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ТРИ ФЕДОРЧУКИ 
І ЖОДНОЇ ЖІНКИ

Бориспіль визначився із порядковими номерами політичних сил у 
виборчому бюлетені. Жеребкування відбулося 30 вересня у великій залі 
приміщення Бориспільського міськвиконкому.

Завершилася 
реєстрація кандидатів 
на посаду голови 
Бориспільської ОТГ

СИЛА ЛЮДЕЙ – 
ПАРТІЯ, ЩО ЗАРЕКОМЕНДУВАЛА СЕБЕ ЯК ПАРТІЯ СИСТЕМНИХ ДІЙ, —  
ЙДЕ НА МІСЦЕВІ ВИБОРИ!

Головну обіцянку партії «Сила 
людей» — прозорість і відкритість 
діяльності місцевої влади — ми 
виконали спочатку власними си-
лами, запустивши інтернет-тран-
сляції засідань сесій міської ради 
і виконавчого комітету, а згодом 
реалізували на загальноміському 
рівні, проголосувавши за створен-
ня системи для онлайн-трансля-
цій. Це дало змогу кожній людині 
через комп’ютер чи смартфон ди-
витись на роботу своїх обранців 

в режимі онлайн або в запису. Всі 
записи зберігаються, тому навіть 
зараз можна підняти будь-яке за-
сідання хоч 5-річної давнини й по-
дивитись, хто і як відстоював інте-
реси громади.

Ми не боялись брати відпові-
дальність за прийняття непопу-
лярних, але потрібних для міста 
рішень, наприклад таких, як піднят-
тя тарифів на комунальні послу-
ги. Ми отримували тонни брудної 
критики від крикунів-популістів, 
які десятиліттями обіцяють зни-
ження тарифів, але розуміли, що 
це призведе до банкрутства кому-
нальних підприємств, і бориспіль-
ці, які там працюють, залишаться 
без роботи, а містяни залишаться 
сам на сам без життєво необхід-
них послуг. Ми не тільки зберегли 
наші комунальні підприємства, а й 
спільно працювали над покращен-
ням якості їх послуг, виділяючи 
кошти з бюджету на модернізацію 
котелень, ремонти водозаборів та 
заміну зношених мереж. Кричати 
і критикувати — найлегше, нато-
мість відповідально працювати, 
зберегти робочі місця та вберегти 
комунальні підприємства від бан-
крутства — непростий вибір силь-
них людей!

Від початку каденції, з 2015-го 
року, партія «Сила Людей» від-
стоювала і впроваджувала ідею 
залучення громади до розподілу 
бюджетних коштів. Так, в 2017 
році в місті була запроваджена 
програма Громадського бюджету, 

що дозволяє сильній і активній 
громаді щорічно, без депутатів 
та чиновників вирішувати, куди 
спрямувати частину коштів міс-
цевого бюджету. В подальшому 
ми плануємо надати максимальні 
повноваження громаді в розподілі 
бюджетних коштів шляхом народ-
ного голосування та петицій.

До Борисполя приєднуються 
шість сільрад, формуючи Бори-
спільську ОТГ. Наша мета — ство-
рити рівні і комфортні умови про-

живання як у місті, так і в селах. 
Що таке комфортні умови? На 
нашу думку, це те, чого не поміча-
єш, коли воно є. Це освітлені і рівні 
вулиці без ям, це вчасно вивезене 
побутове сміття і городина, яку 
люди вимушені палити, бо не ма-
ють куди її подіти, це вчасно обрі-
зані дерева, що не рвуть провода 
та електроопори. Це той мінімум, 
який має бути на кожній вулиці, не-
залежно від того, в місті вона чи в 
селі. 

Ми розпочали будівництво но-
вих навчальних закладів, які не 
будувались близько 30 років. Але 
одна нова школа і садочок не пе-
рекривають потребу громади, і 
люди роками стоять у чергах, аби 
їхні діти потрапили в дитячий са-
док, не кажучи вже про майже три 
тисячі школярів, що навчаються в 
другу зміну. Вирішити це питання 
можна тільки одним способом: бу-
дувати мінімум одну школу і садо-
чок на рік та реконструйовувати 
існуючі школи. При бюджеті роз-
витку в 700 мільйонів наша грома-
да зможе собі це дозволити.

Окрім навчального процесу, ді-
тям потрібен фізичний та творчий 
розвиток. На жаль, графік єдиного 
міського басейну, що знаходиться 
в спортивній школі, розписаний 
майже цілодобово. Ми маємо збу-
дувати ще одну спортивну школу, 
а ще реконструювати та розшири-
ти музичну.

Що стосується лікарні, то гро-
мада розуміє, що виконаний ре-
монт — це добре, але він не збіль-

шив кількість палат та місць 
для додаткового розміщення 
хворих, а терапевтичне відділен-
ня, куди звертається найбільше 
пацієнтів, у буквальному смислі 
тріщить по швах. Тому тільки бу-
дівництво нового корпусу лікарні 
кардинально змінитись ситуацію 
з медициною в позитивний бік. 
А для сільської місцевості необ-
хідно придбати спеціальний ме-
дичний автобус, оснащений усім 
необхідним обладнанням для об-
стеження, що виїжджатиме без-
посередньо до людей на місця.

Не забуває наша команда і про 
впровадження електронного квит-
ка на громадський транспорт. По-
дібна ініціатива успішно реалізо-
вана в інших містах України і гарно 
себе зарекомендувала. Електро-
нний квиток дає змогу чітко кон-
тролювати дані пасажиропотоку і 
не дозволяє недобросовісним пе-
ревізникам маніпулювати цифра-
ми, стверджуючи про збитковість 
тих чи інших маршрутів. Також 
впровадження електронного квит-
ка дозволить пільговим категорі-
ям населення використовувати 
своє право на безкоштовний про-
їзд, а не отримувати відмовки на 
кшталт «вже є два пільговики».

Як бачимо, роботи дуже багато, 
хоча й зроблено немало. Проте 
команда «Сили людей» не боїть-
ся роботи, що і продемонструва-
ла за останні п’ять років спіль-
ної праці з громадою. З року в 
рік містяни стають 
мудрішими і пере-

конуються, що не існує рецепту 
швидкого успіху, а для якісного 
результату потрібна кропітка пра-
ця. Люди вже знають, що солодкі 
обіцянки популістів врешті-решт 
перетворюються на «пшик».

Тож до роботи, сильні люди, за-
ради комфортної та сильної гро-
мади!

З 2015 року партія має трьох представників у Бориспільській міській раді.

Народився, виріс та працює 
в Борисполі. Мешкає в с. Іван-
ків. Розуміє і знає, як вирішу-
вати проблеми міста й села. 
Громадську активність почав 
виявляти, коли очолив і роз-
вивав газету «Вісті». Ставши 
депутатом міської ради у 2010 
р., відмовився від популізму, 
бо знає ціну слова. Приймав 
активну участь у Революції гід-
ності, згодом приєднався до 
волонтерів і разом із друзями 
доставляв на Схід найнеобхід-
ніше. Працював заступником 
голови Бориспільської райдер-
жадміністрації. Нині працює у 
сфері зовнішньої реклами. Ви-
ховує двох синів та доньку.

Головну обіцянку партія «Сила Людей» виконала 
шляхом впровадження онлайн-трансляцій засідань 
виконавчого комітету та сесій міської ради.

Пряма трансляція організована Силою Людей.

Шуменко Роман 
очолює виборчий 

список партії 
«Сила Людей»
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ЙДЕ НА МІСЦЕВІ ВИБОРИ!

Головну обіцянку партії «Сила 
людей» — прозорість і відкритість 
діяльності місцевої влади — ми 
виконали спочатку власними си-
лами, запустивши інтернет-тран-
сляції засідань сесій міської ради 
і виконавчого комітету, а згодом 
реалізували на загальноміському 
рівні, проголосувавши за створен-
ня системи для онлайн-трансля-
цій. Це дало змогу кожній людині 
через комп’ютер чи смартфон ди-
витись на роботу своїх обранців 

в режимі онлайн або в запису. Всі 
записи зберігаються, тому навіть 
зараз можна підняти будь-яке за-
сідання хоч 5-річної давнини й по-
дивитись, хто і як відстоював інте-
реси громади.

Ми не боялись брати відпові-
дальність за прийняття непопу-
лярних, але потрібних для міста 
рішень, наприклад таких, як піднят-
тя тарифів на комунальні послу-
ги. Ми отримували тонни брудної 
критики від крикунів-популістів, 
які десятиліттями обіцяють зни-
ження тарифів, але розуміли, що 
це призведе до банкрутства кому-
нальних підприємств, і бориспіль-
ці, які там працюють, залишаться 
без роботи, а містяни залишаться 
сам на сам без життєво необхід-
них послуг. Ми не тільки зберегли 
наші комунальні підприємства, а й 
спільно працювали над покращен-
ням якості їх послуг, виділяючи 
кошти з бюджету на модернізацію 
котелень, ремонти водозаборів та 
заміну зношених мереж. Кричати 
і критикувати — найлегше, нато-
мість відповідально працювати, 
зберегти робочі місця та вберегти 
комунальні підприємства від бан-
крутства — непростий вибір силь-
них людей!

Від початку каденції, з 2015-го 
року, партія «Сила Людей» від-
стоювала і впроваджувала ідею 
залучення громади до розподілу 
бюджетних коштів. Так, в 2017 
році в місті була запроваджена 
програма Громадського бюджету, 

що дозволяє сильній і активній 
громаді щорічно, без депутатів 
та чиновників вирішувати, куди 
спрямувати частину коштів міс-
цевого бюджету. В подальшому 
ми плануємо надати максимальні 
повноваження громаді в розподілі 
бюджетних коштів шляхом народ-
ного голосування та петицій.

До Борисполя приєднуються 
шість сільрад, формуючи Бори-
спільську ОТГ. Наша мета — ство-
рити рівні і комфортні умови про-

живання як у місті, так і в селах. 
Що таке комфортні умови? На 
нашу думку, це те, чого не поміча-
єш, коли воно є. Це освітлені і рівні 
вулиці без ям, це вчасно вивезене 
побутове сміття і городина, яку 
люди вимушені палити, бо не ма-
ють куди її подіти, це вчасно обрі-
зані дерева, що не рвуть провода 
та електроопори. Це той мінімум, 
який має бути на кожній вулиці, не-
залежно від того, в місті вона чи в 
селі. 

Ми розпочали будівництво но-
вих навчальних закладів, які не 
будувались близько 30 років. Але 
одна нова школа і садочок не пе-
рекривають потребу громади, і 
люди роками стоять у чергах, аби 
їхні діти потрапили в дитячий са-
док, не кажучи вже про майже три 
тисячі школярів, що навчаються в 
другу зміну. Вирішити це питання 
можна тільки одним способом: бу-
дувати мінімум одну школу і садо-
чок на рік та реконструйовувати 
існуючі школи. При бюджеті роз-
витку в 700 мільйонів наша грома-
да зможе собі це дозволити.

Окрім навчального процесу, ді-
тям потрібен фізичний та творчий 
розвиток. На жаль, графік єдиного 
міського басейну, що знаходиться 
в спортивній школі, розписаний 
майже цілодобово. Ми маємо збу-
дувати ще одну спортивну школу, 
а ще реконструювати та розшири-
ти музичну.

Що стосується лікарні, то гро-
мада розуміє, що виконаний ре-
монт — це добре, але він не збіль-

шив кількість палат та місць 
для додаткового розміщення 
хворих, а терапевтичне відділен-
ня, куди звертається найбільше 
пацієнтів, у буквальному смислі 
тріщить по швах. Тому тільки бу-
дівництво нового корпусу лікарні 
кардинально змінитись ситуацію 
з медициною в позитивний бік. 
А для сільської місцевості необ-
хідно придбати спеціальний ме-
дичний автобус, оснащений усім 
необхідним обладнанням для об-
стеження, що виїжджатиме без-
посередньо до людей на місця.

Не забуває наша команда і про 
впровадження електронного квит-
ка на громадський транспорт. По-
дібна ініціатива успішно реалізо-
вана в інших містах України і гарно 
себе зарекомендувала. Електро-
нний квиток дає змогу чітко кон-
тролювати дані пасажиропотоку і 
не дозволяє недобросовісним пе-
ревізникам маніпулювати цифра-
ми, стверджуючи про збитковість 
тих чи інших маршрутів. Також 
впровадження електронного квит-
ка дозволить пільговим категорі-
ям населення використовувати 
своє право на безкоштовний про-
їзд, а не отримувати відмовки на 
кшталт «вже є два пільговики».

Як бачимо, роботи дуже багато, 
хоча й зроблено немало. Проте 
команда «Сили людей» не боїть-
ся роботи, що і продемонструва-
ла за останні п’ять років спіль-
ної праці з громадою. З року в 
рік містяни стають 
мудрішими і пере-

конуються, що не існує рецепту 
швидкого успіху, а для якісного 
результату потрібна кропітка пра-
ця. Люди вже знають, що солодкі 
обіцянки популістів врешті-решт 
перетворюються на «пшик».

Тож до роботи, сильні люди, за-
ради комфортної та сильної гро-
мади!

З 2015 року партія має трьох представників у Бориспільській міській раді.

Народився, виріс та працює 
в Борисполі. Мешкає в с. Іван-
ків. Розуміє і знає, як вирішу-
вати проблеми міста й села. 
Громадську активність почав 
виявляти, коли очолив і роз-
вивав газету «Вісті». Ставши 
депутатом міської ради у 2010 
р., відмовився від популізму, 
бо знає ціну слова. Приймав 
активну участь у Революції гід-
ності, згодом приєднався до 
волонтерів і разом із друзями 
доставляв на Схід найнеобхід-
ніше. Працював заступником 
голови Бориспільської райдер-
жадміністрації. Нині працює у 
сфері зовнішньої реклами. Ви-
ховує двох синів та доньку.

Головну обіцянку партія «Сила Людей» виконала 
шляхом впровадження онлайн-трансляцій засідань 
виконавчого комітету та сесій міської ради.

Пряма трансляція організована Силою Людей.

Шуменко Роман 
очолює виборчий 

список партії 
«Сила Людей»
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 � ЗЕ КОМАНДА

«МИ ЗІБРАЛИ НАЙКРАЩУ КОМАНДУ 
ЗА ВСЮ ІСТОРІЮ БОРИСПОЛЯ»

МОЯ ПОЗИЦІЯ ТАКА: В ПЕРШУ ЧЕРГУ ПРИ ВИБОРІ ЛЮДИ МАЮТЬ ДИВИТИСЯ НА КОМАНДУ І НА 
ЛЮДЕЙ В ЦІЙ КОМАНДІ. МИ ДУЖЕ РЕТЕЛЬНО ПІДБИРАЛИ ЛЮДЕЙ. У НАС НАЙКРАЩА КОМАНДА. 
ПО КОЖНОМУ МИ РАДИЛИСЯ З БОРИСПІЛЬЦЯМИ.

ІГОР 
ШАЛІМОВ: 

« Це найсучасніша лінія, яких в Україні лише 
декілька. Вона гарантує не лише високу 

якість матеріалів, але й нові робочі місця 
для громади», – коментує Ігор Шалімов, не 
припиняючи роботу.
— Багато людей хотіли, щоб 
ви балотувалися на голову 
Бориспільської ОТГ. Чому не 
пішли?
— Я не можу покинути 
виробництво, хочу й надалі 
його розвивати. На сьогодні це 
півтисячі працівників. У мене є 
велика мрія: щоб із Києва їхали 
на роботу до Борисполя, а не 
наші мешканці вставали о п’ятій 
ранку, аби добратися на роботу 
в столицю. 

— До речі, а чому ви 
залишилися в Борисполі?
— Коли був малий, то дуже 
хотів  мешкати в Києві. Не 
повірите, але у 12 років 
я сам знайшов учителя, 
який давав мені уроки 
програмування. На той час 
перші курси програмування 
відкрились на базі 5-ї школи. 
Я цим дуже загорівся і  хотів 
вступати до Київського 
політехнічного університету 
на програмування. Але доля 
склалася так, що у 14 років, 
після закінчення 9 класів у 
Бориспільській школі №8, 
я вступив до Київського 
військового ліцею імені Івана 
Богуна. До речі, при нагоді 
хочу подякувати моїм вчителям 
за знання, які вони дали та 
велике добре серце!

— Не віриться, що 14-річний 
юнак захоче добровільно 
погодитись на казармений 
режим і пройти в такому віці 
практично службу в армії. Вас 
не примушували?
— Так, ви правильно сказали: це 
практично  два роки армії. Життя 
в казармі, підйом о 6-й ранку. Але 
кажу як є: це було моє рішення 
і я на ньому наполіг! Конкурс 
в ліцей Богуна тоді був 11 осіб 
на місце, тож я дуже серйозно 
готувався. 

— Чи просто було змиритися 
з тим що твої друзі ходять на 
дискотеки, а ти бігаєш щодня 
крос по 5 км ?
— Я жодного разу не 
пошкодував про своє рішення. 
Я навчився дисципліні та роботі 
в команді плече до плеча. У 
дитячому віці я відкрив для себе 
дорослий світ — світ важкої 
праці та можливостей. Два роки 
в казармі для 14-річного юнака – 
це те, що формує риси характеру 
— порядність, чесність, 
відповідальність — на все життя.
Мало хто знає, але у 2000 році 
я брав участь у параді до Дня 
незалежності України в Києві у 
складі батальйону ліцеїстів КВЛ. 
Це залишиться в моєму серці на 
все життя.
Після військового ліцею імені 

Богуна я продовжив навчання 
у військовому ВНЗ, де і здобув 
першу вищу освіту. А потім 
пішов працювати на будівництво 
майстром будівельних робіт, 
тож перший досвід я здобув на 
реальній роботі. 
На БКБМ де на той час 
працювало 20 осіб. я прийшов 
у 2011 році, Фактично 
підприємство було банкрутом. 
Ми разом із командою поставили 
підприємство на рейки сталого 
розвитку. Хто працював на 
виробництві, той мене зрозуміє. 
І знову ж таки – це податки в 
бюджет міста.
На сьогоднішній день комбінат 
є лідером виробництва 
будівельних матеріалів у нашому 
регіоні. Якщо ми хочемо, щоб до 
нас ішов інвестор і створював 
нові робочі місця, ми маємо йому 
запропонувати якісні будівельні 
матеріали.

— Ви не йдете на голову, 
але є першим номером у 
команді «Слуги народу» в 
Бориспільській ОТГ…
— Так. Я хочу створити для 
Борисполя й громади найкращу 
команду в історії міста. Я не хочу 
чути, що в Київській області 
найкращі міста  – Буча й Ірпінь. 
Найкращим містом в області буде 
Бориспіль. З новими школами, 
садочками, парками, зонами 
відпочинку, з нормальними 
дорогами і  якісними 
комунальними послугами. 
Ми створили групи фахівців 
по напрямках і розробили  
першочергові головні кроки: 
повернення аеропорту 
«Бориспіль» як платника 
податків до Бориспільської 
ОТГ, створення на території  
громади Центру надання 
адміністративних послуг (з 
представництвом у кожній 

громаді, яка приєдналась), 
створення зручної транспортної 
логістики всередині ОТГ та 
термінова добудова північної 
та південної об’їзних доріг 
навколо Борисполя, будівництво 
розвантажувальних підстанцій 
для збільшення потужності, 
ліквідація нелегальних 
сміттєзвалищ, створення 
мережі зон відпочинку та 
оздоровлення на базі 32 
озер та 16 лісопаркових зон, 
запровадження муніципальної 
програми «Безпечне 
місто», яка передбачає 
встановлення новітньої системи 
відеоспостереження по всій 
Бориспільській ОТГ.

— Як ви співпрацюєте з 
іншими партіями, як плануєте 
працювати і об’єднуватися в 
Бориспільській раді?

— Моя позиція така: в першу 
чергу при виборі люди мають 
дивитися на команду і на 
людей в цій команді. Ми дуже 
ретельно підбирали людей, по 
кожній кандидатурі радилися з 
бориспільцями.
А голосувати потрібно не за 
«Європейську Солідарність», 
«Батьківщину» чи  команду 
«Слуги Народу» – голосувати 
потрібно за людей, які в цій 
команді. А взагалі я вважаю, 
що в міськраді має працювати 
одна партія – партія Борисполя, 
бо не політичні партії будуть 
працювати на громаду, а 
конкретні люди. Я не хочу, 
щоб міська рада була місцем 
постійних скандалів і сварок. 
Вона має стати місцем роботи, 
а не політики. Переконаний, що 
так і буде.

 � Для розмови з лідером команди «Слуга Народу» у 
Борисполі Ігорем Шалімовим  зустрічаємося на ПрАТ 
«Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» — 
підприємстві, яке він очолює вже майже 10 років. Саме зараз 
тут встановлюють нову високотехнологічну лінію за допомоги 
іноземних фахівців.

• Ігор Шалімов — 
курсант Київського 
військового ліцею імені 
Івана Богуна.
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 � ГРОМАДА

 � ПОЛІТИКА

 � ВИБОРИ

ГЛИБОКЕ ОТРИМАЄ 
НОВИЙ ШКІЛЬНИЙ 
АВТОБУС

 � Таку заяву зробив кандидат на посаду голови 
Бориспільської ОТГ від партії «Слуга Народа», голова 
районної ради Владислав Байчас, під час зустрічі з 
виборцями в с. Глибоке. 

Богдан РАК, фото автора

«Мені сказали, що у вас пробле-
ми зі шкільним автобусом, який 
вже відпрацював свій вік. У нас є 
майже новий автобус, наступної 
сесії ми передамо його вам. Це пи-
тання буде вирішене ще до вибо-
рів», – зауважив Владислав Бай-
час.

Більшість часу на зустрічі обго-
ворювали питання Бориспільсько-
го сміттєзвалища, адже знаходить-
ся воно на землях Глибоцької сіль-
ської ради, і саме мешканці села 
найбільше потерпають від нього. 

«Питання сміттєзвалища – це 
один із пріоритетів у роботі на-
шої команди. Проблема в тому, 
що зараз закрити його неможли-
во, адже сміття кудись треба діва-
ти. Тому ми пропонуємо план по-
ступових дій. Перше – будівництво 
сортувальної станції. Друге, через 
народних депутатів – законодавче 
врегулювання питання сміттєпе-
реробки. Адже зараз побудувати 
сміттєпереробний завод немож-

ливо, через відсутність відповід-
ного законодавства», – зазначив 
лідер команди «Слуга Народу» 
Ігор Шалімов.

Причин, чому не можна вже за-
раз закрити місцеве сміттєзвали-
ще та вивозити сміття в інше міс-
це, декілька. По-перше, ліцензія 
в компанії на захоронення відхо-
дів дійсна ще два роки. По-друге, 
закриття сміттєзвалища — трива-
лий процес. Адже згідно законо-
давства після закриття компанія 
зобов’язана законсервувати смітт-
єзвалища, тобто засипати його ша-
ром землі. А якщо його не закон-
сервувати, всі навколишні поля і 
будинки будуть у цьому смітті.

Головне завдання на сьогодні – 
зменшити кількість сміття, яке бу-
де вивозитись на полігон. А тим 
часом, кандидат у депутати Бори-
спільської ОТГ юрист Фархад Гулі-
єв як помічник народного депута-
та буде проводити роботу з підго-
товки законодавчої бази для вирі-
шення питання сміттєпереробки 
в країні.

Бути вчителем, вихователем, 
наставником – це справжнє 
мистецтво, обране 
за покликом серця, 
наполеглива, чесна, 
натхненна праця, що збагачує 
світ мудрістю, знаннями, 
милосердям, людяністю.
Низький уклін вам, дорогі 

педагоги, за професіоналізм, 
витримку, терпіння, любов до 
обраної справи, самовідданість 
і багатство душі.
Хай засіяна невтомною працею 
освітянська нива дає багаті 
врожаї нових талантів, яскравих 
особистостей та визначні 
перемоги й здобутки в житті.

Бажаю вам міцного здоров’я, 
миру, щастя, успіхів у вашій 
благородній педагогічній 
діяльності та творчої наснаги.

З найкращими побажаннями 
голова правління 

ПрАТ «БКБМ», депутат 
Бориспільської міської ради 

Ігор Шалімов

Шановні вчителі, 
вихователі, 
працівники 
освітніх установ, 
ветерани 
педагогічної праці!

Сердечно вітаю 
вас із професійним 
святом − Днем 
працівників освіти! 

СЕРЕД ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ПОСАДУ МЕРА 
ТРИ ФЕДОРЧУКИ І ЖОДНОЇ ЖІНКИ

Боротьба за крісло 
очільника Бориспільської 
ОТГ та депутатські мандати 
стартувала вже офіційно. 
Хоча у документах ця посада 
іменується ще по-старому: 
«Бориспільський міський 
голова Бориспільського району 
Київської області».

На посаду Бориспільського 
міського голови Бориспільського 
району Київської області в 
єдиному одномандатному 
виборчому окрузі зареєстровано 
18 кандидатів:

1. Петровскіс Ігор Евалдсович 
— самовисування.
2. Тищенко Богдан Васильович 
— самовисування.
3. Поляниця Андрій Вікторович 
— висунутий Бориспільською 
міською організацією Політичної 
партії «Народний Рух України».  
4. Денисов Олександр 
Анатолійович — самовисування.

5. Сидоренко Володимир 
Григорович — висунутий 
Київською обласною організацією 
політичної партії «Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина». 
6. Федорчук Анатолій 
Соловйович — висунутий 
Бориспільською міською 
партійною організацією 
політичної партії «НАШ КРАЙ».  
7. Москвічов Олексій 
Миколайович — самовисування;
8. Верес Олег Олександрович — 
висунутий Київською обласною 
організацією Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода». 
9. Молодий Віктор Леонідович 
— висунутий Київською 
обласною організацією 
політичної партії «Пропозиція».
10. Царюк Євген 
Володимирович — висунутий 
Київською обласною організацією 
політичної партії «Сила і честь».
11. Байчас Владислав 
Михайлович — висунутий 
Київською обласною організацією 
політичної партії «Слуга народу».

12. Грощенко Олександр 
Володимирович — висунутий 
Київською обласною організацією 
політичної партії «За майбутнє».
13. Пилипчук Владислав 
Володимирович — висунутий 
Київською регіональною 
організацією політичної партії 
«Перемога Пальчевського».
14. Борисенко Володимир 
Костянтинович — висунутий 
Київською територіальною 
організацією політичної партії 
«Європейська солідарність».
15. Федорчук Артем Ігоревич 
— самовисування. 
16. Грона Євгеній Миколайович 
— висунутий Київською 
обласною організацією 
політичної партії «Опозиційна 
платформа — За життя».
17. Годунок Ярослав 
Миколайович — висунутий 
Київською територіальною  
організацією Радикальної партії 
Олега Ляшка.
18. Федорчук Олександр 
Миколайович — самовисування.

Право очолити Бориспільську громаду виборюватимуть 18 претендентів

ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ, ПРЕДСТАВНИКИ ЯКИХ ПРЕТЕНДУЮТЬ 
НА ДЕПУТАТСЬКІ МАНДАТИ У БОРИСПІЛЬСЬКІЙ ГРОМАДІ
Кандидатами у депутати по 
єдиному багатомандатному 
виборчому округу та 
кандидатами у депутати по 
територіальних виборчих 
округах Бориспільської 
міської ради Бориспільського 
району Київської області 
зареєстровано представників 
від 19 політичних партій. 
Порядкові номери вказані за 
результатами жеребкування:    
1. Бориспільська міська 
організація ПП «Сила Людей».
2. Київська обласна організація ПП 
«Слуга народу».

3. Бориспільська міська партійна 
організація ПП «НАШ КРАЙ».
4. Київська обласна організація 
ПП «УДАР» (Український 
Демократичний Альянс за 
Реформи) Віталія Кличка».
5. Київська обласна організація ПП 
«Україна славетна».
6. Київська обласна організація ПП 
«Правий сектор».
7. Бориспільська міська 
організація Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода».
8. Київська обласна організація ПП 
«За майбутнє».

9. Київська обласна територіальна 
організація ПП «ГОЛОС».
10. Київська територіальна 
організація ПП «Європейська 
солідарність».
11. Бориспільська міська партійна 
організація ПП «Національний 
корпус».
12. Київська обласна організація 
ПП «Опозиційна Платформа – За 
Життя».
13. Київська обласна організація 
ПП «Партія Шарія».
14. Київська обласна організація 
ПП «Пропозиція».

15. Київська обласна організація 
ПП «Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина».
16. Київська регіональна 
організація ПП «Перемога 
Пальчевського».
17. Київська обласна організація 
ПП «Сила і Честь».
18. Бориспільська міська 
організація ПП «Народний Рух 
України».
19. Київська територіальна 
організація Радикальної партії 
Олега Ляшка.
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 � ДЛЯ ГРОМАДИ

ВЯЧЕСЛАВ ДЕРКАЧ: 
ЗГУРТОВАНІСТЬ ГРОМАДИ – ШЛЯХ ДО УСПІХУ

• Капітальний ремонт та освітлення пров. Яновського.

• Дитячий майданчик на вул. Момота, 40.

• Встановлено дитячий майданчик на пров. Яновського.

Богдан РАК

— Чи вдалося вам за 5 років 
зробити на окрузі все, що ви 
планували?

— Вдалося зробити близько 
70%. З того, що вдалося зробити 
повністю, — повністю заасфаль-
тований та освітлений приватний 
сектор. На пров. Яновського на 
прохання мешканців встановлено 
дитячий майданчик. Він огородже-
ний, мешканці самі його догляда-
ють. Із сектором багатоповерхівок 
трохи складніше, роботи там наба-
гато більше.

— У чому саме виникли склад-
нощі?

— На вулиці Дачна знаходяться 
старі гуртожитки. На початку ці-
єї каденції там навіть туалети бу-
ли на вулиці. Тому в першу чергу 
ми зробили там туалетні кімнати, 
душові. Було зроблено ремонт ку-
хонних приміщень, встановлені 
нові плити. Біля будинків встанов-
лені спортивні та дитячі майдан-
чики. Також ми привели до ладу 
прибудинкові території, заасфаль-
товано під’їзні шляхи до будинків. 
На прохання мешканців встанов-
лено нову зупинку на вул. Момо-
та, навпроти Фори.

— Як ви оцінюєте співпрацю із 
мешканцями на окрузі?

— Я із самого початку виділив 
найактивніших мешканців будин-
ків, вулиць. І далі вся комунікація 
в мене йшла через них. Через них 
було легко запрошувати людей на 
загальні збори. Їх ми проводили 
на початку кожного року, коли ви-
ділялись кошти на округ, і ми ра-
зом вирішували, де і що буде зро-
блено на ці кошти.

— Який проект на окрузі вам 
найбільше запам’ятався і чим?

— Перший, асфальтування на 
Яновського. На початку моєї ка-
денції мешканці звернулись із 
проханням заасфальтувати вули-
цю та встановити освітлення. Для 
мене це був важкий крок, адже 
зрозуміло, що суми там великі. Я 
ще не мав досвіду таких робіт, але 
завдяки підтримці мешканців бу-

ли оформлені всі необхідні звер-
нення і ці роботи були виконані. 
На Яновського взагалі дуже по-
тужний вуличний комітет і люди 
живуть досить дружно. Пам’ятаю, 
під час асфальтування виявилося, 
що паркани деяких ділянок вста-
новлені за межами та заважають 
облаштуванню дороги. Мешкан-
ці це питання вирішили самі: всі 
паркани, які заважали, були швид-
ко переміщені за рахунок самих 
людей. Завдяки цьому провулок 
заасфальтований за всіма прави-
лами та має достатню ширину для 
безпечного проїзду автомобілів.

— Тобто згуртованість гро-
мади має велике значення?

— Звісно. Коли люди згуртова-
ні, депутату приємно з ними пра-
цювати. Адже вони домовляють-

ся між собою самі і чітко вирішу-
ють, чого хочуть. Немає такого, що 
хтось каже одне, інший хоче дру-
гого, а третій взагалі нічого не хо-
че. В таких умовах працювати до-
сить важко. А тут люди всі питання 
між собою вирішують самі. Вони і 
допоможуть, і підкажуть. На мою 
думку, це ідеальний варіант співп-
раці влади та громади.

— Що ви не встигли зробити 
на окрузі?

— Не встиг здійснити запланова-
не для багатоповерхівок. Адже два 
роки тому змінили законодавство, 
через що ми вже не можемо напря-
му виділяти кошти на ремонти ба-
гатоквартирних будинків. А ми зна-
ємо, що є великі проблеми в будин-
ках, які мають поважний вік. Фак-
тично до цих змін встигли повністю 
відремонтувати дах лише на одно-
му будинку. На інших тепер це мож-
ливо лише за умов співфінансуван-
ня. На жаль, ми потрапили в такий 
перехідний момент, коли ще не ро-
зуміємо до кінця, як воно повинно 

бути. Люди звертаються, але йти на 
співфінансування бояться, не хо-
чуть створювати ОСББ та будинко-
ві комітети.

— Чому, на вашу думку, люди 
не хочуть створювати ОСББ?

— По-перше, вони не розумі-
ють, як воно працює. По-друге, 
комусь треба буде брати на себе 
відповідальність. По-третє, є про-
блема боргів за комунальні послу-
ги: ніхто не хоче створювати ОСББ 
в будинку, де є несумлінні платни-
ки, адже всі борги ляжуть на ОСББ.

— Що можете сказати про ос-
танній рік?

— Рік важкий. Через епідемію 
коронавірусу та нові умови про-
ведення тендерів багато проектів 
затягнулись. Фактично зараз ми 

робимо роботи, фінансування на 
які було виділено ще взимку. Ду-
же важко це пояснити людям. Ад-
же вони знають, що кошти були ви-
ділені. Пройшло півроку, а зрушень 
немає. Всі питають — чому? А по-
яснити всі нюанси законодавства 
дуже важко. 

—  Загалом, як оцінюєте 
співпрацю виконавчих органів 
влади з депутатами та співп-
рацю з колегами в міській раді?

— Здебільшого позитивно. Хо-
чу подякувати міській раді. Адже 
відсотків вісімдесят моїх побажань 
було почуто й виконано. Хочу по-
дякувати за співпрацю і управлін-
ню ЖКГ. Іноді з ними нелегко, але 
лише тому, що вони перевантаже-
ні й фізично не встигають реагу-
вати на всі запити. На мою думку, 
систему роботи треба якось реор-
ганізовувати. Також велика подя-
ка мешканцям мого округу. Без їх-
ньої активної позиції ми не змог-
ли б зробити і половини від запла-
нованого.

Деркач Вячеслав Миколайович — 
депутат міської ради по округу №23

«Коли люди згуртовані, депутату приємно 
з ними працювати. Вони і допоможуть, і 
підкажуть. На мою думку, це ідеальний 
варіант співпраці влади та громади»



5№34 (1042), 2 жовтня 2020 р.
www.i-visti.com «ВІСТІ»Соціум

СИЛА ЛЮДЕЙ – 
ПАРТІЯ, ЩО ЗАРЕКОМЕНДУВАЛА СЕБЕ ЯК ПАРТІЯ СИСТЕМНИХ ДІЙ, —  
ЙДЕ НА МІСЦЕВІ ВИБОРИ!

Головну обіцянку партії «Сила 
людей» — прозорість і відкритість 
діяльності місцевої влади — ми 
виконали спочатку власними си-
лами, запустивши інтернет-тран-
сляції засідань сесій міської ради 
і виконавчого комітету, а згодом 
реалізували на загальноміському 
рівні, проголосувавши за створен-
ня системи для онлайн-трансля-
цій. Це дало змогу кожній людині 
через комп’ютер чи смартфон ди-
витись на роботу своїх обранців 

в режимі онлайн або в запису. Всі 
записи зберігаються, тому навіть 
зараз можна підняти будь-яке за-
сідання хоч 5-річної давнини й по-
дивитись, хто і як відстоював інте-
реси громади.

Ми не боялись брати відпові-
дальність за прийняття непопу-
лярних, але потрібних для міста 
рішень, наприклад таких, як піднят-
тя тарифів на комунальні послу-
ги. Ми отримували тонни брудної 
критики від крикунів-популістів, 
які десятиліттями обіцяють зни-
ження тарифів, але розуміли, що 
це призведе до банкрутства кому-
нальних підприємств, і бориспіль-
ці, які там працюють, залишаться 
без роботи, а містяни залишаться 
сам на сам без життєво необхід-
них послуг. Ми не тільки зберегли 
наші комунальні підприємства, а й 
спільно працювали над покращен-
ням якості їх послуг, виділяючи 
кошти з бюджету на модернізацію 
котелень, ремонти водозаборів та 
заміну зношених мереж. Кричати 
і критикувати — найлегше, нато-
мість відповідально працювати, 
зберегти робочі місця та вберегти 
комунальні підприємства від бан-
крутства — непростий вибір силь-
них людей!

Від початку каденції, з 2015-го 
року, партія «Сила Людей» від-
стоювала і впроваджувала ідею 
залучення громади до розподілу 
бюджетних коштів. Так, в 2017 
році в місті була запроваджена 
програма Громадського бюджету, 

що дозволяє сильній і активній 
громаді щорічно, без депутатів 
та чиновників вирішувати, куди 
спрямувати частину коштів міс-
цевого бюджету. В подальшому 
ми плануємо надати максимальні 
повноваження громаді в розподілі 
бюджетних коштів шляхом народ-
ного голосування та петицій.

До Борисполя приєднуються 
шість сільрад, формуючи Бори-
спільську ОТГ. Наша мета — ство-
рити рівні і комфортні умови про-

живання як у місті, так і в селах. 
Що таке комфортні умови? На 
нашу думку, це те, чого не поміча-
єш, коли воно є. Це освітлені і рівні 
вулиці без ям, це вчасно вивезене 
побутове сміття і городина, яку 
люди вимушені палити, бо не ма-
ють куди її подіти, це вчасно обрі-
зані дерева, що не рвуть провода 
та електроопори. Це той мінімум, 
який має бути на кожній вулиці, не-
залежно від того, в місті вона чи в 
селі. 

Ми розпочали будівництво но-
вих навчальних закладів, які не 
будувались близько 30 років. Але 
одна нова школа і садочок не пе-
рекривають потребу громади, і 
люди роками стоять у чергах, аби 
їхні діти потрапили в дитячий са-
док, не кажучи вже про майже три 
тисячі школярів, що навчаються в 
другу зміну. Вирішити це питання 
можна тільки одним способом: бу-
дувати мінімум одну школу і садо-
чок на рік та реконструйовувати 
існуючі школи. При бюджеті роз-
витку в 700 мільйонів наша грома-
да зможе собі це дозволити.

Окрім навчального процесу, ді-
тям потрібен фізичний та творчий 
розвиток. На жаль, графік єдиного 
міського басейну, що знаходиться 
в спортивній школі, розписаний 
майже цілодобово. Ми маємо збу-
дувати ще одну спортивну школу, 
а ще реконструювати та розшири-
ти музичну.

Що стосується лікарні, то гро-
мада розуміє, що виконаний ре-
монт — це добре, але він не збіль-

шив кількість палат та місць 
для додаткового розміщення 
хворих, а терапевтичне відділен-
ня, куди звертається найбільше 
пацієнтів, у буквальному смислі 
тріщить по швах. Тому тільки бу-
дівництво нового корпусу лікарні 
кардинально змінитись ситуацію 
з медициною в позитивний бік. 
А для сільської місцевості необ-
хідно придбати спеціальний ме-
дичний автобус, оснащений усім 
необхідним обладнанням для об-
стеження, що виїжджатиме без-
посередньо до людей на місця.

Не забуває наша команда і про 
впровадження електронного квит-
ка на громадський транспорт. По-
дібна ініціатива успішно реалізо-
вана в інших містах України і гарно 
себе зарекомендувала. Електро-
нний квиток дає змогу чітко кон-
тролювати дані пасажиропотоку і 
не дозволяє недобросовісним пе-
ревізникам маніпулювати цифра-
ми, стверджуючи про збитковість 
тих чи інших маршрутів. Також 
впровадження електронного квит-
ка дозволить пільговим категорі-
ям населення використовувати 
своє право на безкоштовний про-
їзд, а не отримувати відмовки на 
кшталт «вже є два пільговики».

Як бачимо, роботи дуже багато, 
хоча й зроблено немало. Проте 
команда «Сили людей» не боїть-
ся роботи, що і продемонструва-
ла за останні п’ять років спіль-
ної праці з громадою. З року в 
рік містяни стають 
мудрішими і пере-

конуються, що не існує рецепту 
швидкого успіху, а для якісного 
результату потрібна кропітка пра-
ця. Люди вже знають, що солодкі 
обіцянки популістів врешті-решт 
перетворюються на «пшик».

Тож до роботи, сильні люди, за-
ради комфортної та сильної гро-
мади!

З 2015 року партія має трьох представників у Бориспільській міській раді.

Народився, виріс та працює 
в Борисполі. Мешкає в с. Іван-
ків. Розуміє і знає, як вирішу-
вати проблеми міста й села. 
Громадську активність почав 
виявляти, коли очолив і роз-
вивав газету «Вісті». Ставши 
депутатом міської ради у 2010 
р., відмовився від популізму, 
бо знає ціну слова. Приймав 
активну участь у Революції гід-
ності, згодом приєднався до 
волонтерів і разом із друзями 
доставляв на Схід найнеобхід-
ніше. Працював заступником 
голови Бориспільської райдер-
жадміністрації. Нині працює у 
сфері зовнішньої реклами. Ви-
ховує двох синів та доньку.

Головну обіцянку партія «Сила Людей» виконала 
шляхом впровадження онлайн-трансляцій засідань 
виконавчого комітету та сесій міської ради.

Пряма трансляція організована Силою Людей.

Шуменко Роман 
очолює виборчий 

список партії 
«Сила Людей»
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 � ХТО ВИНЕН І ЩО РОБИТИ?

 � БЕЗГОСПОДАРНІСТЬ

Соціум

ПРОБЛЕМНА «ПРОБКА» НА ВУЛ. БАБКІНА

ХТО ВІДПОВІСТЬ ЗА ЗРІЗАНІ ДЕРЕВА НА ВАТУТІНА?

 � До редакції звернулися мешканці міської 
багатоповерхівки, що на вул. Бабкіна, 12. Жаліються, 
що роками потерпають від надмірної кількісті автівок 
у маленькому дворі. «Вісті» побачили проблемну 
прибудинкову територію і вислухали нарікання.

Наталія ТОКАРЧУК, 
фото автора

До редакції газети звернулися 
мешканці 5-поверхового будин-
ку на вул. Ватутіна, 73 б. Причи-
на — зрубані дерева вздовж бу-
динку, що відділяли прибудин-
кову територію від дороги. За 
словами людей, ніхто не запи-
тував їх думки, а щоб уникнути 
сутичок, дерева зрізували в до-
щову погоду недільного ранку. 
Тому, поки мешканці побачили, 
що відбувається та вибігли на 
вулицю, було вже пізно. Журна-
ліст «Вістей» вивчав тему та спіл-
кувався зі сторонами конфлікту. 

Будинок справляє дивне вра-
ження: його під’їзди виходять не у 
двір, а прямо на дорогу. До вулиці 
з активним автомобільним рухом 
від виходу з під’їзду — всього кіль-
ка метрів. Раніше тротуар вздовж 
будинку відділяла від дороги сму-
га дерев, тепер на їх місці гола зем-
ля та будівельні матеріали — готу-
ються робити парковку. 

Мешканка будинку пані Вікто-
рія так пояснює ситуацію:

— Тротуар вздовж будинку дав-
но потребував благоустрою, як і 
територія з зеленими насаджен-
нями, під деревами постійно пар-
кувалися авто. Кілька днів тому у 
під’їздах з’явилися оголошення з 
проханням прибрати автомобілі, 
бо будуть проводитися ремонтні 
роботи. Жодної інформації про ви-

далення дерев не було озвучено. 
Я говорила з головою кооперати-
ву і він запевнив, що його дозволу 
чи погодження ніхто не запитував, 
так само не проводилися і збори. 
Ми обурені — ті дерева створю-
вали захист від дороги, зараз біля 
будинку голо і порожньо. Вважаю 
такі дії варварством.

З нею погоджується пані Ва-
лентина:

— Дерева посаджені мешканця-
ми будинку і ростуть там не один 
рік. Розмови про їх буцімто ава-
рійність не відповідають дійсно-
сті, аварійною можна було назвати 
лише стару абрикосу. Крім неї, ріс 

великий горіх, декоративні горо-
бини, берези, інші дерева, не старі 
і не хворі. Вирубувати все без ре-
альної необхідності, тільки через 
те, що комусь треба поставити ма-
шину, — ганебно. Неподалік, бу-
квально в кількох метрах, на вул. 
Ботанічній, є парковка. Але ж ні — 
треба поставити авто під вікном і 
милуватися ним, а не зеленню.

Депутат округу Катерина Шабан 
прокоментувала ситуацію:

— Розпочаті роботи мали здійс-
нюватися відповідно до розро-
бленого проекту, який передба-
чав облаштування тротуару та ви-
кладення плиткою місця для пар-

ковки. Наголошу: згідно проекту 
дерева мали залишитися. З го-
ловою кооперативу була розмо-
ва про те, що видалять лише два 
старих потенційно аварійних де-
рева. Таке ж завдання було вида-
не підряднику. 

Автор проекту пан Атаман-
чук спочатку запевнив журналіс-
та, що згідно проекту дерева мали 
залишитися, заявивши буквально: 
«Навіщо їх видаляти, вони не за-
важають». Але в ході розмови, діз-
навшись, що дерева вже зрубані, 
відмовився давати подальші ко-
ментарі та показувати проект, по-
радивши звернутися до управлін-
ня ЖКГ. За його словами, лише во-
но могло дати завдання на вида-
лення дерев.

Субпідрядник Вадим Олексі-
йович, робочі якого зараз працю-
ють на об’єкті, теж заявив, що де-
рева зрубані згідно розпоряджен-
ня ЖКГ. На запитання про проект 
відповів: «У проектній документа-
цій, наданій мені, жодного дере-
ва немає».

Управління ЖКГ вже традицій-
но відмовилося давати коментар, 
тому знайти «крайнього» так і не 
вдалося. 

Андрій Цвілюк, член виконко-
му Бориспільської міської ради:

«Згідно законодавства всі де-
рева міста (крім тих, що ростуть 
в приватних дворах) є власністю 
громади міста, тому, щоб видалити 

їх, на виконком повинні були вино-
ситися два рішення: спочатку — 
про створення комісії для оцінки 
стану дерев та їх відновної варто-
сті; потім, після обстеження — ви-
сновок, згідно якого дається/не да-
ється дозвіл на видалення. Можу 
запевнити, що питання дерев на 
Ватутіна, 73 б не виносилося на ви-
конком жодного разу. 

Я довгий час мешкав на вул. Ва-
тутіна, 72, і пам’ятаю дерева, які 
знищили. Вони не були ні стари-
ми, ні аварійними, думаю, що від-
новна вартість кожного станови-
ла від 20 до 30 тис. грн. Факт не-
законного видалення дерев та пи-
тання встановлення і притягнення 
до відповідальності винних осіб 
та сплати відновної вартості де-
рев буде виноситися на викон-
ком. Крім того, даним питанням 
має зайнятися відділ з контролю 
за благоустроєм, адже незакон-
не видалення дерев — порушен-
ня правил благоустрою, що пе-
редбачає адміністративну відпо-
відальність. 

Розмови про те, що будинок є 
приватним (кооперативним) і де-
рева теж перебували в приват-
ній власності, є маніпулятивни-
ми та такими, що не відповідають 
дійсності. Наразі на законодавчо-
му рівні відсутній порядок виді-
лення землі під житловими бага-
токвартирними будинками, тому 
вона належить місту. Якщо ж ні, то 
на якій підставі місто фінансує ро-
боти з благоустрою на приватній 
території?». 

Наталія ТОКАРЧУК

Прибудинкова територія справ-
ляє гнітюче враження: темний «ко-
лодязь» двору заставлений маши-
нами, зайнятий проїзд і підходи до 
під’їздів, стоянка заповнена вщент. 
Машина мережі «Епіцентр», що до-
ставляла меблі, довго намагалася 
під’їхати до під’їзду, але не змогла. 
Розлючений водій лаявся: «Такого 
я ще на бачив! Хіба можна будува-
ти будинок без нормального двору 
і парковки?». 

Мешканці, що зібралися на ім-
провізовані збори, в один голос 
говорять: «Допоможіть нам, бо не 
знаємо, до кого звертатися. Де-
путат округу Дмитро Гопанчук са-
моусунувся від проблем, ми його 
не бачили жодного разу за всю ка-
денцію».

«У мене чоловік інвалід, раніше 
вивозила його на вулицю подиха-
ти повітрям. Але вже рік він не був 
надворі. Каже: «Що там робити, між 
машинами сидіти й газами вихлоп-
ними дихати? Швидка у двір заїхати 
не може, пожежники у випадку не-

обхідності теж не заїдуть», — нарі-
кає пані Людмила.

«Власники машин теж заручники 
ситуації. Але і у людей немає місця, 
де посидіти, тому з подругами-пен-
сіонерами ходимо в Соцмістечко, 
там комфортно і тихо», — каже па-
ні Валентина.

Із нею погоджується пані Мар-
гарита. «Живу тут 12 років. Взимку 
в нас сніг не прибирається. Двір-
ник не може лавірувати поміж ма-
шинами, трактор теж заїхати не 
може через засилля машин. То-
му доводиться місити сніг нога-
ми, а як замерзає, перестрибува-
ти горби. Колись як упала, то ду-
мала, не піднімуся. За будинком є 
велика пуста територія – можна 
зробити велику стоянку, а двір за-
крити для авто. У багатьох власни-
ків машин є гаражі, але вони став-
лять їх біля будинку», — бідкаєть-
ся жінка. 

Мешканці будинку на вул. Баб-
кіна сподіваються, що хоча б пе-
ред виборами влада чи кандидати 
звернуть увагу на їхню проблему 
й знайдуть компромісне рішення. 

• 24 вересня у дворі багатоповерхівки в Дарницькому районі м. Київ згоріло три 
машини — пожежники не змогли потрапити у двір через припарковані там 
автомобілі. 

 � ДО ТЕМИ
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ЩАСЛИВА УЧИТЕЛЬСЬКА РОДИНА 
ІЗ СЕНЬКІВКИ

 � РОДИННА ІСТОРІЯ

Гість номера

Наталія ТОКАРЧУК, фото з 
сімейного альбому Ільченків

«Дружина моя нізащо не пустила 
б мене в редакцію, якби знала, що 
я збираюся про неї розповідати, 
тому довелося навіть фото з дому 
брати таємно, щоб не бачила. 
Знаю, що буде сваритися, та 
нічого, вже якось переживу, — 
сміється чоловік. — Я дійсно 
пишаюся дружиною, вона в мене 
молодець. Якщо вона йде на 
роботу, а діти вибігають зі школи, 
щоб її зустріти, або прибігають 
аж до двору, щоб із Катериною 
Яківною йти до школи, то це про 
щось говорить. І така любов і 
довіра при тому, що вона строга 
і навіть трохи жорсткувата. Але 
знаходить спільну мову і з дітьми, 
і з батьками. Ця робота дійсно її». 

Мала займатися 
сільським 
господарством, а 
стала вчителькою
Перша освіта та професія 
Катерини Ільченко не мали 
стосунку до педагогіки, 15 
років трудового стажу вона 
пропрацювала технологом на 
консервному заводі у Сеньківці. 

А як розпався колгосп, директор 
запропонував спробувати 
себе у школі. Отримала другу 
вищу освіту в Переяслав-
Хмельницькому педагогічному 
інституті. Так і працює донині 
педагогом, вже 25 років. 
Цього року Катерина Яківна 
святкуватиме 60-річний ювілей. 
Вона вже пішла була на пенсію 
та мала сидіти вдома або вести 
групу продовженого дня, але 
директор школи попросив знову 
взяти перший клас. «Відмовити 
дружина не могла, хоча вчителем 
працювати важко у будь-якому 
класі. А з першокласниками 
свої проблеми, вони ж зараз 
у 6 років до школи приходять, 
зовсім ще діти. Тому треба 
штанці застібнути, тому носа 
витерти, а той стоїть плаче, бо 
за мамою скучив. Поки їх усіх як 
клас збереш докупи, пройде як 
мінімум півроку. Інколи й сорочка 
змокне, і за день не присядеш. 
Тим більше, знаючи дружину, 
можу сказати, що вона будь-якій 
справі віддається на повну, не 
«волинить». Вона себе знайшла 
в школі, це її покликання», — 
говорить із гордістю чоловік. 
За словами Степана Ільченко, за 
останні рік-півтора вчительська 
зарплата суттєво збільшилася, 
разом із перевіркою зошитів, 
класним керівництвом, різними 
доплатами набігає до 8 тис.
грн, тому і фінансовий стимул 
працювати у вчителів є. Каже, 
нарешті на вчителя та його працю 
почали звертати увагу. 

Знайомились 
два рази
По тому, із яким захопленням 
чоловік розповідає про свою 
дружину, розумієш: кохає і 
цінує її досі. Степан Павлович 
у подробицях пам’ятає, як 
та за яких обставин вони 
познайомилися. Обоє 
вони із Черкащини, разом 
вчилися в Уманському 
сільськогосподарському 

інституті. Знайомство було в 
два етапи, з перервою в кілька 
років, згадує чоловік. Перша 
спроба була невдалою — 
каже, майбутня дружина тоді 
не зрозуміла його жартів і не 
виявила зацікавленості. Це 
було в 1977 році, коли Катерина 
була на першому курсі, а 
хлопець на другому. Другий раз 
познайомилися вже аж на 5 курсі, 
у гуртожитку. А після знайомства 
довго не чекали, зіграли весілля. 
Після інституту чоловіка 
направили в Чернігівську 
область, де він пропрацював 
рік до випуску дружини. 
ЇЇ направили у Сеньківку 
Бориспільського району, згодом 
туди перевівся і він. Молодим 
спеціалістам колгосп виділив 
житло, з того часу у селі родина 
мешкає вже 38 років. Мають 
двох дорослих доньок та двох 
онуків. Молодша донька Тетяна 
закінчила Київський інститут 
іноземних мов, викладає 
англійську мову в Борисполі, 
старша — правознавство в 
Дніпропетровському державному 
університеті, хоча мріяла колись 
про кар’єру в міліції.

Донька мріяла про 
погони і романтику 
професії
Юлія, яка теж святкуватиме День 
народження 1 жовтня, з родиною 
мешкає в Дніпропетровську, вона 
підполковник поліції. Колись 
мріяла про погони та справжню 
міліцейську роботу, але волею 
долі стала теж викладачем. 
Батько так згадує вибір доньки: 
«Жив поряд з нами в Сеньківці 
один дачник, підполковник 
міліції. Так доньці сподобалися 
його розповіді, що захотіла 
теж працювати у міліції. Вона 
закінчила школу з золотою 
медаллю, могла вибрати що 
завгодно, але ні. Впертою була. 
Прийшов я з нею по направлення 
до тодішнього начальника міліції 
Івана Кривошеї, мого гарного 
знайомого. Як побачила вона в 
прийомній секретарку в погонах 
та красивій формі, бачу, аж очі 
загорілись. А Кривошея каже: 

«Вам що, нема чого робити, куди 
ви дочку віддати хочете?». 20 
хвилин він розказував дівчині 
про жахи професії, доводив, що 
це страшна і не жіноча робота. 
Направлення так і не дав, сказав, 
що не хоче, щоб на цього потім 
усе життя ображалися. Але Юлія 
Ільченко була непохитною в 
своєму рішенні – довелося їхати 
брати направлення в Києві. 
Донька закінчила юридичний 
факультет університету МВС 
України, після закінчення 
навчання два роки пропрацювала 
в РВВС у Борисполі, з 
неблагополучними родинами 
та неповнолітніми. Сказати, 
щоб жалкувала, то ні. Але вірші 
писати перестала. На питання 
батька відповіла: «Тату, ну про що 
я буду писати? Як я приїжджаю 
на виклик, а там у дворі гуси 
порубані лежать, поряд жінка 
п’яна, а діти бігають брудні та в 
лахах?». 
Вже коли переїхала в 
Дніпропетровськ, знову почала 
писати, належала до Спілки 
поетів Дніпропетровщини. 
Після захисту кандидатської 
дисертації обрала викладацьку 
діяльність — нині вона доцент 
кафедри Держави і права 
Дніпропетровського державного 
університету. 

«Я проста людина»
Себе Степан Ільченко називає 
простою людиною. Жартома 
каже: «Мої дівчата вчительки, 
а я колгоспник». Чоловік 
пропрацював 25 років головним 
агрономом у колгоспі, після його 
розпаду і до теперішнього часу 
працює в газовому господарстві 
м. Бориспіль. 
За часів Союзу був депутатом 
районної ради. Згадуючи той 
період, розповідає: «Це було 
в часи, коли депутатство не 
цінилося. Тоді в депутати 
запрошували, навіть просили, 
зиску від того ніякого не було. 
Пам’ятаю, депутатами були 
колгоспники, робочі, бібліотекарі, 
голови сільрад, заступники 
директорів, головні агрономи 
тощо. 
Займались буденними питаннями: 
посівні, жнива, благоустрій… 
Тодішні депутати не мали 
можливостей і впливу нинішніх. 
Не було ніякого інтересу — ні 
фінансового, ні земельного. 
Депутат ніяк не міг вирішити 
власні чи чиїсь питання, не 
було таких важелів, як і поняття 
корупції чи лобіювання чиїхось 
інтересів. У кінці каденції нам всім 
вручили годинники і подякували 
за те, що плідно працювали на 
сесіях».

 � Мешканець Сеньківки Степан Ільченко завітав до редакції 
«Вістей» із наміром привітати дружину і доньок із подвійним святом 
— Днем народження, який 1 жовтня відзначатимуть дружина 
Катерина і старша донька Юлія, і Днем учителя — адже всі троє 
вчителюють. Ми були вражені повагою та любов’ю, з якими Семен 
Ільченко говорив про своїх трьох «дівчат», тому вирішили не лише 
поздоровити, а й написати про родину. Впевнені, що теплі слова 
чоловіка і батька стануть для іменинниць найкращим подарунком.

• Мати передала донькам талант до викладання.

• Родина Ільченків.
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БОРИСПІЛЬСЬКІЙ 
ЗОШ №7 – 50 РОКІВ!

 � ЗГАДУЄМО ІСТОРІЮ ТА АНАЛІЗУЄМО СЬОГОДЕННЯ ШКОЛИ-ЮВІЛЯРА

 � Вересень 1970 року для мікрорайону Промінь, УМБ -17 
та, мабуть, і для всього Борисполя позначився в календарі 
червоною датою. Адже погожого осіннього дня 50 років 
тому вперше гостинно відкрила двері для своїх вихованців 
Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7.

Святкова дата

На перехресті семи доріг, семи вітрів
Часів минулих, прожитих років
Є місце, де у всьому — незабутнє.
Країна, що народжує майбутнє.
В ній перше слово і вітання ,
В ній завжди зустріч і прощання.
Це оберіг дитинства,
Що ніколи не згаса.
У ньому нашого життя
Невичерпна душа!

Ковалі людських доль
У цих рядках відображена вся 

суть школи, її життя. Звісно, кожна 
людина має свою життєву стежину, 
плекає свої надії, творить подвиги, 
отримує поразки чи радощі. Але в 
певних місцях ці дороги сходять-
ся. Одним із таких є школа, де ма-
люки стають підлітками, а згодом 
перетворюються у чудову юнь, яка 
творить майбутнє наступних поко-
лінь. І вчителі спостерігають про-
тягом життя за цією зміною, стають 
свідками і водночас творцями ці-
лого історичного процесу розвит-
ку школи, суспільства, країни.

Альма-матер — це не тільки сті-
ни, а насамперед – дух, пам'ять, 
традиції наступних поколінь. Це 
педагоги в першу чергу. Ковалі 
людських доль, які щодня пере-
ступають поріг рідної школи, сію-
чи зерна доброго, розумного, віч-
ного. Це ті, кого вже немає сьогод-
ні з нами, але котрі завжди живуть 
у пам’яті учнів та колег. Вчителі - 
ветерани праці, для яких найви-
ща нагорода в житті – успіхи ко-
лишніх вихованців, їх щирі слова 
подяки. Одні навчали, інші навча-
лися. Без минулого немає майбут-
нього: обов’язком нинішніх учнів 
та вчителів є не лише берегти, а й 
примножувати історію школи, пе-
редавати досвід із покоління в по-
коління.

Бориспільська кузня 
кадрів

Піввікова історія Бориспільської 
ЗОШ №7 — славна, творча, яскра-
ва. Адже саме її називають «куз-
нею кадрів» у Борисполі. Тут по-
чинали свій трудовий шлях вчи-
телі, які стали директорами та за-
ступниками директорів інших шкіл 
міста; вчителі-новатори, котрі при-
множують освітянську славу об-
ласті зокрема та країни загалом. 
Освітяни школи пишаються тим, 
що в її стінах розпочав свою твор-
чу педагогічну діяльність міський 
голова Федорчук А.С. – за фахом 
вчитель історії, заступник міського 
голови з гуманітарних питань Па-
сенко Л.В. — вчитель географії, го-
лова профспілки вчителів міста Ні-
кітко Т.В. — вчитель хімії. А також 
— колишні директори, заступни-

ки директорів міських шкіл, вчи-
телі-новатори: Бойко П.В., Бистра 
Л.Г., Свінкова А.А., Клязьміна С.А., 
Пилипенко Н.Н., Жукова С.О., Но-
восад Л.Г. та багато інших.

Протягом цих 50 років змінюва-
лися покоління учнів, оновлював-
ся педагогічний колектив, один 
директор змінював іншого, але 
незмінними залишалися вимогли-
вість і турбота, прагнення доско-
налості у навчанні й вихованні, 
створення затишку й поповнення 
матеріальної бази.

Кожен директор вніс 
щось своє у заклад

Діяльність директорів — це ціла 
епоха в житті школи, її історія. Так, 
перший директор школи Воробей 
М.В. працював над створенням ко-

лективу, формуванням традицій 
школи; Гуль І.Д. в основу своєї ро-
боти ставив піднесення методич-
ної грамотності кожного вчителя 
та роботу колективу на результат; 
Швець В.Ф., продовжуючи і розви-
ваючи надбання своїх попередни-
ків, внесла елементи етики, есте-
тики, любові до рідного слова; Би-
стра Л.Г. зуміла налагодити шеф-
ські зв’язки з усіма навколишніми 
підприємствами (на той час це бу-
ло в тренді); саме при Білані В.І. на-
ша школа відкрила перший у мі-
сті комп’ютерний клас і разом із 
атестатами учні отримували ди-
пломи «Оператор комп’ютерного 
набору». Пліч-о-пліч з Біланем В.І. 
працювала тоді заступником ди-
ректора, а з 2003 року — директо-
ром школи Михайлюк Г.П.

Три роки поспіль вчителі шко-
ли були переможцями обласного 
конкурсу «Вчитель року». Яскрави-
ми зірочками на педагогічному не-
босхилі стали переможці обласно-

го конкурсу Самойленко М.І. , Па-
сенко Л.В., Крилач К.І., Новосад Л.Г. 
І сьогодні стіни коридорів школи 
прикрашає панно, написане вчи-
телем образотворчого мистецтва 
Іщук Г.Я., як згадка про надзвичай-
но талановитого вчителя.

На все життя випускники збе-
режуть у пам’яті уроки трудового 
навчання Кіптенка В.І. та Ткач В.Ф. 
Виставкові роботи їх учнів мали 
успіх у місті та області. 

7-ма школа – новатор 
у багатьох питаннях

Школа пишається відзнаками 
й дипломами Всеукраїнських ви-
ставок педагогічних досягнень за 
впровадження експерименту «Осо-
бистісно–зорієнтоване навчання та 
виховання» під керівництвом відо-
мого науковця Киричука В.О. Тепер 
це вже затверджена МОНом основа 
навчально-виховного процесу для 

шкіл України. ЗОШ 7 стояла у витоків 
цього новаторства. Це заслуга, без-
умовно, Келлер Г.В., заступника ди-
ректора на той час, та Ємєліної Л.В., 
практичного психолога.

Реалізуючи авторську програму 
директора школи Михайлюк Г.П. 
«Здоров’я через освіту», за спри-
яння міського голови Федорчука 
А.С., у школі було вперше в місті 
відкрито тренажерний зал, впро-
ваджено посаду масажиста для ді-
тей з відхиленнями опорно-рухо-
вої системи, уроки здоров’я.

У малої школи – 
великі досягнення

Сьогодення вимагає нових ре-
зультатів, починань, ініціатив. Не-
великий колектив закладу здатен 
подолати всі виклики часу. Незва-
жаючи на те, що важко конкуру-
вати зі школами-гігантами, де по-
над півтори тисячі учнів, колек-

тив ЗОШ №7, що складається із 
477 школярів та 35 вчителів, за-
ймає гідне місце в освітянській га-
лузі міста.

Щороку учні школи займають 
призові місця на міських та облас-
них етапах Всеукраїнських олімпі-
ад з базових наук, Всеукраїнських 
творчих конкурсах.

Щорічно біля 80 учнів школи 
стають є переможцями та призе-
рами міських змагань, конкурсів, 
олімпіад. Це 17 % від загальної 
кількості учнів школи. Маленька 
школа є конкурентоспроможною 
серед всіх шкіл міста. Претенден-
ти на отримання золотої чи срібної 
медалі підтверджують свої знання 
при складанні ЗНО.

Кістяк ЗОШ №7 – її 
корифеї

Особливих успіхів на рівні мі-
ста, області, України щороку дося-

Совівська Алла Анатоліївна.Кучинська Марія Данилівна.
• Кращі вчителі:•  Директор школи 

Михайлюк Ганна Павлівна.

•  Невеликий колектив закладу здатен подолати всі виклики часу. 

Ярмоленко Лілія Володимирівна.
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гають вихованці Кучинської М.Д. 
— вчителя української мови та лі-
тератури, Ярмоленко Л.В. — вчи-
теля німецької мови, Совівської 
А.А. — вчителя історії. Школа-юві-
ляр пишається творчими колега-
ми Кузьменко С.Д , Лоборчук Н.П., 
Дехтяренко Н.М., Ломаки С.В., Сам-
чук Н.О., Замліло Н.Г., Войтенко С.В, 
Виноградною С.В., Дьоміною С.О., 
Журавлем Н.П., Кенсом А.В., Гуч-
ко А.М., Мосьондз І.В., Семенчуком 
В.М., Бібік З.В., Липовецькою Н.О.

Завжди пам’ятають випускники 
своїх класних керівників Гусак Т.Г., 
Онищенко В.М, Камінську В.В., Ці-
вун М.О. Заклад радіє успіхам мо-
лодих колег Пасічко В.М., Іванен-
ко Ю.В., Крупіною К.В., Скопич А.О.

Наставниками для молодих 
вчителів є Путіліна Л.І., яка з пер-
ших днів заснування школи пра-
цює вчителем початкових класів, 
та Недождій М.Г., що виховала не 
одне покоління за 47 років педа-
гогічного стажу. Пишається сво-
їми випускниками, що поверну-
лися до школи вже вчителями й 
продовжують її традиції: Янчен-
ко В.В. — вчителькою початкових 
класів та Ільїною Я.Ю. — практич-
ним психологом.

Такі різноманітні й 
насичені будні

За ініціативи директора, за скла-
деними договорами на базі школи 
працюють гуртки від Будинку ди-
тячої творчості, спортивних клу-
бів, Центру туризму: «Умілі руки», 
таеквондо, футбол, «Юні туристи», 
хореографія.

Учителі школи активно ведуть 
позакласну роботу з учнями в 
гуртках спортивного напрямку, 
вокалу, художнього читання, дра-
матичного та фольклорного спря-
мування.

У школі в 2020-2021 н.р. діє п'ять 
груп продовженого дня, які орга-
нізовано на три ставки вчителів 
для того, щоб забезпечити потре-
бу сімей у зайнятості дітей почат-
кової школи не тільки підготовкою 
домашнього завдання, а й різними 
видами позакласної роботи.

У школі створені належні сані-
тарно-гігієнічні умови та харчуван-
ня учнів із дотриманням виконан-
ня норм харчування. Школа одні-
єю з перших запровадила вимо-
ги НАССР.

За сприяння директора у школі 
активно працює учнівське само-
врядування.

На перепони не 
зважають

Незважаючи на те, що два роки 
поспіль були вакантними посади 
заступника директора з виховної 
роботи та педагога-організатора, 
директор Михайлюк Г.П. спряму-
вала зусилля колективу, класних 
керівників та учнівського само-
врядування на проведення різ-
нопланових акцій, виставок, кон-
курсів, змагань. Жодного міського 
заходу не відбулося без участі уч-
нів школи №7, де вони отримува-
ли переможні та призові місця за 
висадку дерев, прибирання тери-
торії біля озера, допомогу людям 
похилого віку, роботу зі збору про-
дуктів для воїнів АТО та виготов-
лення для них подарунків, листі-
вок, маскувальних сіток.

У ногу з часом
Колектив вчасно реагує на ви-

клики сьогодення. Так, на сьогод-
ні школа успішно реалізує вимоги 
НУШ. Особливу увагу в колективі 
звертають на самоосвіту та мето-
дичну грамотність кожного вчи-
теля. Для забезпечення якісного 

викладання предметів проводять-
ся методичні семінари-практику-
ми, практикується наставництво, 
звертається увага на облаштуван-
ня кабінетів початкової школи від-
повідно до вимог НУШ.

Епідемія СОVID-19 активізувала 
роботу колективу зі впровадження 
елементів дистанційного навчання.

Ця школа єдина в місті запрова-
дила екстернатну форму навчан-
ня. Для роботи з дітьми, що вима-
гають особливих освітніх потреб, 
створено соціально-педагогічну 
службу, обладнано сенсорну кімна-
ту, де під керівництвом психолога 
Ільїної Я.Ю. та логопеда Кузнєцової 
З.С. відбуваються заняття із дітьми.

Активно ремонтується 
й поновлюється

Особлива увага приділяється 
збереженню та поновленню ма-
теріальної бази школи. Міський 
голова Федорчук А.С., заступник 
міського голови Пасенко Л.В., на-
чальник управління освіти і на-
уки Павленко Т.В. глибоко розу-
міють потреби школи і тому що-
річні клопотання Михайлюк Г.П. 
перед міською радою та управ-
лінням освіти знаходять підтрим-
ку й реалізацію.

За останні роки школа засяяла 
новими пластиковими вікнами, у 

класах — тепло й затишно завдяки 
втіленій у життя міській програмі 
з утеплення приміщень навчаль-
них закладів. Класні кімнати світлі, 
діти не псують зір, бо впровадже-
но енергозберігаючу технологію, 
завдяки якій замінено всі світиль-
ники. У школі зроблено капіталь-
ний ремонт харчоблоку, що дає 
можливість запровадити вимоги 
НАССР та забезпечити учнів здо-
ровим харчуванням, використо-
вуючи приготування нових, ори-
гінальних, смачних страв за реко-
мендаціями трендового кулінара 
Клопотенка.

Туалети обладнано системою 
вентиляції, встановлено пожежну 
сигналізацію та блискавкозахист, 
зроблено капітальний ремонт од-
ного з підвалів школи, відкрито 
два спортивних поля (одне — зі 
штучним покриттям). Подвір’я 
школи має ігровий, тенісний, тре-
нажерний майданчики.

У жовтні 2020 року розпочнеть-
ся капітальний ремонт спортивної 
зали, а на черзі — капітальний ре-
монт тиру, підвальних приміщень 
та коридорів школи.

Будні, сповнені 
творчістю

Колектив, батьки, учні вдячні 
міській владі за створені умови 

для навчання та виховання.
Традиції школи, започатковані 

ще 50 років тому, школа з гідністю 
продовжує: це патріотичне вихо-
вання, виховання моральних яко-
стей, естетичне виховання, все-
бічний розвиток дитини. Пізнають 
рідний край: пізнавальні поїздки, 
туристичні походи в Карпати, екс-
курсії по Києву, області, Україні — 
все це сьогодні актуально, як і 50 
років тому. Завдяки «безвізу» гру-
пи дітей бувають тепер і за кор-
доном.

Щоб запалити учнів, треба го-
ріти самим. Заряд енергії, натх-
нення, добра вчителі отримують 
на своїх вечорах, поїздках, зма-
ганнях, конференціях. Жоден за-
хід, як вчительський, так і учнів-
ський, у місті не обходиться без 
участі ЗОШ 7. А життя вирує, за-
хоплює, активізує до участі що-
тижня!

Школа готова до щоденної кро-
піткої роботи, до буднів, які спов-
нені творчості.

У нас, у вчителів, кожен день до 
обрію важкий,

Але по вінця в нім стрімкої повені ,
Бо душі заростають, мов стежки,
Якщо вони нікуди не спрямовані.
Душа вчителя ніколи не зміліє, 

бо вона плекає майбутнє. У всі віки 
хай святиться ім'я Вчителя. Низь-
кий вам уклін, вчителі! З ювілеєм, 
рідна ЗОШ №7!

•  Школа — новатор у багатьох питаннях. •  Успішно реалізуються вимоги НУШ. 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, ОСВІТЯНИ БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ, 
ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НИНІ Й ПРАЦЮВАЛИ У ПОПЕРЕДНІ РОКИ!

Бажаємо кожному міцного здоров’я 
від чистих джерел, 
Втілення нових ідей і задумів, творчої 
наснаги, життєвої енергії.
Хай у житті вашім буде осінь тепла і 
золота, 
Нехай у гості їдуть завжди діти і онуки, 
Хай сміх і радість на подвір’ї не стиха. 
Бажаємо довгого і щасливого життя, 
Нехай доля завжди усміхається усім нам!

Особливі вітання тим фахівцям, які 
довго трудяться на педагогічній 

ниві, а саме: Валентині Іванівні 
Мудровській (30 років педстажу), 
Леоніду Григоровичу Гриценку (50 
років педстажу), Світлані Павлівні 
Сьомак (40 років педстажу), 
Галині Ігорівні Петренко ( 40 років 
педстажу), Віктору Івановичу 
Кравцову (понад 35 років педстажу), 
Корніяці Михайлу Яковичу і нинішнім 
педагогам району під керівництвом 
Каськіва Миколи Ігоровича. 
Із найкращими побажаннями 
сільські вчителі, вихователі та 
завідуючі ДНЗ району (які працювали 
в 90-х та 2000-х р.р.) 

Щиро вітаємо вас із нашим спільним професійним святом — Днем учителя!
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«РОБИМО ВСЕ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ РАЙОНУ 
БУЛИ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ВСІМ НЕОБХІДНИМ ДЛЯ НАВЧАННЯ»

МОЛОДИЙ ТА ІНІЦІАТИВНИЙ ОЧІЛЬНИК РАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ НА ПОСАДІ 
ДОСИТЬ КОРОТКИЙ ТЕРМІН, ПРОТЕ ЙОГО ЗДОБУТКАМ І ДОСЯГНЕННЯМ У РОБОТІ МОЖНА 
ПОВЧИТИСЯ І СТАРШИМ КОЛЕГАМ-КЕРІВНИКАМ.

МИКОЛА 
КАСЬКІВ:

Юлія ГАМАН

— Миколо Ігоровичу, скільки 
років ви очолюєте освіту райо-
ну? Не шкодуєте, що свого ча-
су погодилися на таку пропо-
зицію?

— Начальником відділу осві-
ти мене призначили в 2017 році. 
Це стало певним випробуванням, 
треба було вникати в нові напрям-
ки, вивчати незнайомі питання. 
Проте жодного разу я не пошко-
дував про свій вибір, адже якраз 
серед освітян я знайшов однодум-
ців. Завдяки колегам, які підтри-
мували й допомагали, вдалося об-
рати правильну стратегію роботи. 
Таким чином, ми не тільки не втра-
тили здобутих раніше позицій, а 
й змогли внести позитивні зміни 
в організацію діяльності закладів 
освіти. 

— Що нового і ефективного за 
роки керівництва Миколи Кась-
ківа з’явилося в освітніх закла-
дах?

— Чимало. Ми створили район-
ний інклюзивно-ресурсний центр 
для організації навчання дітей із 
особливими потребами, адже це 
найбільш вразлива категорія ді-
тей, яка потребує постійної уваги. 
Наш ІРЦ повністю забезпечений 
необхідним медичним та навчаль-
ним обладнанням, збудовано спе-
ціальний ігровий майданчик, а 
найголовніше – з дітьми працю-
ють кваліфіковані спеціалісти.

На сьогодні у нас у районі функ-
ціонують два опорні навчальні за-
клади: ОНЗ «Вороньківський НВК» 
з Кийлівською філією та ОНЗ «Ща-
сливський НВК» з Пролісківською 
філією. До їх складу входять ліцей, 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступе-
нів та групи дитячого садка. 

Із метою запровадження Концеп-
ції реалізації державної політики у 
сфері реформування загальної се-
редньої освіти «Нова українська 
школа» в закладах освіти створено 
нове освітнє середовище.

Ми намагаємося зробити все 
для того, щоб заклади освіти бу-
ли забезпечені всім необхідним 
для здійснення освітнього про-

цесу. Наші потреби добре зна-
ють у Бориспільській районній 
раді та райдержадміністрації. То-
му завжди йдуть назустріч і виді-
ляють необхідні кошти. Так, цьо-
го року проведено закупівлю ме-
блів (1000 одномісних учнівських 
комплектів, шафи для зберігання 
засобів навчання, меблі для зон 
відпочинку) на суму 3601,372 тис. 
грн (3376,841 тис. грн з місцево-
го бюджету та 224,531 тис. грн ос-
вітньої субвенції), інтерактивно-
го та комп’ютерного обладнання 
(43 мультимедійні комплекти, 26 
ламінаторів, 45 документ-камер, 
101 планшет) на суму 4529,219 
тис. грн (місцевий бюджет), засо-
бів навчання на суму 889,072 тис. 
грн (місцевий бюджет). Звичайно, 
в процесі роботи з’являються нові 
потреби. Поки що тільки в мріях 
3D-принтери, планшети для кож-
ного учня тощо. 

— Якими здобутками освітян 
та їхніх учнів пишаєтеся? Когось 
із них виокремити хочете?

— На мою думку, важко виділи-
ти когось одного чи кількох. У ра-
йоні дуже сильний директорський 
корпус, який формувався роками. 
Більшість – досвідчені керівники. 
Тому молодих директорів завжди 
є кому підтримувати, а їм є в ко-
го вчитися. Проте щороку до Дня 
працівників освіти ми визначає-
мо кращих із кращих для нагоро-
дження. Адже рівняння на успіш-
них, які досягли високих професій-
них результатів, є мотивацією для 
молодих, а для керівника – стиму-
лом для відзначення, підтримки, 
збереження кадрового потенціалу.

Цього року вручаємо близько 
150 відзнак (від міністерського рів-
ня до рівня управління гуманітар-
ного розвитку). Зокрема, Подяку 
МОН отримує Гриценко Н.І., Заслу-
жений учитель України (ОНЗ «Во-
роньківський НВК»), Рябус В.А. (Ве-
ликоолександрівська ЗОШ), Гарна-
га Н.Б. (ОНЗ «Щасливський НВК»). 
Відзначено керівників обласних 
майстер-класів Йовбака Ю.Ю, Гу-
чок Т.В. (ОНЗ «Щасливський НВК»), 
Пилипчук О.І. (Вишенська ЗОШ), 
Подобед Ю.Л. (Кучаківська ЗОШ); 

відзнаки Київської обласної ради 
отримають Гриценко Л.Г. (РМК), 
Бойчук Ю.С. (Великоолександрів-
ська ЗОШ). До відзнаки «За заслу-
ги перед громадою» представле-
ні Безруков Л.Д., Рябчук І.В., Ря-
бус О.П., Кравцов В.І., Сьомак С.П. 
і список, звичайно, ще довго мож-
на продовжувати… 

Також хочеться назвати хоча 
б кілька прізвищ найактивніших 
учасників Всеукраїнських учнів-
ських предметних олімпіад: Про-
тивень Олег та Чарнюк Максим 
(ОНЗ «Щасливський НВК») вибо-
роли по два І місця на обласному 
етапі; по дві обласні відзнаки (дру-
гі-треті місця) отримали Подільчук 
Анна-Марія, Гуренко Роман, Купрі-
янчук Андрій (ОНЗ «Щасливський 
НВК»); Мирончук Дмитро (Глибоць-
ка ЗОШ). 

Звичайно, до таких перемог ді-
тей вели вчителі. Найбільше пере-
можців підготували Торбін Надія 
Володимирівна, Остапець Воло-
димир Степанович, Коваль Альо-
на Михайлівна, Бондаренко Інна 
Миколаївна, Дуденко Людмила Ва-
силівна, Микитюк Олена Олексан-
дрівна (ОНЗ «Щасливський НВК»), 
Шарапа Валентина Григорівна (Гір-
ська ЗОШ), Слезіна Наталія Мусі-
ївна (ТОВ «НВК «Золоче»), Колес-
ник Інна Олександрівна (Кучаків-
ська ЗОШ).

Щороку наші учні показують 
досить високі результати і в між-
народних та всеукраїнських мов-
но-літературних конкурсах. Так 
і цього року Білоус Дарія та Ка-
менєва Ніколь, учениці Мирнен-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів, виборо-
ли І місце на ІІІ (обласному) етапі 
ХІХ Всеукраїнського конкурсу уч-
нівської творчості, присвяченого 
Шевченківським дням (вчитель Лу-
пан Наталія Миколаївна).

Варто кілька слів сказати й про 
ЗНО. Серед наших випускників 
немало тих, хто отримав висо-
кий бал: Мешко Владислава (ОНЗ 
«Вороньківський НВК) – 200 балів 
з біології; Чарнюк Максим (ОНЗ 
«Щасливський НВК») – 199 балів 
з математики та 197 з української 
мови; Онофріюк Дмитро (ОНЗ 
«Щасливський НВК») – 198 балів 
з англійської мови; Саранча Анас-
тасія (ОНЗ «Щасливський НВК») – 
194 бали з англійської мови; Ми-
китюк Анастасія (ОНЗ «Щаслив-
ський НВК») – 190 балів з україн-
ської мови.

— Як оцінюють освіту нашого 
району на рівні області?

— Бориспільський район вже 
багато років поспіль серед кра-
щих у області за результатами Все-
українських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів. Так і цьо-
го року: з 65 учасників олімпіад 47 
учнів стали переможцями облас-
ного етапу. Маємо 7 перших місць, 
11 других та 29 третіх. Найвищі ре-
зультати учні показали з матема-
тики, англійської мови, фізики, ас-
трономії, досить добрі показники 

також із інформатики (програму-
вання), інформаційних технологій, 
історії та правознавства.

— Що скажете своїм колегам 
напередодні Дня працівників 
освіти?

— Хочу сказати, що професія 
вчителя – одна з найскладніших, 
але водночас і одна з найвагомі-
ших. Адже саме на педагогів по-
кладено велику місію – виховувати 
громадянина, який всім серцем та 
душею любить рідну землю і гото-
вий повсякчас боронити її свобо-
ду та незалежність. В чисті дитячі 
душі вчителі закладають ті цінно-
сті та світоглядні орієнтири, які ви-
значатимуть долю нашої держави.

Спільними зусиллями ми реалі-
зуємо нашу мету – забезпечуємо 
доступну та якісну освіту кожному 
громадянину, формуємо нове по-
коління громадян, створюємо на-
лежні умови для розвитку та само-
реалізації особистості.

Тому в ці передсвяткові дні бажаю 
вам, шановні колеги освітяни, від-
чуття повноти й неповторності жит-
тя, творчих сил, щастя й людської 
шани, невичерпного натхнення, 
міцного здоров’я. Нехай кожен ваш 
день розпочинається усмішкою, а 
завершується відчуттям задоволен-
ня, освячується любов’ю до дітей, 
радістю від вашої праці, а серце зі-
грівається щирою вдячністю батьків 
і ваших вихованців. Зі святом!

• У Бориспільському районі функціонує 20 закладів 
загальної середньої освіти (16 ЗОШ І-ІІІ ступенів, 1 
ЗОШ І ступеня, 1 НВО «ЗОШ І ступеня – дитячий садок», 
2 опорних навчальних заклади НВК «ліцей-ЗОШ І-ІІІ 
ступенів – дитячий садок») та 22 заклади дошкільної 
освіти, крім того дошкільні групи працюють в 1 НВО та 
2 НВК.

•  У ЗЗСО цього року навчається 7657 учнів у 353 класах; 
працюють 648 педагогічних працівників.

• 1 вересня до шкіл прийшло 845 першокласників (40 
класів).

• У ЗДО створено 104 групи, в яких навчається 2782 
дошкільники. Освітній процес забезпечують 246 
педагогів, 185 осіб обслуговуючого персоналу.

• На території району також працює 1 приватний заклад 
— ТОВ «НВК «Золоче», в якому 60 школярів та 30 
дошкільнят.

 � ЦІКАВО ЗНАТИ
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 � СЛУЖИТИ ЛЮДЯМ

 � ОЦЕ ТАК!

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ 

КОМЕНТАРІ, ПРОПОЗИЦІЇ, 
БЕРІТЬ УЧАСТЬ В 

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ

WWW.I-VISTI.COM

ВІЙСЬКОВИЙ МЕДИК ВІТАЛІЙ СИЧОВ: 
«ВЕЛИКА ХІРУРГІЧНА ОПЕРАЦІЯ В УМОВАХ 2014 РОКУ – ЦЕ 
ВЕЛИКИЙ РИЗИК ЯК ДЛЯ ПОРАНЕНОГО, ТАК І ДЛЯ ЛІКАРЯ»

• Народився 25 серпня 1985 року у Борисполі.
• Навчався у НВК «Гімназія «Перспектива»– 

ЗОШ І-ІІ ступенів» імені Володимира 
Мономаха.

• Вступив до Національного медичного 
університету імені Олександра Богомольця. 
3-річну інтернатуру проходив у Київській 
лікарні №4, там і залишився працювати 
лікарем-хірургом. З початком бойових дій на 
Сході, у березні 2014 року, мобілізований до 
лав Збройних сил України. Після закінчення 
терміну мобілізації працює цивільним 
лікарем у Головному військовому клінічному 
госпіталі. 

• Проживає в місті Бориспіль, одружений. 
З дружиною – лікарем-невропатологом 
Бориспільської центральної районної 
лікарні – виховують дочок Софію та Соломію. 

 � ДОСЬЄАнна ГУДЗЬ, фото з сімейного 
архіву Віталія СИЧОВА

Сьогодні Віталій Сичов 
проживає в місті Бориспіль 
й працює лікарем-хірургом 
у Національному військово-
медичному клінічному 
центрі «Головний військовий 
клінічний госпіталь». Шість 
років тому він виконував 
свій обов’язок на посаді 
начальника медичної служби 
батальйону 72 окремої 
механізованої бригади 
імені Чорних Запорожців 
і врятував життя сотні 
бійців. У березні 2014 року 
лікаря-хірурга Київської 
міської клінічної лікарні 
мобілізували до Збройних сил 
України. Влітку того ж року в 
Червонопартизанську (зараз 
— м. Вознесенівка) східної 
частини Луганщини Віталій 
Сичов надавав медичну 
допомогу бійцям бригади, 
супроводжуючи колони.

Про події того літа наш герой 
говорить дещо схвильовано. Це 
не дивно, адже нестача медиків 
на полі бою – нагальна проблема 
у 2014-му. У батальйоні Віталія 
Сичова було лише троє фахівців, 
у такій ситуації слід було діяти 
швидко й ефективно. Тому в 
першу чергу ініціювали життєво 
необхідні для підрозділу заходи. 
Зокрема, проводили навчання 
з першої домедичної допомоги 
з бійцями. Ще дев’ятеро в 

батальйоні пройшли в бойових 
умовах курси з домедичної 
допомоги та отримали спеціальні 
санітарно-медичні сумки. Також 
на кожну машину виділили 
американську волонтерську 
аптечку. Розробили точки і 
маршрути евакуації. Все це потім 
допомагало рятувати життя 
бійцям, а досвід начальника 
медичної служби батальйону 
пізніше брали до уваги й інші 
підрозділи на передовій. 
Завданням Сичова було 
надання першої медичної 
допомоги пораненим бійцям. 
Хоча, за його словами, перша 
меддопомога на полі бою 
– це завдання фельдшера, 
медичної сестри, які далі 
мають передавати пораненого 

до евакуації машинами з 
лікарськими бригадами. Віталій 
Сичов упевнений, що місце 
кваліфікованого лікаря – не 
на передніх рубежах оборони. 
Зокрема, для хірурга слід 
створити належні умови для 
проведення операцій, з ним 
має працювати анестезіолог. 
Велика хірургічна операція в 
умовах 2014-го – це великий 
ризик як для пораненого, так і 
для лікаря. Але на передовій на 
початку бойових дій усі лікарі, 
незалежно від кваліфікації, – 
хірург, травматолог – надавали 
домедичну допомогу. «На 
місці вирішували, що робити з 
пораненими далі. Ситуації були 
різні – бойові машини піхоти 
наїжджали на фугас, тривали 

обстріли з різних видів зброї та 
техніки», – згадує лікар.
Так, під час однієї з поїздок у 
лікаря було одночасно семеро 
поранених у батальйоні, які 
підірвалися на фугасі, коли 
перебували в БМП. «Усі мали 
ушкодження різного ступеня. 
На щастя, ми були поруч, 
почули вибух. Підбігаємо – 
семеро стікають кров’ю. Там 
уперше довелося сортувати 
поранених, миттєво вирішуючи, 
кому надавати допомогу 
першочергово, а кому – вколоти 
знеболювальне. З’ясовували, 
у кого є небезпека для життя, 
хто зможе дочекатися евакуації. 
Легкопоранені лишилися під 
наглядом лікарів-санітарів, які 
надавали домедичну допомогу», 

– розповідає лікар.
Колеги та вдячні бійці говорять 
про нього: «Кулі свистять, а він 
продовжує «шити». Мати Віталія 
Наталія Сичова про події 2014 
року каже наступне: «Все життя 
дякуватиму ангелам за те, що 
він живий. Знаю, що хлопці 
підрозділу із вигуками: «Док, я 
прикрию» – давали можливість 
залишатись живим моєму 
синові, давали можливість йому 
рятувати життя пораненим. 
Хлопці вірили і знали: мій син 
їх врятує. Тому у вирішальні 
моменти ризикували. Шана 
медикам!»
Про безцінну роботу медиків, 
зокрема нашого героя, йдеться 
в документальному фільмі 2015 
року «Я – Док».

СИСТЕМА ВОДОПОНИЖЕННЯ НА 
ВУЛ. МОМОТА НЕ ВИТРИМАЛА ДОЩУ
Ілона НЕГОДА, фото автора

Півтора роки тому зроблене 
водопониження на вул. 
В.Момота (в т.ч. на території НВК 
ім. К.Могилка), не витримало 
невеликого осіннього дощу. 
Частина дороги до школи та 
половина стадіону залиті водою. 
Нагадаємо, для прийому дощових 
вод був прокладений зливовий 
колектор, насосна станція працює 
в автоматичному режимі. Згідно 
тендерної документації вартість 
робіт «Водопониження та захист 
від підтоплення території ЗОШ по 
вул. В.Момота, 1 в м. Бориспіль 
Київської області» вартувала 1 
мільйон 102 тис. 709 грн. Роботи 
виконувало столичне ТОВ СПМК 
«Спец Монтаж-3». У лютому 2020 
р. об’єкт було передано на баланс 
КП «ВУКГ». 
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ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з 
вивезення побутових відходів (тверді: папір та картон, полімери, 
скло) на території  міста Борисполя з контейнерних майданчиків 
від багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків
Лот № 1
1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: 
Виконавчий комітет Бориспільської міської рада, 08301, Київська 
область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72.
2. Підстава для проведення конкурсу: Рішення виконавчого 
комітету Бориспільської міської ради від «02» березня 2020 
№ 159 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця 
послуг з вивезення побутових відходів (тверді: папір та картон, 
полімери, скло) на території міста Борисполя», та протокол 
від 24 вересня 2020 року № 8 засідання конкурсної комісії з 
визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів 
(тверді: папір та картон, полімери, скло) на території міста 
Борисполя. 
3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер 
телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання 
послуг з вивезення побутових відходів:
Місце: 08301, Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський 
Шлях, 72, каб. 305, тел. (04595) 6-18-28.
Час:11:00 за київським часом «05» листопада 2020 року.
Прокопчук Лариса Петрівна – секретар конкурсної комісії, 
головний спеціаліст відділу з питань комунальної власності та 
житлово-комунального господарства головного управління 
житлово-комунального господарства виконавчого комітету 
міської ради, тел. (04595) 6-18-28.
4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
4.1. Наявність матеріально-технічної бази, технічний стан 
якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально 
обладнаних транспортних засобів для вивезення побутових 
відходів, здійснювати щоденний контроль за технічним станом 
транспортних засобів власними силами, виконання регламентних 
робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально 
обладнаних транспортних засобів, підтримання належного 
санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів.
4.2. Вартість надання послуги з вивезення побутових відходів.
4.3. Досвід роботи на території України з надання послуг з 
вивезення побутових відходів.
4.4. Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.
4.5. Забезпечення контейнерами для роздільного збирання 
побутових відходів, об’ємом від 1,1 м3 до 1,5 м3 на всіх 
контейнерних майданчиках міста Бориспіль, а саме:
4.5.1. синій контейнер з написом «Папір та картон»;

4.5.2. жовто-зелений контейнер з написом «Полімери та Скло».
5. Характеристика території де повинні надаватися послуги з 
вивезення побутових відходів:
5.1. Послуги з вивезення побутових відходів (тверді: папір та 
картон, полімери, скло) повинні надаватись на території міста 
Бориспіль з контейнерних майданчиків.
5.2 Протяжність міських доріг 269 км, із них 258 км з твердим 
покриттям.
5.3. Місце поводження з відходами (видалення відходів та їх 
захоронення) на території міста відсутні.
5.4. Найближчий полігон із захоронення відходів знаходиться 
на землях Глибоцької сільської ради Бориспільського району 
Київської області на відстані 4-7 км від міста Борисполя.
6. Характеристика об’єктів утворення побутових відходів:

Примітка: 
у разі потреби отримання додаткових роз’яснень щодо 
характеристики багатоквартирних будинків (за адресами) 
залежно від наявності видів їх благоустрою, учаснику конкурсу 
необхідно звернутися з письмовим клопотанням до конкурсної 
комісії;
перелік об’єктів не є остаточним, та може змінюватись протягом 
дії договору на надання послуг;
графіки вивозу побутових відходів погоджуються з Замовником 
при укладанні договору.
7. Характеристика, включаючи потужність, та 
місцезнаходження об’єктів поводження з побутовими 
відходами (об’єкти перероблення, сортування, утилізації, 
видалення відходів, об’єкти поводження з небезпечними 

відходами у складі побутових відходів тощо) відповідно 
до правил благоустрою територій населеного пункту, 
розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення 
населеного пункту):
7.1. На території міста відсутні об’єкти поводження з 
побутовими відходами.
7.2. Визначення місця поводження з відходами здійснюється 
виконавцем самостійно.
8. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних 
пропозицій:
8.1. Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або 
надсилаються поштою.
8.2. Місце подання конкурсних пропозицій – 08301, Київська 
область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72 каб. 406. 
Конкурсні пропозиції приймаються щоденно понеділок 
– четвер з 08:00 год. до 17:15 год., п’ятниця з 08:00 год. до 
16:00 год. крім вихідних ( субота, неділя) та святкових днів, 
обідня перерва з 13:00 до 14:00.
8.3. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – до 
09 год. 00 хв. за київським часом 05 листопада 2020 року.
9. Способи та місце отримання конкурсної документації:
9.1.Спосіб: конкурсна документація надається особисто, 
поштою протягом 3-х робочих днів після надходження від 
учасника заявки про участь у конкурсі. або електронними 
засобами зв’язку (E-mail:).
9.2. Місце: 08301, Київська область, м. Бориспіль, вул. 
Київський Шлях, 72 каб. 406, понеділок – четвер з 08:00 
год. до 17:15 год., п’ятниця з 08:00 год. до 16:00 год. крім 
вихідних ( субота, неділя) та святкових днів, обідня перерва 
з 13:00 до 14:00.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з 
вивезення побутових відходів (тверді: папір та картон, полімери, 
скло) на території  м. Борисполя від індивідуальних житлових 
будинків приватного сектору
Лот № 2
1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: 
Виконавчий комітет Бориспільської міської рада, 08301, 
Київська область,       м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72.
2. Підстава для проведення конкурсу: Рішення виконавчого 
комітету Бориспільської міської ради від «02» березня 2020 
№ 159 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця 
послуг з вивезення побутових відходів (тверді: папір та картон, 
полімери, скло) на території міста Борисполя та протокол 
від 24 вересня 2020 року № 9 засідання конкурсної комісії з 
визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів 
(тверді:папір та картон, полімери, скло) на території міста 
Борисполя.
3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер 
телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання 
послуг з вивезення побутових відходів:
Місце: 08301, Київська область, м. Бориспіль, вул. 
Київський Шлях, 72, каб. 305, тел. (04595) 6-18-28.
Час:15:00 за київським часом «05» листопада 2020 
року.
Прокопчук Лариса Петрівна – секретар конкурсної 
комісії, головний спеціаліст відділу з питань 
комунальної власності та житлово-комунального 
господарства головного управління житлово-
комунального господарства виконавчого комітету 
міської ради, тел. (04595) 6-18-28.
4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
4.1. Наявність матеріально-технічної бази, технічний 
стан якої дозволяє забезпечити зберігання та 
охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для 
вивезення побутових відходів, здійснювати щоденний контроль 
за технічним станом транспортних засобів власними силами, 
виконання регламентних робіт з технічного обслуговування 
та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів, 

підтримання належного санітарного стану спеціально 
обладнаних транспортних засобів.
4.2. Вартість надання послуги з вивезення побутових відходів.
4.3. Досвід роботи на території України з надання послуг з 
вивезення побутових відходів.
4.4. Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.
5. Характеристика території де повинні надаватися послуги з 
вивезення побутових відходів:
5.1. Послуги з вивезення побутових відходів (тверді: папір 
та картон, полімери, скло) повинні надаватись на території 
міста Бориспіль та охоплювати індивідуальні житлові будинки 
приватного сектору.
5.2 Протяжність міських доріг 269 км, із них 258 км з твердим 
покриттям.
5.3. Місце поводження з відходами (видалення відходів та їх 
захоронення) на території міста відсутні.
5.4. Найближчий полігон із захоронення відходів знаходиться 
на землях Глибоцької сільської ради Бориспільського району 
Київської області на відстані 4-7 км від міста Борисполя.
6. Характеристика об’єктів утворення побутових відходів:

Примітка: 
у разі потреби отримання додаткових роз’яснень щодо 
характеристики багатоквартирних будинків (за адресами) 
залежно від наявності видів їх благоустрою, учаснику конкурсу 
необхідно звернутися з письмовим клопотанням до конкурсної 

комісії;
перелік об’єктів не є остаточним, та може змінюватись протягом 
дії договору на надання послуг;
графіки вивозу побутових відходів погоджуються з Замовником 
при укладанні договору.
7. Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження 
об’єктів поводження з побутовими відходами (об’єкти 
перероблення, сортування, утилізації, видалення відходів, 
об’єкти поводження з небезпечними відходами у складі 
побутових відходів тощо) відповідно до правил благоустрою 
територій населеного пункту, розроблених з урахуванням 
схеми санітарного очищення населеного пункту):
7.1. На території міста відсутні об’єкти поводження з 
побутовими відходами.
7.2. Визначення місця поводження з відходами здійснюється 
виконавцем самостійно.
8. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних 
пропозицій:
8.1. Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або 
надсилаються поштою.

8.2. Місце подання конкурсних пропозицій – 08301, Київська 
область,         м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72 каб. 406. 
Конкурсні пропозиції приймаються щоденно понеділок – 
четвер з 08:00 год. до 17:15 год., п’ятниця з 08:00 год. до 16:00 
год. крім вихідних ( субота, неділя) та святкових днів, обідня 
перерва з 13:00 до 14:00.
8.3. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – до 13 
год. 00 хв. за київським часом 05 листопада 2020 року.
9. Способи та місце отримання конкурсної документації:
9.1.Спосіб: конкурсна документація надається особисто, 
поштою протягом 3-х робочих днів після надходження від 
учасника заявки про участь у конкурсі. або електронними 

засобами зв’язку (E-mail:).
9.2. Місце: 08301, Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський 
Шлях, 72 каб. 406, понеділок – четвер з 08:00 год. до 17:15 год., 
п’ятниця з 08:00 год. до 16:00 год. крім вихідних ( субота, неділя) 
та святкових днів, обідня перерва з 13:00 до 14:00.

Київським окружним адміністративним судом призначено розгляд справи за позовом Денисова Олександра 
Анатолійовича до Бориспільської міської ради про визнання протиправним та скасування рішення 
Бориспільської міської ради від 24.04.2018 № 3153-41-VII «Про затвердження внесення змін до плану зонування 
території міста Борисполя (зонінгу)». Підготовче судове засідання призначено на 06 жовтня 2020 року о 14:30 
год. в приміщенні Київського окружного адміністративного суду за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки,26, 
2-й під’їзд, 10-й поверх.

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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM



14 №34 (1042), 2 жовтня 2020 р.
www.i-visti.com«ВІСТІ»

№ 20206155946
ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського 
обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок 
громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначеної 
у пункті 1 цього оголошення, з 
метою виявлення, збирання та 
врахування зауважень і пропозицій 
громадськості до планованої 
діяльності.
1. Планована діяльність
Нове будівництво автозаправного 
комплексу з пунктом сервісного 
обслуговування водіїв та пасажирів, 
автомобільний газозаправний пункт 
в с. Іванків на території Іванківської 
сільської ради Бориспільського 
району, Київської області.
Площа ділянки — 2,0799 га 
знаходиться у власності ТОВ 
«ЮПІДЖІ», згідно Витягу з 
Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності від 
25.05.2020 р., індексний номер витягу 
210103146. Кадастровий номер 
3220884000:04:003:0438. Цільове 
призначення земельної ділянки – 
«Для розміщення та експлуатації 
об’єктів дорожнього сервісу». 
АЗК, який проектується, 
розрахований на 250 заправок на 
добу нафтопродуктами: трьома 
марками бензину – А-92, А-95, А-98, 
дизельним пальним та дизельним 
пальним преміум, та 100 заправок 
на добу скрапленим вуглеводневим 
газом (СВГ), пропан-бутан. Зберігання 
палива передбачено в двох 
підземних двостінних металевих 
резервуарах об’ємом 50 + 55 м3 
, який поділений на секції для 
бензину і дизпалива, в тому числі 
секція пролитих нафтопродуктів 5 
м3. Заправлення автомобілів рідким 
моторним паливом здійснюється 

6-ма двохсторонніми паливо-
роздавальними колонками (ПРК) 
на 5 видів палива кожна, три з яких 
комбіновані з СВГ (мультиколонки). 
Зберігання скрапленого 
вуглеводневого газу передбачається 
в одному підземному резервуарі 
об’ємом 19,9 м3 (підземний модуль). 
2. Суб’єкт господарювання 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ЮПІДЖІ». Код 
ЄДРПОУ – 38862560.
Адреса: 11500, Житомирська обл., м. 
Коростень, вул. Толстого, буд. 5. Тел: 
067 440 93 87
3. Уповноважений орган, 
який забезпечує проведення 
громадського обговорення
Департамент екології та природних 
ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації
за адресою: 01004, м. Київ, вул. 
Басейна, 1/2А      
E-mail info@eko.koda.gov.ua; eko.
koda@ukr.net
Тел. (044) 279 -01-58, факс (044) 234- 
96-15
Контактна особа – начальник відділу 
оцінки впливу на довкілля Мовчан 
Сергій Сергійович.
4. Процедура прийняття рішення про 
провадження планованої діяльності 
та орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу на довкілля 
Дозвіл на виконання будівельних 
робіт, що видається Державною 
архітектурно-будівельною інспекцією 
України, що знаходиться за адресою: 
01133, м.Київ, бульвар Лесі Українки, 
26. Телефон (044) 291-69-04.
5. Строки, тривалість та порядок 
громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля, 
включаючи інформацію про час і 
місце усіх запланованих громадських 
слухань
Тривалість громадського 
обговорення становить 25 робочих 
днів (не менше 25, але не більше 35 

робочих днів) з моменту офіційного 
опублікування цього оголошення 
(зазначається у назві оголошення) 
та надання громадськості 
доступу до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової 
інформації, визначеної суб’єктом 
господарювання, що передається для 
видачі висновку з оцінки впливу на 
довкілля.
Протягом усього строку 
громадського обговорення 
громадськість має право 
подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, 
стосуються планованої діяльності, 
без необхідності їх обґрунтування. 
Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі 
(у тому числі в електронному 
вигляді) та усно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу 
громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, 
не розглядаються.
Громадські слухання (перші) 
відбудуться: 
Згідно внесених змін до Закону 
України «Про оцінку впливу на 
довкілля» (Відомості Верховної Ради, 
2017, № 29, ст.315), а саме стаття 
17 доповнена частиною 21 такого 
змісту: «Тимчасово, на період дії 
карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України на всій території 
України, до повного його скасування 
та протягом 30 днів після завершення 
такого періоду, з метою запобігання 
поширенню на території України 
коронавірусної хвороби (COVID-19), 
громадське обговорення планованої 
діяльності проводиться виключно 
у формі надання письмових 
зауважень і пропозицій (у тому числі 
в електронному вигляді), про що 
зазначається у звіті про громадське 
обговорення. У цей період громадські 
слухання, передбачені статтею 
7 цього Закону, не проводяться 
і на дати, що припадають на 
період дії заходів, спрямованих 
на запобігання виникненню і 

поширенню на території України 
коронавірусної хвороби (COVID-19), 
не призначаються. Заплановані 
громадські слухання, дата 
проведення яких припадає на період 
дії зазначених заходів, вважаються 
такими, що не відбулися і повторно 
не проводяться.
Письмові зауваження та пропозиції 
(у тому числі в електронному вигляді) 
щодо даної планованої діяльності 
громадськість може надавати до 
Департаменту екології та природних 
ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації за адресою: 
01004, м. Київ, вул.Басейна, 1/2А; 
е-mail: eko.koda@ukr.net протягом 
всього терміну громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності.
Громадські слухання (другі) 
відбудуться:
Не заплановані.
6. Уповноважений центральний орган 
або уповноважений територіальний 
орган, що забезпечує доступ до 
звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої доступної інформації щодо 
планованої діяльності
Департамент екології та природних 
ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації
за адресою: 01004, м. Київ, вул. 
Басейна, 1/2А      
E-mail info@eko.koda.gov.ua; eko.
koda@ukr.net
Тел. (044) 279 -01-58, факс (044) 234- 
96-15
Контактна особа – начальник відділу 
оцінки впливу на довкілля Мовчан 
Сергій Сергійович.
7. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений 
територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропозиції, 
та строки надання зауважень і 
пропозицій
Департамент екології та природних 
ресурсів Київської обласної 

державної адміністрації

за адресою: 01004, м. Київ, вул. 
Басейна, 1/2А      

E-mail info@eko.koda.gov.ua; eko.
koda@ukr.net

Тел. (044) 279 -01-58, факс (044) 234- 
96-15

Контактна особа – начальник відділу 
оцінки впливу на довкілля Мовчан 
Сергій Сергійович.

Зауваження і пропозиції 
приймаються протягом усього 
строку громадського обговорення, 
зазначеного в абзаці другому пункту 
5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності на 199 
аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з 
оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації (відмінне 
від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також 
час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними

Іванківська сільська рада 

за адресою: 08335, Київська обл., 
Бориспільський р-н, с. Іванків, вул. 
Центральна, буд. 2-а

тел. 04595-38340. Дата: з 05.10.2020 р.

Департамент екології та природних 
ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації

за адресою: 01004, м. Київ, вул. 
Басейна, 1/2А, 

тел. (044) 279 -01-58, факс (044) 234- 
96-15. Дата: з 05.10.2020 р.

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ЮПІДЖІ». 

за адресою: 11500, Житомирська обл., 
м. Коростень, вул. Толстого, буд. 5, 

тел.: 067 440 93 87. Дата: з 05.10.2020 р.   
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ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського 
обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок 
громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначеної 
у пункті 1 цього оголошення, з 
метою виявлення, збирання та 
врахування зауважень і пропозицій 
громадськості до планованої 
діяльності.
1. Планована діяльність
Планована діяльність – видобування 
питних підземних вод (корисні 
копалини загальнодержавного 
значення, згідно постанови Кабінету 
Міністрів України від 12.12.1994 р. 
№827) з ділянки Бориспільська-2 
Бориспільського родовища.
Видобування питних підземних 
вод ділянки Бориспільська-2 
Бориспільського родовища 
здійснюється з 7 експлуатаційних 
свердловин, з них: 5 свердловин 
обладнані на водоносний горизонт у 
відкладах іваницької світи середньої-
верхньої юри та загорівської, 
журавинської, буримської світ 
нижньої-верхньої крейди (сеноман-
келовейський водоносний 
комплекс) та 2 свердловини 
на водоносний горизонт у 
алювіальних і флювіогляціальних 
відкладах неоплейстоцену 
(неоплейстоценовий водоносний 
горизонт). Видобута вода 
використовується для забезпечення 
питних, санітарно-гігієнічних та 
виробничих потреб підприємства, 
передачі води вторинним 
водокористувачам.
ДП МА «Бориспіль» має на балансі 
7 свердловин, які пробурені у 
1973-2011 рр. на глибину 52,0-
165,0 м. Розрахункові дебіти 
свердловин становлять 16-30 м3/
год. Експлуатаційні запаси питних 

підземних вод за категорією 
А+В – 3 000 м3/добу, в т.ч.: 
неоплейстоценовий водоносний 
горизонт – 530 м3/добу, сеноман-
келовейський водоносний комплекс 
– 2470 м3/добу.
Згідно дозволу на спеціальне 
водокористування від 17 лютого 
2020 року № 49/КВ/49-д-20 ліміт 
забору води з підземних джерел 
складає 854,175 тис. м3/рік.
Фактичний сумарний річний 
водовідбір з експлуатаційних 
свердловин у період проведення 
геологічного вивчення та дослідно-
промислової розробки становив 
391,108-449,086 тис. м3/рік.
Експлуатація родовища 
продовжується наявним фондом 
обладнання. Свердловини обладнані 
насосами типу ЕЦВ і Grundfos SP 30-
16 та турбінними лічильниками води 
типу MWN, WPK-UA та СТВ.
Місце провадження планованої 
діяльності в межах с. Гора 
Бориспільського району та м. 
Бориспіль Київської області. 
2. Суб’єкт господарювання 
Державне підприємство 
«Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль» (код ЄДРПОУ 20572069) 
 (повне найменування юридичної 
особи, код згідно з ЄДРПОУ або 
прізвище, ім’я та по батькові 
фізичної особи - підприємця, 
ідентифікаційний код або серія та 
номер паспорта (для фізичних осіб, 
які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають 
відмітку у паспорті),
08300, Київська обл., с. Гора, вул. 
Бориспіль-7. тел. (04428) 1-74-96
3. Уповноважений орган, 
який забезпечує проведення 
громадського обговорення

Департамент екології та природних 
ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації, 
01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, 
тел. (+38 044) 279-01-58, е-mail: info@
eko.koda.gov.ua.
Контактна особа: т.в.о. директора 
департаменту Ткаліч Ганна Іванівна 
4. Процедура прийняття рішення 
про провадження планованої 
діяльності та орган, який 
розглядатиме результати оцінки 
впливу на довкілля 
спеціальний дозвіл на користування 
надрами (видобування корисних 
копалин – питні підземні води) 
з ділянки Бориспільська-2 
Бориспільського родовища, що 
видається Державною службою 
геології та надр України
5. Строки, тривалість та порядок 
громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля, 
включаючи інформацію про 
час і місце усіх запланованих 
громадських слухань
Тривалість громадського 
обговорення становить 25 робочих 
днів (не менше 25, але не більше 35 
робочих днів) з моменту офіційного 
опублікування цього оголошення 
(зазначається у назві оголошення) 
та надання громадськості 
доступу до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової 
інформації, визначеної суб’єктом 
господарювання, що передається 
для видачі висновку з оцінки впливу 
на довкілля.
Протягом усього строку 
громадського обговорення 
громадськість має право 
подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, 
стосуються планованої діяльності, 
без необхідності їх обґрунтування. 
Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі 
(у тому числі в електронному 
вигляді) та усно під час громадських 

слухань із внесенням до протоколу 
громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, 
не розглядаються.
Громадські слухання (перші) 
відбудуться 
Відповідно до п. 21 статті 17 Закону 
України «Про оцінку впливу на 
довкілля» №2059-VIII (редакція 
від 17.07.2020, підстава №733-IX) 
тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з 
метою запобігання поширенню на 
території України коронавірусної 
хвороби (COVID-19), до повного його 
скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадські 
слухання планованої діяльності ДП 
МА «Бориспіль» не проводяться. 
Громадське обговорення планованої 
діяльності здійснюється у формі 
надання письмових зауважень 
і пропозицій (у тому числі в 
електронному вигляді), на адресу 
Департаменту екології та природних 
ресурсів Київської ОДА, а саме: 
– поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. 
Басейна,1/2А; 
– електронна адреса: eko.koda@ukr.
net; 
тел.: (044)279-01-58; контактна особа: 
т.в.о. директора Департаменту 
екології та природних ресурсів 
Київської ОДА Ткаліч Ганна Іванівна
Громадські слухання (другі) 
відбудуться _ не заплановані 
6. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений 
територіальний орган, що 
забезпечує доступ до звіту з 
оцінки впливу на довкілля та 
іншої доступної інформації щодо 
планованої діяльності
Департамент екології та природних 
ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації, 
01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, 
тел. (+38 044) 279-01-58, е-mail: info@
eko.koda.gov.ua.

Контактна особа: т.в.о. директора 
департаменту Ткаліч Ганна Іванівна 

7. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений 
територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропозиції, 
та строки надання зауважень і 
пропозицій

Департамент екології та природних 
ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації, 

01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, 
тел. (+38 044) 279-01-58, е-mail: info@
eko.koda.gov.ua.

Контактна особа: т.в.о. директора 
департаменту Ткаліч Ганна Іванівна 

Зауваження і пропозиції 
приймаються протягом усього 
строку громадського обговорення, 
зазначеного в абзаці другому пункту 
5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності на 225 
аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з 
оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації (відмінне 
від приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), а також 
час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними

Приміщення Гірської сільської ради, 
с. Гора, вул. Центральна, буд. 5

з 05.10.2020 р., у будні дні з 9:00 до 
16:00, контактна особа – 

сільський голова Дмитрів Роман 
Миколайович, тел. (04595) 3-65-22

Адмінбудівля ДП МА «Бориспіль», с. 
Гора, вул. Бориспіль-7, 

з 05.10.2020 р., у будні дні з 9:00 до 
17:00, контактна особа – 

Марко Руслана Володимирівна, тел. 
+38 063 980 64 98
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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. Індія - янголи 

Махараштра
11.00 Дивовижні сади. Сади Нінфи - 

Італія
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 #ВУКРАЇНІ
18.55 Д/ф "Світ дивовижних тварин"
20.00 Д/ф "Дика прогулянка"
22.00 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.30 Т/с "Модус" (16+)
3.10 Д/ф "Перехрестя Балу" (12+)
4.05 Д/ф "Заміновані вірністю" (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, 13.00, 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 Комедія "Підняти перископ"
2.35 "Світ навиворіт"

ІНТЕР.
5.25, 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"
14.10, 15.10 "Вещдок"
16.10 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 2.25 "Стосується кожного"

20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
0.10 Т/с "Згадати молодість" (12+)
3.50 Т/с "Мереживо долі" (16+)
4.35 "Україна вражає"
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 0.00 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.30 Свекруха або невістка. нові 

випуски
11.30 Реальна містика. нові випуски
13.30, 15.30, 5.30 Т/с "Виходьте без 

дзвінка 3" (12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
22.00 Футбол. Контрольна гра Франція - 

Україна
0.20 Т/с "Подвійне відображення" 5 с. 

(12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Подвійне відображення" 6 с. 

(12+)
2.50 Реальна містика

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

Костянтином Стогнієм
11.05, 13.15 Х/ф "Ультрафіолет" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
16.20 Х/ф "Без компромісів" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25 Секретний фронт Прем’єра
21.30 Т/с "Пес-5" (16+)
22.55 Т/с "Схованки" (16+)
2.00 Х/ф "Хижак-2" 1990 г. (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Мерлін"
10.00 Х/ф "Війна за планету мавп" (12+)
13.00 Хто проти блондинок? (12+)
15.00 Хто зверху? (12+)

19.00 Діти проти зірок
20.40 Х/ф "Викрасти за 60 секунд" (16+)
23.00 Х/ф "Оверлорд" (18+)
1.30 Т/с "Новенька" (16+)
2.25 Служба розшуку дітей
2.30 Зона ночі

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 Х/ф "Вища сила"
9.00, 17.15 "Загублений світ"
11.55 Х/ф "Перстень Нібелунгів"
15.25 Т/с "Рекс-2"
19.25 Т/с "Опер за викликом-2"
20.25, 21.30 Т/с "Булатов"
22.35, 0.10 Т/с "Кістки-3"

2.00 "Облом.UA."
4.30 "102. Поліція"
5.10 "Зловмисники"

НТН.
5.45 Т/с "Запороги"
7.50, 16.50, 20.10, 2.40 "Випадковий 

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

"Свідок"
9.00 Х/ф "Законний шлюб"
10.50, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Таємниці кримінального світу"
14.40, 1.05, 3.30 "Речовий доказ"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Анатомія голосу. Джамала"
0.15 "Склад злочину"
4.00 "Правда життя"
4.50 "Top Shop"

СЕРЕДА, 7 ЖОВТНЯ

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. Ладакх - останні 

кочівники
11.00 Дивовижні сади. Ірландія
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 Схеми. Корупція в деталях
18.55 Д/ф "Світ дивовижних тварин"
20.00 Д/ф "Дика прогулянка"
22.00 #ВУКРАЇНІ
22.30 Т/с "Модус" (16+)
3.10 Д/ф "Одесити на Донбасі" (12+)
4.05 Д/ф "Перехрестя Балу" (12+)
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, 4.40 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 12.20, 13.00, 14.15, 14.45, 22.45, 

0.50 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45, 21.45 Комедія "Свати"
2.40 Трилер "Пригоди Посейдона"

ІНТЕР.
5.20, 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"
14.10, 15.10 "Вещдок"
16.10 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 2.20 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"

21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
0.10 Т/с "Згадати молодість" (12+)
3.50 Т/с "Мереживо долі" (16+)
4.35 "Україна вражає"
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.20 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.30 Свекруха або невістка. нові 

випуски
11.30 Реальна містика. нові випуски
13.30, 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 "Сага" 4, 5 с.
23.20 Контролер
0.00 Т/с "Сага" 6 с.
1.00 Т/с "Подвійне відображення" 3 с. 

(12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Подвійне відображення" 4 с. 

(12+)
4.10 Реальна містика

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

Костянтином Стогнієм
10.10 Більше ніж правда
11.10 Секретний фронт
12.00, 13.15 Х/ф "Погані хлопці" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.15 Х/ф "Погані хлопці-2" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25 Громадянська оборона Прем’єра
21.30 Т/с "Пес-5" (16+)
22.55 Т/с "Схованки" (16+)
1.55 Х/ф "Людина людині вовк" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Мерлін"
10.50 Х/ф "Світанок планети мавп" (16+)
13.10 Суперінтуїція (12+)

15.10 Хто зверху? (12+)
17.00, 19.00 Кохання на виживання (16+)
21.00 Х/ф "Атомна блондинка" (16+)
23.30 Х/ф "Цілуючи дівчат" (18+)
1.50 Т/с "Новенька" (16+)
2.40 Зона ночі

СТБ.
4.35, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
6.30 Т/с "Комісар Рекс"
9.30 "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 "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 "Саботаж"
9.10, 17.15 "Загублений світ"
11.55 Х/ф "Гра на виживання"
13.45 Х/ф "Бунт"
15.20 Т/с "Рекс-2"
19.25 Т/с "Опер за викликом-2"

20.25, 21.30 Т/с "Булатов"
22.30, 0.05 Т/с "Кістки-3"
1.55 "Облом.UA."
4.30 "102. Поліція"
5.10 "Зловмисники"

НТН.
5.50 Т/с "Запороги"
7.50, 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 "Постріл у спину"
10.50, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Свідок. Агенти"
14.45, 1.05, 3.30 "Речовий доказ"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Квітка. Голос в єдиному 

екземплярі"
0.15 "Склад злочину"
4.00 "Правда життя"
4.45 "Top Shop"

ВІВТОРОК, 6 ЖОВТНЯ

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, 23.00, 1.15, 3.00 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 0.25, 

1.55, 4.50 Суспільна студія
9.30 Т/с "Росселла" (16+)
10.30 Світова медицина. Болівія - 

Калавайя: цілителі
11.00 Дивовижні сади. Японія
11.25 Телепродаж
15.10, 21.25, 23.25, 1.40, 3.30, 5.50 Спорт
15.20 Х/ф "Безмежне Саргасове море" 

(16+)
17.00 Зроблено в Україні. Супер ай-ті
17.15 Зроблено в Україні. Інтелектуальна 

медицина
17.30 Д/ф "Планета інновацій. Роботи"
18.55 Д/ф "Світ дивовижних тварин"
20.00 Д/ф "Дика прогулянка"
21.35, 3.35 "Зворотний відлік"
23.35 Перша шпальта
0.05 Бюджетники

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 Драма "Стів Джобс"
2.40 "Світ навиворіт"

ІНТЕР.
3.30, 3.40 Т/с "Мереживо долі" (16+)
4.15, 4.25 "Україна вражає"
4.55, 4.50 "Телемагазин"
5.25, 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, 18.00, 19.00, 2.15 "Стосується 
кожного"

11.00, 12.25 Х/ф "Вогнем і мечем"
15.40 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
0.10 Х/ф "Згадати молодість" (12+)

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
10.30 Свекруха або невістка. нові 

випуски
11.30 Реальна містика. нові випуски
13.30, 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 "Сага" 1, 2 с.
23.30 Т/с "Сага" 3 с.
0.30 Т/с "Подвійне відображення" 1 с. 

(12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Подвійне відображення" 2 с. 

(12+)

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

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
11.05 Реаліті "Рішає Оністрат" (16+)
12.05, 13.15 Х/ф "Аполлон 13"
12.45, 15.45 Факти. День
15.40, 16.15 Х/ф "Команда "а" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25 Більше ніж правда Прем’єра
21.30 Т/с "Пес-5" (16+)
22.50 Свобода слова
0.10 Х/ф "Ультрафіолет" (16+)
1.55 Стоп-10

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

10.00 Lе Маршрутка
12.00 Х/ф "Казки на ніч" (16+)
14.00 Х/ф "Джон Картер: Між світами" 

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

(16+)
19.00 У кого більше? (12+)
21.00 Х/ф "Прискорення" (16+)
23.00 Х/ф "Наосліп" (16+)
1.05 Х/ф "З любов'ю, Саймон" (12+)

СТБ.
4.35, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
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 "Детектор брехні" (16+)
0.55 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.50 "Джедаі"
7.10 "Джедаі 2020"
7.20 Т/с "Опер за викликом"

11.05 "Загублений світ"
14.05 Х/ф "Вулкан"
16.20 Х/ф "Фантастична четвірка"
19.25 Т/с "Опер за викликом-2"
20.25, 21.30 Т/с "Булатов"
22.30, 0.05 Т/с "Кістки-3"
1.55 "Облом.UA."
4.30 "102. Поліція"
5.10 "Зловмисники"

НТН.
5.00, 4.50 "Top Shop"
5.45 Т/с "Запороги"
7.45, 16.50, 20.40, 2.30 "Випадковий 

свідок"
8.20 Х/ф "Золота міна"
10.50, 0.20 Х/ф "Чінгачгук - Великий 

Змій"
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.00 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.40, 3.00 "Речовий доказ"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Володимир Івасюк. Ідеальне 

вбивство"
22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
4.00 "Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 5 ЖОВТНЯ

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.
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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, 5.10 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 0.25, 

2.00 Суспільна студія
9.30 Т/с "Таємниці Борго Ларічі" (16+)
10.30 Світова медицина. Непал - 

медицина вершин
11.00 Дивовижні сади. Сад Хенбурі - 

Італія
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 1.50, 5.45 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"
20.00 Д/ф "Дика прогулянка"
22.00 Д/ф "Світ майбутнього. Планета 

Земля 2050"

22.30 Т/с "Модус" (16+)
3.10 Д/ф "Висота 307.5" (12+)
4.05 Д/ф "Війна на нульовому кілометрі" 

(12+)

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

19.30, 4.20 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 "Ліга сміху 2020"
22.05 "Вечірній квартал"
23.25 "Маскарад"
1.05 Трилер "28 днів потому"
3.05 "Життя відомих людей"
5.20 "Світське життя. 2020"

ІНТЕР.
5.20, 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"
14.10, 15.10 "Вещдок"
16.10 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 1.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
21.00 "Мир і війна"
2.45 "Жди меня. Україна"
4.10 "Мультфільм"
5.10 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.30 Реальна містика. нові випуски
12.30 Х/ф "Коли мене полюбиш ти" (12+)
14.35 Т/с "Виховання почуттів" 1, 2 с. 

(12+)
15.30 Т/с "Виховання почуттів" (12+)
20.10 Гучна справа

21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "Людина без серця" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Людина без серця" (12+)
4.00 Реальна містика

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 1.45 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
11.40, 13.15, 13.50 Т/с "Вижити за будь-

яку ціну-2"
12.45, 15.45 Факти. День
15.30, 16.20, 2.15 "На трьох" (16+)
17.05 Дизель-шоу (12+)
18.45 Факти. Вечір
20.15 Дизель-шоу Прем’єра (12+)
23.20 "На трьох-8" Прем’єра (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20, 2.30 Варьяти (12+)
7.50 У кого більше? (12+)
9.50 Кохання на виживання (16+)
11.50 Аферисти в мережах (16+)
13.50 Х/ф "Атомна блондинка" (16+)
16.00 Х/ф "Без обличчя" (16+)
19.00 Х/ф "Повітряна в'язниця" (16+)
21.30 Х/ф "Метелик" (16+)
0.10 Х/ф "Бої без правил" (18+)
2.45 Служба розшуку дітей

СТБ.
5.35 "Урятуйте нашу родину" (16+)
11.05, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
19.00, 22.45 Т/с "Привіт, тату!"
23.55 "Таємниці ДНК" (16+)
1.05 Х/ф "Аферисти Дік і Джейн 

розважаються" (16+)

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

7.10 Х/ф "Вулкан"
9.25, 17.15, 0.55 "Загублений світ"
12.40 Т/с "Перевізник"
15.25 Т/с "Рекс-2"
19.25 Х/ф "Перевізник"
21.15 Х/ф "Перевізник-2"
23.00 Х/ф "У тилу ворога: вісь зла"
1.55 "Облом.UA."
2.50 "Цілком таємно-2017"
4.30 "102. Поліція"
5.10 "Зловмисники"

НТН.
5.50 Т/с "Запороги"
7.55, 16.50, 20.40, 2.40 "Випадковий 

свідок"
8.35, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.10 

"Свідок"
9.05 Х/ф "Прощальна гастроль "Артиста"
10.45, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50, 3.55 "Правда життя"
14.45, 1.00, 2.55 "Речовий доказ"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Історії кохання. Третій - зайвий"
0.15 "Склад злочину"
4.45 "Top Shop"

П'ЯТНИЦЯ, 9 ЖОВТНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 5-11 ЖОВТНЯ

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 "Марія Терезія" 1 с. (16+)
12.00 Ще більше про діджитал
13.00 "Історії вулканів"
13.30 "Секрети Сонячної системи"
14.25 Телепродаж
15.00 UA Фольк. Спогади
16.00 Відсутність доказів. Джек різник
16.50 "Дикі тварини"
17.20 Д/ф "Блаженніший" (12+)
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 "Герой мого часу" (12+)
0.15 "Зворотний відлік"
1.25, 4.40 #ВУКРАЇНІ
3.00 Бюджетники
4.15 Перша шпальта
5.05 Схеми. Корупція в деталях

КАНАЛ "1+1".
6.00, 7.00, 4.25 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
11.15 Комедія "Свати"
15.50 "Танці з зірками 2020"
19.30, 5.15 ТСН
20.15 "Чистоnews 2020"
20.20 "Маскарад"
22.00 "Жіночий квартал 2020"
23.20, 0.20 "Світське життя. 2020"

ІНТЕР.
7.50 "Шість соток"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.05 "Корисна програма"
11.10 Х/ф "Якщо йдеш, то йди"
13.10 Х/ф "Здрастуй і прощавай"
15.25 Т/с "Плата за порятунок" (12+)
20.00, 2.35 "Подробиці"
20.30 "Круче всех"
22.35 Т/с "Бабине царство" (16+)
3.05 "Орел і Решка. Шопінг"
4.25 "Україна вражає"
4.55 "Мультфільм"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00, 2.40 Сьогодні
7.30 Реальна містика
8.40 Х/ф "В останній раз прощаюся" (12+)
10.45 Т/с "Інше життя Анни" 1, 6 с. (12+)
15.20 Т/с "Інше життя Анни" (12+)
20.00 Головна тема
21.35 Футбол. Ліга Нації УЄФА Україна - 

Німеччина
23.50, 2.15 Х/ф "Лара Крофт" (16+)

ICTV.
4.35 Скарб нації
4.45 Еврика!
4.50 Факти
5.20 Т/с "Копи на роботі" (12+)
6.15, 10.40, 13.05 "На трьох" (16+)
7.50 Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
9.05 Т/с "Вижити за будь-яку ціну-2"
12.45 Факти. День
13.20 Т/с "Пес-5" (16+)
16.50 Х/ф "Макс стіл" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Кінґсмен: таємна служба" 

(16+)
21.50 Х/ф "Кінґсмен: золоте кільце" (16+)
0.40 Х/ф "Саботаж" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/ф
7.20, 1.50 Варьяти (12+)
7.50, 10.00 Орел і решка
12.00 Хто зверху? (12+)
14.00 Х/ф "Прискорення" (16+)
16.00 Х/ф "Повітряна в'язниця" (16+)

18.40 Х/ф "Реальна сталь" (16+)
21.00 Х/ф "Трансформери: Останній 

лицар" (12+)
0.10 Х/ф "Перший контакт" (16+)
2.50 Зона ночі

СТБ.
5.15 Т/с "Ніщо не трапляється двічі" (12+)
8.20, 10.50 Т/с "Ніщо не трапляється 

двічі. Продовження" (12+)
9.30 "Неймовірна правда про зірки"
19.00 "МастерШеф - 10" (12+)
22.40 "Звана вечеря" (12+)
0.25 "Я соромлюсь свого тіла" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
7.00 Прем’єра ! "Джедаі 2020"
8.00, 0.50 "Загублений світ"
11.05 Т/с "Перевізник"
14.05 Х/ф "Фантастична четвірка"
16.00 Х/ф "Морський піхотинець"
17.45 Х/ф "Морський піхотинець-2"

19.40 Х/ф "Морський піхотинець-3"
21.10 Х/ф "Морський піхотинець-4"
23.00 Х/ф "У тилу ворога: Колумбія"

НТН.
5.45 Х/ф "Вічний поклик"
12.30 "Наші права"
13.45 "Історії кохання. Третій - зайвий"
14.45 "Мерлін Монро. Неприкаяна"
15.35 "Анатомія голосу. Джамала"
16.10 "Квітка. Голос в єдиному 

екземплярі"
17.00 "Володимир Івасюк. Ідеальне 

вбивство"
18.05 "Круті 90-ті"
19.00, 2.35 "Свідок"
19.30 Х/ф "Небезпечно для життя!"
21.20 Х/ф "Нові амазонки" (16+)
23.35 Х/ф "Божевільний спецназ" (16+)
1.30 "Хвороби-вбивці"
3.05 "Випадковий свідок"
3.20 "Речовий доказ"
4.10 "Правда життя"

СУБОТА, 10 ЖОВТНЯ

UA: ПЕРШИЙ.
6.20 Шо? Як?
6.40 Уроки тітоньки Сови. Уроки 

обережності
6.45, 8.10 Уроки тітоньки Сови. Ранкова 

зарядка
6.50 Книга-мандрівка
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.55, 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, 0.20 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. Каліфорнія"
19.30 Д/ф "Планета інновацій. Штучний 

інтелект"
19.55 Д/ф "Острови. Мальдівські 

острови: дивовижні підводні 
світи"

21.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.00 Х/ф "Баухауз" (16+)
2.00, 4.15 #ВУКРАЇНІ

КАНАЛ "1+1".
6.00, 7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.25 "Світ навиворіт 11: Китай"
10.30, 4.20 "Світ навиворіт"
18.15 "Українські сенсації 2020"

19.30, 5.00 ТСН "ТСН-тиждень"
21.00 "Танці з зірками 2020"
0.20, 2.15 Трилер "28 тижнів потому"

ІНТЕР.
5.30 Х/ф "Шукачі пригод"
7.50 "Удачный проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.05 "Інше життя"
12.15 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
17.45, 20.30 Т/с "Детектив Ренуар"
20.00 "Подробиці"
23.00 Х/ф "Здрастуй і прощавай"
1.05 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
8.55 Т/с "Людина без серця" (12+)
12.50 Т/с "Наша доктор" (12+)
17.00 Т/с "Не говори мені про любов" 1, 2 

с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою

20.00 Т/с "Не говори мені про любов" 
(12+)

22.00 Т/с "Рідні серця" (12+)
1.45 Телемагазин

ICTV.
5.10, 9.00 Секретний фронт
6.00, 9.55 Громадянська оборона
6.55 Більше ніж правда
8.00 Анти-зомбі
10.55, 13.05 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф "Кінґсмен: таємна служба" 

(16+)
15.50 Х/ф "Кінґсмен: золоте кільце" (16+)
18.45 Факти тижня
21.20 Х/ф "Тілоохоронець кілера" (16+)
23.50 Х/ф "Червоний горобець" (16+)
2.40 Х/ф "Страшили" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 1.40 Варьяти (12+)
7.25, 9.05 Kids' Time

7.30 М/ф "Лісова братва"
9.10 Діти проти зірок
10.50 Х/ф "Викрасти за 60 секунд" (16+)
13.10 Х/ф "Реальна сталь" (16+)
15.50 Х/ф "Трансформери: Останній 

лицар" (12+)
19.00 Х/ф "Гра Ендера" (16+)
21.00 Х/ф "Хан Соло" (16+)
23.50 Х/ф "Війна драконів" (16+)

СТБ.
5.35 Х/ф "Суєта суне"
7.15 Х/ф "Осінній марафон"
9.10 "МастерШеф - 10" (12+)
12.50 "СуперМама"
16.55 "Хата на тата" (12+)
19.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.00 "Один за всіх" (16+)
21.10 "Я соромлюсь свого тіла" (16+)
23.10 "Детектор брехні" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"

6.45, 1.05 "Загублений світ"
12.45 Т/с "Перевізник"
15.40 Х/ф "Перевізник"
17.15 Х/ф "Перевізник-2"
19.00 Х/ф "Акт мести"
20.50 Х/ф "Шакал"
23.10 Х/ф "У тилу ворога: вісь зла"

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Інспектор карного розшуку"
7.50 "Слово Предстоятеля"
8.00 "Будьте здоровi"
8.35 Т/с "Кво Вадіс"
11.30 Х/ф "Небезпечно для життя!"
13.20 Х/ф "Допінг для ангелів"
15.10 Х/ф "Добре сидимо!"
16.35 Х/ф "Нові амазонки" (16+)
19.00 Х/ф "Мерседес" тікає від погоні"
20.35 Х/ф "Ати-бати, йшли солдати..."
22.10 Х/ф "Трикутник" (16+)
0.05 Х/ф "Божевільний спецназ" (16+)
1.55 "Речовий доказ"

НЕДІЛЯ, 11 ЖОВТНЯ

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

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. Індія - воїни-

цілителі
11.00 Дивовижні сади. Сад Ла Мортелла 

- Італія
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"
20.00 Д/ф "Дика прогулянка"
22.00 Схеми. Корупція в деталях
22.30 Т/с "Модус" (16+)
3.10 Д/ф "Заміновані вірністю" (12+)

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

19.30, 4.20 ТСН
9.25, 10.25, 3.05 "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 "Ми купили зоопарк"

ІНТЕР.
5.25, 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"
14.10, 15.10 "Вещдок"
16.10 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 2.25 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
0.10 Т/с "Згадати молодість" (12+)
3.10 Х/ф "Другорядні люди"
4.50 "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
10.30 Свекруха або невістка. нові 

випуски
11.30 Реальна містика. нові випуски
13.30, 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 "Сага" 7, 8 с.
23.20 Слідами
0.00 Т/с "Сага" 9 с.

1.00 Т/с "Подвійне відображення" 7 с. 
(12+)

1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Подвійне відображення" (12+)

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

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
10.25, 13.15 Х/ф "Без компромісів" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Т/с "Пес" (16+)
16.20 Х/ф "Страшили" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25 Анти-зомбі Прем’єра
21.30 Т/с "Пес-5" (16+)
22.55 Т/с "Схованки" (16+)
1.00 Х/ф "Хижак" 1987 г. (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20, 13.00, 1.45 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Мерлін"
10.50 Х/ф "Наосліп" (16+)
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Без обличчя" (16+)
0.10 Х/ф "Мама і тато (2017)" (16+)
2.50 Служба розшуку дітей

СТБ.
6.45 Т/с "Комісар Рекс"
9.50 "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 "Один за всіх" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.50 "Джедаі"
7.10 Х/ф "Зоряна брама: Початок"

9.30, 17.15 "Загублений світ"
12.30 Т/с "Перевізник"
15.20 Т/с "Рекс-2"
19.25 Т/с "Опер за викликом-2"
20.25, 21.30 Т/с "Булатов"
22.30, 0.05 Т/с "Кістки-3"
1.55 "Облом.UA."
4.30 "102. Поліція"
5.10 "Зловмисники"

НТН.
5.50 Т/с "Запороги"
7.50, 16.50, 20.30, 2.40 "Випадковий 

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

"Свідок"
9.00 Х/ф "Вантаж без маркування"
10.50, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.45, 1.05, 3.05 "Речовий доказ"
18.20, 4.05 "Правда життя"
19.30 "Мерлін Монро. Неприкаяна"
0.15 "Склад злочину"
4.50 "Top Shop"

ЧЕТВЕР, 8 ЖОВТНЯ

Бориспільський РВВ КОФ ДП 
«Центр ДЗК» повідомляє, що 
12.10.2020 року о 10:00 відбудеться 
винесення меж земельної ділянки 
в натурі за адресою: Київська обл., 
Бориспільський р-н, с. Іванків, вул. 
Весняна, 31-А. 
Просимо у вказаний час прибути 
власників суміжних земельних 
ділянок за даною адресою. 
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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. 

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.

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.

Куплю земельну ділянку під забудову у власни-
ка. 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. Бори-
спіль 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.

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
АДМІНІСТРАТОРА 
В РЕСТОРАН
ОФІЦІАНТА В РЕСТОРАН
ПОКОЇВКУ
ГОЛОВНОГО ІНЖЕНЕРА
ТЕХНІКА-ДОГЛЯДАЧА
АВТОСЛЮСАРЯ

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
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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 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. 

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.

Фастів
Збиральники печериць на підприємство м. 

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

ШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

Пропоную послуги няні по догляду за дитиною до-
шкільного або шкільного віку (молодші класи), маю 
педагогічну освіту, знаю дві іноземні мови. Тел.: 0 95 
4343217, 0 98 4413471.

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

Продам холодильник снайге, б/в. Тел.: 0 66 
3678338.

 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
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.

Куплю предмети старовини: годинники, ікони, на-
городи, радіодеталі, радіоапаратура, бурштин, ко-
рал, біжутерія, кортики, фото-відео техніка, оптика, 
роги, бивні, іграшки, авіазапчастини та багато іншо-
го.Тел.: 0 97 1343108, 0 99 0866750.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

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

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

Комплексний ремонт квартир, офісів, будинків: 
фундамент, кладка під ключ, гіпсокартон, кахель, 
виготовлення парканів, зварювальні роботи, по-
крівельні роботи, вирізування дерев. Тел.: 0 99 
2235183, 0 67 6888761, Олександр.

Прочистимо каналізацію, домоходи, вентиляцій-
ні шахти. Німецька технологія та обладнання, ввід 
води. Сантехніка. Якісно, гарантія, цілодобово. Св-
во ВОО № 854932. Тел.: 0 98 0130040, 0 93 9888611.

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

РІЗНЕ
Бориспіль

Втрачений державний акт на право власності на 
земельну ділянку, серія ЯЖ №676850, виданий на 
ТОВ «НОРД ІНВЕСТ УКРАЇНА» та зареєстрований 
Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському 
районі 30.09.2001 р. за №020832300114, вважати 
недійсним.

Втрачений державний акт на право власності на 
земельну ділянку, серія ЯЖ №676851, виданий на 
ТОВ «НОРД ІНВЕСТ УКРАЇНА» та зареєстрований 
Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському 
районі 30.09.2001 р. за №020832300113, вважати 
недійсним.

Втрачений державний акт на право власності на 
земельну ділянку, серія ЯЖ №676852, виданий на 
ТОВ «НОРД ІНВЕСТ УКРАЇНА» та зареєстрований 
Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському 
районі 30.09.2001 р. за №020832300112, вважати 
недійсним.

Втрачений державний акт на право власності на 
земельну ділянку, серія ЯЖ №676853, виданий на 
ТОВ «НОРД ІНВЕСТ УКРАЇНА» та зареєстрований 
Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському 
районі 30.09.2001 р. за №020832300111, вважати 
недійсним.

Втрачений державний акт на право власності на 
земельну ділянку, серія ЯЖ №676854, виданий на 
ТОВ «НОРД ІНВЕСТ УКРАЇНА» та зареєстрований 
Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському 
районі 30.09.2001 р. за №020832300110, вважати 
недійсним.

Втрачений державний акт на право власності на 
земельну ділянку, серія ЯЖ №676855, виданий на 
ТОВ «НОРД ІНВЕСТ УКРАЇНА» та зареєстрований 
Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському 
районі 30.09.2001 р. за №020832300109, вважати 
недійсним.

Втрачений державний акт на право власності на 
земельну ділянку, серія ЯЖ №676856, виданий на 
ТОВ «НОРД ІНВЕСТ УКРАЇНА» та зареєстрований 
Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському 
районі 30.09.2001 р. за №020832300108, вважати 
недійсним.

Втрачений державний акт на право власності на 
земельну ділянку, серія ЯЖ №676857, виданий на 
ТОВ «НОРД ІНВЕСТ УКРАЇНА» та зареєстрований 
Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському 
районі 30.09.2001 р. за №020832300107, вважати 
недійсним.

Втрачений державний акт на право власності на 
земельну ділянку, серія ЯЖ №676858, виданий на 
ТОВ «НОРД ІНВЕСТ УКРАЇНА» та зареєстрований 
Управлінням земельних ресурсів у Бориспільському 
районі 30.09.2001 р. за №020832300106, вважати 
недійсним».  

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Здам
Бориспіль

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

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

2 кімнати для жінки, всі зручності, 4000 грн без 
комунальних послуг. Тел.: (04595) 52067, 0 66 
7701019.

2-к.кв., початок вул. Головатого, житловий стан, 
меблі, побутова техніка, 6000 грн+комунальні. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

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

НАЙМУ
Бориспіль

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

АВТОСАЛОН
ПРОДАМ

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

капремонту. Тел.: 0 68 3617595.

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.

КУПЛЮ

Бориспіль
Куплю автомобілі будь-якої марки, биті, роз-

комплектовані, нерозмитнені, проблемні. Тел.: 
0 67 9505041, 0 93 0087484

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Запрошуємо кухаря, г/р 2/2 з 11.00 до 23.00, 
д/р обов'язково, з/п 7000-12000 грн, додому 
відвозимо. Тел.: 0 63 3108360.

На виробництво гофроупаковки (с. Щасливе 
Бориспільського р-ну) потрібні: менеджер з про-
дажу, завідуючий складом, начальник виробни-
цтва, водій на вантажний автомобіль Іsuzu, ванта-
жопідйомність 2,5 т, робочі верстатники: в 1 зміну 
(з 8.00 до 17.00), в 2 зміну (з 17.00 до 23.00) на: на 
картонно-різальний верстат, на рольовий прес, на 
тигель. Тел.: 0 67 2095551, Олексій, 0 67 4666416, 
Володимир. 
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ОВЕН.   Імовірний успіх 
на службі, якого ви зов-
сім не очікували. В діло-

вих контактах виявіть обереж-
ність, не можна виключати обман 
і маніпуляції.

ТЕЛЕЦЬ.  Ви будете ви-
являти в собі нові таланти, 
перебуваючи на піку сво-

єї форми й працездатності. Неспо-
діване заступництво впливових лю-
дей.

БЛИЗНЮКИ. Ви будете 
забезпечені симпатією й 
підтримкою друзів і одно-

думців. На всі ваші питання й прохан-
ня вам будуть відповідати "так".  Так 
що ви скоро доб'єтеся бажаної мети.

РАК. Ви з легкістю доб'єте-
ся успіху й у роботі, і в осо-
бистому житті. Головне - 

бути уважніше до нових ідей, навіть 
якщо на перший погляд вони вида-
дуться абсурдними.

ЛЕВ.   Якщо ви зацікав-
лені в просуванні своєї 
кар'єри, то на цьому тиж-

ні потрібно багато працювати й пе-
реконливо виступати на нарадах і 
планерках.

ДІВА.   Ви будете схильні 
до деякого снобізму. По-
старайтеся бути тактовні-

ше. Інакше життя швидко поставить 
вас на місце. Небезпечнийе свар-
ками і взаємним нерозумінням час.

ТЕРЕЗИ. Ви повні нових 
ідей і натхненно будуєте 
плани на майбутнє, однак 

не забудьте обговорити їх з близь-
кими людьми, їх думки теж потріб-
но врахувати.

СКОРПІОН. Жити вам 
стане приємно й радісно. 
Усе задумане здійсниться, 

якщо ви спокійно й чітко будете ро-
бити свою справу і йти до мети. Ви мо-
жете покластися на кохану людину.

СТРІЛЕЦЬ. Нелегкий пе-
ріод, хоча ніяких особли-
вих неприємностей він і 

не обіцяє. Суттєво підвищиться ва-
ша спостережливість. Буде багато 
спілкування.

КОЗОРІГ. На службі у вас 
зараз відбуваються важ-
ливі й сприятливі для вас 

події, ви маєте всі шанси вирізни-
тися, одержати підвищення або 
знайти нову престижну роботу.

ВОДОЛІЙ. Багато пла-
нів, пов'язані з роботою, 
удасться втілити в життя. 

Не виключені проблеми юридич-
ного характеру. 

РИБИ.   Ваших сил і авто-
ритету вистачило б на ба-
гато що, але не варто роз-

порошуватися, інакше можете за-
бути й не зробити щось важливе. 
Удалий часдля вступу на нову ро-
боту.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 5 - 11 ЖОВТНЯ


