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ЛАБОРАТОРІЯ CSD НА 
ТЕРИТОРІЇ АЕРОПОРТУ: 
ПЛР-ТЕСТ ЗА ШІСТЬ ГОДИН

ПРИКЛАДИ КОНКУРСНИХ РОБІТ. У КОНЦЕПЦІЯХ 
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«СЛУГА НАРОДУ»: 
МИ ЙДЕМО ДО ЛЮДЕЙ

Богдан Рак, фото автора

Головна мета – почути про про-
блеми мешканців від них самих, без 
посередників. 

«Ми ходимо дворами міста, під-
приємствами, їздимо по селах. На-
ші кандидати — це на 95% нові лю-
ди в політиці. Я вважаю, вони по-
винні все побачити, поспілкуватися 
з людьми на округах, тоді вони змо-
жуть якісно виконувати роботу де-
путата», – зауважив лідер команди 
«Слуга Народу» Ігор Шалімов.

На сьогодні амбітний план у 150 
зустрічей виконаний наполовину. 
«У кожному районі Борисполя, у 
кожному селі — своя специфіка і 
спільні проблеми. Наприклад, пе-
ребої з електропостачанням тур-
бують усіх мешканців ОТГ. У нас є 
план дій, як вирішити цю пробле-
му — ми пропонуємо ввести поса-
ду головного енергетика ОТГ, який 
буде займатись цим питанням», – 
пояснює Ігор Шалімов.

Ще одним питанням, яке тур-
бує мешканців ОТГ, є громадський 
транспорт. Тут варіант вирішення 
один – муніципальний транспорт.

«Зараз усі перевізники приват-
ні, місцева влада майже не має на 
них впливу. Адже якщо ми починає-
мо від них щось вимагати, вони ка-
жуть, що взагалі не будуть їздити. 
Вони знають, що немає альтерна-
тиви. А якщо взяти села, то деякими 
маршрутами не їздять автобуси, бо 
невигідно. Якщо буде комунальний 
транспорт, розмова буде іншою», – 
розповідає Шалімов.

Ще питання, актуальне для гро-
мади – розвиток спорту, адже при-
міщень для фізичного виховання 
дітей не вистачає.

Щодо питань, які цікавлять се-
лян, то на першому місці — меди-
цина. Не в усіх селах є медзаклади 
та приміщення для них. 

«У нас розроблений типовий 
проект ФАПу (амбулаторії) для сіл. 
Перший ми хотіли побудувати цьо-
го року в Рогозові. Але через коро-
навірус надходження у районний 
бюджет впали, і ми не змогли втіли-
ти проект у життя, тому обов’язко-
во зробимо це у наступному році. 
Цей проект передбачає двоповер-
хову будівлю. На першому — кабі-
нети лікарів, на другому — служ-
бове житло. Це дасть змогу брати 
на роботу та утримувати молодих 
фахівців», – вважає кандидат на го-
лову Бориспільської ОТГ Владис-
лав Байчас.

Селян турбує і питання культури. 
Будинки культури є лише у великих 
селах. А сільські клуби у більшості 
сіл у занедбаному стані.

«Тривалий час у районі існувала 
думка, що необхідно закрити БК, 
але вони популярні серед дорос-
лих та людей похилого віку. Там ді-
ють аматорські, співочі колективи», 
– розповідає Байчас.

«Ми не боїмось іти до людей. 
Ми готові вислуховувати весь не-
гатив, що дозволить нашим кан-
дидатам поглянути на проблеми 
людей без рожевих окулярів. Та-
кі зустрічі дуже корисні», – вважає 
Ігор Шалімов.

 � 150 зустрічей із виборцями планують провести до 25 
жовтня представники місцевої команди «Слуга Народу» на 
території Бориспільської ОТГ. 

«БУДУ НЕВПИННО ПРАЦЮВАТИ 
ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ТРЬОХ ЦІЛЕЙ»

Сергій Кручинін

— Для повноцінного людського 
життя мало своєї затишної оселі 
— необхідне також сучасне ком-
фортне міське середовище. В мене 
є власне бачення такого оточення, 
тому я докладаю зусиль, щоб зро-
бити Бориспіль схожим на євро-
пейське місто і мрію, щоб тут жив 
справжній міський дух, який ми ці-
нуємо у Львові чи Мукачево.

Моя громадська робота в Бори-
сполі вже багато років проводиться 
у рамках заснованих мною разом із 
друзями громадських організацій.

ГО з підтримки культури та мис-
тецтва «Фестклаб» займається ор-
ганізацією творчих вечорів, кон-
цертів, виставок, проведенням фес-
тивалю сучасної музики «Музичний 
Компот», плідною співпрацею з Бо-
риспільським рок-клубом, видан-
ням книг наших поетів та письмен-
ників, проведенням щорічного кон-
курсу дитячого малюнку. Вважаю, 
що розвиток країни залежить від 
культури та освіченості її громадян.

ГО архітекторів та проектантів 
«Зодчий» пропонує для обгово-
рення проекти громадського зна-
чення та проекти благоустрою ок-
ремих локацій нашого міста, нама-
гаючись перенести проектування в 
площину відкритих обговорень на-
шою громадою для створення ком-
фортних міських просторів. Таким 
чином уже створено алеї Мистецтв 
та Музики, сквер по вул. Ватутіна, 
73. Ми надавали свої пропозиції по 
облаштуванню Олесницького озе-
ра, будівництву Центра Мистецтв, 
ЦНАП, дитячого садочку по вул. Бе-
жівка, 7, реконструкції кінотеатру 
та старого пожежного депо. 

Архітектори ГО «Зодчий» запро-
понували кілька концепцій рекон-
струкції будівлі пождепо, представ-
лених громадськості та на містобу-
дівній раді. В усіх варіантах перед-
бачалося збереження оглядової 
вежі та громадської функції будівлі. 

БЕРЕГТИ ІСТОРИЧНУ 
ПАМ’ЯТЬ

— Нещодавно я хотів придбати 
сувенірний бориспільський магніт 
на подарунок гостям. Подібний су-
венір кілька років тому було зробле-
но Віталієм Назаркевичем. На ньому 
зображено абриси бориспільських 
історичних чи знакових будівель. Їх 
всього чотири чи п’ять: новий тер-
мінал аеропорту, міськвиконком, 
церква на розвилці, старе пождепо 
і музей. Приберемо пожежне депо 
— втратимо 25-30% історичного ар-
хітектурного спадку міста. Причому 
цінним є не сама будівля з точки зо-

ру її стану, а те місце, яке вежа, або 
каланча, займає в історичній пам'я-
ті бориспільців. Ось уже кілька ро-
ків активно обговорюється доля по-
ждепо. Зараз воно стоїть порожнє, 
але в цікавому для бізнесу місці, що 
породжує навколо нього різні чутки 
та негативний резонанс. За ці роки, 
крім балачок у соцмережах, нічого 
не відбулося. Тому я оголосив кон-
курс, щоб дати можливість архітекто-
рам показати своє бачення будівлі в 
сучасному ключі, розширити уявлен-
ня громадськості, привернути ува-
гу і знайти шлях збереження башти.

Ми вже отримали пропозиції ар-
хітекторів і до 15 жовтня авторитет-
не журі, яке очолює Неля Куковаль-
ська — історик архітектури, рес-
тавратор та генеральний дирек-
тор заповідника «Софія Київська» 
— визначить переможців. 

ПОЖДЕПО — ГРОМАДІ
— На мою думку, башта пождепо 

з годинником може стати родзин-
кою Борисполя, а основна будів-
ля має нести громадську функцію. 
Тут може розміститися, наприклад, 
центр надання послуг чи достойна 
зала РАГСу для проведення весіль-
них урочистостей.

Також у цій будівлі ми повин-
ні, нарешті, знайти місце для мис-
тецької галереї — ще одного об’єк-
та, якого не вистачає місту та його 
митцям. Створення в Борисполі ху-
дожньої галереї з постійним фон-
дом та виставками українських та 
місцевих художників і фотографів 
стане каталізатором творчих про-
цесів у Борисполі.

ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ
— У цьому ж центрі я мрію засну-

вати неформальний клуб для спіл-
кування людей поважного віку. 

Із  роками зменшується коло зо-
внішнього спілкування людини — 
це природній процес. Багато людей 
виходить на пенсію, але хоче про-
довжувати активне життя. На ро-
боту ходити не треба, в дітей свої 
справи. Я знаю чимало людей, які б 
збиралися пару разів на місяць, чи-

тали й обговорювали б нові книж-
ки, слухали музику й спілкувалися, 
займалися б доброчинними спра-
вами. Подібні осередки є сьогодні 
в бібліотеці, музеї, хтось гуртуєть-
ся за спортивними інтересами. Але 
я впевнений, що в Борисполі знай-
деться місце для ще одного клубу 
людей, які не хочуть тихо старіти 
вдома й можуть ще бути корисни-
ми нашій громаді. 

ЦІННОСТІ МАЮТЬ 
ЗНАЧЕННЯ

— Ось такі мої плани, але втілю-
вати їх легше у команді. Для мене 
це бориспільська «Європейська 
Солідарність», де є багато гумані-
таріїв, молодих і енергійних людей 
і яку очолює кандидат на посаду го-
лови Бориспільської ОТГ Володи-
мир Борисенко. Він із інтересом до-
лучився до нашого архітектурного 
конкурсу та перший приз перемож-
цю буде персонально від нього.

Я беру участь у місцевих виборах 
у складі сильної команди, бо розу-
мію, що одна людина не може нічо-
го змінити чи втілити в життя. 

 � Борис Шапіро — 
кандидат у депутати 
Бориспільської міської 
ради. Відомий громадський 
діяч, проектант, інженер-
будівельник розповів 
про свою передвиборчу 
програму та чому йде на 
вибори у складі команди 
партії «Європейська 
Солідарність».

«Необхідно реконструювати 
і зберегти пожежну вежу для 
громадської функції і прикраси-
ти її великим годинником» 

В. Борисенко
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НА ЗАХИСТІ ЗДОРОВ’Я 

ЛАБОРАТОРІЯ CSD: ТЕСТ ЗА ШІСТЬ ГОДИН
 � У аеропорту «Бориспіль» розпочала роботу унікальна 

лабораторія з ПЛР-тестування. На сьогодні це єдина в 
Україні лабораторна установа, що робить ПЛР-тест на 
COVID-19 за 6 годин. З умовами її роботи знайомилися 
«Вісті».

Наталія Долина,    
фото Сергій Марченко

НАЙШВИДШИЙ 
ПЛР-ТЕСТ 

2 жовтня біля терміналу «В» ае-
ропорту «Бориспіль» відбулось офі-
ційне відкриття лабораторії CSD, 
яка робить найшвидший ПЛР-тест 
на COVID-19.

Партнером CSD стала компанія 
Aerohandling, яка вже 20 років за-
ймається наземним обслуговуван-
ням пасажирів у «Борисполі». 

Відкриття лабораторії повного 
циклу на території аеропорту ста-
ло важливою подією не лише для 
подорожуючих, а й для всіх меш-
канців Бориспільського району і 
м. Бориспіль. Відтепер кожен, кому 
необхідно пройти тест на covid-19, 
отримав можливість зробити це 
швидко і зручно. У цьому питанні з 
лабораторією CSD зараз не можуть 
конкурувати лабораторні устано-
ви, які возять забрані біоматеріа-
ли до Києва. 

ЛАБОРАТОРІЯ ПОВНОГО 
ЦИКЛУ

Процедура забору біоматері-
алу продумана і зручна для від-
відувача, триває кілька хвилин. 
Для тесту на COVID-19 методом 
ПЛР проводиться зішкріб епіте-
ліальних клітин носоглотки. Під 
час дослідження використову-
ють найточніші тест-системи, які 
сьогодні існують у світі, та спеці-
альне лабораторне обладнання 
від італійської компанії Diatech 
Pharmacogenetics, що має міжна-
родні сертифікати якості ISO 9001 
та ISO 13485. 

Результат тесту клієнт отримує на 
електронну пошту або на телефон.

Журналісти «Вістей» отримали 
дозвіл подивитися на власні очі, як 
робиться тест на ПЛР.

«Ми співпрацюємо з медичною 
лабораторією молекулярної пато-
логії і генетики CSD, яка входить до 
переліку верифікованих лаборато-
рій, що можуть вносити результати 
негативного ПЛР-тесту до електро-
нної системи Центру громадського 
здоров’я України», — розповідає 

помічник біолога Ростислав Яро-
шенко.

Перша кімната – стерильний 
бокс для виділення нуклеїнової 
кислоти. Суть в тому, що коронаві-
рус, опинившись всередині кліти-
ни, використовує власний генетич-
ний код (РНК), щоб взяти під кон-
троль і «перепрограмувати» кліти-
ни так, щоб вони стали фабриками 
по виробництву вірусів. Процес 
виділення РНК триває від однієї до 
чотирьох годин. Далі в центрифу-
гу завантажують проби, а потім за 
допомогою спеціального приладу 
вортекс роблять ресуспендування 
(рівномірність) біоматеріалу. На-
прикінці підготовчого етапу готу-
ється спеціальний розчин, який ви-
користовується для аналізу.

«Підготовлений біоматеріал помі-
щається в ампліфікатор, який, влас-
не, і робить аналіз. Результати інтер-
претуються за допомогою спеціаль-
них програм на комп'ютері.

«Із моменту, коли біоматеріал по-
трапляє до лабораторії, до кінцево-
го результату проходить 6 годин. 
У нашій лабораторії працюють ви-
сокопрофесіональні фахівці з ви-
щою медичною або біологічною 
освітою», — пояснює Ярослав Яро-
шенко. 

КВИТОК НА ЛІТАК 
НЕ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ 

Лабораторія CSD знаходиться бі-
ля терміналу «В» міжнародного ае-
ропорту «Бориспіль». 

Щоб зробити тест на COVID-19, 
не обов’язково мати квиток на лі-
так. Скористатися послугами уні-
кальної лабораторії мають можли-
вість усі, кому потрібно якнайш-
видше отримати результати тесту. 
Зробити це можна цілодобово в 
будь-який зручний для клієнта час.

ДЛЯ ЗРУЧНОСТІ 
ПАСАЖИРІВ

У терміналі D є два забірних пунк-
ти на ПЛР-тестування. Вони знахо-
дяться в зоні вильоту міжнародних 
рейсів біля стійки 48 FAST-LINE та на 
прильоті відразу після проходження 
паспортного контролю.

П’ЯТЬ ПРИЧИН ВІДДАТИ 

ПЕРЕВАГУ ЛАБОРАТОРІЇ CSD:
• результат у максимально 
короткий термін;
• висока точність дослідження;
• комфортні та безпечні умови 
забору біоматеріалу;
• за необхідності при вильоті 
пасажири отримують сертифікат 
європейського зразка 
англійською мовою з мокрою 
печаткою без додаткової оплати;
• після отримання результатів 
тесту дані автоматично 
синхронізуються з додатком «ДІЙ 
ВДОМА».

Замовити послугу 
можна за телефоном 
FAST-LINE: 
(050) 415 09 09.
Вартість: 1500 грн.

• Будівля лабораторії біля терміналу «В» аеропорту.

• Умови забору біоматеріалу зручні й безпечні.

• Біолог зайнятий приготуванням лізуючого розчину для екстракції РНК.

• Ампліфікатор, на якому відкритий приклад 
позитивного результату. • Забірний пункт на ПЛР-тестування в зоні вильоту.

• Сканування QR-коду  для 
заповнення форми на 
проходження ПЛР-тесту.
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БЛАГОРОДНА МІСІЯ

І ЗНОВУ ДОРОГА НА СХІД…
 � Символічно, що саме перед святом Покрови, Днем 

захисника України, три команди волонтерів із Бориспіщини 
під керівництвом Віктора Копана, Любові Чешко та Рустама 
Хамракулова 8 жовтня на приватних авто вирушили в 
Донецьку та Луганську області — на фронтову територію, 
щоб підтримати і словом, і ділом людей східного регіону, 
обпаленого затяжною війною і недавньою масштабною 
пожежею. Гуманітарна місія була насиченою і тривала до 
10 жовтня. Волонтери побували у різних місцях ООС, де 
зустрілися з нашими військовими та мирним населенням. 

Оксана Павлова

Головна мета поїздки – достави-
ти продукти харчування, засоби 
технічного забезпечення, одяг, а 
також підтримати морально зем-
ляків, які захищають кордони 
України, та місцевих жителів, які 
найбільше постраждали від ни-
щівного вогню і лишилися без да-
ху над головою, у відчаї й зневірі.

Волонтери розділили свої марш-
рути. Екіпажі бусами – кожен в об-
раному напрямку – тоннами роз-
возили гуманітарну допомогу. Се-
ред закупленого – найнеобхідніше, 
все віддавали людям із рук у руки. 

«Недарма у народі кажуть: «Чу-
жої біди не буває». А біда, розді-
лена з друзями, стає півбідою. За 
велінням серця саме туди, де тра-

пилося велике лихо у наших лю-
дей на Луганщині, й відправився 
екіпаж волонтерської групи з чо-
тирьох машин, завантажених до-
верху, — по-жіночому, співчутли-
во розповідає Любов Чешко, Про-
цівський сільський голова. — До-
рога для нас була не з приємних: 
вибоїни, шлях розбитий, але до-
бралися благополучно. Нам за-
пропонували віддати продукцію 
на склад. Та не для того ми при-
їхали, щоб складувати продукцію. 
Для нас було важливо, щоб кожен 
житель, що постраждав, отримав її 
прямо в руки. Із обласного штабу 
Сєвєродонецька нас попросили 
відвезти продукцію у найбільш по-
страждале село Осколонівку. По-
тім – інші...»

— Мені доводилося з 2014 
по 2018 роки бачити страшні 
картини в Донецькій області, 
але те, що побачила на власні 
очі зараз, вразило до глибини 
душі. Сотні гектарів лісу по 

обидві сторони дороги стояли 
обвуглені, страшні, чорні. І 
гілки, мов руки, простягали 
до нас і кричали: «Люди, що ж 
ви наробили?!». Цілі десятки 
гектарів зрубаного лісу, а ось 
— 100 га молодого, спаленого, 
а далі село, якого немає... 
Одні попелища... У цьому селі 
залишилося лише декілька хат, 
і подумалося: «Та чи будуть ці 
люди щасливо жити, навіть в 
своїх домівках серед згарища?»
Стаємо біля одного уцілілого 
будинку, сигналимо, сходяться 
люди. Я вперше побачила людей, 
чорних, як земля. Мені здалося, 
що вони досі не прийшли 
до тями від того, що могло 

трапитись із ними. Не сваряться, 
нічого не доводять — ніби 
оніміли від горя. Ми починаємо 
роздавати продукти, люди 
спокійно отримують, дякують, 
припадають устами до хліба та 
просять хоча б водички...
Одягу взяли лише невелику 
кількість. І не помилилися. Бо 
його доставили погорільцям 
найближчі сусіди з Луганщини. 
А от із продуктами там скрутно. 
Багатьох мешканців взагалі не 
було на подвір’ї, бо вже не було, 
що охороняти. Людей забрали в 
гуртожиток. 
Надавши допомогу одному селу, 
ми вирушили до ще одного – 
це село Сиротіно, де згоріло 9 

осіб та 190 будинків. Вигоріли 
цілі вулиці. Якимось дивом 
вдалося врятуватися собакам, 
які охороняли свої обійстя, 
та одному кошеняті. Люди з 
вдячністю отримували нашу 
продукцію, дякували...

І лише тоді розігнули спину 
мої волонтери, коли не було 
чого роздавати, і ми поїхали із 
Сєвєродонецька. Стомлені, але 
щасливі від того, що розділили 
горе людське. Попереду 900 
км… Знали, що не кожен екіпаж 
зміг добратися додому цього 
дня. Але на другий день прибули 
всі наші.

ЛЮБОВ ЧЕШКО: «БОЛЮЧІ ВРАЖЕННЯ ВІД ПОБАЧЕНОГО»

ВІКТОР КОПАН 
ПРО СПІЛКУВАННЯ 
З ВІЙСЬКОВИМИ

Команда Віктора Копана про-
їхалася багатьма селами і містеч-
ками сходу, завітала і до «своїх 
хлопців» на Світлодарську Дугу, 
до 24 бригади ім. Д. Галицького, 
якою раніше командував бори-
спілець Валерій Гудзь. 

«Багатьох із військових я знаю 
особисто, бо на фронт як волон-
тер я почав їздити з перших днів 
війни. Тоді візити були часті, за-
раз рідші, але наша допомо-
га там потрібна, особливо піс-
ля недавньої екологічної біди, 
яка залишила після себе гекта-
ри згарищ лісу та погорілі насе-
лені пункти», — говорить Копан.

Зізнається, що фронтовики 
завжди раді зустрічі з волонте-
рами, кажуть, армійської їжі їм 
вистачає, але хочеться домаш-
ньої, чогось смачненького, цьо-
го разу дякували хлопці за пи-
ріжки. А ще, звісно, захисники 
потребують людської підтримки, 
віддушини від спілкування з од-
нодумцями з мирної території.

Віктор Копан розповідає, що 
на фронті зараз час тиші, але і 
наші, і ворожі позиції залиша-
ються на місцях. 

Волонтери кажуть, що україн-
ські військові не приховують, що 
ця тиша ними сприймається як 
невизначеність. А що далі – вони 
не знають, адже ворог по той бік 
барикад укріплює позиції, про-
вокує, у хлопців є підозри, що 
причина недавніх пожеж – під-
пали ворожих провокаторів.

«У наших захисників – дух па-
тріотичний і бойовий. Помітно, 
що зараз на фронті покращила-
ся дисципліна, бо воюють люди 
вмотивовані. Однак війна висна-
жила регіон, місцеві люди вто-
милися виживати. Ця війна – ве-
ликий біль для України, для її лю-
дей», — говорить Віктор Копан і 
наголошує, що допоки допомога 
волонтерів буде потрібною, доти 
Бориспільщина не забуде доро-
гу на схід.

«Хочемо подякувати кожній 
людині, яка взяла участь у цій 
акції милосердя, за те, що не за-
лишилися осторонь людської бі-
ди, — від імені волонтерів підсу-
мовує Любов Чешко. — Адже є 
прислів’я: краще ділитися в на-
дії на те, щоб нас беріг Господь і 
обминало все лихе».

• Волонтери з Бориспільщини.

• Захисники вдячні за підтримку.

• Погорільці жалілися благодійникам, що держава обіцяла спочатку по 300, потім 200 тис. грн допомоги постраждалим від пожежі, але 
коштів люди поки не отримали.
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ВИБОРИ 2020
МІСІЯ МИЛОСЕРДЯ 
МИРНОЇ 
БОРИСПІЛЬЩИНИ 
УКРАЇНЦЯМ СХОДУ

ВОЛОНТЕРИ 
ДОСТАВИЛИ 
ГУМАНІТАРНИЙ 
ВАНТАЖ:

Віктор Копан підкреслює, що ця 
поїздка стала можливою завдяки 
старанням багатьох небайдужих 
людей: «Нас підтримали, як 
завжди, Ігор Шалімов, який сам 
волонтером не раз бував на 
сході. Допомагали містяни — 
подружжя Мельників, Євген 
Косько, Віра Мазура, Володимир 
Безхлібний. За це їм велике 
спасибі та дяка від наших 
військових».

• різні крупи, які закупив проців-
ський підприємець Євгеній Каз-
кін на  суму 20 000 грн; 

• тону продуктів передав отець 
Микола (Терещук М.О.), зокре-
ма 300 л олії, цукор, солодощі;

• місцевий мешканець Майхрук, 
який доставив 350 кг борошна; 

• голова РСТ Костянтин Струков 
передав 60 кг добірного сала та 
20 кг смальцю; 

• місцевий фермер Антропов ви-
ділив тонну картоплі та цибулі;

• жителька Процева В. Мосюк за-
купила ковдри ватні, в кілько-
сті 100 штук;

•  сотні банок консервацій, ово-
чі, різні продуктові набори, які 
були доставлені жителями сіл 
Процева, Воронькова, Жереб’я-
тина, Головурова, Кийлова, Гори 
та міста Бориспіль;

• технічне забезпечення (гума, 
запчастини, мастильні матері-
али на авто, куплені волонте-
рами).

• Із миру по нитці — нужденним 
допомога.

ВОЛОДИМИР БОРИСЕНКО: 
«МИ БАГАТО РОКІВ ОБИРАЛИ ЗА ПРИНЦИПОМ 
«АБИ НЕ ГІРШЕ»… ТЕПЕР Є ШАНС ЦЕ ЗМІНИТИ»
 � Розмова з бориспільцем, кандидатом на голову 

Бориспільської ОТГ від ПП «Європейська солідарність» про 
його прагнення до європейських змін у рідному місті та 
селах великої громади.

Валентина Рожко

— Пане Володимире, йдучи на 
вибори міського голови, ви обіця-
єте нарешті зробити Бориспіль 
по-справжньому європейським… 
Що це означає для вас особисто, 
і що — в разі вашого обрання — 
це означатиме для бориспільців?

— Насамперед зауважу, що 
йдеться не тільки про Бориспіль, а 
й про Бориспільський район, адже 
тепер до нашої ОТГ входить низка 
навколишніх сіл. І їхні мешканці за-
слуговують на те, аби жити достой-
но. Загалом у нас просто неймовір-
на кількість громадян, які потребу-
ють допомоги. Це – порядно. Це – 
по-європейськи. Це стосується і 
пенсіонерів, і дітей-сиріт, і учасни-
ків бойових дій, і ліквідаторів на-
слідків аварії на ЧАЕС, і багатодіт-
них родин… Бо у них часом на най-
необхідніше не вистачає: сплатив 
комуналку, купив якоїсь їжі, і все. 
Про те, щоб оновити якусь одежи-
ну навіть не йдеться. Тут би на ліки 
щось залишилось… 

— І що ж ви пропонуєте? Роз-
давати гроші? Питання – де їх 
взяти після? Бо перед вибора-
ми це дуже популярна тема: як 
не гроші, то гречка, як не греч-
ка, то спекуляції на «вічних» про-
блемах бориспільців. Усі як один 
обіцяють та знають, як зроби-
ти, щоб не вимикали світло, во-
ду, що робити з дорогами і сміт-
тям… От тільки це чомусь забу-
вається, щойно люди приходять 
до влади. 

— Ну, щодо людей при владі, які 
щось обіцяли і не виконали – це 
питання, перепрошую, не до мене. 
Запитуйте про це тих, хто роками 
чомусь нічого не робить, або ро-
бить дуже мало – попри те, що має 
для цього всі можливості… Як ба-
чу вирішення ситуації я? Візьмемо 
пенсіонерів, приміром, які отри-
мують мінімальну пенсію. Як і чо-
му уряд встановив її в такому роз-
мірі, що плакати хочеться – для 
мене питання. Але маємо, що ма-
ємо, як казав один екс-президент. 
А що ж можемо мати, якщо ми го-
воримо про мої плани і підходи 
нашої команди загалом? Ви чули 
про таку штуку, як картка кияни-
на? По суті, це пільгова програма 
для тих же пенсіонерів, ветеранів, 
«чорнобильців» і т. д. Тобто йдеть-
ся не просто про шматок пласти-
ка, а про реальні пільги на купів-
лю ліків у аптеках, на іншу медич-
ну допомогу, на проїзд у громад-
ському транспорті… Чому в Києві 
це можливо, а у нас ні? Бюджет 
нашої громади наразі складатиме 
понад мільярд гривень на рік. Чи 
можна частину з цих грошей на-
правляти на допомогу тим, хто цю 
ж громаду свого часу розбудову-
вав, вкладав свої сили і здоров’я? 
Моя позиція: не просто можна, а 
треба. Це наш обов’язок. Тому со-

ціальна карта бориспільця це не 
якась фантастика, а те, що потріб-
но, можна і треба впроваджувати з 
перших днів обрання нової влади. 
Більше того, я особисто говорив із 
купою бориспільських підприєм-
ців, які готові долучатися і допо-
магати в реалізації цієї ідеї. Про-
сто у нас є проблема: коли комусь 
потрібна допомога, людина йде 
до свого депутата з простягнутою 
рукою, принижується, випрошую-
чи якусь копійку на ліки чи опера-
цію, і все одно далеко не факт, що 
щось отримає. Бо навіть якщо він 
«змилостивиться», то після цього 
треба написати клопотання, по-
тім це рішення має схвалити сесія 
міськради… А так ми одним махом 
приберемо людський фактор, чи – 
якщо хочете — корупційну скла-
дову… І наголошу: це стосується 
не лише пенсіонерів. Приміром, 
як багатодітний батько (у мене – 
три сина і донечка) я знаю – точ-
но знаю — скільки коштує зібра-
ти дитину до школи. На щастя, у 
мене немає потреби просити до-
помоги, але скільки багатодітних 
родин цього потребують?! Чи ви-
рішує це питання соціальна карта 
бориспільця? Так, вирішує. І ми бу-
демо це робити.

— Гаразд, із цим зрозуміло. А 
що ви будете робити з селами? 
Бо, як ви зауважили, тепер до Бо-
риспільської ОТГ входитиме і низ-
ка сіл району. І люди реально бо-
яться, що тепер у Борисполі про 
них усі забудуть, бо в місті і сво-
їх проблем і витрат не бракує…  

— Перше і найпринциповіше 
— я вважаю, що у нас однознач-
но має бути окремий заступник 
міського голови, який відповіда-
тиме конкретно за розвиток нових 
сільських територій. Повторюсь – 
це принципово!!! Людина, яка за-
йматиметься вирішенням саме їх-
ніх проблем і питань, і звітуватиме 
перед ними ж про те, що він кон-
кретно зробив для розвитку цих сіл 
і поліпшення умов життя його меш-
канців… 

— Що саме ви маєте на увазі, 
говорячи про поліпшення умов 
життя селян? 

— Давайте почнемо з найеле-
ментарнішого: з чим у вас асоцію-
ється село? Городи, свині, робота 
з ранку до ночі… А з розваг – мак-
симум ввечері перехилити чарку з 
сусідами або в сільському барі, як-
що такий є… Моя ж мета – як міні-
мум благоустрій цих територій. Для 
початку парк у кожному селі. Бори-
спільщина має безліч водойм. То 
чому, скажіть мені, не зробити на 
базі цих озер чи річок парки? Що-
правда, водойми у страшенно за-
недбаному стані… Ми (тобто ни-
нішня влада) докерувалися до то-
го, що з нас уся Україна включно з 
Президентом Зеленським сміється, 

бо в деяких з них по метру лайна на 
дні… А я не хочу, щоб із нас сміяли-
ся, мені як корінному бориспільцю 
від цього дійсно боляче. Тому в мо-
їх планах повисаджувати на бере-
гах цих озер дерева, максимально 
озеленити… По перше, це кисень, 
а відповідно і покращення еколо-
гічного стану, і здоров’я тих таки се-
лян… А по-друге… А по-друге, теж 
здоров’я… Бо замість проводити 
дозвілля за чаркою, люди зможуть 
займатись спортом на облаштова-
них у парках тренажерах, погра-
ти в пляжний футбол чи волейбол 
чи просто посмажити шашлики, не 
шкодячи природі. Бо як це зробле-
но у Європі? В парках там стоять 
стаціонарні мангали, поряд столи-
ки, лавочки, є вбиральні, сміттєві 
урни. Чисто і приємно. А поруч діти 
граються на дитячому майданчи-
ку… (посміхається) Пробачте, тема 
дітей, їхнього виховання, розвит-
ку – мені, як багатодітному батьку, 
дійсно болить.

— Так, але ж людське життя 
це не тільки дозвілля. Особливо 
на селі... 

— Абсолютно правильно… І в 
цьому контексті я б хотів розказа-
ти про ще одну ініціативу, яку ми з 
моєю командою плануємо реалізу-
вати в разі обрання мене міським 
головою — безкоштовну правову 
допомогу. Місто має можливість 
допомагати мешканцям із юри-
дичними консультаціями, в оформ-
ленні земельних ділянок, спадщи-
ни тощо. Тобто люди повинні знати, 

що є конкретне місце, куди можна 
звернутись і де скажуть, яку заяву 
написати, які документи зібрати, 
до якого нотаріуса звернутись то-
що. Бо зараз їх ганяють із кабіне-
та в кабінет і всі ці бюрократичні 
процедури просто вимотують… І 
ось таке місце має бути не лише в 
Борисполі, але й у селах. Своя філія 
ЦНАПу (Центр надання адміністра-
тивних послуг), якщо хочете. Тоб-
то мешканці сіл не повинні їхати в 
район, витрачати свій час і гроші, а 
це все має бути на місцях. Там має 
бути ксерокс, сканер: ви принес-
ли документи, віддали, і вам ска-
зали, коли прийти, — скажімо, за 5 
днів і отримати все, що треба. І гра-
фік роботи створити відповідний 
– зручний, з урахуванням режи-
му функціонування того чи іншо-
го населеного пункту. Ну а в пер-
спективі повністю перевести цей 
документообіг в електронний ре-
жим. Щоб навіть не виходячи з до-
му, людина могла замовити ті чи ін-
ші документи і отримати повідом-
лення, що можна прийти і забрати 
їх у визначений час. Таким чином, 
не люди йтимуть до влади, а влада 
до людей. Бо так і має бути. 

— Ну, а як буде – покажуть ви-
бори…

— Маєте рацію. Ми багато років 
поспіль обирали за принципом «аби 
не гірше»… Тепер є шанс це зміни-
ти. Тож вибір за людьми: або наступ-
ні п’ять  років застою, або європей-
ське майбутнє для бориспільців. Це 
і є моєю основною метою.   

« Вибір за людьми: або наступні п’ять років 
застою, або європейське майбутнє для 

бориспільців. Це і є моєю основною метою»   
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ЗВІТ ДЕПУТАТА
ПЕРЕД ЗАВЕРШЕННЯМ КАДЕНЦІЇ ДЕПУТАТ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ РУСТАМ 
ХАМРАКУЛОВ ПОДІЛИВСЯ З ЧИТАЧАМИ «ВІСТЕЙ» ТИМ, ЩО ВДАЛОСЯ ЗРОБИТИ НА ЙОГО 
ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ №5, І ЩО ЗАПЛАНОВАНО НА МАЙБУТНЄ.

РУСТАМ 
ХАМРАКУЛОВ: 

«ХОЧУ БАЧИТИ РЕАЛЬНИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ СВОЄЇ РОБОТИ»

Наталія ДОЛИНА

— Рустаме Рахим’яновичу, чи 
задоволені ви підсумками діяль-
ності створених вами громад-
ських організацій?

— В АТО відбулася зміна моїх 
життєвих цінностей – я зрозумів 
надзвичайну важливість особи-
стого прикладу та необхідність за-
лучення громади. Разом із такими 
ж чоловіками, як і я, було виріше-
но створити ГО «Сектор Безпеки» 
задля покращення криміногенної 
ситуації в місті. Почали спілкуван-
ня з молоддю, розказуючи їм про 
негативний вплив алкоголю та нар-
котиків. Навіть виграли канадський 
гранд в цій сфері. 

— Чому вирішили стати депу-
татом?

— Це був наступний етап мого 
розвитку. Я розумів, що йду туди, 
аби бути комунікатором між вла-
дою та громадою, і був до цього го-
товий. Щось із пропозицій людям 
подобалось, щось ні. Але я завжди 
намагався знайти компроміс задля 
відстоювання інтересів громади. 
Коли Юрій Сидоренко склав депу-
татські повноваження, він передав 
мені свій округ. Юра був хорошим 
депутатом, виборці досі згадують 
його з вдячністю. Тому я відчував 
свою відповідальність.

— Чи вдалося зробити все, що 
планували?

— Не все, але зроблено багато. 
Ключовими досягненнями на 

посаді депутата міськради вва-
жаю: 

• укладення договору оренди зе-

мельної ділянки, від якої місто що-
місячно отримує 154 тис. грн над-
ходжень; проведення масштаб-
ної реконструкції інфраструктур-
них об’єктів на виборчому окрузі 
(асфальтування та освітлення ву-
лиць, прокладення тротуарів, бу-
дівництво дитячих та спортивних 
майданчиків, капітальний ремонт 
даху житлового багатоквартирно-
го будинку, будівництво парковок); 

• домігся прийняття рішення місь-
кою радою про виділення коштів на 
розробку проекту водопониження 
на території майбутнього житлово-
го масиву для учасників АТО (с. Лозі-
вка) та контролював виконання ро-
біт, що дає змогу почати будівницто 
індивідуальних будинків;

• для учасників бойових дій та де-
яких категорій населення знайшов 
понад 50 земельних ділянок під бу-
дівництво індивідуальних будинків 
та понад 200 ділянок під індивіду-
альні гаражі;

• власною депутатською роботою 
забезпечив прийняття рішень на їх 
виділення на сесіях міської ради.

— Відомо, що ваші соціальні 
ініціативи не обмежуються про-
блемами виборчого округу…

— Так, карантин вніс свої корек-
тиви. Я зрозумів, що в цих умовах 
найбільше постраждали незахище-
ні версти населення. Стояти осто-
ронь не міг, тому з небайдужими 
людьми організував акцію «Бори-
спіль – одна родина». Збирали, па-
кували, розвозили продуктові на-
бори всім, хто цього потребував. 
Ви навіть не уявляєте, скільки бо-
риспільців відгукнулося на цей за-
клик! Ми зібрали понад 700 пай-

ків. Крім того, люди перерахували 
на допомогу велику суму грошей. 
Причому серед тих, хто взяв участь 
в акції, були люди, з якими ми по 
життю є ворогами, навіть не вітає-
мося. І я бачив їхні прізвища серед 
тих, хто за першим покликом пере-
рахував гроші на цю акцію. 

Коли оголосили, що маршрутки 
не їздитимуть, ми з хлопцями ста-
ли своїми авто доставляти медиків 
на роботу і з роботи. 

Керівництво дитячих інтернатів 
в Донецькій області звернулося по 
допомогу, не було масок. Ми зібра-
ли більше 15 тисяч масок і відпра-
вили їм Новою поштою.

— Плануєте продовжувати 
благодійні акції?

— Ми їх і не припиняли. Зараз на 
Луганщині згоріло більше 30 сіл. Люди 
все втратили, у них навіть їжі немає.

Я оголосив у Фейсбуці акцію #до-
поможипогорілійЛуганщині. Відгук-
нулися багато людей, в основному 
пересічні бориспільці, з кандидатів 
у депутати взяли участь в акції оди-
ниці. Зібрали продукти, речі, від-
правили машину. Регулярно орга-
нізовую збір і доставку найнеобхід-
ніших ресурсів в зону АТО.

— Які нагальні проблеми вда-
лося вирішити на посаді керів-
ника відділу з контролю за бла-
гоустроєм?

— Приватний сектор неохоче 
укладає договори на вивезення 
сміття. Привозять і скидають його 
біля багатоповерхівок. У мене на 
окрузі таких випадків менше, тому 
що я постійно контролюю, на по-
рушників складаємо протоколи. Як-
що порушники злісні, викидаю їм 
це сміття в салон машини. Звичай-
но, це радикальні заходи, хотілося 
б, щоб люди розуміли, що нам усім 
жити в одному місті. Вирішити цю 
проблему можна буде лише тоді, 
коли весь приватний сектор укладе 

договори. Тому постійно проводи-
мо роз'яснювальну роботу.

— Не розчарувалися за роки 
депутатства в політичній ді-
яльності?

— Я зрозумів, що політика — 
брудна сфера. Тому намагаюся 
триматися подалі від великої по-
літики. Хочу працювати на окру-
зі, бачити реальний результат сво-
єї роботи. На сьогодні маю досвід 
спілкування з людьми, супрово-
дження соціальних акцій і акцій 
допомоги, в розробці проектів, які 
спрямовані на позитивний розви-
ток громади.

— У разі проходження до ради 
ОТГ, які у вас плани на майбутнє?

— Серед основних цілей, які я 
собі ставлю на 5 років, є наступні:

• створення туристичних об’єк-
тів з метою залучення інвестицій-
них коштів в наш регіон;

• створення місцевого органу пра-
вопорядку (муніципальна поліція);

• створення інструментарію для 
безпосереднього впливу громади 
на рішення, що приймаються міс-
цевою радою;

• створення центру управлін-
ня відходами з метою розв’язання 
екологічної проблеми, пов’язаної з 
існуванням полігону.

Громадську діяльність Рустам Хамракулов розпочав у 2013 році 
з участі у Революції гідності. Воював у АТО у складі добровольчо-
го батальйону. Був одним із засновників ГО «Асоціація учасників 
АТО Бориспільщини» та ГО «Сектор безпеки». В 2016 році став де-
путатом міської ради, а у 2018-му очолив відділ з контролю за бла-
гоустроєм міста.

« Я оголосив у Фейсбуці акцію 
#допоможипогорілійЛуганщині. 

Відгукнулися багато людей, в основному 
пересічні бориспільці, з кандидатів у депутати 
взяли участь в акції одиниці»   

• На окрузі зроблено багато: тротуари, дитячі майданчики, благоустрій.
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ПОЗИЦІЯ
ГРОМАДСЬКИЙ АКТИВІСТ ВОЛОДИМИР ПИЛИПЧУК, ЯКИЙ БУВ І ЗАЛИШАЄТЬСЯ НЕБАЙДУЖИМ 
ДО ПОДАЛЬШОЇ ДОЛІ РІДНОГО БОРИСПОЛЯ, ГОТОВИЙ ПОДІЛИТИСЯ СВОЇМИ МІРКУВАННЯМИ 
ЩОДО МАЙБУТНЬОГО РОЗВИТКУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ.

ВОЛОДИМИР 
ПИЛИПЧУК: 

«Я НЕ ЙДУ НА ВИБОРИ, 
ЧАС ЗМІНЮВАТИ СТАРИХ ПОЛІТИКІВ»

— Володимире Олександро-
вичу, в Борисполі вас знають 
як поважну та авторитетну 
людину. Ви багато років служи-
ли в органах внутрішніх справ, 
очолювали елітний підрозділ 
дорожньої міліції з обслугову-
вання спеціальних рейсів ДП МА 
«Бориспіль», а згодом зайняли-
ся підприємницькою діяльніс-
тю, перейшли працювати на 
політичний майданчик. Що 
вплинуло на ваше рішення змі-
нити життєвий курс? 

— Я завжди був активною та 
цілеспрямованою людиною. На-
віть після завершення кар’єри в 
органах МВС відчував у собі си-
ли та хотів працювати далі тут, у 
рідному Борисполі, де народився 
й виріс. Спочатку відкрив бізнес, 
згодом почав суміщати його з по-
літикою. У 2010 році був вперше 
обраний до Бориспільської місь-
кої ради, потім працював секре-
тарем міськради. Це надало мож-
ливості набути нового досвіду та 
дізнатися зсередини, як працює 
система місцевого самовряду-
вання, як ухвалюють рішення, чи 
дослуховуються до звернень лю-
дей. За цей час вдалося провести 
велику роботу та допомогти ба-
гатьом людям у вирішенні їхніх 
проблем. Не люблю перерахову-
вати здобутки, але думаю, що лю-
ди оцінили мою роботу.

   
— Востаннє ви брали участь 

у місцевих виборах у 2015 році. 
Тоді балотувалися до Київської 
обласної та міської рад, але не 
стали депутатом…

— Так, я балотуватися в депу-
тати на двох рівнях: обласному 
та міському. І хоча в обох окру-
гах здобув впевнену перемогу, 
через особливості виборчої сис-
теми не отримав депутатського 
мандату. Ця вся історія призве-
ла до серйозної паузи в моїй по-
літичній діяльності. Я щиро вдяч-
ний усім людям, які голосували за 
мене в той час.

— У 2014-2015 роках ви пра-
цювали секретарем Бори-
спільської міської ради, брали 
участь в ухваленні важливих 
для розвитку міста питань. 
Але проблеми, які спричинили 
багато галасу та постійно ви-
світлювалися в ЗМІ, так і ли-
шилися невирішеними. 

— Так, є багато проблем, які 
досі є актуальними. Одна з них 
– екологічна. Обсяги продуктів 
споживання зростають, кількість 
сміттєзвалищ не зменшується, 
навіть збільшується. А сміттєпе-
реробного заводу як не було на 
Бориспільщині, так і немає. Сум-
нозвісний приклад – Глибоцьке 
сміттієзвалище. Коли я був депу-
татом, пам’ятаю, як до виконкому 

міськради зверталися інвестори. 
Вони на нормальних умовах про-
понували побудувати сміттєпере-
робний завод. Потрібно було ли-
ше погодження місцевої влади та 
виділення земельної ділянки для 
будівництва підприємства. Але у 
провладних місцевих кабінетах 
пропозиції інвесторів не були по-
чуті, нічого не змінилося.

  
— Окрім сміттєзвалища, 

невирішеною залишається ще 
низка проблем, які з часом ста-
ють дедалі гіршими. Напри-
клад, перевантаженість вулиці 
Київський Шлях та відсутність 
нормальних об’їзних доріг. Що-
річно від цього потерпають 
сотні тисяч людей.

— Як фахівець у галузі безпе-
ки дорожнього руху можу сказа-
ти, що транспортна система буду-
валася ще у 60-х роках минулого 
століття та не відповідає міжна-
родним стандартам. На мою дум-
ку, слід заборонити рух транзит-
ного транспорту по вулицях Бо-
рисполя. Транзитний транспорт 
повинен бути відведений на існу-
ючу об’їзну дорогу, а також дав-
но було потрібно побудувати нові 
шляхи навколо міста. У небезпеч-
них місцях мають бути наземні та 
підземні переходи, а не безліч 
світлофорів. У святкові та вихід-
ні дні – режим «зеленої хвилі». 
Є важливим і будівництво тран-
спортних розв’язок та впорядку-
вання дорожнього господарства. 
Адже дороги проектують без ура-
хування системи водовідведення, 
а складні транспортні розв’язки 
(перехрестя) безглуздо облашто-
вуються дорогими світлофорни-
ми об’єктами замість кругових ру-
хів – так, як це робиться у розви-
нених країнах.  

— Що заважає розвиватися 
місту? 

— Недостатня компетентність 
влади та несприятливий клімат 
для розвитку малого та середньо-
го бізнесу, а також відсутність но-
вих інвесторів. Недоречно збері-
гати кошти міського бюджету на 
банківських депозитах, коли мі-
сто, наприклад, потребує нових 
шкільних та дошкільних закладів 
освіти. Гроші повинні працювати 
на громаду. 

— Ви маєте намір іти в по-
літику?

— Я не йду на вибори, тому що 
вважаю, що час «старих» політи-
ків минув.

— На вашу думку, чи є сьогод-
ні достойні кандидати в депу-
тати Бориспільської об’єдна-
ної територіальної громади, 
які могли би сприяти розвитку 
міста та населених пунктів?

— Так. Вважаю, що це має бу-
ти молода команда професіона-
лів, знавців своєї справи, які вико-
ристовують у роботі нові методи 
та сучасні технології. Знаю бага-
то прикладів, коли молодь кра-
ще справляється і показує високі 
результати, досягнення, здобутки. 
На мою думку, слід поступитися 
дорогою молодим, освіченим та 
цілеспрямованим людям. 

— На жаль, брати участь у 
виборах до ОТГ політики зму-
шені не самостійно, а тільки 
під гаслами певної політичної 
партії. З урахуванням цього не-
гатив тієї або іншої політич-

ної сили накладає тінь на осо-
бистості кандидатів...

— Враховуючи те, що на місце-
вих виборах не будемо обирати 
депутатів Верховної Ради, а буде-
мо обирати безпосередньо своїх 
представників в органи місцевої 
влади, рекомендую всім дивитися 
не на політичні бренди, а на кон-
кретних людей, які балотуються 
в депутати або на голову ОТГ. Ми 
маємо зрозуміти, що ми повинні 
обрати людей, які будуть доступ-
ними з точки зору комунікації та 
взаємодії щодо розбудови нашої 
територіальної громади. 

— Ви особисто та ваша сім’я 
підтримуєте команду, яка 
об’єдналася та йде на вибори 
під прапорами партії «Перемо-
га Пальчевського». Чому саме 
«Перемога Пальчевського»? 

— Кандидати від цієї партії, які 
беруть участь у виборах до Бори-
спільської ОТГ –  молоді, енергій-
ні, сповнені рішучості та бажання 
вплинути на розвиток громади та 
готові працювати над серйозни-
ми завданнями. Також вони ма-
ють вагомі досягнення у різних 
галузях діяльності: волонтери, 

меценати, підприємці, представ-
ники всіх соціальних верств на-
селення. Місцеві. Вони люблять 
своє місто та готові працювати 
для його розвитку. 

— Партії Пальчевського за-
кидають зв’язки з Москвою? Як 
ви гадаєте, чи справедливі та-
кі судження? 

— Я більшу частину свого жит-
тя звик приймати рішення, ли-
ше аналізуючи та спираючись на 
достовірні факти. Хочу зазначи-
ти, що прямих доказів причетно-
сті Пальчевського до негативної 
діяльності Кремля у ЗМІ я не ба-
чив. Лише чув вирвані з контек-
сту слова щодо начебто воз’єд-
нання з Росією. Не довіряю со-
цопитуванням, але є очевидним, 
що рейтинги Пальчевського зро-
стають. На жаль, в Україні, коли 
з’являється сильний лідер, почи-
наються брудні політичні маніпу-
ляції.

— Дійсно, так. Але не можна 
бути байдужими… 

— Згоден, тому хочу додати. 
Шановні земляки, треба обов’яз-
ково прийти на виборчу дільни-
цю 25 жовтня та виконати свій 
громадянський обов’язок: про-
голосувати за оновлення влади 
шляхом обрання представників 
прогресивної молоді. Настав час 
змін і треба довірити владу моло-
дим професіоналам. Новий силь-
ний мер, надійна команда та єв-
ропейське місто  – це те, за що 
кожен із нас голосуватиме. Лише 
змінивши владу, можна змінити і 
підходи до роботи, і імідж міста 
на загальнодержавному рівні. 
Впевнений, що команда від «Пе-
ремоги Пальчевського» – це нова 
сторінка в історії Бориспільщини. 

Володимир Олександрович 
народився в м. Бориспіль у 
1957 році. 
У 1978-2010 рр. проходив 
службу в органах внутрішніх 
справ, полковник міліції.
У 2010 р. був обраний 
депутатом до Бориспільської 
міської ради.
У 2014-2015 рр. працював 
секретарем Бориспільської 
міської ради. 
Наразі займається 
підприємницькою діяльністю.

 � ДОСЬЄ

« Новий сильний мер, надійна команда 
та європейське місто – це те, за що 
кожен із нас голосуватиме. Лише 

змінивши владу, можна змінити і підходи до 
роботи, і імідж міста на загальнодержавному 
рівні. Впевнений, що команда від «Перемоги 
Пальчевського» — це нова сторінка в історії 
Бориспільщини»

« На мою думку, слід заборонити рух 
транзитного транспорту по вулицях 
Борисполя»
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«ІДЕМО КОМАНДОЮ ОДНОДУМЦІВ, ЩОБ ПОДБАТИ ПРО ЖИТТЯ 
І РОЗВИТОК БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ», — ЄВГЕНІЙ ГРОНА

25 жовтня 2020 року – день 
виборів, від активної участі в яких 
мешканців Бориспільської ОТГ за-
лежатиме, як надалі буде розви-
ватися громада. Прийти і зроби-
ти вибір – не складно, але зараз 
потрібно робити ПРАВИЛЬНИЙ 
вибір.

Сьогодні ми знайомимо вас із 
найкращою командою фахівців 
від Бориспільської міської орга-
нізації політичної партії «ОПО-
ЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТ-
ТЯ» — людей, яких знають у місті 
та селах, які своїми справами вже 
довели, що дбають про добробут 
громади у різних сферах життя.

Найперше – нам приємно пред-
ставити кандидата на посаду Бо-
риспільського міського голови 
Євгенія ГРОНУ.

Євгенія знають у місті зі шкіль-
них років, адже навчався він у БСШ 
№1 та №4, а закінчив Бориспіль-
ський ліцей «Дизайн-освіта» імені 
П.Чубинського. Має дві вищі освіти 
– інженера з транспорту та юриста. 
З 2006 року працював інженером 
із експлуатації автотранспорту ПП 
«Автосервіс», через рік – узяв від-
повідальність за колектив і очолив 
підприємство. Зараз Євгеній Гро-
на є співзасновником ТОВ «Авто-
сервіс» — найбільшого платника 
податків Київщини у своїй галузі. 
Завжди вважав людей найвищою 
цінністю, саме тому під час каран-
тину, коли підприємство призупи-
нило діяльність, доклав максимум 
зусиль для того, щоб не скорочу-
вати працівників і зберегти їм за-
робітну плату.

Євгеній Грона займає активну 
громадську позицію та живе жит-
тям міста. Недаремно на виборах 
у 2015 році він отримав підтрим-
ку мешканців 16-го округу та став 
депутатом Бориспільської міської 
ради. Серед представників влади 
він теж користується авторитетом, 
саме тому останні п’ять років був 
заступником голови депутатської 
комісії міської ради з питань жит-

лово-комунального господарства, 
приватизації, благоустрою та еко-
логії. Активна діяльність Євгенія та 
його внесок у розвиток Бориспо-
ля були визнані на міському рівні 
у 2019 році, коли він отримав на-
городу «Молодий керівник року».

Євгеній ГРОНА йде на посаду 
Бориспільського міського голо-
ви від Бориспільської міської ор-
ганізації політичної партії «ОПО-
ЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТ-
ТЯ» за № 5.

Проголосувавши за Євгенія 
ГРОНУ, ви ПІДТРИМАЄТЕ:

Зміцнення та збереження здо-
ров’я людей

• Розвиток медицини, функціо-
нування розгалуженої мережі ам-
булаторій сімейної медицини та 
комунальних аптек із доступни-
ми цінами на ліки у селах ОТГ та 
віддалених від центру мікрорайо-
нах міста.

• Наявність службового житла 
для сімейних лікарів, адже люди, 
особливо в селі, не мають залиша-
тись на самоті у той час, коли по-
требуватимуть медичної допомоги. 

• Належну якість питної води 
шляхом встановлення багатора-
зової очисної системи, проведен-
ня аудиту та капітального ремон-
ту мереж водопостачання та во-
довідведення.

• Будівництво зон спортивного 
дозвілля та підтримку культурних 
та спортивних заходів, спрямова-
них на популяризацію здорового 
способу життя.

Створення фінансово спро-
можної ОТГ

• Наповнення бюджету, актив-
не залучення коштів Державного 
фонду регіонального розвитку, до-
норських коштів міжнародних ор-
ганізацій, активне залучення інвес-
тицій для розвитку ОТГ.

• Продовження реалізації «По-
ложення про громадський бю-
джет», завдяки якому активні меш-
канці ОТГ зможуть втілити в життя 
актуальні ідеї за бюджетні кошти, 

а також різні проекти зі співфінан-
сування.

• Перегляд існуючої системи ад-
міністрування місцевих податків та 
зборів, знищення тіньових схем та 
«відкатів».

• Підтримку розвитку малого та 
середнього бізнесу. Запроваджен-
ня системи пільг для тих підприєм-
ців, які збережуть та створять нові 
робочі місця.

Покращення комфорту жит-
тя людей

• Впровадження нових маршру-
тів та забезпечення безперебійного 
транспортного сполучення у Бори-
спільській ОТГ — люди мають зруч-
но діставатись із будь-якого села та 
віддаленого району міста до центру. 

• Розвиток освіти, культури, со-
ціального захисту, турбота про со-
ціально-незахищені верстви насе-
лення; престижність роботи у бю-
джетній сфері.

• Реалізацію проектів бла-
гоустрою у віддалених від центру 
міста мікрорайонах та селах ОТГ.

• Розвиток всієї необхідної інф-
раструктури: облаштування доріг, 
освітлення та доступ до централі-
зованого водопостачання та во-
довідведення для віддалених від 
центру мікрорайонів та сіл, від-
криття центрів надання адміні-
стративних послуг тощо.

• Право кожної людини бути по-
чутою в міській раді Бориспільської 
ОТГ. Для цього я готовий надавати 
можливість персонального висту-
пу, гарантувати систематичне про-
ведення днів прийому громадян, 
постійно залишатись на зв’язку.

«Як депутат я постійно дбаю про 
те, щоб люди на окрузі мали можли-
вість зміцнювати своє здоров’я та 
почували себе комфортно, а також 
могли реалізувати себе, оскільки 
від цього залежить якість їх ЖИТТЯ. 
Щоб продовжити гарні справи, які я 
зміг ініціювати на окрузі, та щоб бра-
ти активну участь у розбудові Бори-
спільської ОТГ, я вирішив балоту-
ватись на посаду Бориспільського 

міського голови, – розповідає Євге-
ній ГРОНА. – Водночас надважливо 
було йти з командою однодумців, 
щоб подбати про ЖИТТЯ і РОЗВИ-
ТОК Бориспільської громади!»

До команди професіоналів Бо-
риспільської міської організації 
політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» ввійш-
ли 38 кандидатів у депутати Бори-
спільської міської ради.

Щоб підтримати цю команду, 
вам потрібно знайти № 12 у вибор-
чому бюлетені і проголосувати за 
одного з представників команди, 
обравши його номер у списку.

Кандидати у депутати від виборчого округу № 1 від політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ». До складу округу входить північно-західна частина м. Борисполя (виборчі 
дільниці: вул. Київський Шлях, 2, Клуб аеропорту; вул. Соборна, 3, школа № 8; вул. Полтавська, 28, ДНЗ «Журавонька»; вул. Михайла Калмикова, 7, школа №7), села Кучаків, Артемівка, 
Лебедин, Сулимівка, Мала Стариця, Сеньківка, Андріївка, Велика Стариця, Григорівка, Перегуди та Горобіївка.

ЗНАЙОМТЕСЬ:

Кандидат на посаду Бориспільського міського голови Євгеній ГРОНА та команда Бориспільської міської організації політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 
ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ» — ОДНОДУМЦІ, які зроблять усе, щоб мешканці Бориспільської ОТГ були здоровими, заможними, мали робочі місця, гідні 
умови оплати праці, комфортні умови ЖИТТЯ та дозвілля, а також доступні та якісні освітні, медичні, соціальні та адміністративні послуги.

Голосуйте за № 5 у виборчому списку на посаду Бориспільського міського голови ГРОНУ Євгенія!
Голосуйте за № 12 у виборчому списку кандидатів у депутати до Бориспільської міської ради — Бориспільську 
міську організацію політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ»!
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Кандидати у депутати від виборчого округу № 2 від політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ». До складу округу входить північно-центральна частина м. Борисполя 
(виборчі дільниці: вул. Скіфська, 21, ДНЗ «Берегиня»; вул. Ушакова, 17, Державний ПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей»; вул. Головатого, 19, школа №6; вул. Головатого, 32А, НВК 
«Ліцей «Дизайн-освіта» імені П.Чубинського; вул. Лютнева, 14, ДНЗ «Росинка»; вул. Головатого, 4, Пенсійний фонд; вул. Робітнича, 30, Бориспільський академічний ліцей).

Кандидати у депутати від виборчого округу № 3 від політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ». До складу округу входить північно-східна частина м. Борисполя 
(виборчі дільниці: вул. Шевченка, 2А, ДНЗ «Сонечко»; вул. Глибоцька, 4, Центр зайнятості; вул. Бежівка, 1, театр «Березіль»; вул.Київський Шлях, 97А, НВК «Гімназія «Перспектива»), села 
Іванків, Любарці та Тарасівка.

Кандидати у депутати від виборчого округу № 4 від політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ». До складу округу входить південно-східна частина м. Борисполя 
(виборчі дільниці: вул. Київський Шлях, 108, Міський центр туризму та краєзнавства; вул. Глибоцька, 122, Школа №3; вул. Сергія Оврашка, 1, Міський будинок культури; вул. Гришинська, 1, 
ДНЗ № 3), села Рогозів, Кириївщина, Глибоке та Городище.

Кандидати у депутати від виборчого округу № 5 від політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ». До складу округу входить південно-центральна частина м. Борисполя 
(виборчі дільниці: вул. В. Момота, 16А, НВК ім. К. Могилка (ЗОШ №5) ; вул. Лермонтова, 22А, ДНЗ «Веселка»; вул. 1 Травня, 4, Бориспільська ДЮСШ; вул. Ватутіна, 1, Будинок творчості 
«Дивоцвіт»; вул. Героїв Небесної Сотні, 1, ЗОШ №1).

Підтримайте команду однодумців! Підтримайте ЖИТТЯ і РОЗВИТОК Бориспільської ОТГ!
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ПП «ПРАВИЙ СЕКТОР» 
ІДЕ НА МІСЦЕВІ ВИБОРИ

 � Михайло Ковалів, очільник Бориспільського осередку 
партії: «Правий Сектор — це не тільки політична партія, це 
спосіб життя».

Ірина Костенко

Правий Сектор під №6 у бюлете-
ні для голосування за політсили, які 
висувають своїх кандидатів у депу-
тати до Бориспільської міської ра-
ди (до ради майбутньої ОТГ).

Народжений під час Революції 
Гідності, він завжди відстоював ін-
тереси України і українців. 

Кращі представники цієї полі-
тичної сили пройшли дорогами 
війни на сході й сьогодні захища-
ють незалежність держави. Бори-
спільський осередок ПП «Правий 
Сектор» був і залишається на пе-

редовій, коли йдеться про захист 
інтересів Бориспільщини. Партія 
неодноразово ставала на захист 
української церкви, відстоювала 
інтереси громади перед недобро-
совісними забудовниками. Зокре-
ма, за підтримки Правого Сектора 
отримало нове дихання замороже-
не будівництво на вул. Головатого, 
71-а, щоб інвестори змогли отрима-
ти житло. Там, де зараз зелені наса-
дження у мікрорайоні Соцмістеч-
ка, могла б вирости багатоповер-
хівка, якби не протести мешканців 
за активної підтримки представни-
ків Правого Сектора.

Михало КОВАЛІВ
«Правий Сектор — це 
спосіб життя, а не лише 
політична партія», — 
зазначає перший у списку 
кандидатів, Михайло Ковалів. 
Він очолює Бориспільський 
осередок партії не один 
рік. В час, коли побратими 
відстоюють суверенітет і 
незалежність України на 
сході, партія усвідомлює, що і 
в місцевому самоврядуванні 
зможе і повинна захистити 
інтереси простих людей, 
адже сформувалася команда 
високоінтелектуальних 
людей, сильних духом і вірних 
Україні, вірних своїй землі.

Вадим 
КАРАУЛЬЩУК 
Проживає в селі Іванків. Він 
— командир резервної сотні 
Добровольчого Українського 
Корпусу «Правий Сектор» 
в Київській області. Вадим 
отримав поранення, 
захищаючи нашу землю, але 
й надалі продовжує боронити 
Україну. Велику увагу він 
приділяє національно-
патріотичному вихованню 
молоді, проводить вишколи, 
де молодь займається 
фізичною підготовкою та 
вчиться глибше розуміти 
нашу історію.

Тетяна МОГИЛА 
Вона у Правому Секторі 
нещодавно, але рідко який 
захід проходить без неї. За 
освітою вона вчитель історії. 
Успішно пройшла навчання з 
курсів «Школи спроможних 
громад програми ООН із 
відновлення та розбудови 
миру». 
Головним принципом 
функціонування майбутньої 
ОТГ вважає розвиток усіх 
територій ОТГ. Тетяна Могила 
знає та розуміє проблеми 
села та способи їх вирішення, 
адже народилася та виросла 
в селі на Полтавщині, а 
зараз проживає в селі 
Любарці. Основні принципи 
успішної громади вбачає у 
відкритості та прозорості 
самоврядування. Тетяна 
вважає, що має зробити 
все можливе для розквіту 
Бориспільської ОТГ, бо 
тут живуть її діти, тут вони 
зростають і ця земля рідна 
для них. 
Це тільки невелика частина 
того, про що хотілося б 
написати про міський 
осередок Правого Сектору. 

Тетяна НІКАЧАЛО 
Тендітна жінка з великим 
серцем і щирою душею. 
Вона з 2014 року займається 
волонтерською діяльністю, 
опікується пораненими 

у військовому госпіталі. Її 
людяність, щирість, добрі 
жіночі руки зуміли підтримати 
не одного захисника України. 
Вадима Караульщука після 
поранення також рятувала 
вона. Воїни АТО знають її 
під позивним «Мураха». 
Тетяна Нікачало й зараз 
допомогає, хоча не любить 
про це говорити. Ще вчора 
вона збирала допомогу 
погорільцям Луганщини, а 
сьогодні шукає можливість 
закупити ліки добровольцям 
ДУК «Правий Сектор». Її мрія 
– реабілітаційний центр для 
учасників АТО/ООС на території 
Бориспільської ОТГ.

Руслан КОВАЛІВ
Молодий і сильний духом, 
він стояв біля витоків 
створення міського осередку 
партії. Відповідальність за 

долю України привела його 
на Майдан, а Революція 
Гідності загартувала його дух. 
Добровольцем він захищав 
Україну в складі Батальйону ім. 
генерала Кульчицького. 
Основними пунктами його 
програми є: комунальний 
громадський екотранспорт, 
що дозволить безкоштовно 
та без обмеження кількості 
місць перевозити пільгові 
категорії населення; створення 
коворкінг-центру для людей, 
що працюють у сфері ІТ-
технологій та фрілансерів, для 
івент-заходів та кіберзмагань; 
облаштування велодоріжок. 

25 жовтня в Україні 
відбудуться місцеві 
вибори всіх рівнів. 
Українці обиратимуть 
тих, хто у найближчі роки 
відповідатиме за якість 
нашого життя. 

Правий Сектор відкритий 
до спілкування. 
Громадська приймальня 
знаходиться за адресою: 
м. Бориспіль, вул. 
Головатого, 89, офіс 11, 
телефон 097-791-73-54.ЗРОБІТЬ ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР!

• У день Покрови Пресвятої Богородиці команда Бориспільського осередку ПП «Правий Сектор» разом 
із мешканцями міста вшанували захисників України.



I-VISTI.COM  | 11
№36 [1044], 16 ЖОВТНЯ 2020  | 

РІЗНЕ

Ольга Малишевська

У цьому світі все минуще і всяк 
минущий. Слова Ліни Костенко 
«Не час минає, а минаєм ми. А ми 
минаєм… Ми минаєм… так-то… А 
час – це тільки відбивання такту…» 
настільки глибокі і сущі, що їх 
заперечити просто неможливо. От 
тільки, як ми минаємо?! Та це вже 
питання не до поетеси, а до нас 
самих. Часто, дуже часто в нашому 
житті буває так: прожила людина 
свій вік, відійшла у вічність, та й 
забули, що така й була. А буває 
навпаки. Так яскраво засвітиться і 
проливає таке світло, яке зігріває 
душі живих. 
До таких людей належить Микола 

Михайлович Гадуп`як. Людина 
неординарна, непересічна, 
незвичайна. На посаду головного 
лікаря Бориспільської ЦРЛ 
прийшов у 1982 році. І впродовж 25 
років очолював медичний заклад, 
вирішуючи проблеми охорони 
здоров’я на Бориспільщині. За його 
керівництва лікарня займала перші 
місця в Київській області. Відмінник 
охорони здоров’я, депутат 
Київської обласної ради. Мав вищу 
категорію з управління охороною 
здоров’я. З повагою до Миколи 
Михайловича ставилися і головні 
лікарі сусідніх районів, і обласне, і 
міністерське керівництво. 
Я в районі працюю з 1983 року. 
Тож мала честь спілкуватися з 
ним майже 40 років. На своєму 

трудовому віку бачила багатьох 
керівників різних ланок. Та 
поклавши руку на серце, скажу 
щиро, що такого, який би так любив 
людей і з такою великою повагою 
ставився до них, зустріти рідкість. 
Свій робочий день головний 
лікар, до речі, як і більшість 
керівників того часу, розпочинав 
на годину раніше. У лікарні не 
було жодної людини, незалежно, 
ким вона працює, чи санітаркою, 
чи лікарем, із якою б він не 
привітався. Йдуть на думку слова 
нашого Великого Кобзаря: «Ну що 
б, здавалося, слова…». І справді, 
вони непрості, ті слова. За ними 
повага до людини, до члена 
великого колективу. Скажу ще 
більше. У Миколи Михайловича 
був записничок, у якому були 
занотовані дати народження всіх 
до єдиного працівників – від тієї ж 
санітарочки до лікаря. Неймовірно, 
але це правда. Ці вітання для людей 
були найвищим виявом уваги 
керівника. Він був як турботливий 
батько великої родини. Ніколи 
не залишав людину в біді. Йшов 

завжди на допомогу. В малому 
колективі дивись та й знайдеться 
нерадивий працівник. А у великому 
– й подалі. Микола Михайлович був 
вимогливим. Це знали всі. А якщо 
діло доходило вже до звільнення, 
то таку виховну роботу проводив, 
знаходив такі больові точки 
людини, яких ніхто інший не зміг 
би й побачити. Він переживав за 
своїх працівників і цінував їх. Люди 
це відчували, тому й шанобливо 
ставилися до свого керівника. 
Він завжди був зі своїм колективом. 
Людина широкої як поле душі, 
Микола Михайлович своєю 
людяністю, простотою притягував  
людей. 
Були будні. Були й свята. Його 
колеги знають, що він любив 
українські народні пісні. Знав 
їх багато, і сам гарно співав. А 
особливо любив завести «Родина, 
родина, від батька до сина», «Вівці, 
мої вівці», «Смерекова хата», «На 
могилі моїй посадіть молоду 
яворину…», «Цвіте черешня в мами 
на городі»... Та хіба всі перелічити. 
Пісня зближувала колектив, робила 

однодумцями і надихала всіх на 
святу працю – охороняти здоров’я і 
рятувати життя людей.    
А з пам’яті виринає червень 
2010 року. У залі Бориспільської 
районної ради керівники міста 
й району вшановують і вітають 
працівників медичної сфери 
з професійним святом – Днем 
медичного працівника. Як ніколи, 
зала переповнена. Святковий 
концерт чергується з виступами 
керівників і врученням нагород. 
Серед представлених до 
відзначення і Микола Михайлович 
Гадуп`як. На той час уже заступник 
головного лікаря з експертизи 
тимчасової непрацездатності. 
Оголошується його прізвище. І ось 
у залі, як вибух, нечуваний досі 
зрив гучних аплодисментів. Так, 
це було красномовне вираження 
й підтвердження шани і глибокої 
поваги колективу до свого 
колишнього керівника. Таке треба 
заслужити... 
Пам’ятаємо… Царство Небесне, 
Миколо Михайловичу, Вашій 
благородній і світлій душі. 

СЯЙВО ВІЧНОЇ ДУШІ
 � До роковин світлої пам’яті Миколи Михайловича 

Гадуп`яка присвячується.  

www.i-visti.com№32 (1040), 18 вересня 2020 р. телепрограма  оголошення  реклама

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!
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ТЕЛЕПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.05, 3.10 Енеїда
6.30 Книга-мандрівка
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 "Таємниці Борго Ларічі" (16+)
10.30 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади. Аббатство Треско 

- Англія
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 1.50, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.25 Т/с "Полдарк" (16+)
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.55 "Боротьба за виживання"
19.55 Д/ф "Світ дивовижних тварин"
22.00 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.30 "Дикі тварини"
4.05 Д/ф "Висота 307.5" (12+)
5.10 Регіональний дайджест

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

19.30, 4.35 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 14.50 "Міняю 

жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45 Комедія "Сидоренки-Сидоренки 2"
21.45 Комедія "Свати"
22.45, 23.55 "Світ навиворіт 11: Китай"
1.05 Мелодрама "Найгірша подруга"

ІНТЕР.
5.30, 22.15 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00 "Корисна програма"
11.00 Т/с "Мене звати Мелек 2" (12+)
12.25 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
14.05, 15.10 "Вещдок"
16.10 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 3.10 "Стосується кожного"

20.00, 2.25 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
0.15 Т/с "Згадати молодість 3" (12+)
3.55 "Подорожі в часі"
4.20 Т/с "Мереживо долі" (16+)
5.00 "Телемагазин"

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

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

випуски
11.30 Реальна містика. нові випуски
13.30, 15.30 Агенти справедливості (12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Тінь зірки" 5, 6 с.
23.30 Т/с "Принцеса-жаба" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Принцеса-жаба" (12+)
3.30 Реальна містика
5.30 Т/с "Агенти справедливості" (12+)

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, 10.15 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.30 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.35, 13.15, 22.00 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.00, 16.15 Х/ф "Штурм Білого дому" 

(16+)
18.45, 21.20 Факти. Вечір
20.30 Секретний фронт Прем’єра
23.25 Т/с "Обмани себе" (16+)
1.35 Х/ф "Дівчина з тату дракона" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20, 0.30 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Мерлін"
11.10 Х/ф "Артур та помста Вурдалака"
13.00 Хто проти блондинок? (12+)
15.10 Хто зверху? (12+)
17.10, 19.00 Діти проти зірок
20.40 Х/ф "Механік" (16+)
22.40 Х/ф "Шалена карта" (16+)
1.25 Т/с "Новенька" (16+)

2.25 Служба розшуку дітей
2.30 Зона ночі

СТБ.
3.55, 23.05 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
5.40 Т/с "Комісар Рекс"
8.40 МастерШеф Професіонали 2 (12+)
13.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30 Вікна-Новини
15.35 Т/с "Слід" (16+)
18.05 СуперМама 2
19.05 Про що мовчать жінки (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Мій чоловік моя жінка"
22.00 Вiкна-Новини
1.10 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.50 "Джедаі"
7.10 "Джедаі 2020"
7.30 Т/с "Команда А"
9.25 Х/ф "Відсіч"
11.15, 17.15 "Загублений світ"
13.15 Х/ф "Солдатики"
15.15 Х/ф "Полісмен з Беверлі-Хіллз-3"
19.25 Т/с "Опер за викликом-3"
20.25, 21.30 Т/с "Брати по крові-2"
22.30, 0.05 Т/с "Кістки-4"

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

НТН.
5.45 Х/ф "Вбивство у зимовій Ялті" (16+)
7.55, 16.50, 20.50, 2.45 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.15 

"Свідок"
9.00 Х/ф "П'ять хвилин страху"
10.45, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.55 "Таємниці кримінального світу"
14.35 "Тюремна казка. В очікуванні дива"
15.30 "1377 спалених заживо"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Склад злочину"
1.10, 2.55 "Речовий доказ"
3.50 "Правда життя"
4.45 "Top Shop"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.05, 3.10 Енеїда
6.30 Книга-мандрівка
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. Південна 

Африка - цілителі Зулуси
11.00 Дивовижні сади. Трстено - Хорватія
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 1.50, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.25 Т/с "Полдарк" (16+)
17.30 Вибори у США: фактор "справи 

Burisma"
18.55 "Вижити в дикій природі"
19.55 Д/ф "Світ дивовижних тварин"
22.00 #ВУКРАЇНІ
22.30 "Дикі тварини"
4.05 Д/ф "Одесити на Донбасі" (12+)

КАНАЛ "1+1".
6.00 "Гроші 2020", 32 серiя
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 19.30 

ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 14.50 "Міняю 

жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45 Комедія "Сидоренки-Сидоренки 2"
21.45 Комедія "Свати"
22.45, 0.55 "Міняю жінку" 15"
2.50 Мелодрама "Найгірша подруга"

ІНТЕР.
5.30, 22.15 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00 "Корисна програма"
11.00 Т/с "Мене звати Мелек 2" (12+)
12.25 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
14.05, 15.10 "Вещдок"

16.10 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 3.10 "Стосується кожного"
20.00, 2.25 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
0.15 Т/с "Згадати молодість 3" (12+)
3.55 "Подорожі в часі"
4.20 Т/с "Мереживо долі" (16+)
5.00 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 4.00 

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

випуски
11.30 Реальна містика. нові випуски
13.30, 15.30 Агенти справедливості (12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Тінь зірки" 3, 4 с.
23.20 Контролер
0.00 Т/с "Мить, вкрадений у щастя" 1, 2 с. 

(12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Мить, вкрадений у щастя" (12+)
4.45 Реальна містика
5.30 Т/с "Агенти справедливості" (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, 19.30 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Більше ніж правда
12.35 Секретний фронт
12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 16.30, 21.55 Т/с "Пес" (16+)
16.40 Х/ф "Викрадення" (16+)
18.45, 21.15 Факти. Вечір
20.30 Громадянська оборона Прем’єра
23.25 Т/с "Обмани себе" (16+)
1.30 Х/ф "Святий" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Мерлін"
11.00 Х/ф "Артур і мініпути"
13.00 Суперінтуїція (12+)
15.00 Хто зверху? (12+)

17.00, 19.00 Кохання на виживання (16+)
21.00 Х/ф "Професіонал" (16+)
23.40 Х/ф "Кров'ю і потом: Анаболіки" 

(16+)
2.10 Т/с "Новенька" (16+)

СТБ.
5.30, 23.10 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
7.15 Т/с "Комісар Рекс"
10.20 МастерШеф - 8 (12+)
13.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30 Вікна-Новини
15.35 Т/с "Слід" (16+)
18.05 СуперМама 2
19.05 Таємниці ДНК (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Мій чоловік моя жінка"
22.00 Вiкна-Новини
1.05 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.50 "Джедаі"
7.10 "Джедаі 2020"
7.55 Т/с "Команда А"
9.45 Х/ф "Проти крові"
11.20, 17.15 "Загублений світ"
13.15 Х/ф "Полісмен з Беверлі-Хіллз"

15.15 Х/ф "Полісмен з Беверлі-Хіллз-2"
19.25 Т/с "Опер за викликом-3"
20.25, 21.30 Т/с "Брати по крові-2"
22.30, 0.05 Т/с "Кістки-4"

НТН.
5.45 Х/ф "Заграва"
7.50, 16.50, 20.50, 2.45 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.15 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Беремо все на себе"
10.40, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Свідок. Агенти"
14.40 "Допінг. Фабрика чемпіонів"
15.40 "Місто, яке зрадили. Києву часів 

окупації присвячується"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Склад злочину"
1.05, 2.50 "Речовий доказ"
3.50 "Правда життя"
4.45 "Top Shop"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.05, 3.45, 4.40 Енеїда
6.30 Книга-мандрівка
6.35 М/с "Чорний пірат"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.00 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 0.05 

Суспільна студія
9.30 Т/с "Таємниці Борго Ларічі" (16+)
10.30 Світова медицина. Корея - люди та 

вулкани
11.00 Дивовижні сади. Аббатство Сент-

Андре - Франція
11.25 Телепродаж
15.10, 21.25, 23.25 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.25 Т/с "Полдарк" (16+)
17.30 Д/ф "Дикая планета"
18.55 "Вижити в дикій природі"
19.55 Д/ф "Світ дивовижних тварин"
21.35, 2.30 "Зворотний відлік"
23.35 Перша шпальта
5.05 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, 3.15 "Життя відомих людей 

2020"
11.25, 12.20, 13.00, 14.20, 15.25 

"Розсміши коміка"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45 Комедія "Сидоренки-Сидоренки 2"
21.45 Комедія "Свати"
22.45 "Гроші 2020"
0.00 "Дубінізми 2020"
0.20 "Танці з зірками 2020"

ІНТЕР.
6.05, 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"
10.05, 12.25 Т/с "Детектив Ренуар" (12+)

15.40 "Жди меня. Україна"
18.00, 19.00, 3.10 "Стосується кожного"
20.00, 2.25 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
0.15 Т/с "Згадати молодість 3" (12+)
3.55 "Подорожі в часі"
4.15 Т/с "Мереживо долі" (16+)
5.00 "Телемагазин"

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

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

випуски
11.30 Реальна містика. нові випуски
13.30, 15.30 Агенти справедливості (12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Тінь зірки" 1, 2 с.
23.30 Т/с "Слідуючи за серцем" 1, 2 с. 

(16+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Слідуючи за серцем" (16+)
3.40 Реальна містика
5.30 Т/с "Агенти справедливості" (12+)

ICTV.
4.30 Скарб нації
4.40 Еврика!
4.50 Служба розшуку дітей
4.55 Громадянська оборона
5.40 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.30 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.20 Секретний фронт
10.50 Х/ф "Правило бою" (12+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Х/ф "Викрадена-2" (16+)
15.30, 16.15 Х/ф "Паркер" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25 Більше ніж правда Прем’єра
21.30 Т/с "Пес" (16+)
22.55 Свобода слова
0.15 Х/ф "Наші котики" (16+)
2.35 Анти-зомбі

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

8.50 Шалена зірка (12+)
12.00 Х/ф "Покоївка з Манхеттена"
14.00 Х/ф "Титаник"
18.00 Lе Маршрутка
19.00 У кого більше? (12+)
21.00 Х/ф "Шалена карта" (16+)
23.00 Х/ф "Флот Макхейла"
1.00 Х/ф "Моя дівчина монстр" (12+)

СТБ.
5.20, 23.05 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
6.55 Т/с "Комісар Рекс"
10.05 МастерШеф - 8 (12+)
13.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30 Вікна-Новини
15.35 Т/с "Слід" (16+)
18.05 СуперМама 2
19.05 Детектор брехні (16+)
20.10, 22.45 Т/с "Мій чоловік моя жінка"
22.00 Вiкна-Новини
1.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

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

7.30 Т/с "Опер за викликом"
11.10 "Загублений світ"
14.05 Х/ф "Орлиний зір"
16.15 Х/ф "Прибрати Картера"
19.25 Т/с "Опер за викликом-2"
20.25 Т/с "Булатов"
21.25 Т/с "Брати по крові-2"
22.10, 23.55 Т/с "Кістки-4"
1.40 "Облом.UA."

НТН.
5.00, 4.45 "Top Shop"
5.15 Х/ф "Матрос Чижик"
7.00, 16.50, 20.50, 2.55 "Випадковий 

свідок"
7.35 Х/ф "У квадраті 45"
8.55 Х/ф "Летять журавлі"
10.50, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.25 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.40 "Запрограмовані долі"
15.35 "Єврорабині. Просто бізнес"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 Х/ф "Револьвер" (16+)
3.00 "Речовий доказ"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.
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ТЕЛЕПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.05, 3.10 Енеїда
6.30 Книга-мандрівка
6.35 М/с "Чорний пірат"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 1.15, 4.55 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 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади. Маленька Спарта 

- Шотландія
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 1.50 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.25 Т/с "Полдарк" (16+)
17.25 VoxCheck
17.30 Перша шпальта (оригінал)
18.55 "Боротьба за виживання"
19.55 Д/ф "Світ дивовижних тварин"
22.00 "Супер-чуття"
22.30 Д/ф "Секрети Вікторії" (12+)

4.05 Д/ф "Заміновані вірністю" (12+)
5.30 Відтінки України

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, 4.10 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 "Жіночий квартал 2020"
1.00 Комедія "Закону тут не місце"
2.45 "Життя відомих людей"
5.10 "Світське життя. 2020"

ІНТЕР.
5.25, 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"
11.00 Т/с "Мене звати Мелек 2" (12+)
12.25 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
14.05, 15.10, 0.55 "Вещдок"
16.10 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 1.50 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
21.00 "Мир і війна"
3.20 "Жди меня. Україна"
4.45 "Телемагазин"
5.15 "Мультфільм"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.30, 4.00 Реальна містика
12.30 Т/с "Майже вся правда" 1, 2 с. (12+)
15.30 Т/с "Майже вся правда" (12+)
17.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 Гучна справа

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

ICTV.
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 1.55 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.30 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.25, 2.25 Анти-зомбі
11.45, 15.45 Факти. День
12.40 Т/с "Вижити за будь-яку ціну-3"
15.00, 16.15, 0.50 "На трьох" (16+)
16.55, 20.20 Дизель-шоу (12+)
18.45 Факти. Вечір
23.50 "На трьох-8" Прем’єра (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.45 Kids' Time

6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.50 У кого більше? (12+)
9.50 Кохання на виживання (16+)
11.50 Х/ф "Весільний переполох"
14.00 Аферисти в мережах (16+)
15.00 Хто зверху? (12+)
17.00, 19.00 Топ-модель по-українськи 

(16+)
21.00 Х/ф "Післязавтра"
23.30 Х/ф "Прокляття" (18+)
1.30 Improv Live Show (12+)
2.55 Служба розшуку дітей

СТБ.
5.20 Врятуйте нашу сім'ю - 3 (16+)
11.10, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30 Вікна-Новини
19.00, 22.45 Холостячка (12+)
22.00 Вiкна-Новини
0.50 Про що мовчать жінки (16+)
2.15 Таємниці ДНК (16+)

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

7.10 Т/с "Команда А"
9.05, 17.20 "Загублений світ"
13.10 Х/ф "Точка неповернення"
15.00 Х/ф "Стрілець"
19.25 Х/ф "Шалений патруль"
21.20 Х/ф "Шалений патруль-2"
23.15 Х/ф "Сусіди на стрьомі"
1.10 Х/ф "Більше, ніж служба"
2.55 "Цілком таємно-2017"

НТН.
6.05 Х/ф "Все перемагає любов"
7.50, 15.50, 16.50, 20.50, 2.50 

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

"Свідок"
9.00 Х/ф "Правда лейтенанта Климова"
10.50, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50, 3.55 "Правда життя"
14.40 "Наші права"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Склад злочину"
1.10, 2.55 "Речовий доказ"
4.45 "Top Shop"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 9.05, 3.00 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.45, 2.35, 3.50, 

5.35 Новини
7.15 М/с "Кмітливий Сяодзі"
8.05 "Супер - чуття. Особливий загін"
10.10 Х/ф "Марія Терезія" 1, 2 с. (16+)
12.00 Д/ф "Секрети Вікторії" (12+)
12.55 "Історії вулканів"
13.30 "Секрети Сонячної системи"
14.25 Телепродаж
15.00 UA Фольк. Спогади
15.55 Відсутність доказів. Чудовисько 

озера Лохнес
16.45 Всенічне бдіння (ПЦУ)
19.30 Т/с "Таємний код віри" (12+)
20.30 "Супер-чуття"
21.25 Д/ф "Неймовірні винаходи"
22.00 Х/ф "За вітром" (16+)
0.15 UA:Фольк. Спогади
1.05 Країна пісень

КАНАЛ "1+1".
6.00, 7.00, 3.45 "Життя відомих людей 

2020"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
13.00 Комедія "Свати"
16.10 "Танці з зірками 2020"
19.30, 5.55 ТСН
20.15 "Чистоnews 2020"
20.20 "Маскарад"
22.00 "Жіночий квартал 2020"
23.20, 0.20 "Світське життя. 2020"
1.20 "Ліга сміху 2020"
2.40 "Вечірній квартал"

ІНТЕР.
5.45 "Слово Предстоятеля"
5.50 Х/ф "Буркотун" (12+)
8.00 "Шість соток"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"

10.00 "Корисна програма"
11.10 Х/ф "Приходьте завтра"
13.10 Х/ф "Живіть у радості"
14.40 Х/ф "Раз на раз не приходиться"
16.10, 23.10 Х/ф "Джентльмени удачі"
18.00 Х/ф "Операція "И" та інші пригоди 

Шурика"
20.00 "Подробиці"
20.30 Концерт "Інтер. Один на всіх. 

Мільйонам наших глядачів 
присвячується"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 3.30 Реальна містика
8.00 Т/с "Покоївка" 1, 6 с. (12+)
15.20 Т/с "Покоївка" (12+)
17.00 Т/с "Хіба можна мріяти про щось 

більше" 1, 2 с.
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Хіба можна мріяти про щось 

більше"
23.00, 2.15 Т/с "Дружина з того світла" 

(16+)

ICTV.
4.55 Скарб нації
5.05 Еврика!
5.10 Факти
5.40 Т/с "Копи на роботі" (12+)
6.35 "На трьох" (16+)
8.10 Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
9.30 Т/с "Вижити за будь-яку ціну-3"
10.50, 13.00 Т/с "Пес" (16+)
12.45 Факти. День
16.25 Х/ф "Падіння Олімпу" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Падіння Лондона" (16+)
20.40 Х/ф "Падіння ангела" (16+)
23.05 Х/ф "Штурм Білого дому" (16+)
1.40 Х/ф "Ігри кілерів" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 2.00 Improv Live Show (12+)
7.00 Lе Маршрутка
8.00, 10.00 Орел і решка
12.15, 13.45 Kids' Time
12.20 М/ф "Як спіймати перо Жар-Птиці"

13.50 Х/ф "Люди Ікс: Остання битва" 
(16+)

16.00 Х/ф "Люди Ікс: Перший клас" (16+)
18.40 Х/ф "Люди Ікс: Дні минулого 

майбутнього" (16+)
21.00 Х/ф "Люди Ікс: Апокаліпсис" (16+)
23.55 Х/ф "Викрадена" (16+)
2.55 Зона ночі

СТБ.
5.50, 10.50 Т/с "Мій чоловік моя жінка"
7.50 Неймовірна правда про зірок
16.55 Хата на тата (12+)
19.00 МастерШеф - 10 (12+)
22.55 Звана вечеря (12+)
1.00 Я соромлюсь свого тіла 7 (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
8.30 Прем’єра ! "Джедаі 2020"
9.30 "Загублений світ"
13.20 Х/ф "Війни безсмертних"
15.10 Х/ф "Баал, бог грози"

16.55 7 тур ЧУ з футболу "Динамо"- 
"Олександрія"

19.00 Х/ф "Соломон Кейн"
20.55 Х/ф "Дракула: невідома історія"
22.40 Х/ф "Точка неповернення"
0.30 Х/ф "Ніндзя незворушний"
2.20 "Облом.UA."
2.50 "Цілком таємно-2017"

НТН.
5.45 Х/ф "Найостанніший день" (12+)
7.35 Х/ф "Вічний поклик"
13.10 "Легенди карного розшуку"
15.35, 2.45 "Випадковий свідок"
18.05 "Круті 90-ті"
19.00, 2.15 "Свідок"
19.30 Х/ф "За двома зайцями"
21.05 Х/ф "Його собаче діло" (16+)
22.55 Х/ф "Остаточний рахунок" (16+)
1.05 "Хвороби-вбивці"
2.55 "Речовий доказ"
3.50 "Правда життя"
4.45 "Top Shop"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.05 Енеїда
7.00, 8.00, 8.55, 13.30, 15.45, 18.00, 

21.00, 23.00, 2.30, 3.55, 5.25 
Новини

7.15 М/с "Кмітливий Сяодзі"
8.05 "Супер - чуття. Особливий загін"
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
13.40 Т/с "Таємний код віри" (12+)
14.40 Країна пісень
15.55 Т/с "Модус" (16+)
18.10 "Історії вулканів"
18.45 "Всі на море. Марокко"
19.35 Д/ф "Дикая планета"
20.00, 21.35, 23.35 "Суспільна Студія. 

Місцеві"

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"
10.35, 1.55 "Світ навиворіт"
16.10 "Маскарад"
18.15 "Українські сенсації 2020"
19.30, 5.00 ТСН "ТСН-тиждень"
21.00 "Танці з зірками 2020"
0.05 Мелодрама "Усе заради кохання"

ІНТЕР.
5.35 Х/ф "Сабріна"
8.00 "Удачный проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Інше життя"
12.10 Х/ф "Самогонники"
12.40 Х/ф "Пес Барбос та незвичайний 

крос"

12.50 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
17.50 Т/с "Детектив Ренуар" (12+)
20.00 "Подробиці"
21.00 "Мир і війна"
23.00 Х/ф "Операція "И" та інші пригоди 

Шурика"
0.55 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.30, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 

Сьогодні
6.30 Зоряний шлях
7.50, 9.10, 11.10 Т/с "Дочки" (12+)
12.00, 13.10, 15.10 Т/с "Інша я" (12+)
16.45, 17.10, 21.00 Т/с "Авантюра" (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
23.00 Т/с "Аметистова сережка" 1, 2 с. 

(12+)
1.45 Телемагазин

ICTV.
4.55 Скарб нації

5.05 Еврика!
5.10 Факти
5.35, 7.25, 1.55 Анти-зомбі
6.30 Більше ніж правда
8.20 Секретний фронт
9.20 Громадянська оборона
10.20, 13.00 Т/с "Обмани себе" (16+)
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф "Викрадення" (16+)
16.10 Х/ф "Падіння ангела" (16+)
18.45 Факти тижня
21.20 Х/ф "Джек Річер-2: Не відступай" 

(16+)
23.45 Х/ф "Святий" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
7.05, 8.45 Kids' Time
7.10 М/ф "Як спіймати перо Жар-Птиці"
8.50 М/ф "Атлантида: Загублена імперія"
10.50 Х/ф "Знаряддя смерті: Місто кісток" 

(16+)
13.10 Х/ф "Люди Ікс: Дні минулого 

майбутнього" (16+)

16.00 Х/ф "Люди Ікс: Апокаліпсис" (16+)
18.50 Х/ф "Люди Ікс: Темний Фенікс" 

(12+)
21.00 Х/ф "Росомаха: Початок" (16+)
23.30 Х/ф "Здохни" (18+)

СТБ.
4.30 Х/ф "На вас чекає громадянка 

Ніканорова"
6.05 Х/ф "Гусарська балада"
8.05 МастерШеф - 10 (12+)
12.05 Хата на тата (12+)
14.55 СуперМама 2
19.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.00 Один за всіх (16+)
21.10 Я соромлюсь свого тіла 7 (16+)
23.10 Детектор брехні (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
9.30, 0.45 "Загублений світ"
14.00 Х/ф "Вуличний боєць"
17.00 Х/ф "Людина листопада"

19.00 Х/ф "Вціліла"
20.45 Х/ф "Співучасник"
23.00 Х/ф "Ласкаво просимо до раю-2: 

Риф"
2.35 "Облом.UA."
4.30 "102. Поліція"
5.10 "Зловмисники"

НТН.
5.45 Х/ф "Москаль-чарівник"
7.20 "Слово Предстоятеля"
7.25 "Будьте здоровi"
8.00 Т/с "Вогнем і мечем"
12.15 Х/ф "За двома зайцями"
13.45 Х/ф "Вийти заміж за капітана"
15.25 Х/ф "Ті, що зійшли з небес"
17.05 Х/ф "Його собаче діло" (16+)
19.00 Х/ф "Загін особливого 

призначення"
20.30 Х/ф "Акція"
22.10 Х/ф "Кривава помста" (18+)
0.15 Х/ф "Остаточний рахунок" (16+)
2.25 "Речовий доказ"

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

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.05, 3.10 Енеїда
6.30 Книга-мандрівка
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 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади. Сади Сізінкот - 

Англія
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 1.50, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.25 Т/с "Полдарк" (16+)
17.30 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
18.55 "Боротьба за виживання"
19.55 Д/ф "Світ дивовижних тварин"
22.00 Схеми. Корупція в деталях
22.30 "Дикі тварини"

КАНАЛ "1+1".
6.00, 2.35 "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, 4.15 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10 

"Одруження наосліп"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 Комедія "Сидоренки-Сидоренки 2"
21.45 "Право на владу 2020"
0.45 Трилер "Реквієм за вбивцею"

ІНТЕР.
5.30, 22.15 "Слідство вели... з Леонідом 

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

11.00 Т/с "Мене звати Мелек 2" (12+)
12.25 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
14.05, 15.10 "Вещдок"
16.10 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00 "Стосується кожного"
20.00, 2.25 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
0.15 Т/с "Згадати молодість 3" (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 Агенти справедливості (12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Тінь зірки" 7, 8 с.
23.20 Слідами
0.00 Т/с "Провінціалка" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Провінціалка" (12+)

ICTV.
4.55 Скарб нації
5.05 Еврика!
5.15 Факти
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.30 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.20 Секретний фронт
12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 16.35, 22.00 Т/с "Пес" (16+)
16.40 Х/ф "Викрадена-2" (16+)
18.45, 21.20 Факти. Вечір
20.35 Анти-зомбі Прем’єра
23.25 Х/ф "Без компромісів" (18+)
1.15 Х/ф "Ігри кілерів" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20, 13.00 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Мерлін"
11.00 Х/ф "Артур і війна двох світів"
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+)

21.10 Х/ф "Викрадена" (16+)
23.10 Х/ф "Здохни" (18+)
1.30 Т/с "Новенька" (16+)
2.55 Служба розшуку дітей

СТБ.
4.50, 23.05 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
6.55 Т/с "Комісар Рекс"
10.00 МастерШеф Професіонали 2 (12+)
13.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30 Вікна-Новини
15.35 Т/с "Слід" (16+)
18.05 СуперМама 2
19.05 Один за всіх (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Мій чоловік моя жінка"
22.00 Вiкна-Новини
1.05 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 18.15 "Спецкор"
6.35, 18.50 "Джедаі"
7.10 Т/с "Команда А"
9.10 Х/ф "Спогад"
10.55, 17.15 "Загублений світ"

13.55 Х/ф "В`язень"
15.30 Х/ф "Захисник"
19.25 Т/с "Опер за викликом-2"
20.25, 21.30 Т/с "Брати по крові-2"
22.35, 0.10 Т/с "Кістки-4"
1.50 "Облом.UA."

НТН.
5.45 Х/ф "Відьма"
7.50, 16.50, 20.50, 2.50 "Випадковий 

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

"Свідок"
9.00 Х/ф "Старий знайомий"
10.45, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.40 "Доктор Хайм. Експерименти на 

людях"
15.30 "Назад дороги немає"
18.20, 3.55 "Правда життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Склад злочину"
1.15, 2.55 "Речовий доказ"
4.45 "Top Shop"

ЧЕТВЕР,  22 жовтня

П'ЯТНИЦЯ,  23 жовтня

СУБОТА,  24 жовтня

НЕДІЛЯ,  25 жовтня
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

3-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, кімна-
ти окремо, ремонт, вбудовані меблі, 1142000 грн, 
торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

Сергія Камінського вул., 7/9 ц., не новобудова, 67,3 
кв.м, 11,6/10,3/17,7, ванна і туалет окремо, є бал-
кон 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, сигналіза-
ція, сарай, гараж, погріб, більярдна, літня кухня, 25 
соток, 750000 грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

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

Згурівка
Згурівка смт., будинок з усіма зручностями. 

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.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
Бориспіль
Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 68 
3278353.

Мілютенка вул., 2 ділянки по 10 соток, під забу-
дову, держакт, приватизована. Ділянки знахо-
дяться поруч. Господар. Тел.: 0 95 8292052.
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 Києва. 
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 власника. 
Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бориспіль 
або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. Олексан-
дрівка. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бориспіль 
або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе. Тел.: 0 67 
4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в с. Гора, с. 
Щасливе або с. Проліски від 5 соток. Тел.: 0 67 
4040137.

Здам
Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бориспіль. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
1-к. кв, район Екомаркету, меблі, бойлер, пральна 
машинка, 6000 грн. Тел.: 0 67 4503318.

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
АДМІНІСТРАТОРА В РЕСТОРАН
ОФІЦІАНТА В РЕСТОРАН
МИЙНИКА ПОСУДУ
ПОКОЇВКУ
ГОЛОВНОГО ІНЖЕНЕРА
ТЕХНІКА-ДОГЛЯДАЧА
АВТОСЛЮСАРЯ
ОХОРОННИКА
САДІВНИКА-ПРИБИРАЛЬНИКА 
ТЕРИТОРІЇ

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

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

ТОВ «Виробничий центр ДЗК» 
повідомляє, що 19.09.2020 року 
о 10.00 відбудеться винесення 
меж земельної ділянки в натурі за 
адресою: Бориспільський р-н, с. 
Вишеньки, вул. Оболонська, 8. 
Просимо у вказаний час прибути 
власників суміжних земельних 
ділянок за даною адресою. 

27.10.2020 об 11.00 за адресою: 
м. Бориспіль, вул. Сагайдачного, 
16 будуть проводитись роботи 
по встановленню меж земельної 
ділянки. Бути присутнім сусідам: 
Соколенко Є, Москаленко В.П, 
Мельничук О.Д, Гусєв В.В. Також 
запрошуємо представника міської 
ради та поліції.
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РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Підприємству в м.Бориспіль на опалювальний 
період потрібні оператори. Котельня працює на 
деревині. Офіційне працевлаштування. Тел.: 0 
50 3536783, 0 67 1011873.

Потрібен зварювальник на півавтомат по виготов-
ленню металовиробів (ворота, двері та ін.). З/п від-
рядна. Тел.: 0 44 3325698, 0 63 1751649.
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.о-
формл.с. Любарці Бориспільського р-н. Тел.: 0 67 
4011396.

РОБОТА в м.Бориспіль. Засипальники сирови-
ни, вантажники, складальники-пакувальники, 
комплектувальники, електромеханік, вантаж-
ники, з/п висока, стабільна. Тел.: 0 67 5221290.

Терміново потрібна прибиральниця в приват-
ний будинок, 1 раз на тиждень. Вимоги: з д/р 
та вмінням прасувати, без ш/з. З/п 700 грн/день. 
Тел: 0 50 3806786, Любов Феодосіївна. 

Терміново! Потрібен продавець у продуктовий 
магазин, гнучкий г/р по домовленості, з/п висо-
ка, м. Бориспіль. Тел.: 0 97 1773770, 0 66 3965185, 
0 63 2969105.

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 столяр-

на сосна, вільха, ясен, дуб, дошка для підлоги. 
Тел.: (44) 5392119, 0 67 4435873, 0 67 7324045, 0 
67 3278510.

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Стілець для годування-гойдалка Carrello Nanny 

3в1: колиска-гойдалка-стілець для годування, 
новий. Блок керування6 вибір швидкості гой-
дання, керування мелодіями. Таймер 15-30-60 
хв. Обертається мобіль з підвісними іграшками, 
16 мелодій, 5 звуків природи. Нахил спинки ре-
гулюється — 3 положення. Столик з обмежува-
чем, знімається. Для від народження до 12 міся-
ців. Максимальне навантаження 15 кг. Тел.: 0 97 
8166788, 0 93 5388181.

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
Поросята малі 6-7 неділь, породи Ландрас, Дю-
рок-Петрен, Альба. Ціна договірна. Тел.: 0 50 
1590197, 0 98 4810302.

Теличку 7 місяців на корову, 8000 грн, торг. 
Тел.: 0 99 3694871. 

Тільну молочну теличку, тільність 5 місяців, вік 
1 рік 9 місяців, порода чорно-ряба, в наявності 
всі документи, 15000 грн. Тел.: 0 99 3694871.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Буряк кормовий, м. Бориспіль. Тел.: 0 96 6195103.

РІЗНЕ

Бориспіль
Листовий метал, 3 листа 170х80 см, дешево; нові 
подушки з пір'я 60х60 см, 50х70 см, 70х70 см, 
дуже дешево; пральна машина «Zanussi», б/в, гар-
ний стан. Тел.: 0 50 5943708, 0 95 0122275, (4595) 
68659, 0 96 9648607.
Пасіку на 20 бджолосімей карпатської породи, ву-
лики українськи лежаки, два криті двухосні кунги. 
Тел.: 0 68 5959891, (044) 2955269.

КУПЛЮ
Бориспіль
Куплю будівельну сільгосптехніку, цистерни-вагон-
чики-битовку-кунг, станки, буд.матеріали. Тел.: 0 68 
6848964.
Куплю предмети старовини: годинники, ікони, 
нагороди, радіодеталі, радіоапаратура, бурштин, 
корал, біжутерія, кортики, фото-відео техніка, оп-
тика, роги, бивні, іграшки, авіазапчастини та багато 
іншого.Тел.: 0 97 1343108, 0 99 0866750.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

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

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

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.

Послуги універсального майстра: будівельні, ре-
монтні, дрібні послуги по дому, сантехніка, елек-
трика. Тел.: 0 68 3042037.

Прочистимо каналізаційні труби, димоходи, венти-
ляційні шахти. Німецька технологія та обладнання, 
ввід води. Сантехніка. Якісно, гарантія, цілодобово. 
Тел.: 0 98 0130040, 0 93 9888611.

РІЗНЕ

Бориспіль

Віддам симпатичних кошенят у подарунок, від си-

бірської кішки. Тел.: (4595) 68659, 0 50 5943708, 0 

95 0122275, 0 96 9648607. 

Втрачене посвідчення дитини з багатодітної роди-

ни, серія ДБ №494220, видане на ім'я Якименка 

Микити Олександровича Бориспільською район-

ною державною адміністрацією 08.04.2019 р., вва-

жати недійсним.

1-к.кв., вул. Лютнева, житловий стан, необхідні 
меблі, побутова техніка , 4500 грн+комунальні. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
1-к.кв., Нова вул., житловий стан, необхідні ме-
блі, техніка, без дітей, без тварин, 6500 грн+ко-
мунальні. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія. 
2 кімнати для жінки, всі зручності, 4000 грн без 
комунальних послуг. Тел.: (04595) 52067, 0 66 
7701019.
Будинок, с. Іванків, всі зручності, бойлер, гаряча 
вода, ванна, 4 кімнати, місце для авто, 4000 грн. 
Тел.: 0 67 4503318.
Кімнату в приватному будинку, вул. Матросова, 
2-х спальне ліжко, шафа, телевізор, інтернет, 
пральна, посудомийна машинки, гарний ремонт 
3000 грн. Тел.: 0 67 4503318.

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

АВТОСАЛОН
Куплю

Бориспіль
Куплю автомобілі будь-якої марки, биті, роз-
комплектовані, нерозмитнені, проблемні. 
Тел.: 0 67 9505041, 0 93 0087484

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль
Водії категорії «Е» для роботи на зерновозах. 
Авто: MAN, Volvo, DAF. З/п 20000 грн, добові — 
200 грн. Тел.: 0 68 7982189, Сергій. 
На виробництво гофроупаковки (с. Щасливе 
Бориспільського р-ну) потрібні: менеджер з про-
дажу, завідуючий складом, начальник вироб-
ництва, водій на вантажний автомобіль Іsuzu, 
вантажопідйомність 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 ро-
льовий прес, на тигель. Тел.: 0 67 2095551, Олек-
сій, 0 67 4666416, Володимир. 
На постійну роботу в ЗОШ №6, м. Бориспіль, 
потрібні прибиральниці службових приміщень, 
робітник по ремонту, сторож, з/п 6000 грн. Тел.: 
0 67 4570661.
На постійну роботу потрібен охоронник. Г/р 
1/2. Тел.: 0 67 7341607.
На роботу в розплідник потрібні різноробочі та 
водій. Робота постійна та сезонна. Допомога з 
житлом, розвозка та дорога оплачується. З/п від 
6000 до 10000 грн. Офіційно. Паспорт, код. Тел.: 
0 97 9446264, 0 50 6970533. 
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ОВЕН.   Гарний час для 
чогось нового й незвідано-
го. Пора міняти свої погля-

ди на життя й позбуватися від ста-
рих стереотипів. Не бійтеся брати-
ся за довгострокові проекти.

ТЕЛЕЦЬ.  Робота про-
сто бігає за вами, і якщо ви 
вчасно не увернетеся, вам 

прийдеться трудитися не тільки за 
себе, але й за того хлопця.  Імовірні 
затримки в справах.

БЛИЗНЮКИ. Постарай-
теся не квапити події й ух-
валювати їх такими, які во-

ни є, намагаючись не занадто при-
крашати картину як рожевими, так і 
чорними тонами.

РАК. У вас є всі шанси 
здійснити бажане, але чи 
навряд найдеться на це рі-

шучість. Визьміть кого-небудь у ком-
панію, так буде простіше. На запитан-
ня навколишніх.

ЛЕВ.   Ви, як завжди, занад-
то квапитеся! Жити на цьо-
му тижні потрібно трохи по-

вільніше, інакше в поспіху знову нала-
маєте дров. Емоції в окремі хвилини 
можуть перехльостувати через край.

ДІВА.   Вам необхідно зо-
середитися на одній, най-
важливішій справі. Ви са-

мі повинні визначити, на якій саме. 
Краще знизити темп роботи, щоб 
уникнути перевтоми.

ТЕРЕЗИ. Змагання з рап-
товими конкурентами мо-
же поглинути всі ваші дум-

ки, постарайтеся вчасно зупинити-
ся, тоді у вас з'являться всі шанси 
на успіх.

СКОРПІОН. Навряд чи 
вам удасться побути на са-
моті, навіть якщо ви цього 

дуже захочете. Ви всім потрібні й до-
сить затребувані.  Зате ви точно добре 
заробите.

СТРІЛЕЦЬ. Тиждень у ці-
лому конструктивний та 
сприятливий для вас. Чекай-

те підвищення по службі. Проявляйте 
менше активності на роботі,  краще за-
йміться побутовими питаннями.

КОЗОРІГ. Вас очікує без-
ліч цікавих зустрічей, а 
нова інформація букваль-

но поллється на вас, як з рогу до-
статку. Не приховуйте від навколи-
шніх свої численні таланти.

ВОДОЛІЙ. Займіть вичі-
кувальну позицію, будь-
те готові до компромісів. 

Можливі поїздки, зустрічі з друзями, 
партнерами з бізнесу.

РИБИ.   Ви можете ви-
правити помилки, які бу-
ли допущені у відносинах 

з близькими раніше. Гарний на-
стрій і позитивні емоції, які ви ви-
промінюєте, будуть притягати до 
вас людей.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 19-25 ЖОВТНЯ


