНКО 
ПРО ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНУ ГРУПУ Й УКРАЇНСЬКУ ЗАРПЛАТУ
Розповісти про виховательку бориспільського ДНЗ «Сонечко» 
Тетяну Лисенко попросили батьки її підопічних дітей. Кажуть, 
Тетяна Юріївна – сучасна, щира і ставиться до дітей, як до рівних. 
У роботі вона за альтернативні методики, в т.ч. систему Зайцева. 
Через карантин «Вісті» не змогли завітати до садка, але зустрілися з 
Тетяною після роботи.

Наталія ТОКАРЧУК 

Миловидна жінка каже, що зди-
вована інтересом до своєї персо-
ни, адже не бачить нічого особли-
вого в своїй роботі.

«Із дитинства хотіла стати ви-
хователькою, — розповідає Тетя-
на. — Отримала педагогічну осві-
ту, але багато років працювала в 
інших сферах, згодом прийшла до 
професії, про яку мріяла». Її пед-
стаж — менше 10 років, із них два 
у Борисполі, куди родина переїха-
ла з Конотопа, що на Сумщині. Мо-
лодший син навчається в ЗОШ № 1, 
чоловік працює в Києві.

«Бориспільцям 
пощастило»

Жінка дивується, що бориспіль-
ці критикують своє місто, каже, їм 
немає з чим порівнювати. «Бори-
спіль живе, розвивається, поряд 
аеропорт, Київ, зручне транспорт-
не сполучення. Роботу знайти про-
стіше і зарплати вищі. Ми приїхали 

з Конотопа не від хорошого життя 
– бо наше місто занепадає, люди 
звідти виїжджають, — ділиться Те-
тяна. — Колись квітучий Конотоп 
став депресивним, підприємства 
закриті. Опустіли міста Бахмач і Ні-
жин — населення подалося до Ки-
єва чи за кордон. Житло в оренду 
здати неможливо і за 400-500 грн 
на місяць, бо робити немає». 

Мовне питання 
На запитання, що цікавого зараз у 

роботі вихователя, Тетяна ділиться, 
що в групах міських ДНЗ по 25-27 ді-
тей, але її група – інтернаціональна. 

«У мене в групі є діти різних на-
ціональностей— грузини, іранці, 
арабо- та англомовні, російсько-
мовних теж багато. Цікаво, що з 
українськими дітьми вони в спіл-
куванні не мають проблем, швид-
ко адаптуються», — ділиться Те-
тяна і каже, що сама спілкується 
українською, а у розмові з арабо- 
чи англомовними користується 
онлайн-перекладачем на телефоні. 
«У Конотопі мало говорять україн-

ською, зате я в Борисполі стала 
«щирою українкою», як каже моя 
рідня, хоча колеги вважають мою 
вимову «кривенькою», — усміха-
ється Тетяна. 

Тепер діти-індиго
На думку Тетяни, нинішнє поко-

ління дітей відрізняється від попе-
редніх. «Сучасних дітей називають 
поколінням «next» чи дітьми-інди-
го, вони інші: швидше засвоюють 
інформацію та дорослішають. Ба-
гато малюють — що хочуть і без 
заборон. Дошкільна програма не 
встигає за ними, — каже Тетяна. — 
Саме тому ми, починаючи з серед-
ньої групи, вирішили займатися за 
методикою Зайцева, батьки купили 
навчальні матеріали. Адміністрація 
садочка ідею підтримала». 

Тетяна вважає, що їй пощасти-

ло з батьками — група ініціативна 
та дружня, всі разом — діти з бать-
ками і вихователькою — їздять на 
екскурсії. «Були в Кийлові в міні-зо-
опарку, в Експериментариумі в Ки-
єві, на кінній фермі, в інших місцях, 
збираємося в Планетарій і в парк 
«Київська Русь», — ділиться спів-
розмовниця.

«Нас прирівняли 
до двірників»
Зарплата вихователя — міні-

мальна, 4000 грн, є мізерні надбав-
ки. «Змушена підзаробляти, пра-
цювати не півдня, а повний день. 
Якби не заробіток чоловіка, то на 
наймане житло у Борисполі коштів 
не вистачило б. Вихователь отри-
мує менше, ніж двірник. Це абсурд! 
Тому колеги йдуть з комунальних 
ДНЗ на роботу в приватні чи на 
розвиваючі дошкільні курси, — 
розмірковує Тетяна. — Не дивно, 
що в садочках не вистачає кадрів, 
а в соцмережах трапляються пові-
домлення на кшталт «Група … дит-
садка … шукає собі вихователя». 
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«ГОТОВИЙ ВИКОРИСТАТИ 
СВІЙ ДОСВІД ДЛЯ ГРОМАДИ 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ»

 � ПОЗИЦІЯ  � ПОЗИЦІЯ

 � ВИМУШЕНА МІРА

Вибори-2020

Партія «Батьківщина» на міс-
цевих виборах 2020 року вису-
нула 45 тис. кандидатів до міс-
цевих рад та 1,5 тис. кандида-
тів на посади голів об’єднаних 
територіальних громад. Доз-
вольте представити вам пер-
ший номер «Батьківщини» на 
виборах до Бориспільської ра-
йонної ради – Миколу Мазура.

Гордість Борисполя
Мабуть, кожен в Борисполі знає 

Миколу Павловича Мазура, який 
більшу частину свого життя при-
святив авіаційній галузі України.

Про себе розповідає корот-
ко: народився в селі у Вінницькій 
області, закінчив сільськогоспо-
дарський технікум, потім забра-
ли в армію на три роки. Після ар-
мії вступив до Київського інститу-
ту народного господарства (зараз 
– Київський національний еконо-
мічний університет ім. В.Гетьмана). 
Довгі роки роботи по селам, у Київ-
ському обласному об’єднанні сіль-
госптехніки, а потім — пропозиція 
роботи в аеропорту «Бориспіль».

Микола Павлович пропрацю-
вав на посаді начальника фінан-
сового відділу – головного бух-
галтера бориспільського аеро-
порту 25 років! Це надзвичайна 
віра в підприємство, в колектив і 
в свою роботу, а ще — абсолютна 
відданість праці.

В 90-х роках Микола Павло-
вич став заступником керівника 
Міжнародного аеропорту «Бори-
спіль», потім – перейшов на по-
саду керівника компанії «Авіалі-
нії України», звідки його і прове-
ли на пенсію.

Нагороди і грамоти часів Ра-
дянського Союзу, звання Заслу-
женого працівника транспорту, 
Заслуженого працівника авіа-
ційного транспорту. Має відзна-
ки Президента України — орде-
ни За заслуги I, II та III ступеня. І 
сьогодні ми раді, що Микола Пав-
лович, якого по праву можна наз-
вати гордістю Борисполя, очолив 
виборчий список «Батьківщини» 
до Бориспільської районної ради.

Слова і діла Юлії 
Тимошенко

Звісно, виникає питання: чому 
саме «Батьківщина»? Микола Пав-
лович каже так: «Юлію Володими-
рівну знаю дуже багато років, ми 
з нею часто зустрічались і спілку-
вались із виробничих питань. Го-
ловне, що її відрізняє від більшо-
сті українських політиків – у неї 
ніколи не розходились слова і ді-
ла. Я довіряю цій людині, й тому 
йду на вибори саме від «Батьків-
щини».

На думку Миколи Мазура, Юлія 
Тимошенко – одна з небагатьох 
державних діячів України, хто 
провадив справедливу соціаль-
ну політику та дійсно піклував-
ся про добробут народу: «Я бачу 
і відчуваю, як вона з біллю роз-
повідає про несвоєчасність при-
йняття закону про продаж зем-
лі. Цей закон поки що не потрі-

бен. Є інші шляхи розбудови 
сільського господарства й еко-
номіки держави. А ще я помітив, 
що вона ніколи не критикує якісь 
ініціативи огульно. Вона завжди 
пропонує власний план дій, щоб 
людям було добре».

План «Батьківщини»
Партія «Батьківщина» висунула 

45 тисяч кандидатів на місцевих 
виборах. Це колосальна армія ро-
зумних і досвідчених людей. Сьо-
годні «Батьківщина» — це єдина 
надійна команда, яка йде на ви-
бори. Головні завдання, які перед 
собою ставить «Батьківщина» по 
країні в цілому:

— збільшення розміру виплат 
і пенсій; 

— скасування закону про про-
даж землі;

— встановлення справедливих 
комунальних тарифів; 

— прийняття закону про впро-
вадження загального медичного 
страхування; 

— відновлення медицини на 
селі.

«Після реформи децентраліза-
ції Бориспільський район значно 
розширився, оскільки до нього 
приєдналися Яготинський та Пе-
реяслав-Хмельницький райони. 
Крім того, утворилися об’єдна-
ні територіальні громади. І сьо-
годні до Бориспільської ОТГ на-
лежить місто Бориспіль та 18 
навколишніх сіл. Отже, у нас ба-
гато роботи й необхідно враху-
вати проблеми та побажання 
мешканців і міст, і сіл. Для Бори-
споля одна з насущних проблем 
— впровадження новітніх техно-
логій та модернізація мереж во-
допостачання. В 21 столітті со-
ромно мати проблеми в місті з 

водопостачанням», — говорить 
Микола Мазур.

Що стосується проблем сіл, то 
тут у Миколи Павловича є власне 
бачення, як можна відродити се-
ло: «Пропоную створити аграр-
ний банк. Як депутат районної 
ради я зможу звернутисі з цією 
пропозицією до Верховної Ради 
України, Уряду та Національного 
банку України. У нас часто гово-
рять про те, як допомогти агра-
ріям, час від часу їм навіть дають 
якісь копійки, які жодної мірою 
не покривають їх витрати. А от 
створення аграрного банку як-
раз і могло би розв’язати ці про-
блеми. Кредитування фермерів 
під невеликий відсоток – це саме 
те, що їм потрібно.

Звісно ж, кредити мають бути ці-
льовими: на оренду землі, будів-
ництво і ремонт корівників, за-
купку техніки або великої рогатої 
худоби. І тоді наш ринок був би на-
повнений сільгосппродукцією, ма-
ли би товарний запас зерна та ін.».

Другий момент, на якому акцен-
тує увагу Микола Мазур, — розви-
ток сільської інфраструктури.

Зокрема, відновлення медицини 
в селах, розвиток шкіл і дитсадків, 
а також культурних об’єктів. «Міс-
цеве самоврядування дає можли-
вість селам розвиватись економіч-
но і культурно. І захищеності у лю-
дей буде більше, ніж зараз», — вва-
жає кандидат в депутати.

Наостанок ми поцікавились у 
Миколи Павловича, що спонука-
ло його брати участь у виборах.

«Мені немало років… У мене 
є пенсія і все, що мені потрібно. 
Просто я хочу по можливості до-
помогти людям, особливо тим, 
хто живе у селах. Готовий вико-
ристати свій досвід для громади 
Бориспільського району».

ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ У 
БОРИСПОЛІ ЙДЕ НА 
ВИБОРИ-2020

Завжди б’ють тих, хто попереду. 
Ми знаємо, що проти нашої 
команди готуються провокації та 
тонни брудних матеріалів. Аби 
мінімізувати цей бруд, я, Дмитро 
Гопанчук, як голова місцевого 
осередку «Європейської 
солідарності», вирішив 
не брати участі у виборах 
до Бориспільської ОТГ. Це 
європейська практика та цінності, 
які й сповідує наша партія.
Аби довести, що всі 
звинувачення проти мене 
— брудна фальсифікація 
та цинічна брехня, мені не 
потрібен мандат чи якась 
посада. Мені нічого приховувати 
і нічого боятися. Тим не 
менше, хочу розчарувати своїх 
«недругів» — не дочекаєтесь! 

— Дмитро Гопанчук 
залишається у команді 
«Європейської солідарності» 
та очолює виборчий штаб під 
час виборів до Бориспільської 
ОТГ. Не брати участі у виборах 
до нової громади було його 
особистим рішенням, про 
що керівництво місцевого 
осередку партії він повідомив 
заздалегідь.

— НАША КОМАНДА — ЦЕ ТІ, ХТО НЕ ЗРАДЖУВАВ 
ГРОМАДУ ТА ЇЇ ІНТЕРЕСИ.

Я ЗАЛИШАЮСЯ У ПОЛІТИЦІ! 

ОСОБИСТЕ РІШЕННЯ

Дмитро ГОПАНЧУК

Георгій ЦАГАРЕІШВІЛІ

 � ПРЯМА МОВА

КАРДІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
НА КАРАНТИНІ
Наталія ДОЛИНА

Із 21 вересня кардіологічне 
відділення ББЛІЛ закрили 
на карантин. Це пов’язано з 
великою кількістю виявлених 
випадків захворювання на 
COVID-19 серед медичного 
персоналу відділення.
Також є поодинокі випадки 
захворювання серед персоналу 
реанімаційного, терапевтичного 
відділень та лабораторії.
Адміністрація КНП «ББЛІЛ» 
просить громадян не нехтувати 
засобами індивідуального 
захисту. Адже кількість хворих у 
місті та районі зростає щодня, а 
перебіг захворювання стає все 
складнішим.



8 №33 (1041), 25 вересня 2020 р.
www.i-visti.com«ВІСТІ»

«МІЙ ПРІОРИТЕТ — ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ МІСТЯН»

 � ДЛЯ ГРОМАДИ

ДЕПУТАТ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, ЧЛЕН ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 
ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ; ЙОГО ВИБОРЧИЙ 
ОКРУГ № 14 (МІКРОРАЙОН СОЦМІСТЕЧКО).

ІГОР 
ЄВТУШЕНКО: 

— Повернення громаді міста 
двох земельних ділянок в 
межах зелених зон мого 
округу площею 2,5 та 1 га, де 
планувалася багатоповерхова 
забудова, я вважаю головним 
досягненням цієї каденції. 
Кілька років ми протистояли 
спробам розпочати будівництво 
у т. зв. «ямі» на Соцмістечку. За 
моєї ініціативи та за підтримки 
небайдужих мешканців округу 
місцина три роки тому була 
остаточно «відвойована» і нині 
на ділянці 2,5 га продовжується 
облаштування паркової зони з 
першим у місті дитмайданчиком 
із інклюзивними елементами. 
Також розроблено проект, 

основним завданням якого є 
збереження зелених насаджень 
та природного рельєфу 
місцевості — схилів для 
зимових розваг.
На сьогодні завершено дві 
черги будівництва: є вхідна 
група з пандусом, облаштовано 
алеї з лавочками та урнами, 
висаджено клумби та майже 
150 одиниць дерев та кущів, 
обладнано дитячий майданчик 
із м’яким покриттям площею 
400 м2 із першими та поки 
єдиними в місті елементами для 
дітей з особливими потребами. 
Дві наступні черги 
будівництва передбачають 

облаштування спортивного 
багатофункціонального 
поля з м’яким покриттям, 
встановлення вуличних 
тренажерів і єдиного 
в місті памп треку для 
тренувань велосипедистів 
і скейтбордистів. Крім того, 
передбачений майданчик для 
тренування та вигулу собак, 
а для любителів провести час 
на природі з родиною — зона 
відпочинку з альтанками. 
Комплекс не буде мати жодних 
комерційних чи капітальних 
об’єктів, а залишиться 
природною зоною для дозвілля 
та відпочинку — така моя 
позиція, що є незмінною.

 � Сьогодні мікрорайон Соцмістечко, яким опікується Ігор Євтушенко, залишається чи 
не єдиною затишною і зеленою оазою Борисполя, особливо комфортним для родин із 
дітьми та пенсіонерів. А сквер, перша черга якого завершена, має шанси стати кращим 
місцем для відпочинку в Борисполі. До уваги виборців —  звіт депутата Ігор Євтушенко за 
п’ять років роботи на окрузі №14.

« Велика подяка всім активістам 
і мешканцям округу №14, які 

підтримували мене впродовж каденції, 
інформували про проблеми, підтримували 
та допомагали відстоювати наші 
інтереси. Разом ми сила!» 

 � АКЦЕНТ

 � ПРЯМА МОВА

Звіт депутата

Благоустрій округу:
• встановлення парканів 
на клумбах у мікрорайоні 
Соцмістечко;
• встановлення дитячих і 
спортивних майданчиків за 
адресами: Соцмістечко, 349, 350, 
324, 367;
• придбання та встановлення 50 
лавок;
• придбання та встановлення 50 
сміттєвих урн по мікрорайону 
Соцмістечко;
• регулярне кронування 
аварійних дерев;
• ліквідація стихійних 
сміттєзвалищ;
• встановлення вуличного 
освітлення за адресами: 
Соцмістечко, 347, 348, 350, 192, 
185, 324.

Житловий фонд:
• капітальний ремонт будинків 
за адресами: Соцмістечко, 12 та 
240;
• поточний ремонт будинку 
та заміна вікон у під’їздах 
будинків на металопластикові за 
адресами: Соцмістечко, 324, 348, 
349, 350, 351, 367;
• виготовлення проектної 
документації на реконструкцію 
покрівлі будинку за адресою 
Соцмістечко, 350.

Дороги і тротуари:
• асфальтування за адресою 
Соцмістечко,  160, 350 та 
приватному секторі округу;

• асфальтування на 
прибудинковій території за 
адресами: Соцмістечко, 12, 348, 
349, 347, 351, 159, 191, 192, 240, 
291, 367, 350, 248;
• встановлення пристроїв 
для зниження швидкості за 
адресами: Соцмістечко, 12, 351, 
348, 10, 159, 158, 367, 350 та в 
приватному секторі;
• асфальтування та організація 
стоянок біля будинків за 
адресами: Соцмістечко, 347, 348, 
349, 350, 351;
• облаштування тротуару за 
адресами: Соцмістечко, 349, 190, 
248, 158-159;
• виготовлення проектної 
документації на реконструкцію 
дороги з облаштуванням 
автостоянки за адресою 
Соцмістечко, 367 – вул. 
Захисників Вітчизни, 12;
• новий тротуар від мікрорайону 
Соцмістечко до НВК ім. К.Могилка.

Освітня сфера:
• утеплення будівлі НВК ім. 
К.Могилка та встановлення 
освітлення на території; 
• ініційовано реконструкцію 
школи з добудовою нового 
корпусу, яку планується 
здійснювати за фінансування 
Європейського інвестиційного 
банку;
• закуплено обладнання для 
музичного класу ДНЗ №2;
• за депутатської ініціативи 
оформлюється додаткова 
земельна ділянка площею 0,2 га 
для побудови нового корпусу ДНЗ.

«Моїми пріоритетами як депутата були і залишаються захист 
інтересів містян, сприяння у вирішенні питань на окрузі та виконання 
доручень виборців у межах депутатських повноважень.
Протягом каденції постійно проводилися зустрічі з виборцями 
для розуміння питань, які необхідно вирішити першочергово, та 
консультацій. Із 2016 року виділено понад 500 000 грн матеріальної 
допомоги тим, хто цього потребував», — розповідає Євтушенко.

Мікрорайон Соцмістечко — 
один із найстаріших у місті. 
Він започаткований у середині 
30-х років ХХ ст. будівництвом 
житла для військовослужбовців 
та працівників аеродрому, і 
тому тривалий час називався 
Військовим містечком. Цим 
зумовлена основна робота на 
окрузі — ремонт житлового 
фонду, доріг і тротуарів. 

НОВИЙ СКВЕР — КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

РОБОТА НА ОКРУЗІ 
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 � ВЛАСНА ПОЗИЦІЯ � ПРИБИРАННЯ ПО-ЄВРОПЕЙСЬКИ

 � ДЛЯ ГРОМАДИ

Актуально

НАЗУСТРІЧ ЛЮДЯМ: 
АВТОСЕРВІС ВІДКРИВ МАРШРУТ 
«БОРИСПІЛЬ – МАЛА СТАРИЦЯ»

Ще кілька тижнів тому діста-
тись із міста до Сулимівки чи 
Григорівки було неабиякою мо-
рокою. До Кучакова ще півбіди, 
а далі хочеш — пішки, а хочеш – 
на перекладних. Але з 15 вересня 
все змінилося – Автосервіс відно-
вив маршрут №20 «Бориспіль – 
Мала Стариця».

«Ми тепер одна громада, тож 
маємо жити як одна велика ро-
дина, іти назустріч людям, під-
тримувати їх», — зазначив ке-
рівник ТОВ «Автосервіс» Мико-
ла Грона.

У селах такій новині неабияк 
зраділи, адже дістатись до Бори-
споля стало простіше простого. 

«І швидко, і комфортно. На рів-
ні!» — діляться пасажири.

Довгоочікуваний маршрут №20 
працює без вихідних. Наразі орга-
нізовано три рейси.

«Із Борисполя відправляємось 
о 06:20, 11:40 та 16:00, а з Григо-
рівки о 07:00, 12:30 та 16:40. Але 
думаю, з часом графік дещо змі-
ниться – будемо прислухатись до 

побажань людей, щоб їм було мак-
симально комфортно. Вже зараз 
до нас звертаються із проханням 
перенести виїзд із Борисполя на 
18.00 або й на 19.00. Будемо дума-
ти», — зазначив виконавчий ди-
ректор Автосервісу Микола Ко-
ноненко.

За його словами, відкриттю 
маршруту передувала велика 
робота.

«Наш керівник Микола Грона зу-
стрічався з громадою та сільським 
головою Кучакова. Не секрет, що 
цей маршрут закрили багато років 
тому через збитковість. Тож перед 
нами стоїть завдання зберегти йо-
го. Упевнений, що без пасажирів 
ми не залишимось. Та й зараз лю-
ди щодня заходять в автобус і дя-
кують. Як кажуть, що від серця 
йде, те до серця й доходить», — 
додав Микола Кононенко. 

Довідка: автобус №20 курсує за 
наступним маршрутом: Вулиця Бе-
жівка – с. Артемівка – с. Кучаків – 
с. Лебедин – с. Сулимівка – с. Мала 
Стариця – с. Григорівка.

Рішення про видачу ліцензії 
№341 від 29.08.2019

«НЕМАЄ СИСТЕМИ 
РОЗВИТКУ БОРИСПОЛЯ»
 � Гість «Вістей» 

— майстер спорту 
міжнародного класу, 
багатократний чемпіон 
параолімпійських змагань, 
бориспілець Сергій 
Шевченко. Аварія, в якій 
багато років тому він 
втратив ногу, не зламала 
чоловіка, а змусила 
повірити в себе й досягти 
спортивних успіхів на 
світовому рівні. Він тренер 
українських параолімпійців-
волейболістів і впевнений, 
що кожен може досягти 
омріяного.

Приводом візиту Сергія до ре-
дакції стало бажання виборця 
і можливого кандидата в депу-
тати однієї з партій висловити-
ся про розвиток Борисполя сьо-
годні.

ДОСЬЄ. Народився у м. Канів. У Борисполі проживає 15 років. 
Одружений. Разом із дружиною мають чотирьох дітей — 
двох спільних і двох від перших шлюбів. Займається сидячим 
волейболом — параолімпійським видом спорту. Капітан і тренер 
української збірної. П’ятикратний чемпіон України, десятикратний 
чемпіон Польщі (грає в польському клубі).

Наталія ТОКАРЧУК

— Мене не зовсім влаштовує 
робота міської влади й депута-
тів. Останньою краплею став не-
давній випадок, коли депутат на-
шого округу відзвітував про ро-
боту, якої не робив. Я мешкаю 
на вул. Броварській, де відкрили 
дитячий спортивний майданчик, 
якщо так можна назвати кілька 
встановлених елементів. Депутат 
Мельник у звіті написав, що цей 
майданчик ставили для мене осо-
бисто. Це смішно: дитячий май-
данчик для дорослого чоловіка, 
майстра спорту. Я в ньому не маю 
потреби, майданчик потрібен ді-
тям, молоді, громаді. Хоча там на-
віть дітям робити нічого: турнік і 
драбина, каруселька з двома гой-
далками. На це списано з місько-
го бюджету 300 тис. грн, і за такі 
гроші можна було зробити щось 
цікавіше. Прозвітував депутат і за 
освітлення, до проведення яко-
го не мав стосунку: кабелі купи-
ли мешканці вулиці за власні гро-
ші, роботу оплатила міська рада. 
Після виходу статті я передзво-
нив депутату й сказав: «Розпові-
ли про майданчик, то розкажіть, 
на що були витрачені гроші». У 
відповідь той зібрав у дворі меш-
канців, почавши розмову зі слів: 
«Мені тут зателефонував безно-
гий…». Це зачепило, адже такою 
фразою він образив не лише ме-
не, а й усіх людей із ампутацією, 
в т.ч. афганців і воїнів АТО. Така 
стигматизація недопустима. Оце 
такі в нас депутати.

— Вважаєте, прийдуть кращі 
обранці після виборів?

— Впевнений. Треба міняти не 
тільки депутатів, а й саму систе-
му. Подивіться на Бориспіль, все 
брудні речі спливають — то тру-
ни вкрали на мільйон, то пам’ят-
ники встановлюють за мільйони. 
Які можуть бути пам’ятники, коли 
в місті непорядок із інфраструк-
турою? Немає системи розвитку 
Борисполя. Приміром, спочатку 
треба навести лад в одному мі-
крорайоні міста, а потім перейти 
впорядковувати інший, щоб було 
видно результат. У нас так — ро-
бимо в кількох місцях, потім кину-
ли; поки закінчили, то там, де по-
чинали, інше зруйнувалося, і так 
без кінця. Їдеш, дивишся — ки-
пить робота в місті. У результаті 
— все на тому ж рівні. Головне — 
міських грошей на це вистачає, а 
загальний вигляд – так собі.

— Місцеві вибори зможуть 
покращити ситуацію? 

— Партії мають контролювати, 
хто у списках: яка в кандидатів 
репутація, як заробляє на життя. 
Якщо ж партія набирає всіх під-
ряд, то це свідчить, що потрібні 
депутати для виконання замов-
лень керівництва партійного осе-
редку. У нинішніх списках партій 
є місцеві фігуранти корупційних 
скандалів, підозрювані у хабар-
ництві та махінації з ділянками. 
Не буду називати прізвища. На 
рівні Верховної Ради те ж саме 
—безробітні за каденцію розжи-
лися на мільйони. 

— Що б ви змінили в місті для 
підвищення комфортності про-
живання?

— Я — президент Київського 
клубу сидячого волейболу. Коли 
прийшов у волейбол, ми займали 
10 місце з 12-ти команд. Але я зміг 
підняти команду і зробити її дру-
гою в Європі, четвертою в світі й 
п’ятою на параолімпійських іграх. 
Команду, яку не сприймали, поча-
ли поважати. Якщо починаєш щось 

робити, то треба робити це добре 
або ніяк. Щодо міста, то обіцяли 
реабілітаційний центр для інвалі-
дів, але його досі немає.

— Як спортсмен ви буваєте в 
інших містах, подібних до Бори-
споля. Які порівняння?

— Кажуть, що Бориспіль за 10 
років змінився. Так, але порівняйте 
його з Ірпенем, який за п’ять років 
побудував кілька парків і став кра-
сенем. Там прибудинкові території 
— з зеленими зонами, з лавочка-
ми, мангалами. А які майданчики! 
І головне — чистота всюди, сучас-
не планування територій. У Ірпені 
живе моя тітка, я там часто буваю. 
Це було місто наркоманів, а стало 
гарнішим за Бориспіль. Усе мож-
ливо змінити на краще, якщо на те 
є політична воля очільників міста.

Вразила Каховка, де 70 тис. насе-
лення, — у них багато сучасних те-
нісних кортів, спортмайданчиків. 

На спортивну інфраструктуру і 
в Борисполі жалітися не можу. На-
ша збірна базується у Борисполі, 
тренуємося у ДЮСШ, сплачуємо за 
оренду залу. Кожні два місяці їз-
дили на змагання, через карантин 
графік збився. Третього жовтня 
плануємо провести турнір із сидя-
чого волейболу в Борисполі. У клу-
бі тривалий час був спонсор Мики-
тась, який допомагав нам, тож тур-
нір проведемо в його честь. Це на-
года показати бориспільцям, яких 
успіхів можуть досягти люди з об-
меженими фізичними можливос-
тями. 

У суботу, 3 жовтня, в парку 
біля Бориспільської ДЮСШ 
відбудеться турнір із 
сидячого волейболу ім. М. 
Микитася. Початок о 10:00. 
Запрошуються всі бажаючі. 
Організатор —
параолімпійська збірна 
України з сидячого 
волейболу. 

 � ОГОЛОШЕННЯ

ОГЛЯДИНИ НІМЕЦЬКОЇ ТЕХНІКИ

У Борисполі відбулася 
презентація прибиральної 
техніки німецької фірми 
KARCHER. Демонстраційний 
зразок машини можна 
роздивитися, дізнатися 
характеристики, побачити в 
роботі.

Інна КРИНИЧНА, фото автора

Представництво компанії 
KARCHER в Україні організувало 
демонстраційний тур 
українськими містами. 
Про можливості німецької 
прибиральної техніки 
розповідали керівник 
комунального напряму 
представництва KARCHER Андрій 
Чередніков та регіональний 
керівник із розвитку прямих 
продажів центрального і 
південного регіону Олександр 
Мітяєв.

Вони наголошували, що 
всесезонна машина, що виконує 
багато функцій, є новинкою. Вона 
може підмітати, прибирати сніг, 
посипати дорогу реагентами. 
Вартість складає 170 тис. євро. 
Кінцева ціна залежить від 
комплектації. 
Для демонстрації своїх 
можливостей машина проїхала 
вулицею Героїв Небесної Сотні і 
прибрала сміття та опале листя. 
Результат отримав схвалення 
присутніх. 
Бориспільський міський голова 
Анатолій Федорчук підсумував 
результати «оглядин»:
«Нам презентували сучасну 
німецьку сміттєприбиральну 
техніку, яка дозволяє замінити 
6-8 працівників. Але якість 
прибирання набагато вища, ніж 
це робити вручну. Майбутнє за 
такою технікою».
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 � «ПЕЧАЛЬКА»  � ОЦЕ ТАК!

 � КОМЕНТАР ІЗ ПРИВОДУ

ПРОБЛЕМИ УМБ-17
 � У віддалений і депресивний мікрорайон Борисполя не 

поспішають великі підприємці. А кинуті з радянських часів 
споруди стоять поруч із житловими масивами, справляючи 
загальне гнітюче враження.

Юлія ГАМАН, фото автора

Мікрорайон УМБ-17 можна 
вважати територією контрастів: 
тут співіснують минуле і 
сьогодення, радянщина і 
2000-ні поряд із теперішньою 
невизначеністю. 
Гнітюче враження справляють 
кинуті споруди, які свого часу 
були столовою, поштою, діючими 
підприємствами тощо. І в той 
час, коли Бориспіль змінюється, 
мікрорайон УМБ-17 у депресії.
Серед території — дерев’яна 
електрична опора, яка давно не 
функціонує і використовується як 
площа під рекламу. Поруч зупинки 
– власноруч зроблений прилавок. 
За ним — велике приміщення 
колишнього підприємства з 
територією у бур’янах. Через 
дорогу — масштабна споруда 
колишньої столової, яку розібрали 
на друзки, лишилися руїни. Вхід до 
відремонтованого ДНЗ «Теремок» 
псують напіврозвалені бараки у 
хащах — неприємні сусіди для 
дошкільного закладу.
Проте тут же, поруч – гарна 

школа, супермаркет, нові зупинки, 
просторий сміттєвий майданчик 
із новими баками; чути сміх на 
дитячих майданчиках, тут приємні 
люди, які навчилися жити серед 
контрастів. А куди діватися? УМБ-
17 — їхня мала батьківщина. 
Жителі УМБ-17 щиро вірять, що й у 
них на вулиці колись буде свято…

Олег РОМАНОВ, 
депутат округу №7:
— Занедбані споруди, що 
перебувають у приватній 
власності – яскравий приклад 
того, що буває, коли громада 
не контролює владу. І в першу 
чергу – центральну. Після 
розпаду Союзу найспритніші 
хапали все, й заводи та 
сільгосппідприємства 
опинялися в приватних руках. 
Але ефективно управляти не 
вдалося. Кинуті приміщення 
в УМБ-17 мають власника, 
це приватна особа. Частина 
приміщень здається в оренду. 
Наприклад, на одному з них 
працює найманий директор, 
який не вповноважений 
приймати рішення.
Місцева влада як власник 
земельної ділянки під 
будівлями звернулася до 
суду, адже у підприємств 
є заборгованість із плати 
за користування землею. 
Наскільки відомо, зараз 
майно арештоване.

Виконавчий директор 
покинутого приміщення 
колишнього підприємства та 
столової Олександр Пойда 
повідомив, що власник майна 
не має наміру будуватися чи 
проводити реконструкцію 
на місці споруд. «Ведуться 
перемовини з кількома 
бізнесменами щодо викупу 
приміщень», — заявив 
співрозмовник. 

«Потрібно 
контролювати 
владу»

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ 

КОМЕНТАРІ, ПРОПОЗИЦІЇ, 
БЕРІТЬ УЧАСТЬ В 

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ
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НЕ БЛАГО З 
БЛАГОУСТРОЄМ

Чи є і буде доглянутим і 
чистим Бориспіль, залежить 
як мінімум від трьох 
складових: ставлення 
самих містян, планової 
роботи відділу контролю 
за благоустроєм і жорсткої 
контролюючої позиції 
місцевої влади.  
Ольга ІВАНОВА, фото автора
Яскравим прикладом спільної 
безгосподарності й байдужості 
до території міста є приватне 
домогосподарство на одній 
із центральній вулиць 
Борисполя – вул. Головатого 
(номер будинку не вказуємо 
з етичних міркувань). Біля 

обійстя роками стоять корпуси 
чотирьох авто, одне з яких – 
вантажівка, а кузов п’ятого – 
фури —  припаркувався у дворі 
й «вилазить» із паркану. 
Іржавий брухт, що заріс 
високими бур’янами, псує 
загальний вигляд вулиці, 
обмежує видимість пішоходам 
і головне — така зухвала 
«інсталяція» яскраво демонструє 
зневагу господаря до 
регламентованих і затверджених 
міською радою правил 
благоустрою. І всім байдуже. 
Такі приклади — не рідкість у 
Борисполі, що доводить — не 
благо у місті з благоустроєм.

• Металобрухт на одній із центральних вулиць міста.

ЧОМУ ЗАБИРАЮТЬ ПЕДІАТРА З 
АМБУЛАТОРІЇ НА УМБ-17?
Ірина КОСТЕНКО

Директор КНП 
«Бориспільський міський 
центр первинної медико-
санітарної допомоги» 
Євгеній Черенок дав 
відповідь на закиди у 
соцмережах щодо рішення 
про заміну педіатра 
на сімейного лікаря у 
амбулаторії №5 на Гагаріна,1 
(УМБ-17).
«Національна служба здоров’я 
України виплачує центрам 
первинної медико-санітарної 
допомоги кошти за підписані 
декларації, — пояснив 
Черенок. — Якщо лікар набирає 
визначений ліміт, він отримує 
гідну зарплату, а первинка 

відповідні кошти. Лікар, у якого 
ліміт не заповнений, збитковий 
для медзакладу. 
У амбулаторії №5, що в УМБ-
17, працюють сімейний лікар і 
педіатр. Сімейний лікар набрав 
більше пацієнтів, ніж потрібно, 
і люди ще просяться, бо там 
багато дорослого населення. А 
до педіатра записалися лише 
2/3 від необхідного, і більше 
діток не приходить, а дорослих 
він приймати не може. Тому 
мені потрібно замінити 
педіатра на сімейного лікаря, 
який володіє педіатрією як 
додатковою спеціальністю, щоб 
до нього приписувалися і діти, 
і дорослі. Тоді буде баланс. А 
педіатр перейде працювати в 
іншу амбулаторію». 
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 � ДОБРА ІНІЦІАТИВА

 � НОВА СТОМАТОЛОГІЯ

 � МЕДИЧНА ГАЛУЗЬ

СПОРТИВНИЙ ДЕНЬ МІСТА

Ганна ОНІШЕНКО

Багато повітряних кульок 
та веселі ігри у центрі міста: 
за ініціативи Олександра 
Денисова 19 вересня 
на Європейській площі 
Борисполя, перед БДЮТ, 
відбулося дитяче спортивне 
свято «Веселі старти» та 
флешмоб літачків.
Для заохочення до активного 
відпочинку свято мало 
насичену програму: і аквагрим 
разом з глітер-тату, і фотозона 
з мультиплікаційними 

персонажами. А гігантський 
твістер! Ігри для малечі 
проводили аніматори. Чи не 
найголовніше — спортивно-
інтерактивна програма, що не 
давала дітям всидіти на місці. 
Була і зона з різноманітними 
розвагами для  найменших.
Кожен із дітей отримав у 
подарунок класну іграшку-
літачок, як символ рідного 
Борисполя. За щасливими 
обличчями дітлахів, 
шаленим галасом на площі 
та безкінечними селфі можна 
зрозуміти: свято вдалося на 
100%!

АМБУЛАТОРІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ

 � Подарунком до Дня Борисполя стало відкриття 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини на 
вул. Київський Шлях, 158 б у мікрорайоні «Розвилка». Це 
шоста амбулаторія у місті й перша, збудована з нуля. 

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Медзаклад відповідає євро-
стандартам. Будівництво тривало 
дев'ять місяців, а 19 вересня 2020 
року відбулося урочисте відкриття. 

На свято завітали керівники міста 

на чолі з міським головою Анатолі-
єм Федорчуком, забудовник – голо-
ва правління ПрАТ «Агробудмеха-
нізація» Володимир Шалімов, пред-
ставники депутатського корпусу, бу-
дівельники, медичні працівники та 
представники громади міста. 

ПРО ЗАКЛАД:
• Замовник робіт — УКБ 
Бориспільської міської ради.
• Проектно-кошторисна 
документація та авторський 
нагляд — ФОП Кулик.
• Будівельні роботи — ПрАТ 
«Агробудмеханізація». 
• Фінансування робіт — 
кошти міського бюджету.
• Вартість будівництва – 
13127,4 тис. грн. 
• Загальна площа приміщень 
— 677 кв. м (сім кабінетів на 
першому поверсі та дев’ять 
на другому).
• Оснащення — новітнє 
медичне обладнання, сучасна 
комп’ютерна техніка.

«Найкращий медзаклад»
Бориспільський міський голова Анатолій ФЕДОРЧУК: 
— Жителям мікрорайону не потрібно їхати в центр, стояти в чергах 
у лікарні. До Борисполя приєдналися шість сільських громад, тож 
їхнім жителям також зручно буде обслуговуватися тут».

• Володимир ШАЛІМОВ 
звернув увагу на конструктивні 
особливості будівлі: 5-кратний 
обмін повітря за годину, 
датчики, щоб влітку й узимку 
було +24 0С, відеонагляд, 
система пожежної безпеки. 
Спеціальні панелі для підвісної 
стелі — їх можна мити, як і 
стіни.

«Крок до розбудови лікарні»
Голова правління ПрАТ «Агробудмеханізація» Володимир 
ШАЛІМОВ: 
— Я сподіваюся, що це перший крок до будівництва нового 
лікувального корпусу для ОТГ. Є у мене така мрія. Хочеться 
збудувати великий терапевтичний лікувально-діагностичний 
корпус. 
Відчуваю гордість, що 80% матеріалів, використаних при 
будівництві, вироблені в Україні, а 40% — у Борисполі. Вікна, 
двері виготовляли на БКБМ, бетон, всі збірні конструкції, — 
також продукція цього підприємства. Цегла, кахель — українські. 
Довелося завозити з-за кордону медичний лінолеум».

«Комфорт для 
лікаря і пацієнта»
Екскурсію закладом 
провів директор КНП 
«Бориспільський міський 
центр первинної медико-
санітарної допомоги» 
Євгеній Черенок. 
Керівник наголосив, що були 
враховані всі вимоги для 
обслуговування людей із 
обмеженими можливостями. 
Робоче місце лікаря 
обладнане комп’ютерами, всі 
міські амбулаторії об’єднані 
в єдину комп’ютерну мережу. 
В кожному кабінеті є все 
необхідне. «Буде лабораторія, 
працюватиме кабінет денного 
перебування пацієнтів. Є 
кімната відпочинку для 
персоналу, дитячий куточок. 
Поряд із будівлею обладнано 
міні-скверик, — розповідав 
Черенок. — У перспективі 
— додаток у смартфоні 
«Мій кабінет», щоб через 
смартфон можна було 
записатися на прийом. Буде 
аптека, яка працюватиме за 
програмою «Доступні ліки», 
буде можливість замовляти 
у Борисполі ортопедичні 
устілки для лікування 
плоскостопості. Тут буде 
комфортно для лікаря і 
пацієнта».

ВІД ПЛОМБИ ДО ІМПЛАНТА

На місці ліквідованого 
стоматологічного відділення 
колишньої Бориспільської 
ЦРЛ було створене 
КНП «Бориспільський 
стоматологічний центр». Його 
відкриття стало подарунком 
бориспільцям до Дня міста.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

На сьогодні закінчено всі 
ремонтні та оздоблювальні 
роботи. Кабінети 
укомплектовані новою сучасною 
апаратурою. Заклад повністю 
готовий до повноцінної 
результативної роботи, а 
ціни менші за аналогічні 
стоматологічні послуги у 
комерційних структурах.
Очільник міста Анатолій 
Федорчук повідомив, що 
всього на ремонт було виділено 
15 млн. грн. За ці кошти 
капітально відремонтували 
приміщення і закупили сучасне 
обладнання для ортопедичного, 
хірургічного, терапевтичного 
відділень. «Ми створили чудові 
умови праці для лікарів і чудові 

умови для відвідувачів клініки. 
Це величезна перемога», — 
наголосив він. 
Оновлене приміщення 
продемонструвала гостям 
господиня закладу Ксенія Паук.
«Електронні запис та картки, 
новітнє обладнання, технології, 
програмне забезпечення — 
все зроблено для того, щоб 
лікар тільки лікував, а пацієнт 
не втрачав зайвий час і нерви в 
очікуванні чи на прийомі. 
Рентгенівський знімок 
лікар бачить на комп’ютері, 
відразу, не виходячи з 
кабінету, і може дистанційно 
проконсультуватися з іншими 
лікарями», — розповідала вона 
про переваги закладу. 
За її словами, всі приміщення 
обладнані приточно-витяжною 
вентиляцією. В кожному кабінеті 
камери відеоспостереження. 
У планах медичний туризм 
(надання послуг іноземцям) 
та співпраця зі спеціалістами 
з інших країн. Уже відомо, 
що свою кафедру тут хоче 
відкрити стоматологія інституту 
Богомольця. 
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 � ПЕРЕВІРЕНО ОСОБИСТО

«Я ВАМ НЕ СКАЖУ ЗА ВСЮ ОДЕСУ...»
 � Одеса-мама стала головним українським морським 

курортом через карантинні обмеження. Зараз туди їдуть 
з усіх кінців країни. Про те, що може запропонувати 
туристам нинішнього оксамитового сезону старе 
легендарне приморське місто, у репортажі «Вістей».

Наталія ДОЛИНА, фото автора 
і Наталії Токарчук

Одеса дійсно дуже велика і 
багатогранна. Тому розповім, 
якою її побачила я у вересні 
2020-го. Зібралися ми з подру-
гою спонтанно, вирішивши за-
хопити перед похолоданням 
шматочок моря і сонця. І нам 
дуже пощастило з наявністю 
авіаквитків, настроєм і атмос-
ферою.

ДЕМОКРАТИЧНЕ 
ЖИТЛО

Зупинили ми вибір на централь-
ній частині міста. Винайняли жит-
ло — квартиру, розташовану в 
триповерховій старовинній будів-
лі в 5 хв від вул. Дерибасівської. 
Високі стелі, ремонт під старови-
ну і дуже демократична ціна. А ще 
знаходиться вона в справжньо-
му одеському дворику. Так і уяв-
ляєш, що дерев'яними сходами   
спуститься з жартами тітка Песя.

ПОЗАЗДРИЛИ ПАРКУ 
ШЕВЧЕНКА

До найближчого пляжу 6 км. Ді-
статися туди можна на трамваї, 
таксі або пішки. Вирішили пішки, 
щоб познайомитися з містом. При-
ємно вразили чисті вулиці, що по-
топають у зелені, і старовинні бу-
дівлі в хорошому стані після рес-
таврації. Ніде не виявили жодної 
політичної реклами або портре-
та кандидата на місцеві вибори, 
неначе одеситів не стосується ни-
нішня передвиборна гонка.

Майже половину шляху йшли 
парком Шевченка. Для нас, меш-
канців Борисполя, які давно забу-
ли, яким має бути справжній місь-
кий парк, одеський став естетич-
ним потрясінням. Величезна до-
глянута територія зі смарагдовою 
зеленню та віковими деревами, 
безліч оригінальних лавочок, і 
всюди — ідеальна чистота.

ПЛЯЖІ НА ВСІ СМАКИ
Море — це те, що робить Одесу 

Одесою. Можливість відпочивати 
на пляжі, не виходячи за межі ве-
ликого історичного міста, прива-
блює туристів. Тат багато пляжів, і 
кожного дня можна їхати на новий. 

Ланжерон розчарував: скуп-
ченість людей, тісно і дорого. Бі-
ля Аркадії багато новобудов і клу-
бів, високі ціни на шезлонги і па-
расольки. Обрали Відраду – лю-
дей мало, пляж пристойний, ціни 
помірні. Море, попри другу дека-
ду вересня, тепле і чисте.

ПІВДЕННИЙ КОЛОРИТ
Одеса – місто з особливою ха-

ризмою. Відомі усім колорит та по-
чуття гумору тут на кожному кроці.

Навіть за проїзд у маршрутках 
одесити платять по-своєму. Про-
їзд у всіх типах транспорту коштує 
5 грн. Коли заходять в маршрутку 
або трамвай, платити не поспіша-
ють. Людина, якій треба вийти на 
певній зупинці, передає по салону 
гроші водієві. Якщо цього не зро-
бить, із криками «тримай злодія» 
ніхто її за руки не хапатиме. 

Вивіски ані на хвилину не да-
дуть забути, що ти в Одесі. Тако-
го почуття здорового гумору не 
знайдеш в жодному іншому місті.

Одесити — любителі тварин. Ву-
лицями, не поспішаючи, гуляють 
люди з домашніми улюбленцями. 
Такої кількості різноманітних по-
рід собак не доводилося бачити 
ніде. Дивно, але проблем із при-
биранням за ними, які не виріше-
ні в Борисполі, ми не виявили. На 
вулицях розташовані будочки з 
кормом і водою для вуличних со-
бак і котів.

СУЧАСНІСТЬ І 
СТАРОВИНА

Не варто малювати образ Одеси 
в дусі уявлень, культивованих ра-
дянською пропагандою (рибалка 
Соня, Костя-моряк, Мішка Япон-
чик). Нинішня Одеса інша. Це су-
часне місто, яке взяло курс на єв-
ропейський розвиток. Відкрило-
ся багато альтернативних кафе, 
оформлених в різному стилі і дуже 
колоритних. Важливо, що всюди 
демократичні ціни, смачні страви 
і якісний сервіс. Водночас місто не 
втрачає історичної ідентичності. 

«По Дерибасовской гуляют по-
степенно», — безсмертні слова 
Михайла Жванецького стосують-
ся не лише знаменитої пішохід-
ної вулиці. Тут насправді можна 
гуляти не поспішаючи, насолод-
жуючись ласкавим сонцем, роз-
дивляючись старовинні будинки, 
які одесити дбайливо зберігають 
і охороняють. У центрі міста но-
вобудови намагаються вписати в 
єдиний архітектурний ансамбль. 

Одеса прекрасна і вранці, і вве-
чері. У світлу пору можна розди-
витися в деталях особливості ста-
ровинної архітектури. Вулиці за-
саджені гігантськими двохсот-
літніми платанами, які висадили 
одночасно із побудовою будинків 
і які кронами захищають вулиці, 
утворюючи зелений шатер. Вечір-
ня Одеса здається казкою. Будин-
ки, вулиці сяють яскравою різно-
барвною ілюмінацією. Дивно, але 
одеситів це не засмучує, що, мож-
ливо, здивує деяких мешканців 

Борисполя, які з « пролетарською 
ненавистю» ополчилися проти лі-
тачка в центрі міста.

«ТРЕБА ЇХАТИ!»
Туристів приваблює найкрасиві-

ший у світі оперний театр, знамениті 
Потьомкінські сходи, бульвари. Уве-
чері, навіть в будній день, там люд-
но. Молодь змагається у брейк-дан-
сі, люди старшого віку танцюють під 
ретро-музику, музиканти грають на 
скрипці чи гітарі. Старовинна бруків-
ка в прекрасному стані й така чиста, 
наче її терли щітками.

Складається враження, що оде-
сити не використовують своє місто 
лише як арену для туризму, а жи-
вуть повноцінним життям, ставля-
чись з любов’ю до Одеси, як мами. 

Як висновок – в Одесу треба їха-
ти! Це місто, яке в складних укра-
їнських реаліях розвивається. Нам 
варто переглянути свої погляди на 
відпочинок в Україні та залишати 
свої гроші тут. 

Варто зазначити, що складна си-
туація з коронавірусом відчутно 
вплинула на авіасполучення все-
редині країні. Дістатися до Одеси 
літаком можна не дорожче, ніж за-
лізницею. Одеський аеропорт — 
сучасний і комфортний, але рей-
сів мало, треба розраховувати на 
везіння. 

• Столітні платани і «літературні» лавочки у великій парковій зоні оцінювала журналістка «Вістей».

• Вхід до пляжу «Аркадія».

• Подібні скульптурні композиції могли б прикрашати і Бориспіль.

• Тварин в Одесі люблять. Ч
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 � СІМЕЙНИЙ ПІДРЯД

«ЯРРА»: МАГІЯ МУЗИКИ ТА ШЕПІТ СНІВ
 � «ЯРРА» – синтез етно-рок-гурт із Борисполя. Колектив 

виконує пісні багатьма мовами, зокрема українською, 
давньослов'янською, старофранцузькою та навіть 
бретонською. Переважно це етнічні музичні картини, 
натхненні історією Київської Русі й побутом слов'ян, 
а також казки та стародавні легенди. Але музиканти 
на цьому не зупиняються, пошук нових напрямів для 
творчості йде постійно.

Богдан РАК

Гурт «ЯРРА» має три записані 
альбоми та два кліпи. Зараз 
іде робота над третім на пісню 
«Покличте Вія».
Гурт складається фактично з 
членів однієї сім’ї. Це батьки 
Роман і Ніка Пустирєви, їхні 
діти Роман та Олександра, а ще 
барабанщик Геннадій Барабаш.
Коли з’являється час між 
гастролями, гурт виступає у 
рідному Борисполі. Остання їх 
поява вразила шанувальників 
муніципального театру 
«Березіль». Музиканти взяли 
участь у прем’єрі вистави 
«Наталка Полтавка» і протягом 
дійства зі сцени лунала жива 
музика.

Як з’явився такий гурт та в 
чому магія «ЯРРА», музиканти 
розповіли Вістям.
— «Гурт створений у Чернівцях. 
Ми з дружиною почали грати 
акустику в блюз-клубі, згодом 
додалися музиканти. Але 
переїзд до Києва вніс зміни до 
стилю гурту, хоча ми ніколи 
не зупинялися на одному 
стилі. Вважаємо, що людина не 
повинна бути форматною, як 
і музика», – розповідає Роман 
Пустирєв.
«Було велике бажання дарувати 
людям свою творчість, а 
можливостей тоді майже 
не було, нас було двоє. Але 
мета дає можливості, і ми це 
зробили», – згадує його дружина 
Ніка.
«Я тоді ще пішки під стіл ходила. 
Гурт створили мої батько 
та мати, а я була першою 
фанаткою. Із дитинства мріяла 
стати частиною гурту, адже була 
закохана у музику, яку писав мій 
батько», – додає Олександра 
Пустирєва.

— Як потрапили до Борисполя? 
Чим сподобалося вам місто? 
«У житті все пов’язано. Був 
довгий шлях у різних містах, і у 
кожному обставини складалися 
так, аби продовжувати 
його далі. Бориспіль став 
нам рідним, тут написано 
багато пісень, і кожного разу, 
коли повертаємося сюди з 
подорожей, виникає відчуття 
– ти вдома», – розповідає Ніка 
Пустирєва.
«Тут наше родинне коло», – додає 
Роман.

— Ви співаєте у своєрідному 
стилі, чому обрали його? Чи 
важко гурту пробиватись 
із таким репертуаром до 
визнання?
«Приємно чути, що наш гурт 
можна відрізнити від інших. 
Шлях до стилю є еволюційним. У 
складі гурту були різні музиканти: 
гітаристи, скрипалька, але діти 
підростали і почали грати з нами, 
почали з‘являтися різні нові 
інструменти, плейбеки, що давало 
своєрідний окрас звучанню. Що 
стосується визнання, нам часто 
доводиться чути: «не формат». 
Ті, хто нас вперше почув, кажуть, 
що це круто», – зауважує Геннадій 
Барабаш.
«Це не просто стиль — це наш 
внутрішній світ, Всесвіт, у якому 
ми живемо. Ми насолоджуємося 
тим, що створюємо», – зауважує 
Олександра Пустирєва.
«Коли ми граємо, то даруємо 
море драйву, і люди нас питають, 
чому не чули вас раніше», 
– говорить Роман Пустирєв 
(молодший).

— До речі, що означає назва 
гурту?
«У давніх слов‘ян був бог Ярило, 
бог світла. У давніх єгиптян був 
бог Ра. У східних слов‘ян вірили, 
що по річці Ра душі переходять 
до іншого виміру. Насправді мені 

сподобалося словосполучення 
«ЯРРА». Кожен знаходить у ньому 
щось нове і своє», – каже Роман.
«Там можна побачити Сонце, 
глибину яру, «яросну» силу. 
Назва теж почала впливати і на 
стиль музики», – додає Геннадій 
Барабаш.

— Ви потрапили до «Книги 
рекордів України». Як це 
сталося?
«На той момент ми мешкали 
у Чернівцях, але їздили з 
концертною програмою до 
Києва, де нас і запросили взяти 
участь у найдовшому музичному 
марафоні. Його сенс полягав у 
тому, що одночасно на двох різних 
локаціях у Києві виступали творчі 
колективи. Мета – аби жива музика 
лунала сто годин без перерви. 
У той час, коли на одній локації 
закінчував виступати перший 
гурт, на другій починав виступати 
інший. А в цей час на першому 
майданчику готувався третій, і 
так далі. Жива музика звучала 
сто годин без перерви — це було 
чудово», – згадує Ніка Пустирєва.

— Ви співпрацюєте з такими 
інтернет-компаніями, як 
австралійська Envato та 
американська Pond5, що 
забезпечують музичним 
контентом компанії National 

Geographic Channel, MTV, The 
Wall Street Journal, Discovery, 
BBC, ABC, History та інших. Як 
вдалося гурту вийти на такий 
рівень?
«Так, я пишу музику для реклами, 
нещодавно син також представив 
свої треки і досить успішно», – каже 
Роман Пустирєв.
«Мій батько, а з часом і я, почали 
писати музику для таких платформ, 
це дає змогу тренуватися у 
написанні музики, і приємно, коли 
в тебе її купують», – додає Роман 
Пустирєв (молодший).

— Попри на щільний 
графік, ви знаходите час 
для виступів у Борисполі. 
Нещодавно ви брали участі 
у виставі Бориспільського 
муніципального театру.
«Нас запросили, стало цікаво, 
бо ми ще не брали участі у 
виставах. Я радію, що ми у цьому 
проекті. Всі, хто там працюють — 
талановиті люди», – каже Роман 
Пустирєв (молодший).

— Що дав цей досвід?
«Це перша наша робота музичного 
супроводу театрального дійства. 
Вийшло цікаво, судячи з відгуків 
глядачів», – вважає Геннадій 
Барабаш.
«Це було дивовижно! Я з 

дитинства захоплювалася 
театром, і тут з’явилася 
можливість стати часткою 
театральної магії. Озвучування 
вистави — це те, про що я і не 
мріяла. Цей досвід – безцінний», – 
вважає Олександра Пустирєва.

— Ваш гурт не збирається 
зупинятися. Які є нові проекти? 
«Ми у постійному творчому 
пошуку, є багато планів. 
Хочемо презентувати нову 
концертну програму в Україні, 
і, як планувалося, за кордоном. 
У цьому році багато змін вніс 
карантин, у нас багато запрошень 
за кордон, та поки все зависло… 
Але ми очікуємо змін на краще», – 
каже Роман.
«У планах гастролі з командою 
театру «Березіль» і виставою 
«Наталка Полтавка», – говорить 
Ніка Пустирєва.
«Фантазія у кожного з нас 
безмежна. Ми не припинимо 
дарувати іншим прекрасне і 
магічне звучання. За карантин 
написали чотири нових пісні. 
Одна з них «Про що шепочуть 
сни», написана на мові снів, яку 
можна почути лише у світі «ЯРРА». 
Там можна познайомитися 
з драконом. Не вірите? Тоді 
шукайте і слухайте нову пісню 
«Дракон», аби почути поклик 
дракона!» – додає на завершення 
Олександра.

«Наша музика — це Всесвіт, у якому ми живемо»

• СКЛАД ГУРТУ:  батьки Роман і Ніка Пустирєви, їхні діти Олександра та Роман, барабанщик Геннадій Барабаш.
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ТОВ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР» інформує про встановлення 
Рішенням виконавчого комітету Бориспільської міської ради Київської області № 
563 від 21.09.2020 тарифів на теплову енергію, ії виробництво та постачання для 
потреб населення багатоквартирного будинку по вул. Київський Шлях, 95. Тарифи 
розраховані відповідно до «Порядку формування тарифів на теплову енергію, 
ії виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого 
опалення і постачання гарячої води», затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на 
житлово-комунальні послуги» № 869 від 01.06.2011. Тариф встановлений на період 
з 01.10.2020 по 30.09.2021 р.

                             Найменування                     Населення, грн/Гкал, з ПДВ
Тариф на теплову енергію, в т.ч.                                       1 247,75
Тариф на виробництво теплової енергії                     1 132,39
Тариф на постачання теплової енергії                     115,36

З більш детальною інформацією можна ознайомитися на офіційному сайті ТОВ 
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР» www.puec.com.ua

Заява про наміри 
ТОВ «Футбольний клуб 
«Арсенал» планує реконструкцію 
системи теплопостачання 
громадського будинку з 
господарськими будівлями та 
спорудами за адресою: Київська 
обл., Бориспільський р-н., с. 
Щасливе, вул. Л.Українки, буд. 
14. Проектом передбачається 
встановлення в теплогенераторній 
двох водогрійних котлів 
серії UNIC P тип КТН 98 Р 
виробництва ТОВ «Кронас-
Північ» з автоматичною подачею 
палива, котли розташовані в 
підвальному приміщені будівлі. 
Котли працюють на твердому 
паливі (пелетах). Загальна 
встановлена теплопродуктивність 
теплогенераторної 196 кВт (168560 

ккал/год). 
Котли та допоміжне обладнання 
високотехнологічне. 
Забезпечується регулювання 
температури теплоносія в 
залежності від температури 
повітря, що приведе до 
скорочення споживання палива 
на опалення та забезпечить 
будівлю. Потреби в ресурсах на 
реконструкція.
Заява про екологічні наслідки
Встановлення в теплогенераторній 
двох водогрійних котлів серії UNIC 
P тип КТН 98 Р виробництва ТОВ 
«Кронас-Північ», з автоматичною 
подачею палива, що працюють в 
основний період опалювального 
сезону, дає змогу зменшити 
тепловтрати при передачі тепла 

від джерела до споживача, 
за рахунок цього зменшити 
споживання палива та зменшити 
викиди в навколишнє середовище.
Згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 28.08.2013 р. 
№ 808 п.1 проектована діяльність 
входить до списку підвищеної 
екологічної небезпеки, але є 
екологічно прогнозованим.
Згідно Державних санітарних 
правил планування та забудови 
населених пунктів № 173 від 
19.06.1996 р. (пп. 5.4-5.6, 7.13) 
розрахунки розсіювання 
забруднюючих речовин 
показують, що максимальні викиди 
становлять по діоксид азоту і не 
перевищують 0,12 ГДК.
Оцінка розрахункового рівня 

забруднення атмосферного 
повітря, проведена згідно 
з Державними санітарними 
правилами охорони атмосферного 
повітря населених міст показує, що 
рівень забруднення – допустимий, 
а ступінь його небезпечності – 
безпечний.
За сукупністю всіх розглянутих 
чинників, пов’язаних з реалізацією 
проекту, можна твердити, що в 
режимі технологічної експлуатації 
вплив на навколишнє природне 
середовище не перевищує 
гранично допустимі концентрації і 
негативних соціально-екологічних 
наслідків не прогнозується, а 
ризик аварійних ситуацій при 
правильній експлуатації та 
дотриманні заходів по техніці 
безпеки, протипожежних заходів – 

відсутній. За період будівництва та 
експлуатації вплив на геологічне, 
техногенне, соціальне та повітряне 
середовище, грунт, рослинний 
і тваринний світ, об’єкт має 
допустимий вплив.
Таким чином, екологічний ризик 
діяльності, що проектується, 
виключається.

Відгуки і пропозиції надсилати 
за адресою: 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Футбольний 
клуб «Арсенал» (Київ)»
08325, Київська обл., 
Бориспільський р-н., с. Щасливе, 
вул. Л.Українки, буд. 14
тел. +380 (98) 361 71 59

Заява про наміри 
ТОВ «Бориспільтеплоенерго» 
планує нове будівництво 
модульної котельні на вул. 
Котляревського, 1-б в м. Бориспіль 
Київської області. У приміщенні 
котельні передбачається 
встановлення 4-х котлів: один 
котел водогрійний СЕТ-1000 ( 
1,0МВт), що працює на пелетах; 
один котел водогрійний КВТ-
1500М, (1,5МВт), що працює на 
пелетах; один котел водогрійний 
СЕТ-1000 ( 1,0МВт), що працює на 
дровах; один котел паровий КПТ-
500 продуктивність 0,45 т пари/
год, що працює на дровах. 
Котельня розташована окремо 
на території Бориспільської 
центральної районної 
лікарні, загальна встановлена 

теплопродуктивність котельні 3,83 
МВт (3,2938Гкал/год).
Котли та допоміжне обладнання 
високотехнологічне. Підключення 
здійснюється в існуючі теплові 
мережі на території лікарні, що 
мінімізує втрати тепла в теплових 
мережах. Також забезпечується 
регулювання температури 
теплоносія в залежності від 
температури зовнішнього повітря, 
що приведе до скорочення 
споживання палива на опалення 
приміщень ЦРЛ та гаряче 
водопостачання. 
Заява про екологічні наслідки
Встановлення в приміщенні 
котельні 4-х котлів 
загальною встановленою 
теплопродуктивністю 3,83 МВт 
покриває навантаження на 

опалення приміщень ЦРЛ та гаряче 
водопостачання на території 
лікарні, дає змогу зменшити 
тепловтрати при передачі тепла 
від джерела до споживача, 
за рахунок цього зменшити 
споживання палива та зменшити 
викиди в навколишнє середовище.
Згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 28.08.2013 
р. № 808 до п.1 проектована 
діяльність входить до списку 
підвищеної екологічної небезпеки, 
але є екологічно прогнозованою.
Згідно Державних санітарних 
правил планування та забудови 
населених пунктів № 173 від 
19.06.1996 р. (пп. 5.4-5.6, 7.13) 
розрахунки розсіювання 
забруднюючих речовин 
показують, що максимальні викиди 

становлять по діоксид азоту і не 
перевищують 0,12 ГДК.
Оцінка розрахункового рівня 
забруднення атмосферного 
повітря, проведена згідно 
з Державними санітарними 
правилами охорони атмосферного 
повітря населених міст показує, що 
рівень забруднення – допустимий, 
а ступінь його небезпечності – 
безпечний.
За сукупністю всіх розглянутих 
чинників, пов’язаних з реалізацією 
проекту, можна твердити, що в 
режимі технологічної експлуатації 
вплив на навколишнє природне 
середовище не перевищує 
гранично допустимі концентрації і 
негативних соціально-екологічних 
наслідків не прогнозується, а 
ризик аварійних ситуацій при 

правильній експлуатації та 
дотриманні заходів по техніці 
безпеки, протипожежних заходів – 
відсутній. За період будівництва та 
експлуатації вплив на геологічне, 
техногенне, соціальне та повітряне 
середовище, грунт, рослинний 
і тваринний світ, об’єкт має 
допустимий вплив.

Таким чином, екологічний ризик 
діяльності, що проектується, 
виключається.

Відгуки і пропозиції надсилати 
за адресою: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БОРИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» 
03127, м. Київ, просп. 
Голосіївський, буд. 118 Б

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Акціонерне товариство «Українська 
залізниця» регіональна філія «Південно-
Західна залізниця» виробничий підрозділ 
«Дарницька дистанція колії»  повідомляє 
про намір отримання дозволу на викиди в 
атмосферне повітря забруднюючих речовин, 
що розташовується за адресою: 08320, 
Київська обл., Бориспільській р-н, с. Велика 
Олександрівка, вул.. Приколійна, 3. Основним 
джерелом забруднення є твердопаливна піч 
для обігріву приміщення.
У процесі виробничої діяльності в атмосферне 
повітря виділяється: Оксиди азоту (оксид та 
діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 
– 0,00979 т/рік, Оксид вуглецю – 0,130706 т/
рік, Діоксид сірки (діоксид та триоксид) в 
перерахунку на діоксид сірки – 0,001223 т/рік
Речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок недиференційованих за складом – 
0,005638 т/рік, Метан – 0,000482 т/рік, Вуглецю 
діоксид – 3,825531 т/рік, Азоту (1) оксид [N2O] 
– 0,000414 т/рік, Неметанові леткі органічні 

сполуки (НМЛОС) – 0,003886 т/рік
Свинець і його сполуки в перерахунку на 
свинець – 0,000005 т/рік, Ртуть та її сполуки в 
перерахунку на ртуть – 0,0000004 т/рік, Хром 
та його сполуки в перерахунку на триоксид 
хрому – 0,000012 т/рік, Нікель та його сполуки 
в перерахунку на нікель – 0,000007 т/рік, 
Мідь та її сполуки у перерерахунку на мідь 
– 0,000007 т/рік, Цинк та його сполуки ( у 
перерахунку на цинк) – 0,00001 т/рік, Арсен 
та його сполуки в перерахунку на арсен – 
0,000005 т/рік
Викиди – у межах допустимих норм, 
перевищення санітарних норм не виявлено.
Збір зауважень громадських організацій 
та окремих громадян з даного питання 
Бориспільська районна державна 
адміністрація в Київській області, протягом 
місяця з дати публікації оголошення, яка 
знаходиться за адресою 08300, м. Бориспіль, 
вул. Київський шлях, 74, т. (04595) 6-14-38, 
е-mail: rda@raybori.gov.ua
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.10 Хто в домі хазяїн?
6.35 М/с "Чорний пірат"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 1.15 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. Індонезія - Балі 

- острів балійців
11.00 Дивовижні сади. США
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 1.50, 5.40 Спорт
15.20 "Грандіозні проекти: Австралія"
16.30 Т/с "Полдарк" (16+)
17.30 Наші гроші
18.55 Д/ф "Світ дивовижних тварин"
19.55 "Вижити в дикій природі"
22.00 Помилка 83
23.00 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
3.10 Д/ф "Заміновані вірністю" (12+)
4.05 Д/ф "Перехрестя Балу" (12+)
5.10 Регіональний дайджест

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

19.30, 4.40 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 12.20, 13.05, 14.15, 14.55 "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 Остап ступка в комедії "Ізі"
2.45 "Світ навиворіт"

ІНТЕР.
5.30, 22.15 "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"
11.10, 12.25 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
13.10 "Добре здоров'я"
14.15, 15.15 "Вещдок"
16.15 "Вещдок. Особливий випадок"

18.00, 19.00, 2.05 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
0.05 Т/с "Мереживо долі" (16+)
3.35 Х/ф "Світське життя" (16+)
5.05 "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" 13, 14 с. (12+)
23.30, 2.00 Т/с "Кришталева мрія" (12+)
1.30 Телемагазин
4.00 Реальна містика

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)

5.35, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.10, 13.10 Х/ф "Ганна. Досконала зброя" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
16.25 Х/ф "Мародери" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт Прем’єра
21.30 Т/с "Доброволець" (16+)
23.45 Х/ф "Судна ніч-2" (18+)
1.40 Х/ф "Судна ніч" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
7.15 Kids' Time
7.20, 1.30 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Мерлін"
10.50 Х/ф "Останній мисливець на 

драконів" (12+)
13.00 Хто проти блондинок (12+)
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Планета мавп"
23.30 Х/ф "13 привидів" (18+)
2.30 Служба розшуку дітей
2.35 Зона ночі
5.00 Абзац

СТБ.
4.35, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
6.30 Т/с "Комісар Рекс"
9.35 МастерШеф - 8 (12+)
13.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
15.35, 20.15, 22.45 Т/с "Слід" (16+)
18.05 СуперМама
19.05 Про що мовчать жінки (16+)
0.55 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.50 "Джедаі"
7.10 "Джедаі 2020"
7.55 Х/ф "Літаючі мечі біля брами 

Дракона"
10.15, 17.15 "Загублений світ"
13.15 Х/ф "Брама воїнів"
15.15 Т/с "Рекс"
19.25 Т/с "Опер за викликом-2"
20.25, 21.25 Т/с "Булатов"
22.30, 0.05 Т/с "Кістки-2"
1.55 Х/ф "Фар Край"
3.20 "Облом.UA."
4.30 "102. Поліція"
5.10 "Зловмисники"

НТН.

5.00, 4.50 "Top Shop"

6.00 Х/ф "Прорив"

7.50, 16.50, 20.25, 3.05 "Випадковий 

свідок"

8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.35 

"Свідок"

9.00 Х/ф "Тихе слідство"

10.30, 22.30 Т/с "Підрозділ" (16+)

12.50 "Таємниці кримінального світу"

14.35, 1.25, 3.20 "Речовий доказ"

18.20 "Вартість життя"

19.30 "Ролан Биков. Карлик-кровопивця, 

якого обожнювали всі"

0.30 "Південь. Нерадянський Союз"

3.50 "Правда життя"

СЕРЕДА, 30 ВЕРЕСНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.10 Хто в домі хазяїн?
6.35 М/с "Чорний пірат"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 1.15 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. Індонезія - 

Лонтар-люди
11.00 Дивовижні сади. Португалія
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 1.50, 5.40 Спорт
15.25, 3.10 Х/ф "Її серце (Чужа молитва)" 

(12+)
17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.55 Д/ф "Світ дивовижних тварин"
19.55 "Вижити в дикій природі"
22.00 Наші гроші
22.30 Т/с "Модус" (16+)
4.45 #ВУКРАЇНІ
5.10 Регіональний дайджест

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

19.30, 4.30 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 12.20, 13.05, 14.15, 14.40 "Міняю 

жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45, 21.45 Комедія "Свати"
22.45 "Міняю жінку 15"
0.50 Мелодрама "Хрещена"

ІНТЕР.
5.30, 22.15 "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"
11.10, 12.25 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
13.10 "Добре здоров'я"
14.15, 15.15 "Вещдок"
16.15 "Вещдок. Особливий випадок"

18.00, 19.00, 2.05 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
0.05 Т/с "Мереживо долі" (16+)
3.35 Х/ф "Випадково вагітна" (16+)
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, 3.45 

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" 11, 12 с. (12+)
23.20 Контролер
0.00, 2.00 Т/с "Я буду чекати тебе завжди"
1.30 Телемагазин
4.35 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
10.10 Більше ніж правда
11.25, 13.15 Х/ф "Подарунок на Різдво"
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
16.25 Х/ф "Ганна. Досконала зброя" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона Прем’єра
21.30 Т/с "Доброволець" (16+)
23.45 Х/ф "Судна ніч" (18+)
1.25 Х/ф "Судна ніч-3" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15, 5.00 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20, 1.50 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Мерлін"
11.00 Х/ф "Флаббер"
13.00 Суперінтуїція (12+)
15.00 Хто зверху? (12+)
17.00, 19.00 Кохання на виживання (16+)
21.00 Х/ф "Годзила"
23.50 Х/ф "Незваний гість" (12+)

2.40 Зона ночі
4.00 Абзац
5.05 М/ф "Людина-павук: Крізь всесвіт"

СТБ.
5.15, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
7.00 Т/с "Комісар Рекс"
10.00 МастерШеф - 8 (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
15.35, 20.15, 22.45 Т/с "Слід" (16+)
18.05 СуперМама
19.05 Таємниці ДНК (16+)
0.55 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.50 "Джедаі"
7.10 Х/ф "Юрські ігри"
8.55, 17.15 "Загублений світ"
11.50 Х/ф "Вхідний"
13.40 Х/ф "Підстава"
15.10 Т/с "Рекс"
19.25 Т/с "Опер за викликом-2"
20.25, 21.25 Т/с "Булатов"
22.30, 0.05 Т/с "Кістки-2"
1.55 "Облом.UA."

4.30 "102. Поліція"
5.10 "Зловмисники"

НТН.

5.50 Х/ф "Чудо в краю забуття"
7.55, 16.50, 20.40, 3.20 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.35 

"Свідок"
9.00 Х/ф "У моїй смерті прошу 

винуватити Клаву К."
10.35, 22.30 Т/с "Підрозділ" (16+)
12.50 "Свідок. Агенти"
14.45, 1.30, 4.05 "Речовий доказ"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Вахтанг Кікабідзе: таємниці 

тбіліського хулігана"
0.30 "Південь. Нерадянський Союз"
4.35 "Правда життя"

ВІВТОРОК, 29 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, 15.20, 

18.00, 21.00, 23.00, 1.15, 3.00 
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. Камбоджа - 

останній з КРУ
11.00 Дивовижні сади. Португалія
11.25 Телепродаж
15.10, 21.25, 23.25, 1.40, 3.30, 5.50 Спорт
15.25 Х/ф "Створення леді" (16+)
17.30 Д/ф "Планета інновацій. У пошуках 

майбутнього комунікацій"
18.55 Д/ф "Світ дивовижних тварин"
19.55 "Вижити в дикій природі"
21.35, 3.35 "Зворотний відлік"
23.35 Перша шпальта
0.05 Бюджетники
5.20 Регіональний дайджест

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, 14.45, 15.45 

"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.
3.30 Д/п "Пережити Голокост. Війна 

Фредді Ноллер"
4.50, 5.00 "Телемагазин"
5.20, 22.15 "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, 2.05 "Стосується 
кожного"

11.20, 12.25 Х/ф "Я не знаю, як вона 
робить це" (16+)

13.50 Х/ф "Випадково вагітна" (16+)
15.45 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
0.05 Т/с "Мереживо долі" (16+)

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" 9, 10 с. (12+)
23.30, 2.00 Т/с "Лист надії" (12+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
4.25 Скарб нації

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

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
10.35 Т/с "Рішає Оністрат" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.10 Х/ф "Вбивча швидкість" (16+)
15.35, 16.10 Х/ф "Форсаж-8" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда Прем’єра
21.30 Т/с "Пес" (16+)
22.50 Свобода слова
0.00 Х/ф "Арсенал" (18+)
1.55 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)
8.50 Шалена зірка (12+)
10.50 Le Маршрутка
12.50 Х/ф "Тінь" (16+)

15.00 Х/ф "Мумія: Гробниця імператора 
драконів" (16+)

17.10 Х/ф "Цар скорпіонів"
19.00 У кого більше (12+)
21.00 Х/ф "Альфа" (12+)
23.00 Х/ф "Весільний майстер" (18+)
1.00 Х/ф "Не стукай двічі" (18+)
2.55 Служба розшуку дітей
3.00 Зона ночі
5.00 Абзац

СТБ.
5.15, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
7.00 Т/с "Комісар Рекс"
10.00 МастерШеф - 8 (12+)
13.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
15.35, 20.15, 22.45 Т/с "Слід" (16+)
18.05 СуперМама
19.05 Детектор брехн (16+)
0.55 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.50 "Джедаі"
7.10 "Джедаі 2020"

7.25 Х/ф "Легенди: Гробниця дракона"
9.15 Х/ф "Зламана стріла"
11.25 "Загублений світ"
14.25, 19.25 Т/с "Опер за викликом"
20.25, 21.25 Т/с "Булатов"
22.25, 0.00 Т/с "Кістки-2"
1.50 "Облом.UA."
4.30 "102. Поліція"
5.10 "Зловмисники"

НТН.
5.00, 4.50 "Top Shop"
5.45 Х/ф "Грачі"
7.45, 16.50, 20.40, 2.55 "Випадковий 

свідок"
8.15 Х/ф "Знову невловимі"
10.50 Т/с "Переломний момент" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.20 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.40, 3.00 "Речовий доказ"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Богдан Ступка. Забудьте слово 

"смерть"
22.30 Т/с "Підрозділ" (16+)
0.30 Х/ф "Замкнутий ланцюг" (16+)
4.00 "Правда життя"
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.10 Хто в домі хазяїн?
6.35 М/с "Чорний пірат"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 1.15 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. Перу - зцілення 

на воді
11.00 Дивовижні сади. Японія
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 1.50, 5.40 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 Д/ф "Дика прогулянка"
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"
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10 

"Одруження наосліп"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 "Ліга сміху 2020"
22.05 "Вечірній квартал"
23.25 "Маскарад"
1.10 Комедія "Кінцева зупинка - весілля"
3.10 "Життя відомих людей"
5.00 "Світське життя. 2020"

ІНТЕР.
5.35, 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"
11.10, 12.25 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
13.10 "Добре здоров'я"
14.15, 15.15, 0.55 "Вещдок"
16.15 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 1.50 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
21.00 "Мир і війна"
3.20 "Жди меня. Україна"
4.45 "Телемагазин"
5.15 "Мультфільм"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.20, 4.00 Реальна містика
11.20 Т/с "Тростинка на вітрі" 1, 2 с. (12+)
15.30 Т/с "Тростинка на вітрі" (12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 Гучна справа

21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "Веселка в небі" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Веселка в небі" (12+)

ICTV.
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 1.35 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, 13.10, 14.05, 16.10 Т/с "Вижити за 

будь-яку ціну-2"
12.45, 15.45 Факти. День
16.55, 2.05 "На трьох" (16+)
17.05 Дизель-шоу (12+)
18.45 Факти. Вечір
20.10 Дизель-шоу Прем’єра (12+)
23.15 "На трьох-8" Прем’єра (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20, 0.30 Варьяти (12+)
8.40 У кого більше (12+)
10.40 Кохання на виживання (16+)
12.40 Аферисти в мережах (16+)
14.40 Х/ф "Планета мавп"
17.00 Х/ф "Повстання планети мавп" 

(12+)
19.00 Х/ф "Світанок планети мавп" (16+)
21.40 Х/ф "Війна за планету мавп" (12+)
2.15 Служба розшуку дітей
2.20 Зона ночі
5.20 Стендап шоу (16+)

СТБ.
5.20 Врятуйте нашу сім'ю (16+)
11.15, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
19.00, 22.45 Т/с "Сонячні дні"
23.45 Таємниці ДНК (16+)
0.55 Х/ф "Він, я і його друзі"

КАНАЛ "2+2".

6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.50 "Джедаі"
7.10 "Джедаі 2020"
7.20, 17.15, 1.30 "Загублений світ"
11.45 Х/ф "Зламана стріла"
13.50 Х/ф "Обітниця мовчання"
15.25 Т/с "Рекс-2"
19.25 Х/ф "Вулкан"
21.40 Х/ф "Втікачі"
23.35 Х/ф "Смертельна хватка"

НТН.
5.50 Х/ф "Сімнадцятий трансатлантичний"
7.50, 16.50, 20.40, 2.50 "Випадковий 

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

"Свідок"
9.00 Х/ф "Роби - раз!" (16+)
10.45 Х/ф "Розплата" (16+)
12.50, 3.55 "Правда життя"
14.45, 1.15, 2.55 "Речовий доказ"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Зірка на ім'я Кабо"
22.30 Х/ф "Смертоносний воїн" (18+)
0.25 "Втеча. Реальні історії"
4.45 "Top Shop"

П'ЯТНИЦЯ, 2 ЖОВТНЯ
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.10 Додолики
6.20 Шо? Як?
6.40, 8.10 Уроки тітоньки Сови. Уроки 

обережності
6.50, 8.25 Книга-мандрівка
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.45, 2.35, 3.50, 

5.35 Новини
7.15, 8.30 М/с "Кмітливий Сяодзі"
8.20 Веселі саморобки
9.05 Енеїда
10.10 Х/ф "Чарівник країни мрій" 2 с. 

(12+)
12.00 Цифрове містобудування
12.30 Віртуальна реальність
12.55 "Історії вулканів" в
13.30 "Секрети Сонячної системи"
14.25 Телепродаж
15.00 UA Фольк. Спогади
15.55 Відсутність доказів. 9/11. Секретні 

вибухи у Вежах

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 "Інфоголік" (12+)
0.15 "Зворотний відлік"
1.25, 4.40 #ВУКРАЇНІ
3.00 Бюджетники

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"
1.20 "Ліга сміху 2020"

ІНТЕР.
6.00 "Слово Предстоятеля"
6.05 Х/ф "Малюк Спіру"
8.00 "Шість соток"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.05 "Корисна програма"
11.15 Х/ф "Бережись автомобіля"
13.20 Х/ф "Три тополі на Плющисі"
15.10 Т/с "Голос янгола" (12+)
20.00, 2.35 "Подробиці"
20.30 "Круче всех"
22.30 Х/ф "Кохання несподіване нагряне" 

(16+)
3.05 "Орел і Решка. Шопінг"
4.20 "Україна вражає"
4.55 "Мультфільм"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 3.15 Реальна містика
8.30 Т/с "Подвійне відображення" 1, 6 с. 

(12+)
15.20 Т/с "Подвійне відображення" (12+)
17.00 Т/с "Беглянка 2" 1, 2 с. (12+)

20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Беглянка 2" (12+)
23.00, 2.15 Т/с "Кохання під мікроскопом" 

(12+)
1.45 Телемагазин

ICTV.
4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Факти
4.45 Т/с "Копи на роботі" (12+)
5.35, 10.40, 13.00 "На трьох" (16+)
7.45 Т/с "Вижити за будь-яку ціну-2"
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф "Погані хлопці" (16+)
15.50 Х/ф "Погані хлопці-2" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Джі Ай Джо: Атака кобри" 

(16+)
21.35 Х/ф "Джі Ай Джо: Атака кобри-2" 

(16+)
23.40 Х/ф "Хижак" (18+)
1.50 Х/ф "Людина людині вовк" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20, 1.40, 5.30 Варьяти (12+)
7.50, 10.00 Орел і Решка
12.10 Хто зверху? (12+)
14.20 Х/ф "Альфа" (12+)
16.20 Х/ф "Джуманджи"
18.30 Х/ф "Джуманджи: Поклик джунглів" 

(12+)
21.00 Х/ф "Джуманджи: Наступний 

рівень" (12+)
23.40 Х/ф "Тіло Дженіфер" (18+)
2.20 Зона ночі

СТБ.
9.30 Неймовірна правда про зірок
10.50 Т/с Ніщо не трапляється двічі 12+ 

(12+)
19.00 МастерШеф - 10 (12+)
22.40 Звана вечеря (12+)
0.25 Я соромлюсь свого тіла (16+)

КАНАЛ "2+2".
9.00 "Загублений світ"
12.00 Х/ф "Втікачі"
13.55 Т/с "Перевізник"
16.50 Х/ф "ХХХ: Новий рівень"
19.00 Х/ф "Фантастична четвірка"
20.55 Х/ф "Бунт"
22.45 Х/ф "Я прийшов з миром"
0.35 Х/ф "Віртуальна революція"

НТН.
12.00 "Наші права"
13.10 "Ролан Биков. Карлик-кровопивця, 

якого обожнювали всі"
14.05 "Клара Лучко. Три зустрічі"
14.55 "Зірка на ім'я Кабо"
16.00 "Вахтанг Кікабідзе: таємниці 

тбіліського хулігана"
17.00 "Богдан Ступка. Забудьте слово 

"смерть"
18.05 "Круті 90-ті"
19.00, 2.00 "Свідок"
19.30 Х/ф "Кухарка"
21.00 Х/ф "Незаперечний - 2" (16+)

СУБОТА, 3 ЖОВТНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.40, 8.10 Уроки тітоньки Сови. Уроки 

обережності
6.50 Книга-мандрівка
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"
8.20 Веселі саморобки
8.25 Уроки тітоньки Сови. Географія-

малятко
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, 1.05 Країна пісень
16.00 Т/с "Модус" (16+)
18.00 "Історії вулканів"

18.30 "Всі на море. Нова Зеландія"
19.30 Д/ф "Планета інновацій. Роботи"
19.55 Д/ф "Острови: Азорські острови. 

Відкривачі, кити, вулкани"
21.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.00 Х/ф "Безмежне Саргасове море" 

(16+)

КАНАЛ "1+1".
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.25 "Світ навиворіт" 11: Китай"
10.30, 2.25 "Світ навиворіт"
18.15 "Українські сенсації 2020"
19.30, 5.00 ТСН "ТСН-тиждень"
21.00 "Танці з зірками 2020"

ІНТЕР.
5.35 Х/ф "Як прогуляти школу з користю"
8.00 "Удачный проект"

9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Другая жизнь"
12.10 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
17.15 Х/ф "Граф Монте-Крісто"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Мисливці за головами" (16+)
22.55 Х/ф "Доживемо до понеділка"
1.00 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50 Сьогодні
6.50 Зоряний шлях
9.00 Т/с "Веселка в небі" (12+)
13.00 Т/с "Батько-одинак" (16+)
17.00 Т/с "Виховання почуттів" 1, 2 с. 

(12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Виховання почуттів" (12+)
23.00 Т/с "Дочки-мачухи" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Дочки-мачухи" (12+)
3.30 Х/ф "Доктор Щастя" (12+)

ICTV.
5.25 Скарб нації
5.35 Еврика!
5.40 Факти
6.05, 8.05 Анти-зомбі
7.05, 10.05 Громадянська оборона
9.05 Секретний фронт
11.05, 13.05 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф "Джі Ай Джо: Атака кобри" 

(16+)
16.30 Х/ф "Джі Ай Джо: Атака кобри-2" 

(16+)
18.45 Факти тижня
21.20 Х/ф "Команда "А" (16+)
23.50 Х/ф "Хижак-2" (18+)
2.00 Х/ф "Мародери" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
9.40 Х/ф "Казки на ніч" (16+)
11.40 Х/ф "Джуманджи"
13.50 Х/ф "Джуманджи: Поклик джунглів" 

(12+)

16.10 Х/ф "Джуманджи: Наступний 
рівень" (12+)

18.50 Х/ф "Принц Персії: Піски часу" 
(16+)

21.00 Х/ф "Джон Картер: Між двох світів" 
(16+)

23.40 Х/ф "Голем. Початок" (18+)
1.40 Варьяти (12+)

СТБ.
4.45 Х/ф "Відпустка за власний рахунок"
7.30 Х/ф "Суєта суєт"
9.15 МастерШеф - 10 (12+)
12.55 СуперМама
16.55 Хата на тата (12+)
19.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.00 Один за всіх (16+)
21.15 Я соромлюсь свого тіла 7 (16+)
23.10 Детектор брехні (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
8.10, 0.40 "Загублений світ"

12.10 Х/ф "Гра на виживання"
14.00 Т/с "Перевізник"
16.55 5 тур ЧУ з футболу "Динамо"- 

"Зоря"
19.00 Х/ф "Перстень Нібелунгів"
22.45 Х/ф "Саботаж"
2.30 "Облом.UA."

НТН.
5.30 Х/ф "Ключі від неба"
6.55 "Слово Предстоятеля"
7.00 "Будьте здоровi"
7.40 Х/ф "Іван Сила"
9.25 Х/ф "Поводир" (16+)
11.50 Х/ф "Кухарка"
13.05 Х/ф "Кохана жінка механіка 

Гаврилова"
14.40 Х/ф "Особливо важливе завдання"
17.20 Х/ф "Незаперечний - 2" (16+)
19.15 Х/ф "Золота міна"
22.00 Х/ф "Смертоносний воїн" (18+)
23.55 Х/ф "Незаперечний - 3" (18+)
1.40 "Речовий доказ"

НЕДІЛЯ, 4 ЖОВТНЯ
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.10 Хто в домі хазяїн?
6.35 М/с "Чорний пірат"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 1.15 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. Бразилія - лікарі 

Шінгу
11.00 Дивовижні сади. США
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 1.50, 5.40 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 "Перехрестя Балу" (12+)

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

19.30, 4.20 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10 

"Одруження наосліп"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 Комедія "Свати"
21.45 "Право на владу 2020"
0.45 Комедія "Звільнити містера дарсі"
2.30 "Світ навиворіт"

ІНТЕР.
5.35, 22.15 "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"

11.10, 12.25 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
13.10 "Добре здоров'я"
14.15, 15.15 "Вещдок"
16.15 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 2.05 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
0.05 Т/с "Мереживо долі" (16+)
2.50 Х/ф "Дике кохання"
5.05 "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" (12+)
23.20 Слідами
0.00, 2.00 Х/ф "Доктор Щастя" (12+)
1.30 Телемагазин

2.45 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
10.10 Секретний фронт
11.10, 13.15 Х/ф "Вбивча швидкість" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.25 Т/с "Пес" (16+)
16.50 Х/ф "Перевізник: Спадщина" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти-зомбі Прем’єра
21.30 Т/с "Доброволець" (16+)
23.45 Х/ф "Судна ніч-3" (18+)
1.50 Х/ф "Судна ніч-2" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time

6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20, 13.00, 1.10 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Мерлін"
10.10 Х/ф "Годзила"
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Повстання планети мавп" 

(12+)
23.20 Х/ф "Орбіта 9" (12+)
2.45 Служба розшуку дітей
2.50 Зона ночі
5.00 Абзац

СТБ.
4.25, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
6.20 Т/с "Комісар Рекс"
9.25 МастерШеф - 8 (12+)
14.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
15.35, 20.15, 22.45 Т/с "Слід" (16+)
18.05 СуперМама
19.05 Один за всіх (16+)
0.55 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"

6.35, 18.50 "Джедаі"
7.10 Х/ф "Тіньові Вовки"
9.05, 17.15 "Загублений світ"
12.55 Х/ф "Бог війни"
15.20 Т/с "Рекс-2"
19.25 Т/с "Опер за викликом-2"
20.25, 21.25 Т/с "Булатов"
22.30, 0.05 Т/с "Кістки-2"

НТН.
7.55, 16.50, 20.25, 2.40 "Випадковий 

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

"Свідок"
9.00 Х/ф "Дикий пляж"
10.30 Т/с "Підрозділ" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.45, 1.05, 2.55 "Речовий доказ"
18.20, 3.50 "Правда життя"
19.30 "Клара Лучко. Три зустрічі"
22.30 Х/ф "Розплата" (16+)
0.15 "Втеча. Реальні історії"
4.50 "Top Shop"

ЧЕТВЕР, 1 ЖОВТНЯ
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

3-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, кімна-

ти окремо, ремонт, вбудовані меблі, 1142000 грн, 
торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

Сергія Камінського вул., 7/9 ц., не новобудова, 
67,3 кв.м, 11,6/10,3/17,7, ванна і туалет окремо, є 
балкон та лоджія, 849000 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.

Тарасівка с., у будинку світло, газ, у дворі вода 
(водопровід), погреб, сарай, 38 соток родючої 
землі. Асфальтована дорога. Тел.: 0 95 4430338, 
0 67 9707230.

Згурівка
ЗГУРІВКА СМТ., БУДИНОК З УСІМА ЗРУЧ-

НОСТЯМИ. ТЕЛ.: 0 95 7342128, 0 97 8976547.

Переяслав-Хмельницький
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.

Чкалова вул. р-н, 10 соток, поруч центр. Тел.: 0 
98 1032797.

Сеньківка с., пров. Миру, під забудову, 44 сотки, 
рівна, приватизована, на ділянці старий будинок, 
колодязь, поргіб, сарай, світло, газ поруч, дорога 
висипана, 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 Киє-
ва. Тел.: 0 67 4040137.

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

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
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РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

На постійну роботу в ЗОШ №6, м. Бориспіль, по-
трібні прибиральниці службових приміщень, робіт-
ник по ремонту, з/п 6000 грн. Тел.: 0 67 4570661.

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. 

Потрібна помічниця по господарству. Тел.: 0 67 
1130295, 0 73 1260990, 0 95 9059779.

Пресувальник-вулканізаторник (виготовлення де-
талей з гумових сумішей на гідравлічних пресах), з/п 
від 10 000 грн. Д/р не обов’язковий. Надаємо житло, 
обіди. Гнучкий г/р (вахта, зміна т.д.) Оф.оформл.с. 
Любарці Бориспільського р-н. Тел.: 0 67 4011396.

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. 

Київ
Господарству по вирощуваню шампіньйонів в Ки-

ївській області потрібні різноробочі для вирощуван-
ня та збору грибів. Житлом забезпечуємо. Тел.: 0 
67 2091505. 

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.

Фастів
Збиральники печериць на підприємство м. 

Фастів. З/п 10000-17000 грн. Навчання та прожи-
вання безкоштовно Тел.: 0 67 4677604.

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.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА
Бориспіль

 Телевізор ТСL-54, 1200 грн, комплект для ванної 
кімнати, умивальник, 2000 грн; насос БЦЖ, ціна 
1500 грн. Тел.: 0 67 9952786. 

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; праль-
на машина «Zanussi», б/в, гарний стан. Тел.: 0 50 
5943708, (4595) 68659, 0 96 9648607.

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

ПАСІКУ НА 20 БДЖОЛОСІМЕЙ КАРПАТСЬКОЇ 
ПОРОДИ, ВУЛИКИ УКРАЇНСЬКИ ЛЕЖАКИ, ДВА 
КРИТІ ДВУХОСНІ КУНГИ. ТЕЛ.: 0 68 5959891, 
(044) 2955269.

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.

Магнітофон касетний. Тел.: 0 98 1032797.

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.

«Майстер по виклику»: будівельні роботи, елек-
трик, сантехнік, двері, м/п вікна. Тел.: 0 67 9952786, 
0 63 8715695.

РІЗНЕ
Бориспіль

Віддам симпатичних кошенят у подарунок, від си-
бірської кішки. Тел.: (4595) 68659, 0 50 5943708, 0 95 
0122275, 0 96 9648607. 

Втрачене приписне свідоцтво, видане на ім'я Кова-
ля Георгія Олександровича Бориспільським військ-
коматом, вважати недійсним. 

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

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, район Екомаркету, меблі, бойлер, праль-
на машинка, 6000 грн. Тел.: 0 96 0121246.

1-к.кв., вул. Лютнева, житловий стан, необхідні 
меблі, побутова техніка , 4800 грн+комунальні. 

Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
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
Москвич «ІЖ-412» на запчастини. Двигун після 

капремонту. Тел.: 0 68 3617595.

Бориспіль
МЕРСЕДЕС ML400, 2002 Р, ПРОБІГ 245000, 

ДИЗЕЛЬ, ЕКОНОМНИЙ, ПОВНОПРИВОД-
НИЙ, 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 ВИ-
СОКА. ТЕЛ.: 0 95 0855640.

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.   Ваша невгамов-
на енергія не дозволить 
сидіти на місці. У вас 

з'явиться можливість обернути 
собі на користь будь-який збіг об-
ставин.

ТЕЛЕЦЬ.  Незапланова-
на зустріч може привести 
до укладання вигідної ді-

лової угоди. Постарайтеся зглади-
ти конфліктну ситуацію на роботі, і 
ваш авторитет зросте.

БЛИЗНЮКИ. Прекрас-
ний період для народ-
ження нових ідей і сміли-

вих проектів, ваші плани втілюють-
ся в життя. Перед вами може вста-
ти вибір.

РАК. Постарайтеся не 
гнатися за чимсь більшим, 
інакше ви ризикуєте втра-

тити те, що вже маєте. Потрібно мак-
симально зосередитися на тому, чим 
ви займаєтеся в цей момент.

ЛЕВ.   Сприятливий час 
для вирішення старих 
проблем або створення 

нових. Постарайтеся бути стрима-
ніше й не псувати відносини з на-
чальством і колегами.

ДІВА.   Вас може понади-
ти щось нове - люди, ро-
бота або переїзд в інше 

місто. Але все це ненадійно. Очі-
кування ризикують бути обману-
тими.

ТЕРЕЗИ. Грандіозних 
успіхів на роботі поки не 
передбачається, скоріше, 

з незалежних від вас обставин, хо-
ча творчий потенціал ваш досить 
високий.

СКОРПІОН. Ви діста-
нете значний прибуток і 
зможете прийняти важ-

ливе і відповідальне рішення, яке 
відіб'ється на вашому особистому 
житті.

СТРІЛЕЦЬ. Обережніше 
з перевантаженнями, хо-
ча ваша запопадливість в 

ім'я роботи досить похвально. Ваші 
професійні справи протікають до-
сить успішно.

КОЗОРІГ. Ви чудово ви-
глядаєте, явно на піку 
своєї форми. Однак важ-

ливо не лінуватися, бути актив-
ним, займаючись своєю красою й 
здоров'ям.

ВОДОЛІЙ. Ви зараз не 
занадто активні й рішучі. 
Настав час сумнівів і пере-

оцінки цінностей. Втім, деякі виниклі 
труднощі не стануть перешкодою. 

РИБИ.  На роботі мож-
ливі суєта й термінові 
справи, які потрібно бу-

ло закінчити ще вчора. Зверніться 
по допомогу до колег, разом вам 
швидше вдасться вирішити про-
блеми.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 28 ВЕРЕСНЯ-4 ЖОВТНЯ


