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ГРОМАДА

ОРЕНДА МАЙНА ПЕРВИНКИ: 
АПТЕКУ НА АУКЦІОН, «САВОНУ» 
ВІДМОВИЛИ

�� Відповідно�до�нових�вимог�законодавства,�для�
того,�щоб�здати�в�оренду�майно�комунальної�власності�
територіальної�громади,�яке�перебуває�на�балансі�
комунального�підприємства,�необхідно,�щоб�виконавчий�
комітет�погодив�такі�наміри.�На�засіданні�виконавчого�
комітету�Бориспільської�міської�ради�11�травня�
розглядалися�два�питання,�які�стосувалися�оренди�і�
первинки.

Ірина КОСТЕНКО

Оренду�для�аптеки�
дозволили

Ситуацію прокоментувала на-
чальник відділу охорони здоров’я 
Людмила Пасенко.

Одне з питань стосувалося орен-
ди приміщення площею 10,04 кв. м 
у амбулаторії №6 Бориспільського 
центру первинної медико-сані-
тарної допомоги, що на Розвилці 
(Київський Шлях, 158-Б) під аптеч-
ний заклад. Керівник відділу пові-
домила, що погодження потребує 
оренда будь-якого приміщення 
площею більше 1 кв. метра. Тільки 

отримавши погодження виконко-
му, балансоутримувач оголошує 
відкриті торги на право оренди 
через аукціон. Для менших примі-
щень він може оголошувати аукці-
он самостійно. 

«У нас є концепція, що в кожній 
амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини для зручності 
населення повинен бути аптечний 
заклад», — наголосила керівник, 
і у відповідь на запитання із залу 
додала, що комунальна аптека №24 
має змогу брати участь в аукціоні, 
але переможцем стане той, хто 
дасть більшу ціну.  

Слід зазначити, що приміщення 
на першому поверсі під аптечний 

кіоск у амбулаторії на Розвилці 
було передбачено проектом. Ви-
конком надав відповідне пого-
дження. 

Лабораторії�«Савон»�
оренду�не�продовжать�

Людмила Пасенко повідомила: 
«Лабораторія «Савон», яка оренду-
вала приміщення площею 12,5 кв. м 
у амбулаторії №4 на вул. Київський 
Шлях, 11, звернулася щодо про-
довження строку оренди. Договір 
оренди був заключений із голов-
ним управлінням житлово-кому-
нального господарства і закінчився 

у квітні. Лабораторії потрібно було 
б пройти нову процедуру згідно за-
кону й договір оренди заключати 
вже з первинкою.  Та зараз площа, 
яка здавалася в оренду, необхідна 
самій первинці. 

В амбулаторії працює 5 фахів-
ців: 2 педіатри й 3 лікарі загаль-
ної практики сімейної медицини, 
які вже заключили максимально 
можливу кількість декларацій із 
пацієнтами. Є гостра необхідність 
у створенні ще одного робочого 
місця для забезпечення первин-
ною медичною допомогою біль-
шої кількості мешканців. У мікро-
районі вводяться в експлуатацію 
нові будинки. Навіть були скарги 

на гарячу лінію МОЗ. Крім того, 
амбулаторія робить безкоштовно 
всі лабораторні аналізи, кошти за 
які відшкодовує НЦСЗУ (загальний 
аналіз крові, сечі, на холестерин і 
на цукор). Інші аналізи, які дозво-
ляє робити обладнання, закупле-
не за кошти міського бюджету, є 
платними. Отже, здавати в оренду 
приміщення комерційній структурі 
не має сенсу».

Таким чином, у передачі в орен-
ду лабораторії «Савон» приміщен-
ня, яке вона раніше займала, було 
відмовлено. 

ВЛАДА БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ РЕГУЛЮЄ 
ВИКЛЮЧНО МІСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Ірина КОСТЕНКО

Повноваження щодо організа-
ції транспортних перевезень на 
автобусних маршрутах завжди 
були розділені. Міськими марш-
рутами опікувався Бориспіль, а 
маршрутами між селами — Бо-
риспільська районна рада. Після 
створення громад було б логічно, 
щоб перевезення у їх межах під-
порядковувалися владі ОТГ. Але 
законодавчих змін, які б регла-
ментували такий порядок, поки 
не відбулося. В результаті вини-
кла колізія: у зоні відповідально-
сті керівництва Бориспільської 
громади і надалі знаходиться 
тільки Бориспіль. Інші маршрути 
(окрім рейсів до Києва) — у віда-
нні району. 

На засіданні виконавчого комі-
тету Бориспільської міської ради 
11 травня були прийняті рішення 
про утворення в новому складі ко-
місій із питань контролю за вико-
нанням умов договорів про орга-
нізацію перевезень пасажирів на 
автобусних маршрутах загального 
користування, з обстеження паса-
жиропотоків на міських автобусних 
маршрутах загального користуван-
ня. Затверджено новий склад кон-
курсного комітету з визначення ав-
томобільних перевізників на авто-
бусних маршрутах загального ко-
ристування та комісії з визначення 
відповідності паспорта маршруту 
регулярних чи регулярних спеці-
альних перевезень.

Але все це стосується тільки мі-

ста. Тому, наприклад, проблеми 
транспортного сполучення Бори-
споля із Городищем Глибоцького 
старостинського округу, до якого 
автобус не заїжджає взагалі, бори-
спільська міська влада самотужки 
вирішити не може. Цей населений 
пункт рівновіддалений і від Глибо-
кого, і від траси, що веде до Рогозо-
ва. Маршрути пасажирських пере-
везень у зоні відповідальності ра-
йону. 

Учасників засідання виконавчо-
го комітету запевнили, що буде на-
працьовуватися можливість заїзду 
до Городища автобусів, які курсу-
ють через Глибоке. Від Рогозівської 
траси заїхати неможливо, оскіль-
ки дорога до Городища повністю 
розбита. 
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РОБОТА НА ОКРУЗІ 

БАБКІНА, 12

�� Будинок�за�адресою�вул.�Бабкіна,�12�—�один�із�
найбільших�у�Борисполі.�Він�має�450�квартир�та�безліч�
проблем.�Із�цього�року�він�увійшов�до�депутатського�
округу�Ігоря�Шалімова.�

Богдан РАК, фото автора

«Під час весняного суботника я 
поспілкувався з мешканцями бу-
динку. Відразу стало зрозуміло, що 
проблеми тут є. Одна з найболючі-
ших — стихійне сміттєзвалище бі-
ля гаражів, неподалік від дитячо-
го майданчика», — розповідає Ігор 
Шалімов. 

Мешканці вже не один рік нама-
гались боротись із цим явищем, але 
марно. «Із вікон, з цього боку бу-
динку вниз майже неможливо ди-
витись, адже перед очима сміттє-
звалище. Ми неодноразово зверта-
лись із цією проблемою, але реак-
ції не було. Зараз звернулись знову 
— і до нашого нового депутата, і до 
виконавчих органів влади», — роз-
повідають мешканці.

Ігор Шалімов відреагував на 
скаргу мешканців. Разом із пред-
ставниками відділу з контролю за 
благоустроєм та комунального під-
приємства ЖРЕУ він обстежив ді-
лянку. Ця земля не входить до при-
будинкової території, люди колись 
самовільно забудували її сарайчи-
ками та гаражами, між ними і утво-
рилось сміттєзвалище.

«Ми обговорили проблему з 
представниками КП «ЖРЕУ» і до-
мовились, що з наступного тижня 

почнемо вивозити сміття. Також 
встановимо паркан, аби вільного 
доступу на ділянку не було. А да-
лі побачимо — можливо, зроби-
мо тут зелену зону для відпочин-
ку мешканців», — зазначає Ігор 
Шалімов.

Ще одна велика проблема будин-
ку — відсутність паркомісць. Двір у 
будинку маленький, місця для авті-
вок не вистачає.

«Тут увечері не те що проїхати, 
пройти неможливо. Всі тротуари 
заставлені та руйнуються. Мамам з 
колясками майже неможливо вве-
чері пройти двором», — обурюють-
ся мешканці.

Давню проблему ніхто не вирі-
шував роками. Адже двір у будин-
ку дійсно замалий для розширен-
ня паркувальної зони, а забирати 
територію в інших — не вихід. Від 
подібних проблем потерпає увесь 
мікрорайон.

«Мій округ межує із округом де-
путата Євгенія Грони. Ми поради-
лись і думаємо, що можна облаш-
тувати паркувальну зону на межі 
наших округів. Звісно, вона не ви-
рішить усіх проблем, але хоча б ча-
стково розвантажить двори, поки 
ми будемо шукати інші варіанти», 
— розповідає Ігор Шалімов.

СТИХІЙНЕ ЗВАЛИЩЕ 
ЛІКВІДУЮТЬ, ПАРКУВАЛЬНУ 
ЗОНУ ЗРОБЛЯТЬ

ЯК ПОТРАПИТИ У «КАЗКУ»
Прийом заяв і документів для 

зарахування дітей у новостворе-
ний заклад дошкільної освіти «Каз-
ка» (вул. Момота, 46а) буде орга-
нізовано з 11 травня 2021 року в 
управлінні освіти і науки за адре-
сою: м. Бориспіль, вул. Київський 
Шлях, 35, телефон 54025, 68542. 

До заяви про зарахування дити-
ни до закладу дошкільної освіти до-
даються:

• копія свідоцтва про народжен-
ня дитини;

• медична довідка, видана відпо-
відно до статті 15 Закону України 
«Про захист населення від інфек-
ційних хвороб», разом з висновком 
про те, що дитина може відвідувати 
заклад дошкільної освіти.

Для зарахування дитини з осо-
бливими освітніми потребами до 
державного (комунального) закла-
ду дошкільної освіти та утворення 
інклюзивних груп до заяви про за-
рахування додається висновок ін-
клюзивно-ресурсного центру про 
комплексну психолого-педагогіч-
ну оцінку розвитку дитини.

Першочергово до державних 

(комунальних) закладів дошкіль-
ної освіти зараховуються діти, які:

1) проживають на території обслу-
говування державного (комунально-
го) закладу дошкільної освіти;

2) є рідними (усиновленими) бра-
тами та/або сестрами дітей, які вже 
здобувають дошкільну освіту в та-
кому закладі дошкільної освіти;

3) є дітьми працівників такого за-
кладу дошкільної освіти;

4) належать до категорії дітей з 
особливими освітніми потребами, 
що зумовлені порушеннями інтелек-
туального розвитку та/або сенсорни-
ми та фізичними порушеннями;

5) належать до категорії дітей-си-
ріт, дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, які влаштовані 
під опіку, у прийомну сім’ю, дитя-
чий будинок сімейного типу, патро-
натну сім’ю, а також усиновлених 
дітей;

6) перебувають у складних жит-
тєвих обставинах та на обліку в 
службах у справах дітей;

7) діти з числа внутрішньо пере-
міщених осіб чи діти, які мають ста-
тус дитини, яка постраждала внас-

лідок воєнних дій і збройних кон-
фліктів; 

8) діти працівників військових 
прокуратур;

9) діти військовослужбовців;
10) діти осіб, які постраждали 

внаслідок аварії на ЧАЕС;
Територія обслуговування Бо-

риспільського закладу дошкільної 
освіти (ясла-садок) «Казка»:

вул. Архітектора Городецького; 
вул. Ботанічна № 21, 23; вул. Ватуті-
на від № № 73, 84 до кінця; вул. Во-
лодимира Момота; вул. Дачна; вул. 
Кошового; вул. Леся Курбаса; вул. 
Либідська; вул. Лісова; вул. Максима 
Березовського; вул. Олеся Гончара; 
вул. Польова, № 1, 1/1; вул. Садова 
від № № 57, 34 до кінця; вул. Січнева; 
вул. Чайковського; вул. Чубинсько-
го; вул. Яновського; пров. Ботаніч-
ний; пров. Гаражний; пров. Євгена 
Коновальця; пров. Олеся Гончара; 
пров. Кошового; пров. Леся Курба-
са; пров. Лісовий; пров. Меблевий; 
пров. Юрія Яновського.

Інформація управліня освіти і 
науки Бориспільської 

міської ради
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БЛАГОУСТРІЙ

ІГОР 
ШАЛІМОВ:

КНЯЖИЦЬКЕ�СТАНЕ�ОКРАСОЮ�НЕ�ЛИШЕ�
ОКРУГУ,�АЛЕ�Й�УСЬОГО�МІСТА

�� Благоустрій�
Княжицького�озера�буде�
продовжено.�Воно�стане�
гарною�зеленою�зоною�
для�відпочинку�містян�
та�справжньою�окрасою�
Борисполя.�Про�це�заявив�
депутат�міської�ради�Ігор�
Шалімов.

Богдан РАК

Історія�питання
Княжицьке озеро у Борисполі 

— одна з перших водойм міста, 
де у 2016 року за т. зв. екологіч-
ні кошти було проведено роботи 
з очищення і поглиблення. Після 
цього за ініціативою депутата ок-
ругу Ігоря Шалімова був розро-
блений проект із облаштування 
території озера. 

Враховуючи те, що загальна су-
ма проекту чимала (у 2018 році 
вона становила 4,5 млн грн), ро-
боти було вирішено проводити 

поетапно. Частина з них вже ви-
конана. Є доріжки, спортивний 
майданчик, спільно із мешкан-
цями району вздовж озера ви-
саджено дерева.

Що�планується
Наразі проводиться коригуван-

ня проекту. Кошти на це міська ра-
да вже виділила. На озері плану-
ється зробити припливні фонтани, 
аби водойма насичувалася водою, 
встановити дитячий майданчик, 
облаштувати біля озера поля для 
пляжного волейболу та футболу, 
зробити парковки для автомобі-
лів та велосипедів, прокласти до-
даткові доріжки.

«Хочемо облаштувати місця для 
відпочинку, адже зараз, у часи епі-
демії, коли дуже важко виїхати ку-
дись на літній відпочинок, саме та-
кі рекреаційні зони в Борисполі 
можуть дати містянам можливість 
нормально відпочити», — заува-
жує Ігор Шалімов.

У парковій зоні Княжицького 
озера планується облаштування 
терасної композиції. Це цікавий 
декоративний елемент, який бу-
де слугувати і місцем відпочин-

ку, і фотозоною для містян. На 
думку Ігоря Шалімова, він стане 
справжньою візитівкою озера та 
приваблюватиме людей зі всьо-
го міста.

Чи�вистачить�коштів?
Чи встигнуть зробити все до 

кінця року? Не факт, що вистачить 
коштів, аби доробити все за один 
раз, адже депутату виділяється 1 
млн грн з міського бюджету у рік 
на потреби всього округу. До ре-
чі, депутатські округи після ство-
рення Бориспільської ОТГ значно 
збільшились, а проблем на них чи-
мало.

«Ми плануємо найближчим ча-
сом зібратись із представниками 
громади та головами будинкових 
комітетів на окрузі для обговорен-
ня планів на цю каденцію. Маємо 
напрацювати чітку стратегію роз-
витку, аби розуміти, коли і що нам 
необхідно робити. Тоді буде зро-
зуміло, які кошти ми зможемо на-
правити на благоустрій Княжиць-
кого озера. Я впевнений, за най-
ближчі п’ять років ми зробимо з 
нього справжню окрасу міста», — 
говорить Ігор Шалімов. 



I-VISTI.COM  | 5
№19 [1075], 14 ТРАВНЯ 2021  | 

МІСТО

ЯК ЖИТЕЛЯМ КИЇВЩИНИ ЗАПИСАТИСЬ В ЧЕРГУ 
НА ВАКЦИНАЦІЮ ПРОТИ КОРОНАВІРУСУ

Жителі Київщини мають можли-
вість записатись в чергу на вакци-
націю проти коронавірусу. Зробити 
це можна через контакт-центр Мі-
ністерства охорони здоров’я або ж 
мобільний додаток і портал «Дія».

Про це 12 травня нагадав очіль-
ник Київської облдержадміністрації 
Василь Володін.

«Для нас насамперед важливо 
вакцинувати тих людей, які знахо-
дяться в зоні ризику. Зокрема в прі-
оритеті залишаються медики та лю-
ди похилого віку. У них ризик інфі-
куватись на COVID-19 — найвищий. 
Якщо ви особисто чи ваші близь-

кі входять до цільових груп, теле-
фонуйте до контакт-центру МОЗу 
або записуйтесь на щеплення че-
рез «Дію», — додав Василь Володін.

Також він навів детальний пе-
релік усіх тих, кого вакцинують 
першочергово:

— медиків і працівників закладів 
охорони здоров’я;

— мешканців та персонал будин-
ків для літніх людей та спеціалізо-
ваних інтернатів;

— учасників Операції об’єдна-
них сил на Сході України;

— соціальних працівників;
— священнослужителів;

— олімпійців і паралімпійців, які 
представлятимуть Україну на зма-
ганнях в Токіо у 2021 році;

— освітян, які залучені до прове-
дення ЗНО;

— співробітників патрульної по-
ліції, Державної служби з надзви-
чайних ситуацій та прикордонників;

— людей віком від 65 років (прі-
оритет надається людям найбільш 
похилого віку та людям, які мають 
неінфекційні хронічні захворюван-
ня — цукровий діабет, серцево-су-
динні захворювання, хвороби орга-
нів дихання та нирок тощо).

 «Якщо ж ви не входите до жод-

ної з перерахованих категорій, ви 
все одно маєте можливість запи-
сатись до черги на щеплення проти 
COVID-19 та чекати на повідомлен-

ня про початок вакцинації вашої 
групи», —  уточнив Василь Володін.

Повідомляє пресслужба
 Київської ОДА

ПОЧИНАЄТЬСЯ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КИЇВСЬКОГО ШЛЯХУ
�� Як�виглядатиме�головна�вулиця�міста�на�оновленій�

ділянці,�«Вістям»�розповів�заступник�Бориспільського�
міського�голови�Віталій�Горкун.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Історія�питання
Головна вулиця Борисполя вже 

давно нагадує латану ковдру. Ре-
монту всієї довжини Київського 
Шляху — 7,5 км — не витримає ні 
місцевий, ні обласний бюджет. То-
му в 2020 році було визначено най-
більш пошкоджені ділянки траси. 
Перша частина — від арки на 35 км 
до перетину з вул. Броварською (до 
асфальту, який поклали під час ре-
монту переїзду), враховуючи пере-
хрестя з вул. Броварською та пово-
рот на ТРЦ «Аеромол» (300 м доро-
ги шириною 18 м). Друга ділянка, 
найдовша, починається від переїз-
ду, де закінчується новий асфальт 
(поворот на вул. Глібова), і тягнеть-
ся у напрямку центра міста до вул. 
Володимира Момота. Третя про-
блемна ділянка у центрі міста — 
від Сільпо і до вул. Бежівки. 

На ділянку від Глібова до Момо-
та виготовили проект і передбачи-
ли кошти ще у бюджеті 2020 року, 
але їх довелося частково спрямува-
ти на боротьбу з ковідом. Тому з ре-
монтом дороги не склалося. 

Але завдяки тому, що на кінець 
2020 року проект був готовий, вул. 
Київський Шлях потрапила до про-
грами співфінансування з облас-
ним бюджетом. Наприкінці року 
стало відомо, що область береться 
профінансувати 80% вартості ре-
монту, 20% має виділити Бориспіль.

На позачерговій сесії Бориспіль-
ської міської ради 29 грудня 2020 
року змінами до бюджету міста де-
путати передбачили кошти для фі-
нансування частки Борисполя на 
капітальний ремонт відрізка дов-
жиною 1 км 100 м головної вулиці 
міста. Оголошена вартість всіх ро-
біт складала 39 млн 3 тис. 949 грн.

Комфорт�і�безпека�
мешканців�—�головне

«Київський Шлях є однією із то-
пових проблем Борисполя, — го-
ворить Віталій Горкун. — На сьо-
годні це основна транспортна арте-
рія і для міста, і для усіх мешканців 

правобережної України, які руха-
ються через Бориспіль у напрям-
ку Полтави, Сум, Харкова. Ми мало 
не щодня бачимо затори та вели-
кий потік транспорту, з яким вули-
ця вже не може впоратися, відчува-
ємо екологічні наслідки. Необхідно 
зробити все від нас залежне, щоб 
пішоходи почувалися захищеними 
на Київському Шляху. 

Коли депутати нинішнього скли-
кання вивчили проект реконструк-
ції дороги, прийшли до висновку, 
що він потребує коригування. Ми 
змінили проектанта — попередник 
передав свої авторські права іншо-
му підприємству, яке працює навіть 
із міжнародними договорами. Бу-
ло виявлено багато недоліків, тому 
на коригування знадобився трива-
лий час».

Віталій Горкун повідомив, що в 
ході вдосконалення проекту було 
прийнято рішення звернутися до 
спеціалістів, які займаються безпе-
кою дорожнього руху, щоб допо-
могти зробити Київський Шлях не 
лише безпечним для пішоходів, але 
й подбати про екологічний стан в 
районі траси. 

Для того, щоб знизити еколо-
гічне навантаження на Київський 
Шлях, необхідно прибрати затори 
— зробити пропускну здатність та-
кою, щоб унеможливити їх виник-
нення. 

Безпечний�лівий�
поворот�

Нині ширина кожної зі смуг для 
руху Київським Шляхом складає від 
3,4 до 3,5 метра. Віталій Горкун роз-
повів, що ширину смуги вирішили 
зменшити до 3 метрів. 

Нова концепція Київського Шля-
ху полягає в тому, що вулицю бу-
де розділено на 5 смуг — по дві у 
кожному напрямку руху і між ними 
п’ята смуга для прихованих лівих 
поворотів. За новою концепцією 
усі ліві повороти будуть в окремій 
смузі. Водії, які здійснюватимуть лі-
вий поворот, з’їжджатимуть із осно-
вної смуги і не гальмуватимуть рух 
прямо. По всій довжині Київського 

Шляху проходитимуть дві смуги у 
кожному напрямку, якими водії ру-
хатимуться завжди прямо.

Між кишенями для автомобілів, 
які повертають, на прихованій сму-
зі передбачено острівці безпеки з 
клумбами. Тому любителі об’їхати 
всіх на неї вискакувати не зможуть. 

Для розрахунку довжини карма-
нів для лівого повороту враховува-
лися внутрішня і транзитна логісти-
ка по Київському Шляху, цикли, які 
відбуватимуться на кожному пере-
хресті у будні, вихідні, святкові дні 
та в години пік. 

Ширина�смуги�і�
безпека

«За рахунок того, що смуги руху 
зменшаться до 3 метрів, — підсумо-
вує Горкун, — ми змусимо водіїв мак-
симально концентруватися на до-
рожній обстановці. Завдяки штучно 
створеним умовам, коли транспорт-
ні потоки більш щільні, зменшується 
швидкість та збільшується увага кер-
мувальника. Таким чином ми робимо 
Київський Шлях безпечнішим. Фурам, 
які транзитом рухаються через Бори-
спіль, проїхати вужчою дорогою мож-
на, але почуватимуться водії диском-
фортно. Тому вони частіше віддавати-
муть перевагу об’їзним шляхам. Тим 
більше, що зараз є можливість зруч-
ного об’їзду, зокрема, завдяки відре-
монтованому відрізку дороги на Ду-
дарків через сади».

Зелені�насадження�
залишаться

Заступник міського голови 
наголошує: реконструкція заче-
пить дерева по мінімуму. Якщо 
рослини, які не вписалися у про-
ект здорові, їх пересаджувати-
муть за допомогою спецоблад-
нання. Таких дерев буде неба-
гато. За кожне пересаджене де-
рево передбачено посадити два 
нових. Ніхто не хоче зменшува-
ти кількість зелених насаджень. 
Хворі дерева доведеться замі-
нити. 

Відповідно�до�
сучасних�вимог

Окрім реконструкції дорожньо-
го покриття, Віталій Горкун роз-
повів про інші проекти, які пара-
лельно втілюватимуться в жит-
тя. Окремо розробляється про-
ект реконструкції світлофорних 
об’єктів на перехрестях. Нові світ-
лофори встановлюватимуться від-
повідно ДБНів на більш надійних 
опорах. Бо сьогодні ми бачимо, як 
світлофори гойдаються при силь-
ному вітрі. 

Передбачено заміну освітлення. 
Цей проект також на стадії виготов-
лення. На Київському Шляху мати-
мемо якісне освітлення, яке відпо-
відає сучасним вимогам.

«Зелена�хвиля»�
реальна

Питання «зеленої хвилі» у Бориспо-
лі поки ніким не вивчалося. Було ба-
гато розмов про необхідність налаш-
тувати світлофори у режим «зеленої 
хвилі», але до справи ще не дійшло. 
Віталій Горкун зазначив, що це реаль-
но. Але необхідно провести ґрунтов-
не вивчення і моделювання ситуації. 
Це буде наступним етапом вирішен-
ня проблем Київського Шляху.

Реконструкція�на�
старті

Тендер на виконання ремонт-
них робіт виграло ПрАТ «Бровар-
ське ШБУ-50». За словами заступ-
ника міського голови, сума, за яку 
підприємство взялося виконати ре-
монтні роботи, тепер є меншою 36 
млн грн. Ремонт загалом триватиме 
близько 2 місяців. 

Підприємство вже отримало ор-
дер на порушення благоустрою та 
необхідні погодження від Націо-
нальної поліції. Першою ремонту-
ватиметься південна смуга, яка йде 
від центру Борисполя у напрямку 
до Києва. Найімовірніше, роботи 
розпочнуться від вулиці Глібова. 

Окрім того, водіїв чекають до-
даткові незручності поза межами 
міста. На це літо запланований ре-
монт усієї траси Київ-Бориспіль. 
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ВАЛЕНТИНА ДЕРГУНОВА:

ДЦП – НЕ ВИРОК
�� Журналісти�газети�«Вісті»�завітали�в�гості�до�

надзвичайно�талановитої�казкарки�Валентини�Дергунової,�
яка�проживає�в�Іванкові.�Незважаючи�на�діагноз�ДЦП,�
всі�45�років�свого�життя�Валентина�випромінює�енергію,�
наснагу�та�дарує�віру�всім�оточуючим,�ідучи�все�життя�з�
надією�на�краще�в�серці.

Тетяна ХАУХА

На порозі нас зустріла мати Вален-
тини, Надія Петрівна Дергунова, — 
приваблива, життєрадісна жінка. Ди-
влячись на неї, розумієш, звідки в цій 
родині йде неймовірна любов до жит-
тя та людей. В кімнаті на нас чекала 
сама Валентина. Разом із мамою во-
ни повідали нам свою історію життя.

З�надією�по�життю
Надія Петрівна Дергунова, ма-

ти Валентини, родом з Іванкова, 
де й нині проживає. В молодості 
з чоловіком переїхала в Азербай-
джан. Там народилося троє дітей: 
Валентина, потім Оксанка, нара-
зі їй 42 роки, проживає в Греції, та 
Михайло, якому вже виповнило-
ся 38 років. 

У 1987 році з Азербайджану сім’я 
повернулася до України, оскільки 
потрібно було лікувати Валюшу. Ді-
вчинці тоді було 10 років. Зверну-
лися в лікарню по допомогу, але 
там відмовили в операції, тому що 
в ті часи медицина була не на тако-
му високому рівні, щоб хірургічне 
втручання допомогло дитині з ДЦП, 
інваліду 1 групи.

Сім’я залишилася жити в Іванко-
ві. Валю віддали до школи на до-
машнє навчання. 

«По життю ми йдемо з надією. Я 
Надія, перша вчителька Валі — На-
дія. І дуже багато є знайомих Надій, 
— розповідає мама Валентини. — 
Надія з нами все життя йде поруч».  

Особливі�
Як дітям із особливими потреба-

ми та їх мамам живеться в нашому 
суспільстві? Наразі це питання ри-

торичне, — так вважають Надія Пе-
трівна та Валентина Дергунови. Ад-
же у нас дуже мало приділяють ува-
ги таким дітям. Майже немає цен-
трів, де збираються ці дітки, а тим 
паче дорослі з ДЦП. Немає спільно-
го простору, де б вони щось роби-
ли разом, спілкувалися. Абсолютно 
недоступне питання працевлашту-
вання для 99% таких людей. А се-
ред них є багато талановитих: хтось 
в’яже, шиє, готує, хтось майструє, 
малює. Але де їм реалізовуватися? 

«Якщо говорити про інфраструк-
туру міст та сіл, то пандуси — це 
поняття, невідоме для сіл та мало 
вживане у більшості міст України. 
Як можна дібратися кудись із ДЦП? 
— Ділиться наболілим Надія Петрів-
на. — Хотілося б, щоб були автобу-
си, куди можна заїхати з колясками 
дітям з ДЦП. Шкода, але ніхто не пе-
реймається такими дітками». 

Валя отримує 3,5 тис. грн від дер-
жави. Мама отримує 1800 грн пенсії 
— ось такий соціальний захист на-
селення з особливими потребами. 

«Є ті, що здобувають вищу освіту, 
як, наприклад, журналістка з Бари-
шівки Світлана Патра. Але це поо-
динокі випадки. В місті ще можна 
думати про вищу освіту особливих 
дітей, а в селі все це для дітей недо-
ступно», — вважає Валентина.

Як�народжуються�
казкарки

Першою вчителькою, яка помі-
тила у Валі тягу до навчання, була 
Колесник Лариса Миколаївна. Вона 
викладала російську мову в школі. 
Одного разу дала дівчинці завдан-
ня описати картину російського ху-

дожника Карла Брюллова «Італій-
ський полудень». Робота дуже вра-
зила вчительку — настільки яскра-
вим, витонченим, гармонійним був 
опис. Саме з того часу 14-річна Ва-
ля Дергунова почала писати. Пер-
шим її самостійним твором була 
казка «Портрет жінки». 

Після цього почала їздити на 
фестиваль «Повір у себе». Позна-
йомилася з багатьма дітьми з таки-
ми ж важкими долями. І сьогодні 
вони підтримують один одного, то-
варишують між собою. За весь час 
близько 10 разів відвідували фес-
тиваль. Там читали казки Валі. А ще 
Надія Петрівна вишивала картини, 
а Валя допомагала їх робити, тому 
на фестивалі були представлені й 
картини майстринь.  

Родина�казкарки
Чоловік Надії Петрівни Микола 

Костянтинович — ветеран праці, 
21 рік пропрацював у аеропорту. 
Зараз чоловік на пенсії. Син пра-
цює у Борисполі, а донька Оксана 
живе на Кіпрі.

«Сім’я у нас дуже добра, — роз-
повідає Валентина. — Ми дуже лю-
бимо людей, а люди нас. Маємо ба-
гато друзів. Мама любить займати-
ся вишиванням і вирощуванням 
квітів. Вона енергійна, позитивна, 
весь час усміхнена, любить об’єд-
нувати людей».  

Так, одного разу Надія Петрівна 
зібрала всіх вишивальниць села 
Іванкова та організувала виставку 
картин, де було представлено біль-
ше 200 картин. 

Жінка любить трудитися, працю-
вати на городі, понад усе любить 
чистоту та квіти. Наразі їй 68 років, 

а її любові до життя варто повчити-
ся кожному. 

Характерна�дівчина
Характер Валентини — мінливий, 

мов море. Вона емоційна людина і 
виплескує свої почуття на сторін-
ках власних творів. Любить людей. 
Коли до мами приходять гості, Валя 
обов’язково з ними чаює. Любить 
тварин. Багато читає. Захоплюєть-
ся історією — в 11 років прочитала 
«Капітал» Карла Маркса. 

Незважаючи на діагноз ДЦП, у 
мами з Валею проблем не було. Во-
на, приміром, легко сама собі їс-
ти приготує, сама за собою догля-
не. Намагається підтримувати здо-
ровий спосіб життя — правильно 
харчується та займається на тре-
нажерах. 

Дуже творча та допитлива, хоче 
все знати. Вчить іспанську, вже знає 
азербайджанську та турецьку мо-
ви. Має велику бібліотеку.

Про�творчість
Валентина може одночасно писа-

ти кілька творів. Її літературний до-
робок складає понад 270 творів — 
казок, романів та оповідань.

Вже має власну книжку «Казки 
гнома по імені Джем», яка нещо-
давно була виставлена казкаркою 
на аукціон та допомогла зібрати 
кошти на діагностику та лікування 
9-річної Аріни Бібікової, що мріє хо-
дити ніжками. Ось так жінка з осо-
бливими потребами допомагає ма-
ленькій дівчинці з особливими по-
требами втілити в життя власну 
мрію — ходити. 
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РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

(дата офіційного опублікування 
в Єдиному реєстрі з оцінки впли-
ву на довкілля (автоматично гене-
рується програмними засобами 
ведення Реєстру, не зазнача-єть-
ся суб’єктом господарювання) 
_____20213127515__________

(реєстраційний номер справи 
про оцінку впливу на довкілля пла-
нованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обго-

ворення звіту з оцінки впливу на 
довкілля

Повідомляємо про початок гро-
мадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля планованої 
ді-яльності, зазначеної у пункті 1 
цього оголошення, з метою вияв-
лення, збирання та врахування за-
уважень і пропозицій громадськості 
до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Функціонування нафтобази ТОВ 

«БРСМ-НАФТА» по вул. Шевченка, 1а 
в с. Переяславське, Борис-пільсько-
го району, Київської обл.

Нафтобаза призначена для при-
йому світлих нафтопродуктів, що 
надходять залізничним і автомо-
бі-льним транспортом, зберігання 
їх в резервуарах-сховищах і відван-
таження споживачам в автоцис-тер-
ни. Наразі на території нафтобази 
експлуатується резервуарна група 
загальним об’ємом 4055 м3.

Планованою діяльністю перед-
бачається експлуатація бази збе-
рігання нафтопродуктів загальною 
місткістю 19706 м3, а також підсоб-
но-виробничих і побутових будівель 
і споруд, що забезпечують її нор-
мальну експлуатацію. 

Проектна потужність об’єкту - 
180000 т нафтопродуктів на рік.

2. Суб’єкт господарювання 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРСМ-НА-
ФТА»; код ЄДРПОУ 32054607; 08300, 
Київська обл., м. Бориспіль, вул. 
Київський Шлях, буд. 209, тел.: 
+380443538268

(повне найменування юридич-

ної особи, код згідно з ЄДРПОУ 
або прізвище, ім’я та по батькові 
фізичної особи-підприємця, іденти-
фікаційний код або серія та номер 
паспорта (для фізичних осіб, які че-
рез свої релігійні переконання від-
мовляються від прийняття реєстра-
ційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно по-
відомили про це відповідному кон-
тролюючому органу і мають відмітку 
у паспорті), місцезнаходження юри-
дичної особи або місце проваджен-
ня діяльності фізичної особи — під-
приємця (поштовий індекс, адреса), 
контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який за-
безпечує проведення громадського 
обговорення

Департамент екології та природ-
них ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації

Поштова адреса: 01004, м. Київ, 
вул. Басейна 1/2А

Електронна адреса: dep_eco@
koda.gov.ua; тел.: (044) 279-01-58;

Контактна особа: Ткаліч Ганна Іва-
нівна

(найменування уповноваженого 
органу, місцезнаходження, номер 
телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішен-
ня про провадження планованої 
діяльності та орган, який розгляда-
тиме результати оцінки впливу на 
довкілля 

Дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря ста-
ціонарними джерелами, що ви-да-
ється Департаментом екології та 
природних ресурсів Київської об-
ласної державної адміністрації (згід-
но статті 11 Закону України «Про 
охорону атмосферного повітря»)

Висновок з оцінки впливу на до-
вкілля, що видається Департамен-
том екології та природних ресурсів 
Київської обласної державної ад-
міністрації (згідно статті 9 Закону 
України «Про оцінку впливу на до-
вкілля»)

Інші документи дозвільного 
характеру, передбачені законо-

давством, за умови що вони не 
передба-чають встановлення (за-
твердження) змін у діяльності, за-
твердженій (схваленій) рішенням 
про про-вадження планованої ді-
яльності або подовження строків  її 
провадження (згідно пункту 9 статті 
9 Закону України «Про оцінку впли-
ву на довкілля»)

(вид рішення про провадження 
планованої діяльності, орган, упов-
новажений його видавати, норма-
тивний документ, що передбачає 
його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок 
громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на до-вкілля, включа-
ючи інформацію про час і місце усіх 
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обгово-
рення становить 25 робочих днів 
(не менше 25, але не більше 35 ро-
бочих днів) з моменту офіційного 
опублікування цього оголошення 
(зазначається у назві оголошення) 
та надання громадськості доступу 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої додаткової інформації, ви-
значеної суб’єктом господарюван-
ня, що передається для видачі вис-
новку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громад-
ського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які за-
ува-ження або пропозиції, які, на 
її думку, стосуються планованої ді-
яльності, без необхідності їх обґрун-
ту-вання. Зауваження та пропозиції 
можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному 
вигляді) та усно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу 
громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, 
не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в ме-
жах території карантину, встанов-
леного Кабінетом Міністрів України 
з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіра-
торної хвороби (СОVID-19), спри-чи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2, 
до повного його скасування та 

протягом 30 днів з дня скасування 
карантину, громадські слухання не 
проводяться і не призначаються на 
дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) від-
будуться: —

(зазначити дату, час, місце та ад-
ресу проведення громадських слу-
хань)

Громадські слухання (другі) від-
будуться —

(зазначити дату, час, місце та ад-
ресу проведення громадських слу-
хань)

6. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений тери-
торіальний орган, що за-безпечує 
доступ до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої доступної інфор-
мації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природ-
них ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації

Поштова адреса: 01004, м. Київ, 
вул. Басейна 1/2А

Електронна адреса: dep_eco@
koda.gov.ua; тел.: (044) 279-01-58;

Контактна особа: Ткаліч Ганна Іва-
нівна

(зазначити найменування органу, 
місцезнаходження, номер телефону 
та контактну особу)

7. Уповноважений центральний 
орган або уповноважений терито-
ріальний орган, 

Департамент екології та природ-
них ресурсів Київської обласної 
державної адміністрації

Поштова адреса: 01004, м. Київ, 
вул. Басейна 1/2А

Електронна адреса: dep_eco@
koda.gov.ua; тел.: (044) 279-01-58;

Контактна особа: Ткаліч Ганна Іва-
нівна

 (зазначити найменування орга-
ну, поштову та електронну адресу, 
номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції прийма-
ються протягом усього строку гро-
мадського обговорення, зазначено-
го в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація 

щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля 

планованої діяльності на 164 арку-
шах та Додатки

(зазначити усі інші матеріали, на-
дані на розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інфор-
мацію, що стосується планованої ді-
яльності)

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

1. Адмінбудівля нафтобази ТОВ 
«БРСМ-НАФТА» за адресою: Київ-
ська обл., Бориспільський р-н, с. 
Переяславське, вул. Шевченка, 1а, 
контактна особа – Жидков Сергій 
Леонідович, тел. (067) 505-82-85. 
Ознайомитись зі звітом з оцінки 
впливу на довкілля можна з 9-00 до 
17-00 з 17.05.2021.

2. Адмінбудівля Переяславського 
старостинського округу Студеників-
ської сільської ради за адресою: Ки-
ївська обл., Бориспільський р-н, с. 
Переяславське, вул. Привокзальна, 
27, контактна особа – голова сіль-
ської ради Ємельяненко Михайло 
Романович, тел. (096)931-50-46. Оз-
найомитись зі звітом з оцінки впли-
ву на довкілля можна з 9-00 до 17-00 
з 17.05.2021.

(найменування підприємства, 
установи, організації, місцезнахо-
дження, дата, з якої громадськість 
може ознайомитися з документами, 
контактна особа)
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ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�2.40, 3.15 Енеїда
6.30�М/ф "Подарунок"
6.40�М/ф "Було скучно"
6.50�М/ф "Ватажок"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 5.10 Новини
7.05,�8.05, 9.05 Суспільна студія. Головне
9.30�Т/с "Наші матері - наші батьки" (16+)
10.20�Земля, наближена до неба
10.50�Невідомі Карпати
11.00�Солодка дача
11.25�Телепродаж
12.00,�13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10,�21.35, 0.10, 5.45 Спорт
15.20�Країна пісень
16.30�Т/с "Гордість" (12+)
17.25�#ВУКРАЇНІ
18.55�"Дикі тварини"
19.55�"Супер - чуття"
21.55,�0.20, 5.55 Спорт. Аспект
22.00�"Підводний всесвіт"
23.00�#@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
0.30�"Супер-чуття"
1.00�Т/с "Дівчата війни" (12+)

1.50�Д/ф "Масштабні інженерні помилки"
4.05�Д/ф "Бовсунівські бабусі" (12+)

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, 4.15 ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.20,�12.20, 14.15 "Одруження наосліп"
15.50�"Світ навиворіт"
17.10�Мелодрама "Навчи мене кохати"
18.30�"Вражаючі історії ТСН"
20.45,�21.45 Комедія "Свати"
22.50�Комедія "Форест гамп"
1.40�Комедія "Усі в захваті від Мері"
3.30,�5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.30,�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"

11.00�"Позаочі"
12.25�Х/ф "Чарівні" (12+)
14.10,�14.55, 15.50 "Вещдок"
16.30�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�19.00, 4.10 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�"Вещдок. Опережая время"
23.50�Т/с "Захват" (16+)
1.35�Х/ф "Дідька лисого" (16+)
3.00�Х/ф "Секретний фарватер"
4.55�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.10 

Сьогодні
9.00�Зірковий шлях. Новий сезон
9.50�Місія: краса
10.50�Прем'єра! Мисливці за дивами
11.45�Реальна містика. Новий сезон
13.45,�15.30, 4.40 Т/с "Жіночий лікар 5" 

(16+)
17.00�Т/с "Філін 2" (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Врятувати Віру" 5, 6 с.
23.10�Т/с "Авантюра" 1, 2 с. (12+)
1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Авантюра" (12+)

ICTV.
4.10�Скарб нації
4.15�Еврика!
4.25�Служба розшуку дітей
4.30�Факти
4.50�Т/с "Таємні двері" (16+)
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10�Т/с "Смертельна зброя" (16+)
11.50,�13.15, 16.15 Х/ф "Відступники" 

(16+)
12.45,�15.45 Факти. День
16.55�Х/ф "Спеціальне завдання" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.15�Секретний фронт Прем’єра
21.20�Т/с "Обмани себе" (16+)
1.15�Секретний фронт
2.50�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.20 Kids' Time
6.05�"М/с Том і Джеррі - Шоу"
7.25�"Орел і решка"
8.30�Т/с "Надприродне" (16+)
11.00�Х/ф "Прометей" (16+)
13.20�"У кого більше?" (12+)

15.10,�19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00�Х/ф "Гравітація"
22.50�Х/ф "Ефект Лазаря" (16+)
0.20�Х/ф "Рівні" (12+)

СТБ.
4.40�Т/с "Щасливий квиток" (16+)
6.50�Т/с "Комісар Рекс"
10.30�"Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
13.20,�14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.45,�18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05�"Один за всіх" (16+)
20.15,�22.45 Т/с "Все не випадково" (16+)
23.00�Х/ф "Жіноча інтуїція"

НТН.
5.00�"Top Shop"
6.25�"Будьте здоровi"
7.50,�17.00 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 2.30 "Свідок"
9.00�Х/ф "Чорна долина"
10.50,�13.00, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.40�"Легенди карного розшуку"
17.50�"Вартість життя"
23.00�"Акцент"
23.30�Х/ф "П'ять хвилин страху"

ПРЯМИЙ.

7.00,�8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.45 "Репортер". Новини

7.10,�8.10 "Новий день"
9.10,�10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.10,�14.15 "Великий день"
15.10�"Дзвінок"
16.00�"Час пік"
17.10�"Ситуація"
18.15�"Ехо України"
20.00�"Прямий ефір"
22.00�"Прямий" контакт"
23.00�"Новини від Христини"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�2.40, 3.15 Енеїда
6.30�М/ф "День, коли щастить"
6.40�М/ф "Дерево і кішка"
6.50�М/ф "Жар-птиця"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.30, 5.25 Новини
7.05,�8.05, 9.05 Суспільна студія. Головне
9.30�Х/ф "Додому" (12+)
11.10�Телепродаж
11.45�Пишемо історію
12.00�Хвилина мовчання: День пам’яті 

жертв геноциду 
кримськотатарського народу та 
День боротьби за права 
кримськотатарського народу

12.01,�13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10,�5.50 Спорт
15.20�Д/ф "Операція Крим"
16.20�Т/с "Гордість" (12+)
17.25�Схеми. Корупція в деталях
18.55�"Дикі тварини"
20.00�Спецпроєкт "Шлях"

21.20,�0.00 Наші на "Євробаченні"
22.00�Пісенний конкурс Євробачення 

2021 г. Перший півфінал
0.55�Т/с "Дівчата війни" (12+)
4.10�Д/ф "З України до Голлівуду"

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, 4.15 ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.20,�12.20, 14.15 "Одруження наосліп"
15.50�"Світ навиворіт"
17.10�Мелодрама "Навчи мене кохати"
18.30�"Вражаючі історії ТСН"
20.45,�2.40 Х/ф "Особливо небезпечний"
22.50�Бойовик "Падіння Лондона"
0.45�Комедія "Великий"
5.35�"Життя відомих людей"

ІНТЕР.

5.30,�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"
11.00�"Позаочі"
12.25�Х/ф "Тиха гавань" (16+)
14.40,�15.35 "Вещдок"
16.30�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�19.00, 4.10 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�"Вещдок. Опережая время"
23.50�Т/с "Захват" (16+)
1.40�Т/с "Гречанка"
3.05�Х/ф "Секретний фарватер"
5.00�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.00 

Сьогодні
9.00�Зірковий шлях. Новий сезон
9.50�Місія: краса
10.50�Прем'єра! Мисливці за дивами
11.45�Реальна містика. Новий сезон

13.45,�15.30, 4.40 Т/с "Жіночий лікар 5" 
(16+)

17.00�Т/с "Філін 2" (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Врятувати Віру" 3, 4 с.
23.10�Т/с "Рідні серця" 1, 2 с. (12+)
1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Рідні серця" (12+)
3.50�Реальна містика

ICTV.
4.20�Скарб нації
4.30�Факти
4.50�Т/с "Таємні двері" (16+)
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10�Т/с "Пес" (16+)
12.15,�13.15 Х/ф "Виклик" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
16.15�Х/ф "Миротворець" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.15�Громадянська оборона Прем’єра
21.20�Т/с "Перевірка на міцність" (16+)
1.20�Громадянська оборона

НОВИЙ КАНАЛ.
8.30�Т/с "Надприродне" (16+)
10.20�Х/ф "Білий полон"
12.30�Х/ф "Рівні" (12+)
14.40�Х/ф "Пастка часу" (16+)
16.20�Х/ф "Чорна Пантера" (12+)
19.00�Х/ф "Елізіум" (16+)
21.00�Х/ф "Прометей" (16+)
23.20�Х/ф "Паразит" (18+)
1.20�Т/с "Шлях чарівника"

СТБ.
7.00�Т/с "Комісар Рекс"
10.35�"Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
13.15,�14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30,�17.30 "Вікна-Новини"
15.45,�18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05�"Таємниці ДНК" (16+)
20.15�Т/с "Все не випадково" (16+)
22.00�"Євробачення 2021"
0.00�Х/ф "Кардіограма кохання"

НТН.
5.00�"Top Shop"
6.20�"Таємниці світу"

6.55�"Свідок. Агенти"
7.50,�17.00, 2.40 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 2.10 "Свідок"
9.00�Х/ф "Беремо все на себе"
10.40,�13.00, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.40�"Легенди карного розшуку"
17.50�"Будьте здоровi"
23.00�"Акцент"
23.30�Х/ф "Це було в розвідці"
1.20�"Легенди бандитської Одеси"

ПРЯМИЙ.
7.00,�8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.45 "Репортер". Новини

7.10,�8.10 "Новий день"
9.10,�10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.10,�14.15 "Великий день"
15.10�"Дзвінок"
16.00�"Час пік"
17.10�"Ситуація"
18.15�"Ехо України"
20.00�"Прямий ефір"
22.00�"Прямий" контакт"
23.00�"Війна за незалежність"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

СЕРЕДА,  19 травня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�2.45 Енеїда
6.30�М/ф "Горщик-Сміхотун"
6.40�М/ф "Грицькові книжки"
6.50�М/ф "Війна яблук та гусені"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.05, 5.25 Новини
7.05,�8.05, 9.05 Суспільна студія. Головне
9.30�Т/с "Наші матері - наші батьки" (16+)
10.20�Земля, наближена до неба
10.50�Невідомі Карпати
11.00�Солодка дача
11.25�Телепродаж
12.00,�13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10,�21.25, 0.30, 5.50 Спорт
15.20�Країна пісень
16.30�Т/с "Гордість" (12+)
17.25,�19.50 "Дикі тварини"
18.55�"Хижаки підводного світу"
21.35�"Зворотний відлік"
23.30�Перша шпальта
0.40�"Супер-чуття"
1.10�Т/с "Дівчата війни" (12+)
4.10�"Боротьба за виживання"

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, 4.15 ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.20,�12.20, 14.15 "Одруження наосліп"
15.50�"Світ навиворіт"
17.10�Мелодрама "Навчи мене кохати"
18.30"ВРАЖАЮЧІ�історії ТСН"
20.45,�21.40 Комедія "Свати"
22.45,�2.30 Х/ф "Велика стіна"
0.40�Фентезі "Соломон Кейн"
5.35�"Життя відомих людей"

ІНТЕР.
3.00�Х/ф "Здрастуй і прощавай"
4.55,�5.00 "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"
10.05,�18.00, 19.00, 4.00 "Стосується 

кожного"

12.25�Х/ф "Кохання не за розміром" (12+)
14.20�Х/ф "Детектив Полін" (12+)
16.10�"Жди меня. Україна"
20.00�"Подробиці"
21.00�"Вещдок. Опережая время"
23.50�Т/с "Захват" (16+)
1.35�Т/с "Гречанка"
2.55�Х/ф "Секретний фарватер"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.10 

Сьогодні
9.00�Зірковий шлях. Новий сезон
9.50�Місія: краса
10.50�Прем'єра! Мисливці за дивами
11.45�Реальна містика. Новий сезон
13.45,�15.30, 4.40 Т/с "Жіночий лікар 5" 

(16+)
17.00�Т/с "Філін 2" (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Врятувати Віру" 1, 2 с.
23.10�Т/с "Веселка в небі" 1, 2 с. (12+)
1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Веселка в небі" (12+)
4.00�Реальна містика

ICTV.
4.40�Скарб нації
4.50�Еврика!
5.10�Служба розшуку дітей
5.15�Громадянська оборона
6.05�Факти тижня
8.45�Факти. Ранок
9.10,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05�Анти-зомбі
11.05,�13.15, 16.15 Т/с "Бомба" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
18.45,�21.05 Факти. Вечір
20.05,�21.25 Х/ф "Стирач" (16+)
22.45�Свобода слова
0.00�Х/ф "Виклик" (16+)
2.20�Секретний фронт

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.30 Kids' Time
6.05�М/ф "Як козаки куліш варили"
6.15�М/ф "Як козаки олімпійцями стали"
6.40�М/ф "Як козаки наречених 

визволяли"
6.55�М/ф "Як козаки на весіллі гуляли"
7.35�"Орел і решка"
8.30�Т/с "Надприродне" (16+)

11.50�М/ф "Альоша Попович і Тугарин 
Змій" (16+)

13.35�М/ф "Добриня Микитич і Змій 
Горинич" (16+)

14.50�М/ф "Ілля Муромець і Соловей 
Розбійник" (16+)

16.20�Х/ф "Тор: Раґнарок" (12+)
19.00�"Аферисти в сітях" (16+)
21.00�Х/ф "Солдат" (16+)
22.55�Х/ф "Суддя Дредд 3D" (18+)
0.55�Х/ф "Воїни світла" (18+)
2.40�"Служба розшуку дітей"
2.45�"Зона ночі"

СТБ.
4.45�Т/с "Щасливий квиток" (16+)
6.50�Т/с "Комісар Рекс"
10.30�"Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
13.25,�14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.45,�18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05�"Детектор брехні" (16+)
20.15,�22.45 Т/с "Все не випадково" (16+)
23.00�Х/ф "Жіноча робота з ризиком для 

життя"
0.55�Х/ф "Без особливих прикмет"

НТН.
5.00�"Top Shop"
5.55�Х/ф "Грішник"
7.50,�17.00, 2.35 "Випадковий свідок"
9.00�Х/ф "Обережно, бабуся!"
10.40,�19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30,�16.30, 19.00, 2.05 "Свідок"
13.00�Х/ф "Жандарм на відпочинку"
15.00�"Легенди карного розшуку"
17.50�"Таємниці світу"
18.20�"Свідок. Агенти"
23.00�Х/ф "Мул" (18+)
1.00,�3.15 "Речовий доказ"

ПРЯМИЙ.
7.00,�8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.45 "Репортер". Новини

7.10,�8.10 "Новий день"
9.10,�10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.10,�14.15 "Великий день"
15.10�"Дзвінок"
16.00�"Час пік"
17.10�"Ситуація"
18.15�"Ехо України"
20.00�"Прямий ефір"
22.00�"Прямий" контакт"
23.00�"Перша передача"

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

ПОНЕДІЛОК, 17 травня

ВІВТОРОК,  18 травня
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UA: ПЕРШИЙ.
6.30�М/ф "Дивне китеня"
6.40�М/ф "Дощику, дощику, припусти"
6.50�М/ф "Дівчинка та зайці"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.30, 5.25 Новини
7.05,�8.05, 9.05 Суспільна студія. Головне
9.30�Т/с "Наші матері - наші батьки" (16+)
10.20�Земля, наближена до неба
10.50�Невідомі Карпати
11.00�Солодка дача
11.25�Телепродаж
12.00,�13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10,�0.55, 5.50 Спорт
15.20�UA:Фольк. Спогади
16.30�Т/с "Гордість" (12+)
17.25�#@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
18.55�"Підводний всесвіт"
19.55�"Супер - чуття"
21.20,�0.05 Наші на "Євробаченні"
22.00�Пісенний конкурс Євробачення 

2021 г. Другий півфінал

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 

ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.20,�12.20, 14.15 "Одруження наосліп"
15.50�"Світ навиворіт"
17.10�Мелодрама "Навчи мене кохати"
18.30�"Вражаючі історії ТСН"
20.35�"Чистоnews 2021"
20.40�Комедія "Свати"
21.45�"Право на владу 2021"
0.45�Комедія "Форест Гамп"
3.20�Комедія "Великий"
5.35�"Життя відомих людей"

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"
11.00�"Позаочі"
12.25�Х/ф "Колишні"
14.10,�14.55, 15.50 "Вещдок"
16.30�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�19.00, 4.10 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�"Вещдок. Опережая время"
23.50�Т/с "Захват" (16+)
1.35�Х/ф "Дот"
3.00�Х/ф "Секретний фарватер"
4.55�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00�Зірковий шлях. Новий сезон
9.50�Місія: краса
10.50�Прем'єра! Мисливці за дивами
11.45�Реальна містика. Новий сезон
13.45,�15.30 Т/с "Жіночий лікар 5" (16+)
17.00�Т/с "Філін 2" (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Врятувати Віру" 7, 8 с.

23.00�Шевченківська премія. Церемонія 
нагородження

0.00�Слідами
0.30,�2.15 Х/ф "Дім для двох"
1.45�Телемагазин

ICTV.
4.20�Еврика!
4.30�Факти
4.50�Т/с "Таємні двері" (16+)
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10�Т/с "Смертельна зброя" (16+)
12.00,�13.15 Х/ф "Спеціальне завдання" 

(16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.20,�16.15 Х/ф "Інкарнація" (16+)
16.30�Т/с "Стирач". "Розтин покаже"
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.15�Анти-зомбі Прем’єра
21.20�Т/с "Правило бою" (16+)
0.45�Анти-зомбі

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.30 Kids' Time
6.05�М/ф "Три Паньки на ярмарку"
6.20�"М/с Том і Джеррі - Шоу"
7.35�"Орел і решка"
8.30�Т/с "Надприродне" (16+)
11.20�Х/ф "Гравітація"
13.10�"У кого більше?" (12+)
15.10,�19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00�Х/ф "Інтерстелар" (16+)
0.30�Т/с "Шлях чарівника"
1.20�"Вар'яти" (12+)
2.45�"Служба розшуку дітей"
2.50�"Зона ночі"

СТБ.
6.10�Т/с "Комісар Рекс"
9.55�"Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
12.45,�14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30,�17.30 "Вікна-Новини"
15.40,�18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05�"Як вийти заміж" (16+)
20.15�Т/с "Все не випадково" (16+)
0.05�Х/ф "Шлях крізь сніги" (12+)

НТН.
6.20�"Вартість життя"
7.55,�17.00 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 2.35 "Свідок"
9.00�Х/ф "П'ять хвилин страху"
10.45,�13.00, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.40�"Легенди карного розшуку"
17.50,�4.00 "Правда життя"
23.00�"Акцент"
23.30�Х/ф "Небезпечні друзі"

ПРЯМИЙ.
7.10,�8.10 "Новий день"
9.10,�10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.10,�14.15 "Великий день"
15.10�"Дзвінок"
16.00�"Час пік"
17.10�"Ситуація"
18.15�"Ехо України"
20.00�"Прямий ефір"
21.30�"WATCHDOGS"
22.00�"Прямий" контакт"

UA: ПЕРШИЙ.
6.30�М/ф "Знахідка"
6.40�М/ф "Казки про машини"
6.50�М/ф "Дострибни до хмаринки"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.00, 5.10 Новини
7.05,�8.05, 9.05 Суспільна студія. Головне
9.30�Т/с "Дівчата війни" (12+)
11.05�Солодка дача
11.25�Телепродаж
12.00,�13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10,�21.35, 0.10, 2.35, 5.45 Спорт
15.20�Концерт Романа Скорпіона
16.30�Т/с "Гордість" (12+)
17.25,�3.15 Перша шпальта
18.55,�22.00 "Дикі зграї"
19.55�"Світ дикої природи"
20.20�"Дикі тварини"
21.55,�0.20, 5.55 Спорт. Аспект
23.00,�2.45 "Боротьба за виживання"
0.30�"Супер-чуття"
1.00�"Тваринна зброя"

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, 5.10 ТСН
9.25,�10.20, 4.10, 6.05 "Життя відомих 

людей"
11.20,�12.20, 14.15 "Одруження наосліп"
15.50�"Світ навиворіт"
17.10�Мелодрама "Навчи мене кохати"
18.30�"Вражаючі історії ТСН"
20.10�"Чистоnews 2021"
20.15�Комедія "Іван Васильович змінює 

професію"
22.10�"#Гуднайт_клаб 2021"
22.50�Бойовик "Врятувати рядового 

Раяна"

ІНТЕР.
5.25,�23.30 "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�"Позаочі"
12.25�Х/ф "Молодість по страховці" (12+)
14.05,�14.55, 15.50, 1.20 "Вещдок"
16.30�"Вещдок. Особый случай"
18.00�"Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�Х/ф "Дванадцятий" (16+)
2.45�"Орел і Решка. Дива світу"
4.15�Д/п "Люди Перемоги"
5.05�Х/ф "Ати-бати, йшли солдати..."

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00�Зоряний шлях. Новий сезон
9.50�Місія: краса. Новий сезон
10.50�Мисливці за чудесами
11.45�Реальна містика. Новий сезон
13.50,�15.30 Т/с "Жіночий лікар 5" (16+)
17.10�Т/с "Виклик 2" (12+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Свобода слова Савіка Шустера
0.00�Т/с "Батько-одинак" 1, 2 с. (16+)

1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Батько-одинак" (16+)
3.50�Реальна містика

ICTV.
4.05�Скарб нації
4.15�Еврика!
4.20�Служба розшуку дітей
4.25,�23.50 Факти
4.50�Т/с "Таємні двері" (16+)
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15�Дизель-шоу (12+)
10.45,�22.50 "На трьох" (16+)
11.05,�13.15 Х/ф "Острів горлорізів"
12.45,�15.45 Факти. День
14.05,�16.15 Х/ф "Джуніор" (12+)
16.45�Х/ф "Перлина Нілу" (16+)
18.45�Факти. Вечір
19.20�Надзвичайні новини з Костянтином 

Стогнієм
20.05�Дизель-шоу Прем’єра (12+)
0.25�Т/с "Винищувачі" (12+)
4.10�Секретний фронт

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.30 Kids' Time
6.05�М/с "Том і Джеррі"
7.35�Орел і Решка
9.40�Т/с "Надприродне" (16+)
11.20�Від пацанки до панянки (16+)
13.20�Вар'яти (12+)
15.30�Де логіка? (12+)
16.20�Х/ф "Васабі"
18.20�Х/ф "Перл Харбор"
22.00�Х/ф "Поцілунок Дракона" (18+)
23.55�Х/ф "Підпільна арена" (18+)
1.50�Т/с "Шлях чарівника"
2.35�Служба розшуку дітей
2.40�Зона ночі

СТБ.
5.35�Т/с "Лист очікування" (16+)
6.35�Х/ф "Моє улюблене весілля" (12+)
8.05,�19.00, 22.45 "Холостяк" (12+)
12.10�"Як вийти заміж" (16+)
13.15,�14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30,�17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
0.35�"Детектор брехні" (16+)

НТН.
7.50,�3.15 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 2.45 "Свідок"
9.00�Х/ф "Хроніка пікіруючого 

бомбардувальника"
10.40,�13.00, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.30�Х/ф "Доля людини"
17.00�Х/ф "Пам'ятай ім'я своє"
21.30�"Мир чи війна"
23.30�Х/ф "Підірване пекло"

ПРЯМИЙ.
7.00,�8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 17.00 
"Репортер". Новини

9.10,�10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.10,�14.15 "Великий день"
15.10�"Дзвінок"
16.00�"Час пік"
17.10�"Ситуація"
18.00�"П'ята колонка"
18.30�Спецпроєкт "Влада хохотала"
19.00�"Ехо України"
22.00�"Міністерство правди"
22.30�"Запорєбрик NEWS"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�4.00, 5.00 Енеїда
7.00,�8.00, 9.00, 21.00, 1.40, 3.35, 5.35 

Новини
7.10�М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.30�М/ф "Як козак щастя шукав"
7.40�М/ф "Як козаки олімпійцями стали"
8.05�"Дикуни. Дикі забави в зоопарку 

Сан-Дієго"
9.05�Візуальний код
9.35,�3.10 #ВУКРАЇНІ
10.05�Спецпроєкт "Шлях"
11.05�"Гори — Життя над хмарами"
12.10�Х/ф "Вінсент на шляху до моря" 

(16+)
13.55,�19.55 "Боротьба за виживання"
14.25�Телепродаж
15.00�UA:Фольк. Спогади
16.05�Концерт "Кобза"
17.05�Міста та містечка
17.20�"Дикі тварини"

18.00�Х/ф "Іосиф Прекрасний. Намісник 
фараона" 1 с.

21.20�Наші на "Євробаченні"
22.00�Пісенний конкурс Євробачення 

2021 р. Фінал
2.05�Д/ф "Бальний король"

КАНАЛ "1+1".
7.00,�6.00 "Життя відомих людей"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
10.00�"Світ навиворіт"
14.05,�15.00, 16.00, 17.05 Комедія "Свати"
18.20�"Світ навиворіт - 12 Пакистан"
19.30,�5.05 ТСН
20.10�"Чистоnews 2021"
20.15�"Вечірній квартал"
22.15�"Жіночий квартал"
23.20"СВІТСЬКЕ�життя. 2021"
0.20�"Світське життя. 2021"
1.10�Комедія "Любов зла"

ІНТЕР.
6.45�"Слово Предстоятеля"
6.55�Х/ф "Фантоцці"
9.00�"Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00�"Корисна програма"
11.00�"Позаочі"
12.00�Х/ф "Єдина"
13.50�Х/ф "Молода дружина"
15.50�Т/с "Голос янгола" (12+)
20.00�"Подробиці"
20.30�"Місце зустрічі"
22.10�Т/с "Тільки не відпускай мене" 

(16+)
2.00�Х/ф "Двічі в одну ріку" (16+)
3.25�"Орел і Решка. Дива світу"
4.20�Х/ф "Дама з папугою"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00,�15.00, 19.00 Сьогодні
7.25,�1.00, 2.15 Реальна містика
9.00�Прем'єра! Всюди люди. Мексика
10.00�Прем'єра! Всюди люди. Бразилія
11.10�Т/с "Про що не розкаже річка"
15.20�Т/с "Чужі рідні" 1, 4 с. (12+)

20.00�Головна тема
21.00�Т/с "Чужі рідні" (12+)
1.45�Телемагазин

ICTV.
5.00�Скарб нації
5.10�Еврика!
5.15�Факти
5.40�Анти-зомбі
6.30�Секретний фронт
7.25�Громадянська оборона
8.20�Т/с "Обмани себе" (16+)
12.00,�13.00 Т/с "Перший парубок на селі" 

(16+)
12.45�Факти. День
16.25�Х/ф "Мумія" (16+)
18.45�Факти. Вечір
19.10�Х/ф "Мумія повертається" (16+)
21.35�Х/ф "Мумія: Гробниця імператора 

драконів" (16+)
23.35�Х/ф "Спаун" (18+)
1.20�Т/с "Перевірка на міцність" (16+)
2.55�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�1.40 "Вар'яти" (12+)
8.10,�10.00 Kids' Time
8.15�М/ф "Мадагаскар"
10.05�"Орел і решка. Чудеса світу"
11.00�"Орел і решка"
14.10�М/ф "Як спіймати перо Жар-Птиці"
15.50�М/ф "Три богатирі та Шамаханська 

цариця" (16+)
17.10�М/ф "Три богатирі на далеких 

берегах" (16+)
18.20�Х/ф "Капітан Марвел" (12+)
21.00�Х/ф "Суддя Дредд"
22.40�Х/ф "Суддя Дредд 3D" (18+)
0.30�Т/с "Шлях чарівника"

СТБ.
5.25,�10.50 Т/с "Все не випадково" (16+)
7.55,�1.55 "Неймовірна правда про зірок"
17.00�"Хата на тата" (12+)
19.00�"МастерШеф Професіонали" (12+)
22.00�"Євробачення 2021"

НТН.
9.10�Х/ф "Протистояння"
12.45,�2.10 "Випадковий свідок"
13.55�Т/с "Смерть у раю" (16+)
18.05�"Переломні 80-ті"
19.00,�1.40 "Свідок"
19.30�Х/ф "Вусатий нянь"
21.00�Х/ф "Жандарм та інопланетяни"
22.50�Х/ф "Брехня та ілюзії" (16+)

ПРЯМИЙ.
10.10�"Соціальний статус"
10.40�"Перша передача"
11.15,�12.15 "Акценти"
13.15�"Запорєбрик NEWS"
13.35�"Новини від Христини"
14.15,�15.15, 16.10 Документальний 

фільм
17.00�"Не наша Russia"
18.00�"Анатомія тижня"
20.30�"Війна за незалежність"
21.00�"Прямий доказ"
21.30�Спецпроєкт "Влада хохотала"
22.00�"THE WEEK"

UA: ПЕРШИЙ.
7.00,�8.00, 8.55, 21.00, 0.05, 1.30 Новини
7.10�М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.30�М/ф "Як козаки куліш варили"
7.40�М/ф "Як козаки наречених виручали"
8.20,�22.00 "Боротьба за виживання"
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�Спецпроєкт "Перехопити подих"
14.30�Телепродаж
15.05�Країна пісень
16.10�Концерт. Наталія Валевська
16.50�Пісенний конкурс Євробачення 

2021 р. Фінал
21.25�Дорога до Токіо
23.00�#@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
23.25�"Світ дикої природи"

КАНАЛ "1+1".
7.00�"Життя відомих людей"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
9.00�Лотерея "Лото-забава"
9.45,�10.50 "Мандруй Україною з Дмитром 

Комаровим"
12.00�"Світ навиворіт - 12 Пакистан"
13.10,�3.30 "Світ навиворіт"
18.15"УКРАЇНСЬКІ�сенсації 2021"
19.30�"ТСН-тиждень"
21.00�Х/ф  "Ковбої проти прибульців"
23.15�Комедія "Діамантова рука"
1.15�Мелодрама "Хочу бути тобою"
5.00�ТСН "ТСН-тиждень"

ІНТЕР.
5.55�Х/ф "Другий трагічний Фантоцці" 

(16+)
8.00�"уДачний проект"
9.00�"Готуємо разом"

10.00,�11.00, 11.55, 12.50 "Інше життя"
13.45�"Вещдок. Опережая время"
18.00�Х/ф "Дивовижна місіс Мей" (12+)
20.00�"Подробиці тижня"
22.00�Х/ф "Принцеса на бобах"
0.10�Х/ф "Хроніки зради" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.40�Сьогодні
6.40�Т/с "Врятувати Віру" 1, 8 с.
15.10�Т/с "Доньки" (12+)
19.00�Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
20.50�Футбол. Контрольна гра Україна - 

Бахрейн
23.00�Х/ф "Лара Крофт: Розкрадачка 

гробниць" (16+)
1.10�Гучна справа

ICTV.
5.55�Факти
6.20�Не дай себе обдурити
8.15�Більше ніж правда

9.05�Анти-зомбі
10.00�Секретний фронт
10.55�Громадянська оборона
11.50,�13.00 Х/ф "Мумія" (16+)
12.45�Факти. День
14.25�Х/ф "Мумія повертається" (16+)
16.45�Х/ф "Мумія: Гробниця імператора 

драконів" (16+)
18.45�Факти тижня
20.35�Х/ф "Цар скорпіонів"
22.15�Х/ф "Цар скорпіонів-2: Сходження 

воїна" (16+)
0.30�Т/с "Перевірка на міцність" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
7.20�"Таємний агент"
8.40,�10.40 Kids' Time
8.45�М/ф "Велика втеча"
10.45�Х/ф "Хроніки Спайдервіка"
12.30�Х/ф "Земля після нашої ери" (16+)
14.30�Х/ф "Суддя Дредд"
16.20�Х/ф "Капітан Марвел" (12+)
19.00�Х/ф "Людина-мураха" (16+)

21.00�Х/ф "Людина-мураха та Оса" (12+)
23.10�Х/ф "Паразит" (18+)

СТБ.
5.15�"Невідома версія. Вірні друзі" (12+)
5.45�"Невідома версія. Дівчата" (12+)
6.25�Х/ф "Не можу сказати "прощавай"
8.20�Х/ф "Баламут"
10.00�"МастерШеф Професіонали" (12+)
12.55�"Хата на тата" (12+)
14.55�"СуперМама" (12+)
19.00�"Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.00�"Один за всіх" (16+)
23.15�"Таємниці ДНК" (16+)

НТН.
5.15�Х/ф "Матрос Чижик"
6.45�"Слово Предстоятеля"
6.55�"Випадковий свідок. Навколо світу"
8.35�Т/с "Смерть у раю" (16+)
12.40�Х/ф "Жандарм та інопланетяни"
14.30�Х/ф "Вусатий нянь"
15.55�Х/ф "Наречений з того світу"

16.55�Х/ф "Принцеса на бобах"
19.00�Х/ф "Інтердівчинка" (16+)
22.00�Х/ф "Право на вбивство" (16+)
23.55�Х/ф "Вулиці крові" (18+)

ПРЯМИЙ.
9.00,�10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00 

"Репортер". Новини
9.10�"Медексперт "
10.10�"Про особисте"
11.15,�12.15 "Акценти"
13.10�"П'ята колонка"
14.00,�15.30 Концерт
17.15�"Не наша Russia"
18.00�"Анатомія тижня"
20.00�"Прямий доказ"
20.25�"Війна за незалежність"
20.50�"Sound.ЧЕК"
21.00�"Великі новини" з Тарасом 

Березовцом
22.00�"Влада хохотала"
22.30�"Щасливий день з політиком"
23.00�"Вата-шоу"

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

ЧЕТВЕР,  20 травня

П'ЯТНИЦЯ,  21 травня

СУБОТА,  22 травня

НЕДІЛЯ,  23 травня
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

2-К. КВАРТИРИ

Переяслав-Хмельницький

Магдебурзького права вул., центр, 45 кв.м, 1/1, 
350000 грн, або обміняю. Терміново. Тел.: 0 99 
5331807, 0 99 3720938.
БУДИНКИ

Бориспіль

Любарці с., 78 кв.м., 3 кімнати, кухня, сарай 34 
кв.м., город 25 соток, газ, вода, сад. Тел.: 0 96 
1875243.
ГАРАЖІ

Бориспіль

Капітальний гараж,кооператив «Схід» 5Х6 м, є 
підвал, оглядова яма. Тел.: 0 97 5918154.
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль

Іванків с., 20 соток, гарне, зручне місце, центр 
села, комунікації поруч. Тел.: 0 97 5918154. 

Куплю
Бориспіль
Житло у власника. Тел.: 0 67 4503318.
Земельну ділянку у власника. Тел.: 0 67 
4503318.

Здам
Бориспіль

Гараж, В.Момота вул., кооп. «Авіатор», на 
необмежений час. Тел.: 0 63 5677392.

Здається врем'янка для будівельників. Тел.: 0 
50 5456870, Марія Пилипівна.
Кімнату в будинку, центр (біля Фори), 1500 грн. 
Тел.: 0 67 4503318.

Кімнату в приватному будинку, недалеко від 
центру, всі умови, телевізор, інтернет, 3000 грн. 
Тел.: 0 67 4503318. 

НАЙМУ
Бориспіль

Житло, порядок і охайність гарантую. Тел.: 0 67 
4503318.

АВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль

Део Нексія, 2007 р., один власник, 1,6 бензин, 
зимова гума, ціна договірна. Тел.: 0 98 2030654.

Міняю
Бориспіль

2-к. кв., «Смак-2» р-н, 1 поверх, на будинок у 
Борисполі, ідеально під офіс. Тел.: 0 93 5719221.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Будівельній організації потрібен виконроб 
(прораб). Вимоги: д/р в сфері житлово-цивіль-
ного та промислового будівництва, д/р від 10 
років, з/п від 25000 грн. Тел.: 0 97 9320505, 0 97 
4279119.

На діюче СТО в м. Бориспіль потрібен автос-
люсар з досвідом та чітким розумінням своєї 
роботи, з/п 7000-20000. Тел.: 0 95 8745515, 0 98 
0798875.

На постійну роботу потрібні водії та охоронці 
у гарній фізичній формі. Офіційне працевлаш-
тування. Наявність медичної довідки та довідки 
про несудимість. Г/р 1/2, 2/2, вахта. Тел.: 0 67 
3288818, 0 99 5389196.

Потрібен кухар-універсал, Гостинний Двір 
Бармаглот, графік роботи 2/2, з/п 12000-
16000 грн. Тел.: 0 63 3108360, Оксана Вікто-
рівна. 

Потрібна посудомийка, графік роботи 2/2, 
з 11:00 до 00:00, з/п від 8000 грн. Тел.: 0 63 
3108360, Оксана Вікторівна. 

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

Òåë.: 096-876-66-67
097-127-66-05Ë³ö. ÀÂ ¹476495 ÌÒÇÓ â³ä 16.06.2009 ð.

Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

ТОРГОВІ МІСЦЯ
Тел.: 0�63�571�48�48м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

ДИРЕКТОРА РЕСТОРАНУ
ОФІЦІАНТА В РЕСТОРАН
КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
ПОКОЇВКУ
ОХОРОНЦЯ-ШВЕЙЦАРА
ПРАЦІВНИКА БАСЕЙНУ 
— БАНЩИКА
ПРИБИРАЛЬНИКА ТЕРИТОРІЇ 
— САДІВНИКА
БУХГАЛТЕРА-РЕВІЗОРА



I-VISTI.COM  | 11
№19 [1075], 14 ТРАВНЯ 2021  | 

РЕКЛАМА

Адреса редакції: 08301, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 69а.
Юридична адреса: 08304, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 76а.
Тел. редакції: (067) 353-61-17.
Рекламний відділ: тел.: (067) 238-88-58.
E-mail:  borvisti@gmail.com, reklama.borvisti@gmail.com.
Веб-сторінка:  www.i-visti.com
Передплатний індекс для: фізичних осіб — 22350, юридичних — 41394
Свідоцтво про державну реєстрацію KВ №22018-11918ПР.

Щотижнева газета
«Вісті.Інформація.Реклама»

© ТОВ «Будінвесттехноіндустрія ХХІ століття»

Головний редактор: Тетяна Хауха
Газета розповсюджується: Київ, Бориспіль, Баришівка, 
Березань, Бровари, Згурівка, Переяслав, Яготин.

Відповідальність за зміст, достовірність фактів, цитат, власних назв та інших відомостей несуть ав-
тори публікацій. Матеріали під рубриками «Позиція», «Компанія» друкуються на правах реклами. 
Відповідальність за зміст рекламних матеріалів несе рекламодавець. Редакція не завжди поділяє 
думку авторів публікацій.  Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. Копіювання чи 
передрук наших публікацій суворо забороняється без письмової згоди редакції.
Засновник: ТОВ «Будінвесттехноіндустрія ХХІ століття».
Видавець: ТОВ «Редакція газети «Вісті.Інформація.Реклама», м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 69а.
Друк: ТОВ «Мега-Поліграф», м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
Наклад: 10200 прим., зам. №200325-11.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

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

WWW.I-VISTI.COM

У зв’язку з очищенням та гіперхлоруванням 
водопровідних мереж та резервуарів 

20-21 травня 2021 року буде відсутня вода по всьому місту. 
Прохання всім водокористувачам заготовити запас води 

для приготування їжі. 
22 травня хлоровану воду можна використовувати 

для господарських потреб.  

Потрібна прибиральниця, Гостинний Двір 
Бармаглот, графік роботи 2/2, з 7:00 до 13:00, 
з/п 4500 грн. Тел.: 0 63 3108360, Оксана Вікто-
рівна. 

РОБОТА в м.Бориспіль. Електромеханік, заси-
пальники сировини, вантажники, складальни-
ки-пакувальники, комірник, з/п висока, стабіль-
на. Тел.: 0 67 5221290.

Терміново! Потрібен продавець у продуктовий 
магазин, гнучкий г/р по домовленості, з/п висо-
ка, м. Бориспіль, вул. Шевченка, 100. Тел.: 0 97 
1773770, 0 66 3965185, 0 63 2969105.

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Брус, балки, крокви, дошка обрізна, рейка. Інди-
відуальний підхід до кожного клієнта, доставка. м. 
Бориспіль, вул. Броварська, 4-б. Тел.: 0 95 2731075, 
0 95 2733310, 0 96 3922253, 0 63 2731075.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Вулики багатокорпусні пропарафінені, рамки із су-
шею дидана та багатокорпусні. Тел.: 0 66 6149267.

РІЗНЕ

Бориспіль
Котел опалювальний КС-Т-16, б/в, з паспортом, 
під газ та тверде паливо, з повним комплектом 
димоходу, 5000 грн, котел Фастівський. Тел.: 0 66 
6149267.
Човен «Романтика», в гарному стані, все в ориги-
налі, 10000 грн. Тел.: 0 66 6149267.

КУПЛЮ
Бориспіль
Куплю баночки 0,5 л. Ціна договірна. Тел.: 0 67 
9945800, 0 66 4099336.

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 всі 
види ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бетон-
но-монтажні, кладочні, оздоблювальні, покрівельні 
та ін. види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 1269208.

Вантажні перевезення: пісок, щебінь, чорно-
зем, відсів, гній. Тел.: 0 98 1200220.

Ремонт електроінструменту та дрібної побу-
тової техніки, м. Бориспіль, р-к «Зоряний», 
павільйон №60. Тел.: 0 93 4881425, Олександр. 
Салон «Апраксіна» запрошує на стрижки, фарбу-
вання та манікюрні послуги, 5 хв. від «McDonald's». 
Проводимо курси — перукар, макіяж і манікюр-пе-
дикюр. Також на роботу потрібні перукарі. Тел. 0 
97 8828312. 
Фарбуємо дахи,церковні куполи, металоконструк-
ції, ангари,гаражі,фасади,нафтосховища,зерно-
сховища,водосховища та інше. Тел.: 0 50 2066100.

РІЗНЕ
Бориспіль

В наш час самотні пенсіонери мають мізерну 
пенсію і потребують коштів. Пенсії не вистачає ні 
на їжу, ні на ліки, все витрачається на комуналь-
ні платежі і ні до кого звернутися за допомогою. 
Але у літніх людей є можливість покращити своє 
життя і мати додаткові кошти, уклавши договір 
довічного утримання. Сім’я догляне самотню 
людину поважного віку за право успадкування 
квартири або будинку за договором довічного 
утримання. Тел.: 0 50 2605138.

Віддам город безкоштовно. Тел.: 0 66 4249193, 0 67 
7695807. 

Втрачене посвідчення учасника бойових дій, серія 
УБД №073348, видане на ім'я Глухова Бориса Ві-
талійовича Управлінням персоналу штабу військо-
вої частини А0796 21 грудня 2015 р., вважати не-
дійсним.

Втрачений військовий квиток виданий на ім'я Гусєва 
Віталія Віталійовича Бориспільським РВК 2001 р., 
вважати недійсним.

Догляну людину похилого віку з правом успад-
кування майна. Тел.: 0 67 8665792.

Догляну людину похилого віку, з правом успадку-
вання майна, або куплю спадок. Тел.: 0 68 6848964.
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ОВЕН.  Схоже, що ви самі точ-
но знаєте, чого бажаєте. Не сум-
нівайтеся в поставлених цілях, 

інакше досягти їх буде непросто. Аналі-
зуйте свої помилки і йдіть вперед.

ТЕЛЕЦЬ.  Не варто лякатися не-
сподіванок — навіть якщо відбу-
деться щось незаплановане, усе 

завершиться благополучно. Є шанс одержа-
ти підвищення або просто порадувати всіх.

БЛИЗНЮКИ. Ви будете в цен-
трі яскравих і цікавих подій. Успіх 
у професійній сфері принесе 

вам прибуток і відчуття стабільності. Ситу-
ація  складається на вашу користь, навіть 
без особливих зусиль із вашого боку. Осо-
бисте життя теж порадує.

РАК. Будьте особливо уважні 
до нової інформації та нових 
людей. Вдалий час для обмір-

ковування новаторських ідей. Вас мо-
жуть відвідати незвані гості, постарай-
теся виявити щедрість і привітність.

ЛЕВ.  Якщо стримаєте свої ам-
біції, зможете досягти небувалих 
успіхів у справах. Прості рішення 

дозволять добитися більшого, ніж складні 
комбінації та інтриги.

ДІВА. На роботі будьте щедрі з 
колегами. Бажання поділитися на-
копиченим професійним досві-

дом підвищить ваш авторитет.  Не приймай-
те поспішних рішень. У вихідні у вас з'явиться 
можливість підвищити самооцінку.

ТЕРЕЗИ.  Насичений і ціка-
вий період. На роботі бажано 
стримати свої амбіції, почекати 

з проявом ініціативи, зараз для цього не 
кращий час.

СКОРПІОН.  У вас з'явиться 
маса блискучих можливостей, 
ви добре заробите й підвищите 

свій авторитет у професійній сфері. Тіль-
ки не створюйте собі зайвих проблем.

СТРІЛЕЦЬ. Цей тиждень мо-
же виявитися досить плідним, 
ви зможете переробити масу 

справ і отримати прибуток. Вас може по-
радувати нова інформація. У вихідні дні 
поруч з вами можуть з'явитися люди з 
вашого минулого.

КОЗЕРІГ. Ви почнете завзято 
долати чергову кар'єрну вер-
шину, звідки вам привітно по-

сміхається пані Фортуна. Ваша працездат-
ність буде підвищеною. Ви можете встиг-
нути практично все.

ВОДОЛІЙ. Не варто квапити 
події та поспішати з висновка-
ми. Люди міняються, тому вчо-

рашній суперник може стати партнером 
і другом.

РИБИ. Очікуються прекрасні 
результати в самих різних об-
ластях вашого життя. Тільки не 

потрібно проявляти зайву активність та 
ініціативу й тягти ковдру на себе.  Ризик-
ніть почати нову справу.
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