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ВОЛОДИМИР СТРОКАНЬ 
ПРО РЕМОНТ ББЛІЛ

Розпочалися громадські обговорення пропозиції увіковічити пам’ять Бориспільського 
міського голови, якого чотири рази обирала громада на посаду мера. Пропозиція прозвучала 
на сесії міськради, 03 листопада.

КНИШОВИЙ КОМПЛЕКС 
ІМЕНІ АНАТОЛІЯ ФЕДОРЧУКА

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Фінішна 80 сесія Бориспільської 
міської ради VI скликання розпо-
чалася з ушанування пам’яті не-
змінного впродовж 14 років місь-
кого голови Анатолія Федорчу-
ка та розгляду питання «Про вне-
сення змін до списку пам’яток і 
пам’ятних місць міста Борисполя». 

Його прокоментувала заступ-
ник Бориспільського міського го-
лови Людмила Пасенко: «До за-

гального списку пам’яток і пам’ят-
них місць додаються ще три об’єк-
ти, які ми встановили і відкрили 
нещодавно: 

№50 — пам’ятник автору слів 
Державного гімну України Пав-
лу Чубинському, 

№51 — хрест на могилі учасни-
ка антибільшовицького повстан-
ня 1920 року Федора Бубона, 

№52 — інформаційна дошка 
про те, що у 1917—1921 роках 
у приміщенні, де нині розташу-

вався Центр туризму та краєз-
навства учнівської молоді, дія-
ла українська гімназія ім. Павла 
Чубинського. 

Окрім того, 2 листопада 2020 
року було видане розпоряджен-
ня, яке підписав перший заступ-
ник Бориспільського міського го-
лови Микола Корнійчук, про поча-
ток проведення громадського об-
говорення щодо присвоєння імені 
Анатолія Федорчука Книшовому 
меморіально-парковому комплек-

су. Відповідно до Закону України, 
громадське обговорення повин-
но тривати протягом двох міся-
ців. Передбачаються публікації в 
ЗМІ, електронні консультації, за-
сідання топонімічної комісії. По-
тім будемо просити новообраних 
депутатів присвоїти ім’я Анатолія 
Федорчука Книшовому меморі-
ально-парковому комплексу — 
його справжньому дітищу, яким 
він жив. Це дійсно найунікальні-
ший проект, реалізований в Украї-

ні. І ми повинні почати увіковічню-
вати пам’ять про Анатолія Солов-
йовича з цього об’єкту».

Рішення будо підтримано 26 
голосами. 

Депутат Ігор Шалімов наголо-
сив, що увіковічнення Анатолія 
Федорчука шляхом присвоєння 
його імені Книшовому комплек-
су, — це важливий крок для вша-
нування пам’яті людини, якій Бо-
риспіль завдячує стрімким роз-
витком.

Анатолій Федорчук планував перетворити 
комплекс на дендропарк, але не встиг. Тепер це 
справа честі його наступника. 
27 грудня повторні вибори Бориспільського 
міського голови. Таке рішення ухвалила міська 
територіальна виборча комісія

ВАЖКОАТЛЕТ 
ПЕТРО БАЗЮЧЕНКО У 
90 РОКІВ ВСТАНОВИВ 
НОВИЙ РЕКОРД
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ЗАМУРУВАЛИ, ДЕМОНИ!

• Зводиться триповерхова комерційна споруда.

НАТАЛІЯ ЙОВА: 
«РОЗКОПКИ — ЄДИНИЙ СПОСІБ 
ДІЗНАТИСЯ ПРО ДРЕВНІЙ БОРИСПІЛЬ»

 � У центрі Борисполя 
третій тиждень поспіль 
тривають розкопки. Через 
дощову погоду вони 
затяглися у часі.

Будівництво на історичній ділянці, що вул. Верхній Вал, 27 у Бори-
сполі, вже на фініші: там красується триповерхова споруда, кидаю-
чи тінь на прилеглі невеличкі хати. Нова будівля буде нежитловою. 

Наталія ТОКАРЧУК

За словами Наталії Йови, дирек-
тора Бориспільського державного 
історичного музею, цьогорічні до-
слідження проходять на вул. Верх-
ній Вал на ділянці площею 50 кв.м. 
Віднайти давньоруські об’єкти ар-
хеологам поки не вдалося, але знай-
дені нашарування козацього часу. 

Так, крім горна для випалювання 
кераміки, що датується першою по-
ловиною 17 ст., знайденого мину-
лого року, виявлені залишки косто-
різного виробництва. До речі, гор-
нів 17 ст. в Україні до цього часу 
знайдено лише два, і один із них — 
у Борисполі. 

«Подібні дослідження є цінними 
для Борисполя, адже завдяки ним 
ми зможемо довідатися, як вигля-
дало місто у давні часи, в тому чис-
лі давньоруське городище і замок. 

Розкопки такого масштабу про-
водяться вдруге, починаючи з 1950 
року, коли на території ЗОШ № 1 
проводились археологічні дослі-
дження на місці зруйнованого Бо-
рисоглібського храму. 

Бориспіль мало досліджений, 
тому продовжувати розкопки важ-
ливо. Сподіваюся, що новообрані 
депутати та міська влада це розу-
міють і дадуть можливість, в тому 
числі й фінансову, це зробити», — 
прокоментувала директор музею. 

НАГАДАЄМО, місцевість від 
ЗОШ №1 до ринку та до вул. Героїв 
Небесної Сотні вважається історич-
ною — там знаходився центр дав-
ньоруського городища. Паспорт 
ділянки, що свідчить про її охо-
ронний статус, виготовлено. За 
словами Йови, відбулося засідан-
ня експертної ради та голосуван-
ня, скоро місто отримає документ, 
який має унеможливити будь-яке 
будівництво на вищевказаній те-
риторії. 

Поки працівники музею та спів-
робітники Київського обласного 

центру охорони культурної спад-
щини проводили дослідження та 
готували необхідну документацію 
для отримання офіційного охорон-
ного статусу, історичну ділянку по-
чали забудовувати. 

Так, вже збудовано торгівель-
но-офісний центр на вул. Героїв 
Небесної Сотні, 17 (біля входу на 
ринок), завершується будівництво 
ще двох торгівельно-офісних цен-
трів: на вул. Героїв Небесної Сотні, 
15 (початок робіт — травень 2017 
р.), та на вул. Верхній Вал, 27 (поча-
ток робіт — травень 2020 р.).

Крім того, на історичній ділянці 
досі залишаються рештки фунда-
менту ще одного розпочатого, але 
незавершеного будівництва (вул. 
Героїв Небесної Сотні, 15-а), яке ни-
ні обгороджене бетонною огоро-
жею та заростає чагарником. Вка-
зана ділянка була надана власни-
ком (КП «ВУКГ») в оренду ТОВ «Де-
надабор» (засновник та керівник 
Володимир Борисенко) для бага-
топоверхової забудови. У 2018 році 
підприємство мало розпочати бу-
дівництво, але відмовилося від ідеї 
через спротив містян. 

Наталія Токарчук, фото автора 

Коментар з приводу цього газеті 
надав Олег Верес, поки чинний де-
путат округу. 

Пряма мова ВЕРЕСА: «Коли по-
чинали копати траншеї під фунда-
мент, я не мав сумнівів, що зводи-
тиметься комерційний об’єкт. Але 
причетні до будівництва запевня-
ли, що мова йде про будинок — 
мовляв, купили ділянку зі старою 
хатою і побудують новий будинок. 

Я перевірив — містобудівних умов 
та обмежень будівництво не отри-
мувало, тому це є порушенням за-
кону, як і те, що воно ведеться на 
території історичної та культурної 
спадщини. 

На ці порушення мали б зверну-
ти увагу управління містобудуван-
ня та архітектури, державна архітек-
турно-будівельна інспекція, відділ з 
контролю за благоустроєм — усі ці 
інстанції в місті є, але чомусь мовчать. 

Щодо мене, то я, хоч і не буду 
депутатом нової каденції, не за-
лишуся осторонь ситуації. Як ро-
боти завершаться, подам відпо-
відний позов до суду. До цього 
часу місто отримає паспорт на 
історичну ділянку. Наскільки ві-
домо, паспорт перебуває в про-
фільному міністерстві й скоро бу-
де виданий». 

НАГАДАЄМО, ділянка на вул. 
Верхній Вал, як і територія, що при-

лягає до ринку (від ЗОШ №1 до вул. 
Героїв Небесної Сотні) є історич-
но цінною, що довели відповідні 
дослідження. Зараз поряд із тери-
торією будівництва спеціалістами 
Інституту археології НАН України 
проводяться розкопки, ділянка ж 
під майбутнім офісним чи торговим 
центром втрачена для історії. Відо-
мо, що про наміри та початок будів-
ництва археологів не повідомили, 
на територію не допустили. 

ОФІСИ ЗАМІСТЬ ІСТОРІЇ

ВАЖКОАТЛЕТ ПЕТРО 
БАЗЮЧЕНКО У 90 
РОКІВ ВСТАНОВИВ 
НОВИЙ РЕКОРД

Із 31 жовтня по                                      
1 листопада в м.Кам’янське 
Дніпропетровської області 
проходив 19-й чемпіонат 
України з важкої атлетики 
серед ветеранів. У змаганнях 
брали участь атлети з 
Бориспільщини — Почесний 
житель Бориспільського 
району Петро Базюченко 
з села Кучаків та директор 
Бориспільського районного 
ЦФЗН «Спорт для всіх» Василь 
Неділько з Ревного. 

Загалом, участь у змаганнях взяли 
майже 70 спортсменів із різних 
областей України, щоб виявити 
найсильніших у десяти вікових 
категоріях серед чоловіків і жінок.
Неділько Василь виступив у другій 
віковій категорії 40-44 роки, 
вагова категорія до 67 кг. Дебют 
видався вдалим: набравши у сумі 
125 балів, він виборов друге місце.

Серед спортсменів у 10 віковій 
групі у ваговій категорії до 81 
кг не було рівних 90-річному 
Петру Базюченку. Подолавши 
у ривку 40 кг, а у поштовху 55 
кг, титулований важкоатлет 
встановив унікальне 
досягнення та на 10 кг 
перевершив світовий рекорд 
німця Мросака Вернера, який 
у 2003 році у 90-річному віці 
подолав штангу в ривку 35 кг і 
поштовху 40 кг.

Петро Максимович отримав 
звання «найсильніший атлет 
змагань» за системою SMF. На 
наступний 2021 рік він готується 
виступити на чемпіонаті світу з 
важкої атлетики та встановити 
новий світовий рекорд. 
Щиро вітаємо ветеранів із 
високими досягненнями, бажаємо 
міцного здоров’я та спортивних 
успіхів.

БРЦФЗН «Спорт для всіх», 
управління гуманітарного 

розвитку Бориспільської 
райдержадміністрації
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ЛЮДИ

Лідія ЗАХАРЧЕНКО 

Сьогодні чимало критики 
звучить на адресу провладної 
фракції у ВР. Чи є скоординова-
ність у роботі обранців, а також 
про роботу з виборцями і вирі-
шення проблем громад Бори-
спільщини після місцевих ви-
борів-2020 «Вістям» розповів 
Олександр Федієнко.

— Бориспільщина має двох 
представників у Верховній Раді: 
вас і депутата-мажоритарника, 
вашого однопартійця Сергія Бу-
ніна. Виборці нашого міста вирі-
шують більше проблем, опира-
ючись на вашу підтримку?

— Усе залежить від активності 
громади. Одне – це прийти і по-
скаржитися депутату, інше – на-
дати змістовну пропозицію. До 
карантину я був присутнім на 
прийомі громадян у колеги Сер-
гія Буніна. Знаєте, що дивувало? 
Приходить людина і скаржиться, 
що в неї протікає дах. Коли запи-
тую, чи вона зверталася до міс-
цевого депутата, до влади, ка-
же, що ні, й не збирається. Таки-
ми питанням повинні займатися 
органи місцевого самоврядуван-
ня. Дивує, що інколи виборець 
навіть не знає прізвища депута-
та свого округу. То за кого ви го-
лосували? Малообізнаність і бай-
дужість людей гальмує вирішен-
ня питань. Обов’язок депута-
та Верховної Ради — займатися 
законодавчою роботою. Думаю, 
коли Парламент стовідсотко-
во буде сформований за про-
порційною системою, так і буде.                                                                                                                    
Час це доведе. У США така систе-
ма непогано працює, виборці не 
блукають у виборі партій. 

— Місцеві депутати вже 
минулого ск лик ання на-
рікали, що немає співпра-
ці з депутатами вищих рів-
нів, тому важко вирішува-
ти гострі питання на місцях.                                                                                    
— Усе залежить від переходу до 
пропорційної системи. Зв’язок 
буде тіснішим і робота результа-
тивною.

— Депутати, які мають пар-
тійну приналежність, працю-
ють за вказівкою партії. Як у 
вашій фракції з власною депу-
татською позицією при голосу-
ванні? 

— Якби тут була Біблія, я б за-
присягнувся: на мене ніхто не 
тиснув за час роботи у ВР при го-
лосуванні. На фракції тривають 
дискусії, до обговорення запро-
шуються міністри. Головне — ко-
мунікація. 

— У Борисполі є пробле-
ми, які потрібно вирішува-
ти за державної підтримки. 
Це будівництво об’їзної, бу-
дівництво очисних, вирішен-
ня проблеми сміттєвого полі-
гону, будівництво лікуваль-
но-діагностичного центру. 
Як допомогти Борисполю?                                                                                                            
— Питання будівництва об’їз-
ної дороги вирішувати потріб-
но. Треба звернення міської вла-
ди, я допоможу пролобіювати це 
питання. За очисні споруди чув, 
проблему розумію, теж потріб-
но вирішувати комплексно. Ду-
маю, разом із новими місцеви-
ми депутатами, головою ОТГ бу-
демо займатися. Сміттєвий по-
лігон — болюче питання для 
Борисполя, його слід вирішу-
вати теж спільно. Як і будівниц-
тво лікувально-діагностично-
го корпусу. Але відповідні звер-
нення місцевої влади до мене як 
депутата Верховної Ради необ-
хідні, адже матиму претензії від 
НЗК. Таке в нас законодавство. 
Думаю, після виборів у нас ви-
будується тісніша комунікація.                                                                          
— Ви сприяли створенню в 
Борисполі Радіо-FM, яке тех-
нічно поширюється тільки на 
місто. Є можливості розшири-
ти його роботу на Бориспіль-
ську ОТГ? 

— «БОРИСПІЛЬ-FM» — перша 
і єдина радіостанція в Київській 
області. Із пропозицією створи-
ти радіо–FM я звернувся до місь-
кого голови Анатолія Федорчу-
ка, отримав підтримку. На той час 
проводове мовлення Укртелеко-
мом донищувалося. Складнощі 

були при присвоєнні частот, то-
му що це міждержавна коорди-
нація. Довелося поїхати і узгод-
жувати ці питання з сусідами-мол-
даванами, порозумілися. Тішить, 
що радіо не деградувало — сам, 
проїжджаючи, слухаю. Технічно є 
необхідність удосконалитися для 
покриття ширшої території. 

— Ви голосували за Закон 
«Про ринок землі сільсько-
господарського призначення». 
Реакція суспільства була неод-
нозначною. Думаєте, ви зайня-
ли правильну позицію?

— Безсумнівно. Я син агронома, 
тому коли мені казали, що потріб-
но більше попрацювати з експерта-
ми, в мене були професійні підказ-
ки. Земля має приносити прибутки 
в державу, податки в бюджет. Ба-
гато землі не обробляється, заро-
стає бур’янами, особливо в облас-
тях, віддалених від столиці. Та і фер-
мери платять власникам паїв копій-
ки за оренду, самі маючи прибутки. 
Тільки за рахунок розумної подат-
кової системи можна і потрібно від-
родити село. А це інвестиції, розви-
ток економіки країни.  

— Не перетвориться відкри-
тий ринок землі в базарні схе-
ми? Чи не краще було б запо-
зичити французький варіант, 
коли земля не перепродуєть-
ся, а передається з покоління 
в покоління для обробітку без 
зміни цільового призначення?

— Звичайно, далі потрібно пра-
цювати і прийняти відповідний 
Закон. Це питання потребує ви-
важеності. 

— Чи володіє коштами на-
родний депутат, чи є можли-
вість надавати виборцям ма-
теріальну допомогу? 

— Я обраний за пропорційною 
системою, тому депутатського 
фонду не маю. Якщо люди звер-
таються за допомогою в надзви-
чайних ситуаціях, я перевіряю 
достовірність фактів і зверта-
юся до колег, ми допомагаємо.                                                                                                  
— Серед законів, за які голосу-
вали і були автором, якими за-
доволені найбільше ? 

— Багато достойних було. Мо-
жу виділити зміни до виборчого 
законодавства, прийняті в лип-
ні 2020 року, вони сприятимуть 
розвитку громад, місцевому са-
моуправлінню, вільному волеви-
явленню людей. Серед тих, де я 
автор, Закон про посилення за-
хисту телекомунікаційних мереж. 
Цей законопроект — результат 
праці багатьох людей із галузі, я 
сам працював над ним багато ро-
ків, ще до того, як став депутатом.

— Ваші прогнози щодо роз-
витку Бориспільської ОТГ після 
оприлюднення результатів міс-
цевих виборів до органів міс-
цевого самоврядування, ра-
йонних, обласних рад?

— Приємно, що ПП «Слуга на-
роду» у трійці лідерів — як на Бо-
риспільщині, так і Яготинщині, 
Згурівщині, Переяславщині. Адже 
для вирішення актуальних про-
блемних питань потрібні професі-
онали, патріоти свого краю. Знаю, 
що місцева команда ЗЕ прогре-
сивна. Тож бажаю бориспільцям, 
мешканцям району, новообраним 
депутатам успіхів у розвитку гро-
мад, нехай все вдається.

ВІН – ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ВІД ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ 
КОМІТЕТУ, ГОЛОВА ПІДКОМІТЕТУ ЦИФРОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, ЕЛЕКТРОННИХ КОМУНІКАЦІЙ І 
СМАРТ-ІНФРАСТРУКТУРИ КОМІТЕТУ ВР ІЗ ПИТАНЬ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ. ДО ОБРАННЯ В 
ПАРЛАМЕНТ ЗАЙМАВСЯ БІЗНЕСОМ, 20 РОКІВ – МЕШКАНЕЦЬ БОРИСПОЛЯ. ЗА ЙОГО ПІДТРИМКИ 
У МІСТІ ЗАПРАЦЮВАЛО FM-РАДІО. 

ОЛЕКСАНДР 
ФЕДІЄНКО: 

«БАЖАЮ БОРИСПІЛЬЦЯМ, МЕШКАНЦЯМ 
РАЙОНУ І НОВООБРАНИМ ДЕПУТАТАМ 
УСПІХІВ У РОЗВИТКУ ГРОМАД» 

« Питання будівництва об’їзної дороги 
Борисполю вирішувати потрібно. 

Треба звернення міської влади до 
народного депутата, я допоможу 
лобіювати це важливе питання»

У КП «ЖРЕУ» 
НОВИЙ 
КЕРІВНИК

Бориспільське КП «ЖРЕУ» очо-
лив новий керівник — Антон Ко-
козей. Перший заступник Бори-
спільського міського голови Ми-
кола Корнійчук представив його 
на понеділковій плановій нараді.

Ірина КОСТЕНКО

Пряма мова КОРНІЙЧУКА: 
«Іван Миколайович Хворостян-
ка, який багато років очолював 
КП «Житлове ремонтно-експлуа-
таційне управління», написав за-
яву про звільнення з займаної по-
сади у зв’язку з виходом на пенсію. 
9 жовтня 2020 року йому виповни-
лося 60 років. 

Розпорядження про звільнення 
Івана Хворостянки та про призна-
чення нового керівника підписав 
ще міський голова Анатолій Фе-
дорчук.

Антон Олексійович Кокозей, 
який тепер очолює підприєм-
ство, працював у КП протягом 
22 років. Останніх майже півто-

ра десятиліття обіймав посаду 
головного інженера ЖРЕУ. Пре-
красно знає підприємство та 
весь житловий фонд. Працівни-
ки підтримують його призначен-
ня, а керівники міста переконані, 
що Антон Кокозей успішно впо-
рається з посадовими обов’яз-
ками». 
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МАНДРИ

ЗНАЙОМТЕСЬ: ВАСИЛЬКІВ
 � Місто Васильків розташоване за 20 км на південний 

захід від Києва, по Одеській трасі, на річці Стугні. За 
розмірами Васильків майже такий, як Бориспіль, але 
у Василькові мало багатоповерхівок. Більша частина – 
приватний сектор. Населення міста 37,5 тис. людей.

Богдан РАК, фото автора

Багато пам’яток 
архітектури
Васильків — місто стародавнє, 
тут можна зустріти старовинні 
будівлі. Наприклад, приміщення 
художньої школи. При цьому 
більшість із пам’яток архітектури 
в жахливому стані. За ними ніхто 
не доглядає і вони тихенько 
доживають свій вік.

Дороги — розкіш 
Дороги у Василькові — окрема тема. Центральні виглядають 
непогано, але варто від’їхати дещо далі, починається пекло для 
водія. Таке враження, що дороги лишилися після бойових дій. Навіть 
проїзди у дворах багатоповерхівок виглядають жахливо. Тротуари є 
лише в центрі та на головній вулиці. Більша частина міста не знає, що 
це таке. Під дощем узбіччя міських доріг перетворюється на багнюку.

Боротьба зі сміттям
Проблема вивозу сміття у Василькові ще більша, ніж у Борисполі. 
Років зо п’ять тому сміттєві контейнери стояли майже всюди, але 
потім влада вирішили прибрати їх із приватного сектору. Сказали, 
буде їздити машина і збирати сміття з домогосподарств. Але 
графік руху сміттєвоза незручний, наприклад, на одну з вулиць 
він приїздить о 05:00. Тому більшість мешканців приватного 
сектору вивозять непотріб до багатоповерхівок, через що сміттєві 
майданчики повністю заповнюються ще до обіду. А потім купи 
відходів починають розростатись на тротуари. 
Також влада Василькова вирішила прибрати сміттєві контейнери від 
кладовищ, бо за вивіз цього сміття ніхто не платить. Але куди його 
дівати? Ось люди і складають його під парканом, на місці, де раніше 
були сміттєві баки. 

• У ДНЗ Василькова немає 
черг. У групах по 22-25 дітей.
• У Василькові немає окремих 
приміщень амбулаторій. 
Усі сімейні лікарі і фахівці 
вторинної ланки приймають 
у приміщенні лікарні.

Кінотеатр є!
У Василькові немає спортивної школи, проте є кінотеатр. Хоча 
будівля і виглядає занедбаною, він працює. Також є великий будинок 
культури.

Місто військових
У радянські часи у Василькові 
побудували повітряну базу, 
зараз тут навчають пілотів 
для ЗСУ. Навколо міста також 
є кілька військових баз, тому 
не дивно, що в місті багато 
військових. Раніше були і 
виробничі підприємства, але 
після розпаду СРСР більшість із 
них збанкрутували. Зараз лише 
військові частини продовжують 
працювати.

Місто МАФів
Ті з васильківців, хто не бачив 
себе військовими, пішли 
у торгівлю. Центральний 
ринок Василькова за часи 
незалежності розрісся до 
вражаючих розмірів. Зараз він 
займає таку ж площу, як усі 
ринки Борисполя, разом узяті. 
І все ж місця всім бажаючим 
торгувати не вистачає. Тому 
МАФи з продуктами всюди, 
вони займають тротуар, 
залишаючи лише невеликий 
прохід посередині. Хіба що з 
центральної вулиці їх прибрали, 
замінивши на невеличкі 
магазинчики, які встановили 
замість клумб із квітами. 

Парків немає
У Василькові немає гарного 
парку відпочинку. У центрі 
міста — лише кілька невеликих 
скверів, які останній час влада 
намагається привести до 
ладу. Проекти благоустрою 
зелених зон викликають 
здивування у мешканців. Узяти 
хоча б центральний сквер, 
— тепер Васильків-парк — 
реконструкція якого тривала рік. 
Майже всю територію скверу 
заклали плиткою. Канал, що 
протікав через парк, почистили 
та обгородили. Поставили 
сучасні лавочки із зарядними 
пристроями для гаджетів. Але 
дерев майже не залишилося, а 
про траву взагалі можна забути. 
Місце тепер більше нагадує 
площу, ніж зелену зону.

• Військова частина.

• Центральний ринок.

• Васильків — парк. • Сміттєві проблеми.

• Бездоріжжя.

• Художня школа.

• Кінотеатр «Дружба».

 � ЦІКАВІ ФАКТИ 
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ОЦЕ ТАК! 

МИ ТАК ЖИВЕМО І НЕ ПОМІЧАЄМО

ЗНАЙОМТЕСЬ: ВАСИЛЬКІВ Будують школу довго…
Восени 2016 року всю Україну облетіла звістка про те, що у 
Василькові обвалилася школа. Це сталося під час занять і лише дивом 
ніхто не постраждав. У 2018 будівлю знесли і почали будувати нову 
сучасну. Роботи почалися бадьоро, але вже за півроку темпи впали. 
На сьогодні об’єкт «заморожено». Судячи з вигляду коробки, проект 
школи дуже нагадує Бориспільський академічний ліцей.

Слабке житлове будівництво 
На відміну від інших міст-супутників Києва, Васильків майже не 
розбудовується. Єдина новобудова — ЖК «Столичний». Виглядає 
він, як острівець цивілізації у старому місті, яке застряло у минулому 
столітті.

ВРАЖЕННЯ. Загалом Васильків залишає подвійне враження. 
Із одного боку — гігантський ринок та старовинні будівлі, що 
розсипаються. Із іншого — сучасний «парк» у центрі та повільне 
будівництво нової школи. Таке враження, що влада міста нібито і 
хоче щось зробити, але не може довести жодний задум до логічного 
завершення. 

• Центральна площа.

• Будівництво нової школи «заморозили».

• Хай-тек лавочки.

• ЖК «Столичний».

 � КОМЕНТАР ІЗ ПРИВОДУ

 � Паралельні зупинки 
громадського транспорту 
на початку вул. Головатого 
в Борисполі різняться 
контрасністю в плані 
форми, кольору й задуму, 
але їх об’єднує цілковита 
занедбаність.

 � Якою є нині одна з центральних бориспільських 
вулиць Головатого і якою її бачать у майбутньому місцеві 
можновладці – у матеріалі «Вістей».

Ольга ІВАНОВА,    
фото Інна КРИНИЧНА

Прозора споруда зупинки «Київ-
ський Шлях» (поряд РАЦСу) стоїть 
обідраною, з давно вибитими ча-
стинами, з затертими лавочками і 
брудом усередині...

Навпроти – новіша споруда зу-
пинки «Пенсійний фонд» (у наро-
ді – Маяк), але не краща. Підприєм-
ці, які працюють у ній з іншого бо-
ку, не доглядають за нею, як перед-
бачалося при отриманні дозволу 
на торгівлю в такому людному міс-
ці. Оминають горе-зупинки і кому-
нальники. Всередині зазвичай на-
смічено, урни переповнені, стіни 
обклеєні, ще й смердить. Бридко...

Бориспільцям стало звично ко-
ристуватися зупинками, які пере-
бувають у незадовільному естетич-
ному і санітарному стані. Ми цьо-
го варті?

КОЛИ ОНОВЛЯТЬ ВУЛ. ГОЛОВАТОГО

Юлія ГАМАН, фото автора

Погана дорога на вулиці Голо-
ватого починається за ЗОШ №6 — 
свого часу міських коштів на онов-
лення проїжджої й тротуарної ча-
стини не вистачило. Тож нерівна 
дорога, глибокі ями, в яких стоять 
калюжі, та ґрунтове узбіччя, відсут-
ність розмітки та водовідведення, 
старі тротуари – такий вигляд ву-
лиці Головатого. На цю всю безго-
сподарність зверхньо дивиться па-
фосний монумент князю Володи-
миру під куполом з позолотою.

На розв’язці біля пам’ятника з 
одного боку вулиця переходить у 
вул. Старовокзальну, а з іншого – 
пролягає до залізничного вокза-
лу. На одній із гілок — супермаркет 
«АТБ», де благоустрою як не було, 
так і немає. Це стосується і місць 
паркування, і зупинок громадсько-
го транспорту.

Авторух насичений, адже на вул. 
Головатого засилля таунхаусів й ін-
тенсивної забудови кількома ви-
сотними ЖК. До того ж цією вули-

цею водії об’їжджають пробки на 
вул. Київський Шлях. 

Усе аж кричить про те, що вулиці 
потрібна реконструкція. 

За словами першого заступника 
Бориспільського міського голови 
Миколи Корнійчука, у перспекти-
ві на вул. Головатого влада має ам-
бітні плани. 

Пряма мова КОРНІЙЧУКА: 
«Свого часу було зроблено проек-
ти на реконструкцію міських вулиць 
Бежівка та Головатого. Кошти 50/50 
мали виділятися з обласного та міс-

цевого бюджетів, а тому на розгляд 
обласного керівництва ці два про-
екти й були надані. Область вибра-
ла Бежівку – її ремонт уже заверше-
но. Тепер плануємо проект рекон-
струкції вулиці Головатого повтор-
но подати на область, щоб шляхом 
співфінансування довести її до ладу.

Окрім заміни дорожнього по-
криття, потрібно в районі розв’яз-

ки вулиць Головатого — Карла 
Маркса — Старовокзальної зро-
бити круговий рух, якісне водовід-
ведення, прокласти тротуари, зро-
бити розмітку, встановити турніке-
ти, обмежувачі руху. Зазначу, що 
це буде перше перехрестя у місті з 
круговим рухом. Реконструкція ву-
лиці буде масштабною. Обійдуться 
роботи приблизно у 30 млн грн».
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ЕКС-ДОВГОБУД

ЖК «УЮТКІНО» 
ВІДЗНАЧИЛО 
НОВОСІЛЛЯ

 � Через 13 років після початку будівництва 
багатоповерхівку на вул. Віктора Йови у Борисполі нарешті 
ввели в експлуатацію.

Ірина КОСТЕНКО

Як прийняти в експлуатацію 
об’єкт, який починали зводити при 
одній законодавчій базі, а завер-
шували будівництво при іншій? За 
діючим законодавством, якщо від-
бувалося коригування проекту, до-
кументація повинна була пройти 
експертизу. У 2007 році, на почат-

ку зведення багатоповехівки, цього 
не передбачалося. Виникла право-
ва колізія, що і стала головною, але 
не єдиною перешкодою до узако-
нення новобудови. 

До вирішення проблеми долу-
чилися спеціалісти бориспільсько-
го ПрАТ «Трест «Бориспільсільбуд», 
який очолює Олександр Сич.

Як вдалося вирішити всі пи-
тання та які перспективи відкри-
лися для інвесторів — розмова 
«Вістей» із Олександром Сичем, 
директором ПрАТ «Трест «Бори-
спільсільбуд»

— Ми допомагали спеціалістам 
Укренергобуду у правових питан-
нях підготовки документації для 
введення будинку в експлуатацію. 
Це непросте завдання, — розпові-
дає керівник.

Вдалося знайти Постанову Кабі-
нету Міністрів, згідно з якою об’єк-
ти, які отримували дозвіл на поча-
ток будівельних робіт від 2007 до 
2011 року, залишаються у тих пра-
вових нормах, які діяли на час от-

римання дозволу. Цей документ 
надавав право відділу ДБІ прийня-
ти рішення про введення довгобу-
ду в експлуатацію без додаткового 
проходження експертизи.

Питання з підготовкою докумен-
тів були технічними. 

— У якому стані зараз буди-
нок, зважаючи на його довгий 
шлях до заселення?

— Багатоповерхівка на 10 по-
верхів і 146 квартир повністю 
придатна для проживання. Хоча 
деякі недопрацювання (в окремих 
квартирах) залишилися. Проте за-
будовник — Укренергобуд — зо-
бов’язався до 31 грудня їх усунути. 
І він працює над цим завданням. 

Одне із найсерйозніших питань 
— пуск дахової котельні. Щоб пода-
ти тепло, потрібно отримати дозвіл 
і подати газ у котельну, провести пу-
сконалагоджувальні роботи і про-
бувати подавати тепло. Воду повин-
ні підключити. Електропостачання 
подається у новий будинок за тим-
часовою схемою, тому люди повин-
ні платити за електрику за промис-
ловими тарифами, але потужностей 
вистачає. Трансформаторна підстан-
ція є, до неї  під’єднаний перший за-
селений будинок. Укренергобуду 

потрібно вирішити «паперові» пи-
тання з ПрАТ «ДТЕК Київські регіо-
нальні електромережі». 

Зараз мешканці ремонтують свої 
квартири. 

— Третій будинок масиву 
«Уюткіно» зводитиме Трест «Бо-
риспільсільбуд»?

— Ми починаємо працювати на 
новому будмайданчику. Обгоро-
дили бетонним парканом, готує-
мо під’їзні шляхи. Проїзди на тери-
торії виклали плитами, щоб не ви-
носити бруд за межі. Заїзд робимо 
з боку вулиці Старовокзальної. За 
узгодженням із забудовником Во-
лодимиром Шалімовим розібра-
ли частину тротуару, який він бу-
дував до масиву «Левада», і заас-
фальтували місце заїзду. Дозвіл на 
початок будівельних робіт є. Але 
ми коригували проект, тому на цей 
будинок потрібно оновити місто-
будівні умови і пройти експерти-
зу. Довелося змінити проектні рі-
шення, бо планувалося у будинку 
76 квартир великої площі, які за-
раз не користуються попитом. Но-
ва дев’ятиповерхівка передбачає 
135 квартир. Підприємство вико-
нає всі будівельні роботи у перед-
бачені терміни.

«ЗВОДИТЬСЯ ДЕВ’ЯТИПОВЕРХІВКА НА 135 КВАРТИР»
 � ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ 

УТОЧНЕННЯ
У матеріалі «Місцеві вибори 25 жовтня 2020 року. Гірська 

територіальна виборча комісія Бориспільського району 
Київської області», надрукованого на с. 4 у газеті «Вісті» від 
30 жовтня 2020 р. (№38 (1046), були допущені неточності. 

Правильно слід читати так:
* Нерубайська Ірина Миколаївна, 08.12.1978 р.
* Карбовський Дмитро Григорович, 09.02.1986 р. 

СПАСИБІ КОЛЕКТИВУ МАГАЗИНУ
Мешканці сіл Кучаков, Лебе-

дин і Артемівка, що на Бори-
спільщині, висловлюють щиру 
подяку колективу кучаківсько-
го магазину, який не один рік 
якісно обслуговує покупців. 

Молоді дівчата Медін І.М., Дячен-
ко Л.Б., Тригубенко А.І., Дида М.Ю. 
працюють добросовісно, привіт-
ні до людей, чим заслужили їхню 
щиру повагу. Очолюють колектив 
завідуюча магазином Тетяна Олек-

сандрівна Сидоренко та її чоловік. 
«Таня — так ми називаємо завід-

уючу — чуйна людина, привітна до 
кожного покупця та до свого ко-
лективу. 

Ми сердечно бажаємо всім пра-
цівниками магазину міцного здо-
ров’я, сімейного благополуччя, 
миру, дружби та успіхів у житті», — 
пишуть до редакції газети мешкан-
ці сіл, які обслуговує магазин (лист 
із прізвищами та підписами вдяч-
них покупців).
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РІЗНЕ
Повідомлення про прове-

дення громадського обгово-
рення щодо присвоєння імені 
Анатолія Федорчука Книшо-
вому меморіальному парко-
вому комплексу 

Відповідно до розпоряджен-
ня Бориспільського міського 
голови від 03.11.2020 № 443, з 
метою залучення представників 
громадськості до обговорення 
пропозиції щодо присвоєння 
імені Анатолія Федорчука Кни-
шовому меморіальному парко-
вому комплексу та врахування 
їх думки під час прийняття 
міською радою відповідного рі-
шення, відповідно до вимог За-
кону України «Про присвоєння 
юридичним особам та об’єктам 
права власності імен (псевдо-
німів) фізичних осіб, ювілей-
них та святкових дат, назв і дат 
історичних подій» виконавчий 
комітет Бориспільської міської 
ради оголошує проведення гро-
мадського обговорення щодо 
присвоєння імені Анатолія Фе-
дорчука Книшовому меморіаль-
ному парковому комплексу. 

Пропозицію щодо присво-
єння імені Анатолія Федорчука 
Книшовому меморіальному пар-
ковому комплексу вносить пер-
ший заступник міського голови 
Корнійчук М.П., враховуючи 
пропозиції депутатів Бориспіль-
ської міської ради, які відзнача-
ють величезний внесок міського 
голови Анатолія Федорчука у 
розвиток міста Борисполя. Ре-
конструкція колишнього Книшо-
вого кладовища та створення на 
його місці сучасного Книшового 
меморіального паркового комп-
лексу одне з визначних досяг-
нень особисто Анатолія Солов-
йовича, його ініціатива. Завдяки 
величезним зусиллям та прове-
деній роботі у 2008 році останки 
усіх похованих на Книшовому 
кладовищі було перенесено до 
двох братських могил. Терито-
рія кладовища була очищена від 
дерев та сміття, прокладено ос-
новні алеї та розроблено схему 
розташування складових мемо-
ріально-паркового комплексу. 
Меморіальна складова комплек-
су – місця пам’яті. Центральне 
місце відведене пам’ятнику Пав-

лу Платоновичу Чубинському, 
про встановлення якого довгий 
час мріяв Анатолій Соловйович 
і вважав справою честі достой-
на вшанувати пам’ять нашого 
земляка, автора слів Державно-
го Гімну України Павла Чубин-
ського. Цю мрію йому вдалося 
реалізувати у червні 2020 року. 
Від центрального пам’ятника 
відходять алеї-промені до місць 
пам’яті: Пам’ятника учасникам 
антибільшовицького повстання 
1920 року та жертвам Великого 
терору у місті Борисполі, Пам’ят-
ника жертвам голодоморів в 
Україні, Пам’ятника постражда-
лим внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, Меморіалу на честь 
перепохованих тут захисників 
Вітчизни, страчених у 1941 році 
німецькими окупантами. Також 
тут розташовані військові по-
ховання: могили членів екіпажу 
літака ТУ-16 під командуванням 
Героя Радянського Союзу ма-
йора Миколи Бабкіна, могили 
членів екіпажу літака ТУ-16 під 
командуванням майора Івана 
Хижняка, що загинули під час 
випробувальних польотів, моги-
ли членів екіпажу літака АН-30Б 
під командуванням підполков-
ника Костянтина Могилка, що 
загинули під час виконання бо-
йового завдання у ході війни на 
Сході України, а також учасника 
цієї ж війни Миколи Березового.

Планується також відновлен-
ня православного храму, що 
існував на території Книшово-
го кладовища до 1930-их років. 
Нині тут вже  діє церква Миколи 
Чудотворця та недільна школа. 

Внесок міського голови Ана-
толія Соловйовича Федорчука 
у розвиток та процвітання міста 
Борисполя величезний та ще 
в повній мірі неоцінений, але 
створення Книшового меморі-
ального паркового комплексу 
було здобутком, яким він пишав-
ся, а унікальність такого масш-
табного проєкту визнавали усі, 
хто відвідував наше місто.

Строк проведення громад-
ського обговорення – 2 місяці з 
дня опублікування відповідно-
го повідомлення на офіційному 
веб-сайті міської ради.

У рамках проведення громад-

ського обговорення передбача-
ються заходи:

тематичні публікації у засобах 
масової інформації – протягом 
листопада, грудня 2020 року; 

засідання топонімічної комісії 
при виконавчому комітеті Бори-
спільської міської ради – листо-
пад 2020 року;

електронні консультації - про-
тягом листопада, грудня 2020 
року.

До участі у вищеперерахо-
ваних заходах запрошуються 
жителі міста Борисполя, фізичні 
та юридичні особи, громадські 
об’єднання та організації, полі-
тичні партії, представники засо-
бів масової інформації тощо.

Усі пропозиції та зауважен-
ня подаються в письмовій або 
усній формі до виконавчого 
комітету Бориспільської міської 
ради протягом встановленого 
строку громадських обговорень 
за адресою: 08301, м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 72, кім. 215 
(відділ інформаційної діяльно-
сті та комунікацій з громадсь-
кістю); тел. (04595) 6-07-44, або 
ж надсилаються електронною 
поштою на адресу: borispil@i.ua 
із зазначенням прізвища, імені, 
по батькові та адреси особи, яка 
їх подає.

Юридичні особи подають 
пропозиції (зауваження) у пись-
мовій чи електронній формі із 
зазначенням їх найменування 
та місцезнаходження. Анонімні 
пропозиції не будуть реєструва-
тись та розглядатись!

Відповідальним за організа-
цію громадського обговорення 
та проведення відповідних захо-
дів є заступник Бориспільського 
міського голови Пасенко Люд-
мила Василівна.

Звіт про результати гро-
мадського обговорення щодо 
присвоєння імені Анатолія Фе-
дорчука Книшовому меморіаль-
ному парковому комлексу буде 
опубліковано через два місяці 
з дати оприлюднення повідом-
лення на офіційному веб-сайті 
Бориспільської міської ради.
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ТЕЛЕПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.20 Енеїда
6.30 М/с "Листи від Фелікса"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 1.25, 5.10 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 2.15 

Суспільна студія
9.30, 16.25 Т/с "Величні Медичі" (16+)
10.35 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади. Лотосленд - США
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 2.00, 5.45 Спорт
15.20 Країна пісень
17.30 Наші гроші
18.55 "Вижити в дикій природі"
20.00 "Супер - чуття. Особливий загін"
22.00 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.30 "Боротьба за виживання"
0.25 Т/с "Полдарк" (16+)
4.10 Д/ф "Війна на нульовому кілометрі" 

(12+)

КАНАЛ "1+1".
6.00 "Українські сенсації"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 
19.30, 4.20 ТСН

9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 12.20, 14.15 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45 Комедія "Свати"
21.45 Комедія "Сидоренки-Сидоренки 2"
22.45, 23.55 "Світ навиворіт 11: Китай"
1.05 "Світ навиворіт"

ІНТЕР.
5.20, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
14.20, 15.20 "Вещдок"
16.15 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 3.25 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)

0.00 Т/с "Ні кроку назад 2. На лінії 
фронту" (12+)

2.00 Х/ф "Жіночі радощі та печалі"
4.50 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.50 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.30 Реальна містика. нові випуски
12.30, 5.30 Агенти справедливості (12+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
17.00 Т/с "Відважні" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.35 Футбол. Контрольна гра Польща - 

Україна
0.10 Т/с "Дівчата мої" 1, 2 с.
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Дівчата мої"
4.00 Реальна містика

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

5.35, 10.10, 0.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
12.45, 15.45 Факти. День
13.15 Х/ф "Повстання" (16+)
15.10, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
16.50, 21.25 Т/с "Коп з минулого" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт Прем’єра
22.30 Х/ф "Назад у майбутнє-2"
1.30 Анти-зомбі

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Мерлін"
11.10 Х/ф "Розлучення по-американські" 

(16+)
13.10 Хто проти блондинок (12+)
15.20 Хто зверху? (12+)
17.20, 19.00 Діти проти зірок
20.40 Х/ф "Ворог держави" (16+)
23.30 Х/ф "Погана компанія" (16+)
1.50 Т/с "Сирена" (16+)
2.40 Служба розшуку дітей
2.45 Зона ночі

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.30, 23.10 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
7.10 Т/с "Комісар Рекс"
10.15 МастерШеф Професіонали 2 (12+)
13.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30 Вікна-Новини
15.35 Т/с "Слід" (16+)
18.00 СуперМама
19.05 Про що мовчать жінки (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Два полюси любові" 

(16+)
22.00 Вiкна-Новини
1.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 Т/с "Команда А-2"
7.55 Х/ф "Зіткнення"
9.50, 17.15 "Загублений світ"
12.55 Х/ф "Кришталеві черепи"
14.30 Х/ф "Експедиція "Ноїв ковчег"
18.15, 1.45 "Спецкор"
18.50, 2.15 "ДжеДАІ"
19.25 Т/с "Опер за викликом-3"
20.25, 21.25 Т/с "Ангели"
22.25, 0.00 Т/с "Кістки-5"
2.45 "Облом.UA."
4.15 "102. Поліція"
4.55 "Зловмисники"

НТН.
5.15 Х/ф "Богдан-Зиновій Хмельницький"
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 "Право на постріл"
10.40, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Таємниці кримінального світу"
14.55 "Великі українці"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Легенди бандитського Києва"
1.45, 2.55 "Речовий доказ"
3.55 "Правда життя"
4.55 "Top Shop"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.20 Енеїда
6.30 М/с "Листи від Фелікса"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 1.25, 5.10 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 2.15 

Суспільна студія
9.30, 16.25 Т/с "Величні Медичі" (16+)
10.35 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади. Сад Рут Банкрофт 

- США
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 2.00, 5.45 Спорт
15.20 Країна пісень
17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.55 "Вижити в дикій природі"
20.00 "Супер - чуття. Особливий загін"
22.00 Наші гроші
22.30 "Боротьба за виживання"
0.25 Т/с "Полдарк" (16+)

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, 4.30 ТСН

9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 12.20, 14.20 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45 Комедія "Свати - 6"
21.45 Комедія "Сидоренки-Сидоренки 2"
22.45 "Міняю жінку 15"
0.40 Мелодрама "Шлях у порожнечу"

ІНТЕР.
5.25, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
14.20 "Вещдок"
15.20 "Вещдок" 49 с.
16.20 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 3.25 "Стосується кожного"

20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
0.00 Т/с "Ні кроку назад 2. На лінії 

фронту" (12+)
2.05 Х/ф "Ті, що зійшли з небес"
4.50 "Телемагазин"

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

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.30 Реальна містика. нові випуски
12.30, 5.30 Агенти справедливості (12+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
17.00 Т/с "Відважні" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Шуша" 4, 5 с. (16+)
23.20 Контролер
0.00 Т/с "Шуша" 6 с. (16+)
1.00, 2.00 Х/ф "Служниця трьох панів"
1.30 Телемагазин
3.40 Реальна містика

ICTV.
4.15 Скарб нації

4.25 Еврика!
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10, 0.50 Теорія змови
11.10 Секретний фронт Секретный фронт
11.50, 13.15 Х/ф "Пряма та очевидна 

загроза" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
16.50, 21.25 Т/с "Коп з минулого" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона Прем’єра
22.35 Х/ф "Назад у майбутнє"
1.45 Анти-зомбі

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Мерлін"
11.10 Х/ф "Із Парижа з любов'ю" (16+)

13.10 Суперінтуїція (12+)
15.10 Хто зверху? (12+)
17.00, 19.00 Кохання на виживання (16+)
21.00 Х/ф "Дежа вю" (16+)
23.40 Х/ф "Кур'єр" (16+)
1.40 Т/с "Сирена" (16+)
2.30 Зона ночі
5.00 Абзац

СТБ.
4.50, 23.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
6.45 Т/с "Комісар Рекс"
9.50 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
19.05 Таємниці ДНК (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Життя прекрасне" (12+)
22.00 Вiкна-Новини
1.15 Слідство ведуть екстрасенси (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 Т/с "Команда А-2"
7.55 Х/ф "Блекджек"

9.50, 17.15 "Загублений світ"
13.20 Х/ф "Герой"
15.15 Х/ф "Сталевий світанок"
18.15, 1.50 "Спецкор"
18.50, 2.20 "ДжеДАІ"
19.25 Т/с "Опер за викликом-3"
20.30, 21.30 Т/с "Ангели"
22.30, 0.05 Т/с "Кістки-5"
2.50 "Облом.UA."
4.15 "102. Поліція"

НТН.
5.50 Х/ф "Кому вгору, кому вниз"
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 "Страх висоти"
10.50, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Свідок. Агенти"
14.45 "Великі українці"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Легенди бандитського Києва"
1.40, 2.50 "Речовий доказ"
3.45 "Правда життя"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.00 Енеїда
6.30 М/с "Листи від Фелікса"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 1.35 Новини
7.05, 8.05, 12.00, 13.10, 18.20, 2.00 

Суспільна студія
9.05 Радіодиктант національної єдності
10.00 "Дикі тварини"
10.35 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади. Кірстенбош - 

Південна Африка
11.25 Телепродаж
15.10, 21.25, 0.00 Спорт
15.20 Країна пісень
16.25, 0.35 Т/с "Полдарк" (16+)
17.30 Д/ф "Дикая планета"
18.55 "Вижити в дикій природі"
19.55 "Світ дикої природи"
21.35 "Зворотний відлік"
0.05 Перша шпальта

КАНАЛ "1+1".
6.00 ТСН "ТСН-тиждень"

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 19.30 

ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 12.20 "Життя відомих людей"
13.00, 14.15 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45 Комедія "Свати"
21.45 Комедія "Сидоренки-Сидоренки 2"
22.45 "Гроші 2020"
0.00 "Дубінізми 2020"
0.20 "Танці з зірками 2020"
3.00 Мелодрама "Шлях у порожнечу"

ІНТЕР.
2.20 "Легенди бандитської Одеси"
3.05 Х/ф "Шукач води" (16+)
4.55 "Телемагазин"
5.25, 22.05 "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"
9.35, 18.00, 19.00, 3.25 "Стосується 

кожного"

10.35, 12.25 Т/с "Детектив Ренуар" (12+)
15.45 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
0.00 Т/с "Ні кроку назад 2. На лінії 

фронту" (12+)
2.05 Х/ф "Очікування полковника 

Шалигіна"

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 Реальна містика. нові випуски
12.30 Агенти справедливості (12+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
17.00 Т/с "Відважні" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Шуша" 1, 2 с. (16+)
23.30 Т/с "Шуша" 3 с. (16+)
0.30 Т/с "Смак щастя" 1 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Смак щастя" (12+)
4.30 Реальна містика

ICTV.
4.50 Скарб нації

4.55 Еврика!
5.05 Служба розшуку дітей
5.10 Громадянська оборона
5.55 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
11.10, 13.15 Х/ф "Пік Данте"
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.15 Х/ф "Еверест" (16+)
16.50 Х/ф "Міцний горішок-5: Гарний 

день, щоб померти" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Теорія змови Прем’єра
21.25 Т/с "Коп з минулого" (16+)
22.35 Свобода слова
23.35 Х/ф "Едді "Орел" (16+)
1.45 Анти-зомбі

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)
9.10 Шалена зирка (12+)
10.10, 19.00 Супер Топ-модель 

по-українськи (16+)

12.10 Х/ф "Секретні материали: Хочу 
вірити" (16+)

14.10 Х/ф "Людина-мураха" (16+)
16.30 Х/ф "Людина-мураха та Оса" (12+)
21.00 Х/ф "Із Парижа з любов'ю" (16+)
22.50 Х/ф "Удача Логана" (12+)
1.30 Х/ф "Змія" (12+)
2.55 Служба розшуку дітей
3.00 Зона ночі
5.00 Абзац

СТБ.
5.25, 23.15 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
7.10 Т/с "Комісар Рекс"
10.10 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
19.05 Детектор брехні (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Життя прекрасне" (12+)
22.00 Вiкна-Новини
1.10 Слідство ведуть екстрасенси (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 Т/с "Опер за викликом-2"
9.50 "Загублений світ"

14.25 Х/ф "Чистильник"
16.20 Х/ф "Макс Пейн"
18.15, 1.40 "Спецкор"
18.50, 2.10 "ДжеДАІ"
19.30 Т/с "Опер за викликом-3"
20.35 Т/с "Ангели"
22.05, 23.55 Т/с "Кістки-5"
2.40 "Облом.UA."
4.15 "102. Поліція"
4.55 "Зловмисники"
5.45 Телемагазини

НТН.
5.00, 4.50 "Top Shop"
5.50 Х/ф "Чортова дюжина"
7.45, 16.50, 20.50, 2.35 "Випадковий 

свідок"
8.15 Х/ф "Бережіть жінок"
10.50, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.05 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.40 "Полювання на НЛО"
15.35 "Прокляття скіфських курганів"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.20 Х/ф "Нічна бригада" (18+)
2.55 "Речовий доказ"
3.55 "Правда життя"
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.20 Енеїда
6.30 Книга-мандрівка
6.35 М/с "Попелюшка"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 1.25, 5.10 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 2.15 

Суспільна студія
9.30, 16.25 Т/с "Величні Медичі" (16+)
10.35 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади. Сад "Майстер 

сіток" - Китай
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 2.00, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
17.30 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
18.55 "Вижити в дикій природі"
20.00 "Супер - чуття. Особливий загін"
22.00 Схеми. Корупція в деталях
22.30 "Боротьба за виживання"
0.25 Т/с "Полдарк" (16+)
4.10 Д/ф "Перехрестя Балу" (12+)

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

19.30, 4.20 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 12.20, 14.15 "Одруження наосліп"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 Комедія "Свати"
21.45 "Право на владу 2020"
0.45 Комедія "Кінцева зупинка - весілля"
2.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.20, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

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

11.05 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
14.20, 15.20 "Вещдок"
16.15 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 3.25 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
0.00 Х/ф "Дот"
1.50 Х/ф "Доля людини"
4.55 "Телемагазин"

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

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.30 Реальна містика. нові випуски
12.30 Агенти справедливості (12+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
17.00 Т/с "Відважні" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Шуша" 7, 8 с. (16+)
23.20 Слідами
0.00, 2.00 Х/ф "Волошки для Василини"
1.30 Телемагазин

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

Костянтином Стогнієм
10.10, 0.50 Секретний фронт
12.35, 13.15 Х/ф "Пік Данте"
12.45, 15.45 Факти. День
15.10, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
16.45, 21.25 Т/с "Коп з минулого" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти-зомбі Прем’єра
22.35 Х/ф "Назад у майбутнє-3"
1.45 Анти-зомбі

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20, 13.00, 2.00 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Мерлін"

10.10 Х/ф "Дежа вю" (16+)
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Місія неможлива: Фолаут" 

(12+)
0.00 Х/ф "Поїздочка 2: Смерть попереду" 

(18+)
2.55 Служба розшуку дітей

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.30, 23.10 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
7.10 Т/с "Комісар Рекс"
10.15 МастерШеф Професіонали 2 (12+)
13.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30 Вікна-Новини
15.35 Т/с "Слід" (16+)
18.00 СуперМама
19.00 Один за всіх (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Два полюси любові" 

(16+)
22.00 Вiкна-Новини
1.05 Слідство ведуть екстрасенси (16+)

КАНАЛ "2+2".

6.00 Т/с "Команда А-2"
7.55 Х/ф "Меч дракона"
9.55, 17.15 "Загублений світ"
13.55 Х/ф "Самоволка-72"
15.25 Х/ф "Віддалений схил"
18.15, 1.45 "Спецкор"
18.50, 2.15 "ДжеДАІ"
19.25 Т/с "Опер за викликом-3"
20.25, 21.25 Т/с "Ангели"
22.25, 0.00 Т/с "Кістки-5"

НТН.
5.55 Х/ф "Люби мене" (16+)
7.55, 16.50, 20.50, 3.00 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.30 

"Свідок"
9.00 Х/ф "На війні як на війні"
10.50, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.50 "Великі українці"
18.20, 3.45 "Правда життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.20 "Легенди бандитського Києва"
1.20, 3.15 "Речовий доказ"

ЧЕТВЕР,  12 листопада

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Енеїда
6.30 Книга-мандрівка
6.35 М/с "Попелюшка"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 1.25, 5.10 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 2.15 

Суспільна студія
9.30, 16.25 Т/с "Величні Медичі" (16+)
10.35 Стильні подорожі
11.00 Дивовижні сади. Сад Лі-Юань - 

Китай
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 2.00, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
17.25 VoxCheck
17.30 Перша шпальта (оригінал)
18.55 "Вижити в дикій природі"
20.00 "Супер - чуття. Особливий загін"
22.00 "Супер-чуття"
22.30 Прем'єра. Ендрю Марр. Мій мозок і 

я
0.25 Т/с "Полдарк" (16+)

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

19.30, 3.35 ТСН
9.25, 10.25, 11.25, 12.20, 14.20 "Життя 

відомих людей 2020"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 "Ліга сміху 2020"
22.45 "Вечірній квартал"
0.00 "Жіночий квартал 2020"
1.25 Комедія "Кінцева зупинка - весілля"
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"

11.05 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
14.25, 15.20 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 2.10 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
21.00 "Мир і війна"
0.50 Х/ф "Екіпаж машини бойової"
3.40 "Жди меня. Україна"
5.05 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.30 Т/с "Відважні" (16+)
13.40 Т/с "Переклад не потрібно" 1, 2 с. 

(16+)
15.30 Т/с "Переклад не потрібно" (16+)
18.00 Гучна справа
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "День сонця" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин

ICTV.
4.10 Скарб нації

4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 1.20 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Анти-зомбі
11.10, 13.15 Т/с "Вижити за будь-яку ціну-

3"
12.45, 15.45 Факти. День
15.40, 16.15, 0.50, 1.50 "На трьох" (16+)
17.15, 20.10 Дизель-шоу (12+)
18.45 Факти. Вечір
22.35 "На трьох-8" Прем’єра (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20, 1.30 Варьяти (12+)
9.10 Суперінтуїція (12+)
11.10 Кохання на виживання (16+)
13.10 Х/ф "Місія неможлива: Фолаут" 

(12+)

16.10 Х/ф "Ворог держави" (16+)
19.00 Х/ф "Вікінги" (16+)
21.00 Х/ф "Тор" (16+)
23.30 Х/ф "Секретні материали: Хочу 

вірити" (16+)
2.20 Служба розшуку дітей
2.25 Зона ночі

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
6.05, 19.00, 22.45 Холостячка (12+)
10.05, 23.50 Як вийти заміж (16+)
11.10, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30 Вікна-Новини
22.00 Вiкна-Новини
0.55 Про що мовчать жінки (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 Т/с "Команда А-2"
7.55, 17.15 "Загублений світ"
13.55 Х/ф "Ураган 500 миль на годину"
15.25 Х/ф "Літак проти вулкана"
18.15, 1.00 "Спецкор"
18.50, 1.35 "ДжеДАІ"
19.25 Х/ф "Кікбоксер"

21.20 Х/ф "Кікбоксер-2"
23.10 Х/ф "Кікбоксер-3"
2.10 "Облом.UA."
3.50 "Цілком таємно-2017"
4.15 "102. Поліція"
4.55 "Зловмисники"
5.45 Телемагазини

НТН.
5.45 Х/ф "А життя продовжується" (16+)
7.50, 15.55, 16.50, 20.50, 2.55 

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

"Свідок"
9.00 Х/ф "Хід конем"
10.40, 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 "Легенди бандитського Києва"
1.15, 3.25 "Речовий доказ"
4.55 "Top Shop"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 1.30, 3.00 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.00, 2.35, 3.55, 

5.35 Новини
7.10 М/с "Чорний пірат"
8.05, 19.30 "Тваринна зброя"
9.05 Відтінки України
9.35 Ідемо в музей
10.10 Х/ф "Ромео і Джульєта" 1 с.
12.00 Ендрю Марр. Мій мозок і я
13.00 "Історії вулканів"
13.30 "Секрети Сонячної системи"
14.25 Телепродаж
15.00 UA Фольк. Спогади
15.55 Відсутність доказів. Дізнатися 

правду про Снігову людину
16.45 Всенічне бдіння (ПЦУ)
20.30 "Супер-чуття"
21.25 Д/ф "Неймовірні винаходи"
22.00 Х/ф "Проти всіх ворогів: історія 

Джин Сіберг" (16+)

0.25 Д/ф "Клітка для двох"
2.00, 4.20 #ВУКРАЇНІ
4.45 Бюджетники

КАНАЛ "1+1".
6.00, 7.00 "Життя відомих людей 2020"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
15.00 Комедія "Свати"
19.30, 5.20 ТСН
20.15 "Чистоnews 2020"
20.20 "Вечірній квартал 2020"
22.20, 3.15 "Вечірній квартал"
23.15, 0.15 "Світське життя. 2020"
1.15 "Ліга сміху 2020"

ІНТЕР.
5.35 "Україна вражає"
6.00 "Слово Предстоятеля"

6.05 Х/ф "Жандарм одружується"
8.00 "Шість соток"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.10 Х/ф "Карнавальна ніч"
12.50 Х/ф "Дівчина з гітарою"
14.35 Х/ф "Кохана жінка механіка 

Гаврилова"
16.10 Т/с "Побачити океан" (12+)
20.00, 2.40 "Подробиці"
20.30 "Место встречи"
22.30 "Легенда. Людмила Гурченко"
0.10 Х/ф "Небесні ластівки"
3.10 "Орел і Решка. Шопінг"
4.25 Х/ф "Ідеальний чоловік"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 4.15 Реальна містика
8.10 Т/с "Шуша" (16+)
14.00 Т/с "Бабка" 1 с. (12+)
15.20 Т/с "Стрекоза" (12+)
20.00 Головна тема

21.35 Футбол. Ліга Нації УЄФА Німеччина 
- Україна

23.50 Т/с "Біля причалу" 1, 2 с. (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Біля причалу" (16+)
3.45 Контролер

ICTV.
5.10 Скарб нації
5.20 Еврика!
5.25 Факти
5.50 Т/с "Копи на роботі" (12+)
6.55 Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
8.35 Т/с "Вижити за будь-яку ціну-3"
10.35, 13.00 Т/с "Коп з минулого" (16+)
12.45 Факти. День
16.35 Х/ф "Смерч" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Таксі" (16+)
20.55 Х/ф "Таксі-2" (16+)
22.40 Х/ф "Таксі-3" (16+)
0.25 Х/ф "Едді "Орел" (16+)
2.25 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20, 1.40 Варьяти (12+)
7.50, 10.00 Орел і Решка
12.10 Le Маршрутка
13.10 Хто зверху? (12+)
15.20 М/ф "Іван Царевич та Сірий вовк" 

(16+)
17.10 М/ф "Іван Царевич і Сірий вовк 2" 

(16+)
18.50 Х/ф "Тор 2: Царство темряви" (16+)
21.00 Х/ф "Тор 3: Раґнарок" (12+)
23.40 Х/ф "100 футів" (18+)
2.20 Зона ночі

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.25, 10.50 Т/с "Життя прекрасне" (12+)
7.50 Неймовірна правда про зірок
12.55 Т/с "Відпустка у сосновому лісі" 

(12+)
16.55, 22.25 Хата на тата (12+)
19.00 МастерШеф (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "ДжеДАІ 2019"
8.25 Прем’єра ! "ДжеДАІ 2020"
9.25 "Загублений світ"
13.20 Х/ф "Макс Пейн"
15.15 Х/ф "Термінатор: Генезис"
17.45 Х/ф "Водный мир"
20.10 Х/ф "Побег из Лос-Анджелеса"
22.10 Х/ф "Дум"
0.10 Х/ф "Водій"
1.45 "Облом.UA."
3.15 "Цілком таємно-2017"

НТН.
7.40 Х/ф "Було у батька три сини"
10.20 Х/ф "Фронт за лінією фронту" (12+)
13.40 "Легенди карного розшуку"
15.35, 2.50 "Випадковий свідок"
18.05 "Круті 90-ті"
19.00, 3.20 "Свідок"
19.30 Х/ф "Принцеса на бобах"
21.45 Х/ф "На гребені хвилі" (16+)
0.15 Х/ф "Точка неповернення" (16+)
2.20 "Хвороби-вбивці"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.00 Енеїда
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.45, 2.35, 3.55, 

5.35 Новини
7.10 М/с "Чорний пірат"
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
13.30, 0.15 Вільна енергія Тесли
14.25 Телепродаж
15.00, 1.05 Країна пісень
16.00 Т/с "Модус" (16+)
18.00 "Історії вулканів"
18.40 "Всі на море. Коста-Ріка"
19.35 Д/ф "Дикая планета"
20.00 "Боротьба за виживання"
21.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)

22.00 Х/ф "Старий добрий день подяки"
2.00 #ВУКРАЇНІ

КАНАЛ "1+1".
6.00, 7.00 "Життя відомих людей 2020"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.25, 12.45, 1.55 "Світ навиворіт"
9.45, 10.45 "Великі випуски з Антоном 

Птушкіним 2"
11.45 "Світ навиворіт 11: Китай"
18.15 "Українські сенсації 2020"
19.30, 5.00 ТСН "ТСН-тиждень"
21.00 "Танці з зірками 2020"
23.50 Фантастика "Віктор Франкенштейн"

ІНТЕР.
5.55 Х/ф "Жандарм на відпочинку"
8.00 "Удачный проект"

9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Інше життя"
12.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
16.50, 20.30 Т/с "Детектив Ренуар" (12+)
20.00 "Подробиці"
21.50 Х/ф "Максим Перепелиця"
23.50 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50 Сьогодні
6.50 Реальна містика
9.10 Т/с "Поверни моє життя" (12+)
13.20 Т/с "Про що не розповість річка"
17.10 Т/с "Сімейний портрет" 1, 2 с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
20.00 Т/с "Сімейний портрет" (12+)
22.10 Т/с "Соломонове рішення" 1, 3 с. 

(12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Соломонове рішення" (12+)
2.35 Агенти справедливості (12+)

ICTV.
4.55 Скарб нації
5.05 Еврика!
5.10 Факти
5.35, 9.20 Громадянська оборона
6.30 Теорія змови
7.25 Анти-зомбі
8.25 Секретний фронт
10.15, 13.00 Т/с "Пес" (16+)
12.45 Факти. День
13.45 Х/ф "Таксі" (16+)
15.30 Х/ф "Таксі-2" (16+)
17.00 Х/ф "Таксі-3" (16+)
18.45 Факти тижня
21.20 Х/ф "Таксі-4"
23.05 Х/ф "Таксі-5" (16+)
1.00 Х/ф "Каратель" (16+)
2.35 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.45 Kids' Time
6.05 М/ф
7.50 М/ф "Тролі"

9.20 Діти проти зірок
11.10 Х/ф "Тор" (16+)
13.20 Х/ф "Тор 2: Царство темряви" (16+)
15.50 Х/ф "Тор 3: Раґнарок" (12+)
18.20 Х/ф "Капітан Марвел" (12+)
21.00 Х/ф "Чорна пантера" (12+)
23.50 Х/ф "Детройт" (16+)

СТБ.
5.40 Х/ф "Раз на раз не випадає"
7.10 Х/ф "Сім няньок"
8.35 МастерШеф (12+)
12.00 Хата на тата (12+)
14.55 СуперМама
19.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
20.00 Один за всіх (16+)
21.10 Я соромлюсь свого тіла (16+)
23.10 Детектор брехні (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "ДжеДАІ 2019"
8.30, 0.10 "Загублений світ"
13.20 Х/ф "Кікбоксер-2"

15.10 Х/ф "Кікбоксер-3"
17.00 Х/ф "Чорний орел"
18.50 Х/ф "Неймовірний Халк"
21.00 Х/ф "Люсі"
22.45 Х/ф "Самоволка-72"
2.10 "Облом.UA."

НТН.
5.20 Х/ф "Живіть у радості"
6.45 "Слово Предстоятеля"
6.50 "Будьте здоровi"
7.25 "Страх у твоєму домі"
11.00 Х/ф "Принцеса на бобах"
13.10 Х/ф "Самотня жінка бажає 

познайомитись"
14.55 Х/ф "Опікун"
16.35 Х/ф "На гребені хвилі" (16+)
19.00 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
20.50 Х/ф "Чорна стріла"
22.30 Х/ф "Страховик" (16+)
0.30 Х/ф "Точка неповернення" (16+)
2.35 "Речовий доказ"

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

П'ЯТНИЦЯ,  13 листопада

СУБОТА,  14 листопада

НЕДІЛЯ,  15 листопада
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РЕКЛАМА

НЕРУХОМІСТЬ
Продам

2-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
Старе с., 4/4, 54,4/30,1/9, квартира підготова-

на до ремонту, поруч зупинка, дитячий садок, 
школа, магазини, ліс, 340000 грн, торг. Тел.: 0 95 
5832990.

3-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
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

Бориспіль
Іванків с., Амосова, 20 вул., газ, світло, доро-

га асфальтована, 25 соток. Тел.: 0 93 2159454, 
Олександр.

Переяслав-Хмельницький
Ковалин с., 3 кімнати, коридор, веранда, привати-
зований, газ, 40 соток, біля будинку свердловина, 
сад, літня кухня, гараж, сарай, погріб, поруч ліс, 
ціна договірна. Тел.: 0 95 1714380, 0 67 8541318, 
Галина.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
Коцюбинського вул., 57,5 кв.м, 2 кімнати, кухня 20 
кв.м, ванна, газове опалення, свердловина, вода 
у будинку, можливе місце для твердопаливного 
котла, 5 соток, держакт, ціна договірна. Тел.: 0 93 
1817991, 0 63 4740538.

ГАРАЖІ

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

вул. Комуністична, недорого, торг. Тел.: 0 67 
8015417, 0 95 8873730, Інна. 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
Бориспіль
Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 68 
3278353.
Мусоргського вул., 10 соток, під будівництво, на 
ділянці є фундамент, будівельний паспорт, газ 
та світло біля ділянки. Тел.: 0 63 6518465. 

Вороньків с., 30 соток, газ, світло на ділянці, дер-
жакт,570000 грн. Господар. Тел.: 0 67 9064255.

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.    

Куплю
Бориспіль
Будинок з цегли від 50 кв.м, з усіма зручностями в 
будинку, газ, тверде топливо, ціна 350000 грн. Тел.: 
0 66 3124033, 0 68 9636640. 

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-к. кв, район Екомаркету, меблі, бойлер, пральна 
машинка, 6000 грн. Тел.: 0 67 4503318.

2 кімнати для двох жінок, або пари, всі зручнос-
ті, 4000 грн без комунальних послуг. Тел.: (04595) 
52067, 0 66 7701019.

2-к кв, без меблів, бойлер, ванна, 4000 грн. Тел.: 
0 67 4503318.
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Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

АДМІНІСТРАТОРА 
В РЕСТОРАН
ОФІЦІАНТА В РЕСТОРАН
ПОКОЇВКУ
ІНЖЕНЕРА - 
ЕЛЕКТРОНЩИКА - 
ТЕПЛОТЕХНІКА
АВТОСЛЮСАРЯ
ОХОРОННИКА

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

ТОВ «Парелель-8» 12.10.2020 р. 
о 10:00 буде проводити обміри 
земельної ділянки за адресою: 
с. Любарці, район Зірчанського 
старого саду, що належить 
Коломієць М.І. Просимо власників 
суміжних ділянок Кубрак І.П., 
Самковського В.В., Каменецького 
О.В., Бойко Т.М. бути присутніми.
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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.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Газовий котел «Житомир-3», потужність 22,5 
квт, автоматика 710 minisiti, Італія, стан гарний, 
2400 грн; газова колонка «thezmex-TY 10A», 2019 
р., стан ідеальний, 2500 грн. Тел.: 0 63 6518465.

Холодильник «Хотпоінт-Арістон» б/у, великий, в 
гарному стані, ціна 6500 грн. Тел.: 0 67 9450400. 

РІЗНЕ

Бориспіль

Газова плита «Грета», 700 грн; шифер б/у, ціна 
60 грн. Тел.: 0 67 4934247, 0 95 0443156.

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.

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

Ремонт в середині приміщень. Штукатурні роботи, 
шпаклювання, оздоблення стін, поклейка обоїв, хо-
лста, декоративна штукатурка і т.п. Повний перелік 
ремонтних робіт. Тел.: 0 95 6197494, Олександр.

ЗНАЙОМСТВА
Чоловік 45 років, познайомлюся з жінкою для 
серйозних відносин та створення сім'ї. Тел.: 0 63 
5642127.

Чоловік 48 років, 172/80, познайомиться з жінкою, 
не схильною до повноти, для серйозних відносин. 
Тел.: 0 97 3537645.

3 кімнати в приватному секторі, м. Бориспіль, 
р-н з/д вокзалу, всі зручності. Можлива оплата 
за обмін по ремонту (гіпсокартон, плитка). Тел.: 
0 66 4249193, 0 67 7695807. 
Будинок, с. Любарці, зручності на вулиці, 1700 
грн. Тел.: 0 67 4503318.
Півбудинку, с. Гора, 1 кімната, кухня, душова ка-
біна, меблі, зручності на вулиці, 4000 грн за все. 
Тел.: 0 67 4503318. 

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за-
прошує на постійну роботу осіб з інвалідністю 
(прибирання території, робота на повітрі). Тел.: 
(044) 2817986.
Національна мережа продуктових магазинів 
АТБ запрошує на роботу продавця-консультан-
та, 10500 грн/міс (16 змін); охоронця, 11050 грн/
міс. (16 змін); молодшого приймальника товарів 
(вантажника), 11050 грн/міс. (16 змін); прибираль-
ницю, 8400 грн/міс. (16 змін). Тел.: 0 50 4137236.

Підприємству на постійну роботу потрібна 
прибиральниця приміщень з д/р, без шкід-
ливих звичок, з/п при співбесіді. Тел.: 0 97 
4279119, 0 97 9320505.

Пресувальник-вулканізаторник (виготов-
лення деталей з гумових сумішей на гід-
равлічних пресах), з/п від 10 000 грн. Д/р не 
обов’язковий. Надаємо житло, обіди. Гнуч-
кий г/р (вахта, зміна т.д.) Оф.оформл.с. Лю-
барці Бориспільського р-н. Тел.: 0 67 4011396.

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

Київ
Водії-далекобійники на тягач Renault. Відря-

дження за кордон. Д/р на іноземних а/м від 
2-х років. Наявність закордонного паспорта, 
мед. довідки. З/п до 30000 грн. МР: м. Київ, 
вул. Березнева, 10. Тел.: 0 44 5374337, 0 67 
5475326, 0 67 4435652. 

Муляри (камінщики) потрібні для будівниц-
тва багатоповерхових будинків в м. Київ. 
Вартість за 1 куб. м. кладки — 750-800 грн., 
вартість за 1 кв.м. 150 грн. Офіційне працев-
лаштування та заробітна плата. Тел.: 0 96 
5453888.

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Брус, балки, крокви, шалівка, дошка сто-

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

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Інженер-технолог
Машиніст екструдера
Оператор 
виробничої дільниці

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

WWW.I-VISTI.COM
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ОВЕН.   Вам доведеться 
відстоювати свої погляди. 
Тримайтеся за те, що вва-

жаєте найбільш важливим, але не 
відмовляйтеся піти на поступки в 
дрібницях.

ТЕЛЕЦЬ.  Якщо ви праг-
нете досягти успіху, то 
необхідно визначити-

ся з принципами й чітко для се-
бе з'ясувати, що ви прагнете й на 
яких умовах.

БЛИЗНЮКИ. Ваші най-
заповітніші бажання ви-
конуються. Ви відчуєте, 

що проблеми, які здавалися неви-
рішальними, просто пішли з вашо-
го життя.

РАК. Ви багато чого до-
сягнете й навіть встигне-
те реалізувати практич-

но всі намічені плани, тільки на-
магайтеся не метушитися й віри-
ти у власні сили.

ЛЕВ.   У вас з'явитися мож-
ливість блиснути своєю 
ерудицією й винахідливі-

стю. Начальство оцінить ваші заслу-
ги гідно. Можливо зміцнення профе-
сійного й фінансового становища.

ДІВА.   Важливо ввійти в 
робочий ритм і не пере-
напружуватися. Поста-

райтеся улагоджувати виникаючі 
питання мирним шляхом. Вас мо-
жуть турбувати дрібниці.

ТЕРЕЗИ. Вам не незаш-
кодить привести на ро-
боті в ідеальний порядок 

усю документацію, тому що пере-
вірка може наскочити в будь-яку 
хвилину.

СКОРПІОН. Те, що вас 
хвилювало й турбувало, 
схоже, успішно виріши-

лося. Зараз час активно працювати, 
вас чекає солідний прибуток. Будуть 
корисні контакти з керівництвом.

СТРІЛЕЦЬ. На вас чекає 
відповідальна робота. По-
старайтеся не гнатися за 

іншими, а вибрати свій оптималь-
ний темп у роботі.  Вас можуть очі-
кувати нові приємні знайомства.

КОЗОРІГ. Ви можете від-
крити в собі незвідані ра-
ніше грані й таланти. Про-

фесійне життя оживиться, і багато з 
людей з вашого оточення підтри-
мають ваші починання.

ВОДОЛІЙ. Не відкла-
дайте в довгий ящик ви-
рішення проблем, дійте 

тут і зараз. Цей час підходить для 
цікавих і корисних знайомств.

РИБИ.   У вас буде рівний, 
гарний настрій, особливо, 
якщо ви дасте собі можли-

вість відпочити. Плавний плин ро-
бочих справ наповнить вас опти-
мізмом. Можливий початок просу-
вання службовими сходами. 
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