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СУБСИДІЇ: 
ХТО ПРЕТЕНДУЄ 
І ЯК ОТРИМАТИ
В Україні близько 3 млн домогосподарств 
отримують субсидію на оплату житлово-
комунальних послуг. Вже у цьому місяці деякі 
громадяни можуть залишитися без такої 
допомоги від держави.
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СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ

СУБСИДІЇ: 
ХТО ПРЕТЕНДУЄ 
І ЯК ОТРИМАТИ

«Штурмувати» соцзахист немає потреби — 
для переоформлення субсидій є 5 місяців 

Усі субсидії з травня 2021 року будуть 
виплачуватися громадянам виключно у 
готівковій формі

Хто не зможе отримати субсидію 
за новими правилами

 � В Україні близько 3 млн домогосподарств отримують 
субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Вже у 
цьому місяці деякі громадяни можуть залишитися без 
такої допомоги від держави.

Щоб отримувати допомогу від 
держави, громадяни мають пода-
ти до відділу соціального захисту 
оновлену заяву та декларацію, а 
наразі виплата всім попереднім 
отримувачам субсидії припинила-
ся автоматично. Новина викликала 
неабиякий ажіотаж — вже тиждень 
бориспільці намагаються потрапи-
ти до управління, створюючи на-
товп біля будівлі, в якій також зна-
ходиться пенсійний фонд. 

Причин для паніки та нагаль-
ної потреби поспішати немає, 
вважає керівник управління соці-
ального захисту Бориспільської 
РДА Інна Мисловська. Так, вона 
повідомила, що з метою уникнен-
ня утворення черг житлова суб-
сидія всім домогосподарствам, 
що подали документи протягом 
усіх 5 місяців неопалювального 
періоду (травень-вересень 2021 
року), буде призначена з травня 
2021 року.

Також Інна Мисловська повідо-
мила, що, крім безпосереднього 
звернення до структурних підроз-
ділів з питань соціального захисту 
населення, оформити субсидію 
можна одним із наступних способів:

— через уповноважених осіб те-
риторіальних громад (у тому числі 
старостати) та ЦНАПи;

— заповнені бланки можна на-
діслати поштою на адресу органу 
соціального захисту населення 
(бланки заяви та декларації можна 
роздрукувати з офіційного веб-сай-
ту Мінсоцполітики https://www.
msp.gov.ua/news/16214.html);

— через електронний сервіс, 
який розміщено на офіційному веб-

сайт Мінсоцполітики https://www.
msp.gov.ua.

Що стосується призначення субси-
дії на підставі рішень комісій, утворе-
них органами місцевої влади та орга-
нами місцевого самоврядування, то з 
урахуванням внесених змін, понад 98 
% випадків, що раніше розглядалися 
комісіями, відтепер будуть признача-
тися органами соціального захисту 
населення самостійно на підставі на-
даних громадянами документів.

Кабмін 14 квітня ухвалив поста-
нову, якою посилив адресність на-
дання житлових субсидій для більш 
ефективного та раціонального 
використання бюджетних коштів. 
З урахуванням нових правил 
не призначать субсидію, якщо 
хтось із членів сім'ї або складу 
домогосподарства:

• протягом року до звернення по 
субсидію купив земельну ділянку, 
квартиру, транспортний засіб, цін-
ні папери, віртуальні активи та інші 
товари довгострокового вжитку на 
суму понад 50 тис. грн;

• на момент призначення суб-
сидії має на банківському рахунку 
кошти, загальна сума яких переви-
щує 25-кратний розмір прожитко-
вого мінімуму станом на 1 січня;

• за рік до звернення по субсидію 
купив іноземну валюту або банків-
ські метали на суму понад 50 тис. грн;

• перебував за кордоном безпе-
рервно понад 60 днів (без ураху-
вання відрядження, лікування, нав-
чання або догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку);

• не навчався, не працював і не 
мав офіційного статусу безробіт-
ного за інформацією податкової та 
Пенсійного фонду;

• володіє автомобілем, з дати ви-
пуску якого пройшло менше 5 ро-
ків або якщо в сім'ї є більше одного 
автомобіля, з дати випуску якого 
пройшло менше 15 років;

• має заборгованість із аліментів.
Також субсидія не призначається, 

якщо площа житла становить більше 
130 кв. метрів для квартири і більше 
230 квадратів для будинку. Якщо сім'я 
не повернула переплату із субсидії за 
попередній період і якщо у сім'ї є борг 
за комуналку понад 340 грн.

18 травня 2021 року відбувся 
брифінг заступника Міністра 
соціальної політики України Ві-
талія Музиченка, що стосувався 
нових умов призначення субси-
дій.

«Принциповим положенням 
нових правил призначення 
житлової субсидії є завершення 
процесу її монетизації, — наго-
лосив Віталій Музиченко. — З 
2019 року було розпочато від-
повідний процес і в минулому 
опалювальному періоді житлова 
субсидія надавалася у грошовій 
формі, але двома різними ме-
ханізмами: готівкові виплати, 
які отримувало майже 95% от-
римувачів субсидії, та грошова 
безготівкова форма, шляхом за-
рахування на рахунок в Ощад-
банку (близько 5 % або 160 тис. 
домогосподарств). І Ощадбанк 
вже проводив розрахунки з під-
приємствами.

З 1 травня 2021 року цей пе-
рехідний процес завершується і 
відповідно, всі субсидії з травня 
будуть розраховуватися і випла-

чуватися громадянам виключно 
у готівковій формі». 

За словами заступника міні-
стра, це дасть можливість гро-
мадянам оперативно управ-
ляти коштами, а після оплати 
житлово-комунальних послуг 
вони зможуть вільно розпоряд-
жатися зекономленими сумами 
субсидій. 

Всі громадяни, які користу-
валися безготівковою субсиді-
єю минулого опалювального 
періоду до грудня поточного 
року (до кінця 2021 р), зможуть 
отримати відповідні кошти. 

Тим громадянам, які мають 
відкриті рахунки в Ощадбанку, 
вже в червні буде проведено 
перерахування цих коштів. Ті, 
хто не має відкритих рахунків 
в Ощадбанку, мають відкрити 
рахунок, після чого вони мати-
муть змогу отримати зеконом-
лені розміри субсидій протя-
гом минулого опалювального 
періоду для їх використання на 
власні потреби.

19 травня Уряд прийняв рішен-
ня щодо уточнення змін в умовах 
призначення житлових субсидій, 
запропонованих Міністерством 
соціальної політики.

Постанова Кабінету Міністрів 
дозволить призначити субсидію 
на наступний період для понад 2,5 
млн домогосподарств автоматич-
но, без особистого звернення. 

Домогосподарствам, у яких 
відсутні критерії, за яких житлова 
субсидія не призначається, перед-
бачено автоматичне перепризна-
чення субсидії.

Рішення про призначення 
житлових субсидій таким домо-
господарствам в автоматичному 
режимі прийматиметься органа-
ми соціального захисту населення 
на підставі інформації Мінфіну за 
результатами проведеної вери-
фікації даних щодо одержувачів 
житлових субсидій (наявність у 
власності житлових приміщень, 
транспортних засобів, депозитних 
рахунків та інше).

Таким чином, призначення 
житлової субсидії на наступний 
період домогосподарствам, які 
отримували житлову субсидію в 
опалювальному сезоні 2020-2021 
років, буде проводитися без звер-
нень громадян, крім домогоспо-
дарств, яким житлова субсидія:

• надавалася у грошовій безго-
тівковій формі (необхідно отри-
мати дані для виплати коштів у 
готівковій формі);

• була призначена за фактичним 
місцем проживання осіб (оренда-
рі житлових приміщень; внутріш-
ньо переміщені особи) (необхід-
но підтвердити місце фактичного 
проживання);

• була призначена без ураху-
вання окремих осіб з числа за-
реєстрованих у житловому при-
міщенні, які не проживають за 
місцем реєстрації (необхідно ак-
туалізувати відомості щодо непро-
живання окремих осіб за місцем 
реєстрації).

Кому призначать субсидію автоматично

Телефон відділу звернень 
04595 5-13-13
Телефон приймальні 
04595 6-47-18
Мобільний телефон
 +380634177549
Вайбер 
+380992398529

Управління соцзахисту 
Бориспільської РДА
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БОРИСПІЛЬСЬКА ОТГ

КОВІД ПІШОВ 
НА НЕСТІЙКЕ 
«ПЕРЕМИР’Я»

Ірина КОСТЕНКО

Кількість хворих зменшилася, 
та зросла тяжкість перебігу. 

Така інформація прозвучала на 
понеділковій плановій нараді у 
Бориспільського міського голови. 
Директор по медичній частині Бо-
риспільської багатопрофільної лі-
карні інтенсивного лікування Юрій 
Пасенченко повідомив, що на сьо-
годні спостерігається спад надхо-
дження хворих до інфекційного 
відділення №2. Так, протягом мину-
лого тижня госпіталізовано 23, ви-
писано 35, померло 9 осіб. Із 85 лі-
жок, відведених для лікування хво-
рих на ковід, зайнято 42. Він наго-
лосив: «Сьогодні ми знаходимося 
на плато кількості хворих на ковід у 
стаціонарі. Але вже після 18 травня 

ми зможемо побачити наслідки Ве-
ликодніх свят (2-4 травня). А от ре-
зультати святкових вихідних 8-10 
травня проявляться до 25 травня. 
Тоді зможемо оцінити динаміку — 
чи буде новий спалах коронавірус-
ної інфекції. Якщо сплеску захворю-
ваності не буде, значить, Бориспо-
лю пощастило. 

Слід наголосити, що сьогодні, 
хоч і госпіталізують менше хворих, 
вони надходять із дуже тяжким пе-
ребігом недуги».

Також Юрій Пасенченко додав, 
що у зв’язку зі зменшенням напли-
ву пацієнтів, кількість ковідних лі-
жок скоротили. Пост у колишньо-
му відділенні неврології тимчасо-
во згорнули. Все обладнання там у 
готовності, при необхідності відді-

лення може запрацювати за ліче-
ні години. 

Директор Бориспільського 
міського центру первинної меди-
ко-санітарної допомоги Євгеній 
Черенок прокоментував ситуацію 
у зоні відповідальності первин-
ної ланки. 

За його словами, станом на 14 
годину 15 травня по Борисполю 
було зареєстровано 1705 актив-
них хворих. За весь період по мі-
сту зареєстровано 7 904 людей, 
які захворіли на ковід, одужало 
— 6 100, активних госпіталізованих 
нині 10 осіб, померло за час панде-
мії 99 людей. З кожним тижнем ак-
тивних хворих стає на 100 осіб мен-
ше. Йде повільне зниження захво-
рюваності. 

НОВІ ВИКЛИКИ 
ДЛЯ ПЕРВИНКИ
Ірина КОСТЕНКО

Триває підготовка до роботи 
первинки Борисполя з амбула-
торіями сіл ОТГ.

Про це повідомив директор 
Бориспільського міського центру 
первинної медико-санітарної до-
помоги Євгеній Черенок. Він за-
значив, що на цьому етапі лікарі 
сільських амбулаторій первинки 
виготовляють електронні ключі. 
Адже усі етапи роботи медиків 
— підписна кампанія, деклара-
ції, виписування електронних ре-
цептів, електронних направлень 
до спеціалістів вторинної та тре-
тинної ланки, — йде через осо-
бистий цифровий електронний 
підпис лікаря. 

Зараз медики сільських амбу-
латорій ще працюють у районно-
му центрі первинної медико-са-
нітарної допомоги — до 28 трав-
ня. З першого червня вони офі-
ційно переходять працювати у 
міську первинку.

Термінового вирішення потре-
бують проблеми інклюзивної до-

ступності сільських амбулаторій. 
У Борисполі ці питання давно ви-
рішені. 

Днями від національної служби 
здоров’я України надійшов лист, 
що до 1 липня треба буде переу-
кладати договір з НЦЗУ. При цьо-
му необхідно буде надавати но-
ві висновки по дотриманню дер-
жавних будівельних норм що-
до інклюзивності. Йдеться про 
оформлення пандусами вхідних 
груп та облаштування туалетів 
для людей з обмеженими мож-
ливостями. Ні одна сільська ам-
булаторія не відповідає цим нор-
мативам.

«Якщо до 1 липня вимоги ін-
клюзивності не будуть викона-
ні, є загроза, що буде дуже важ-
ко підписати договір з НЦЗУ усій 
первинці, — наголосив Євгеній 
Черенок. — Бо міська первинка 
тепер є одним цілим із сільськи-
ми амбулаторіями. Нині триває 
робота над проектами рекон-
струкції, щоб максимально швид-
ко вирішити всі питання».

ВЛАДИСЛАВ 
БАЙЧАС: 

«ОБЛАСТЬ ГОТОВА ДО СПІВПРАЦІ 
З БОРИСПІЛЬСЬКОЮ ГРОМАДОЮ»

 � Бориспільська ОТГ ставить перед собою амбітні плани 
розвитку. Їх регулярно озвучує і міська влада, і депутати. 
Але кожен новий проект — це чималі гроші, яких у бюджеті 
громади не так вже й багато. Де планують взяти кошти 
на розвиток громади, «Вісті» поцікавились у секретаря 
Бориспільської міської ради Владислава Байчаса.

Богдан РАК

— Владиславе Михайловичу, 
як нам відомо, ви зараз часто зу-
стрічаєтеся з керівництвом об-
ласті. Що саме обговорюєте?

— Здебільшого фінансові питан-
ня для реалізації життєво важливих 
проектів у громаді. До речі, спілку-
ємось не лише із обласним керів-
ництвом, а й із Кабінетом Міністрів, 
Офісом Президента. Нещодавно 
обговорювали реконструкцію та 
розширення існуючої об’їзної до-
роги навколо Борисполя: від Бро-
варів на с. Іванків. Наразі вже є по-
передні домовленості про те, що 
витрати на ці роботи будуть закла-
дені до державного бюджету на на-
ступний рік.

— Що ще плануєте і чи виста-
чить у громади коштів на реалі-
зацію всіх проектів?

— Планується будівництво но-
вого лікувального корпусу із по-
логовим відділенням, спортив-
ного комплексу, на який необ-
хідно близько 100 млн гривень. 
Також розширення будинку ди-
тячої та юнацької творчості: хо-
чемо збудувати сучасну будівлю 
із великою сценою. Реконструк-
ція парку культури і відпочин-
ку, будівництво Центру надан-
ня адміністративних послуг то-
що. Крім цих, масштабних, про-
ектів, є чимало інших, не менш 
важливих — дитячі та спортив-
ні майданчики, медамбулаторії, 
дороги, вуличне освітлення. Ли-
ше на реалізацію вищезгаданих 

проектів нам необхідно приблиз-
но півмільярда гривень. А у нас 
бюджет розвитку — близько 80 
мільйонів. Якщо будемо діяти ли-
ше власними силами, це розтяг-
неться на роки. Плануємо навіть 
взяти кредит у банку під невели-
кі відсотки. Тому нам необхідна 
консолідована співпраця з керів-
ництвом області та держави.

— Уже є якісь домовленості?
— Так, є домовленість із голо-

вою Київської обласної держав-
ної адміністрації про співфінансу-
вання будівництва нового корпу-
су лікарні.

— Чи є наразі співпраця між 
об’єднаними громадами Бори-
спільського району? Чи є спіль-
ні проекти?

— Поки немає. Єдине — веде-
мо переговори із Гірською ОТГ 
щодо південної об’їзної дороги. 
Є в нас бачення такої дороги, що 
буде повертати перед аеропор-
том на Мартусівку і виходити 
на трасу біля розв’язки поблизу 
села Іванків. Це перспективний 
проект, який дозволить розван-
тажити місто від транзитного 
транспорту. Також ведемо пере-
мовини між головами ОТГ щодо 
очисних споруд, адже це спільна 
проблема. Наразі консультує-
мось із фахівцями, як краще зро-
бити: чи добудовувати розпоча-
те, чи звести нове за сучасними 
технологіями. Поки що питання 
відкрите.

— Нині міська рада працює, як 
годинник. Як вдалося досягти та-
кого результату?

— Ми дотримуємося принципу, 
що на сесію всі депутати повинні 
йти, вже маючи рішення з того чи 
іншого питання. Сесія не має пере-
творюватись на шоу. Депутати не 
повинні в залі чубитись, адже це 
впливає на загальний результат ро-
боти ради.

Уся основна робота ведеться 
на депутатських комісіях. Вони 
збираються регулярно, ретель-
но вивчають питання. Далі — по-
годжувальна рада. На сесію ви-
носяться лише досконало вивче-
ні питання.

Постійні комісії досить часто три-
вають по кілька годин, роботи бага-
то. Але завдяки такій системі у се-
сійній залі нормальна робоча ат-
мосфера. 

— Були часи, коли на засі-
дання ради часто приходили 
представники громади, аби 
озвучити колективні звернен-
ня. Чому зараз немає такої 
практики?

— Якщо депутати працюють 
на округах, а керівництво міста 
відкрите для звернень грома-
дян, то необхідності у таких ви-
ступах немає. Те, що люди зараз 
не приходять на сесію, свідчить 
про злагоджену роботу всіх гі-
лок влади. Всі питання, що на-
лежать до нашої компетенції, ми 
намагаємось вирішувати в робо-
чому режимі.
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БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ФУТБОЛ:
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ДОСЯГНЕННЯ
Тетяна ХАУХА

Тренерські досягнення 
«Мій вихованець Богдан Михай-

личенко — це моя гордість, — роз-
повідає Олександр Курилко. — Бог-
дан неодноразово викликався у 
збірну України, грав за нашу націо-
нальну команду. Він виграв 3 місце 
в Чемпіонаті України з командою 
«Зоря», а зараз потрапив до коман-
ди «Андерлехт» у Бельгії, де про-
довжує свою професійну кар’єру. 
Також він грав багато за юнацькі 
та молодіжні збірні України. Він за-
ймався в мене з 8-ми років. І його 
перемоги я вважаю своїми тренер-
ськими досягненнями».

Крім цього, у Олександра Ку-
рилка були і командні досягнен-
ня. Його підопічні багато разів ви-
гравали чемпіонати Київської об-
ласті та ставали призерами Ки-
ївської області і по футболу, і по 
футзалу. Вигравали і ставали при-
зерами всеукраїнських та облас-
них турнірів, а два роки тому ви-
грали міжнародний турнір в мі-
сті Албена в Болгарії, де брали 
участь команди з Румунії, Украї-
ни, Болгарії та Білорусі.  

Зараз Олександр Курилко є тре-
нером двох вікових категорій — 
2006 року народження та команди 
2013 року народження.

Юнаки 2006 року народження 
представляють наше місто у вищій 
лізі чемпіонату Київської області, 
де є дуже серйозні конкуренти. Це і 
спортивний інтернат із села Щасли-
ве, і дуже потужна команда «Зміна» 
з Білої Церкви, і команда «Чемпіон» 
із Києва. 

Найсильніші з 
футзалу

Паралельно у нас взимку прохо-
див чемпіонат області  по футзалу. 
Чотири роки тому наша команда 
2006 року народження несподіва-
но для всіх стала чемпіонами, ви-
бороли золото в Обухові. Через два 
роки — стали третіми, бронзови-
ми призерами. А в цьому році бо-

риспільські юні футболісти повер-
нули собі титул найсильнішої ко-
манди Київської області з футзалу.

«Найбільше, звичайно, запам’я-
тався фінал із командою «Зміна» з 
Білої Церкви, яка була нашим од-
вічним і принциповим суперником, 
— розповідає Олександр Курилко. 
— Звичайно, було хвилювання, але 
я був упевнений у своїй команді, 
тому що ми досить гарно підготу-
валися. З 12 ігор у нас були всі пе-
ремоги. І як мінімум половина з них 
була розгромною. Хоча команда з 
Білої Церкви дуже потужна, але ми 
впевнено перемогли своїх супер-
ників».

Тренувальні будні 
Звичайно, є труднощі. Напри-

клад, раніше в місті не було якісних 
полів, де можна проводити матчі чи 
змагання. Зараз у Борисполі у всіх 
школах є поля зі штучним покрит-
тям. І до того ж, ще й велике поле у 
нас з’явилося. Всього цього раніше 
дуже не вистачало, тому наші діти 
раніше були вимушені їхати на тре-
нування і в Київ, і в Щасливе. 

Зараз у нас є поле. І це велика 
можливість для більш професій-
них тренувань, для того, щоб діти 
підвищували свій професійний рі-
вень та майстерність. 

«Тренуватися потрібні кожного 
дня, якщо ти хочеш мати результат, 
— наголошує тренер. — Навіть як-
що у тебе сьогодні немає команд-
них тренувань, треба самому удо-
сконалювати свою майстерність. 
Для дітей оптимальний період для 
тренувань — це півтори години. 
Ми збираємося 4 рази в тиждень. 
А на п’ятий день проводимо гру. 
Це як маленький екзамен. Ось та-
кий тижневий цикл. Потім я як тре-
нер проводжу аналіз гри та скла-
даю план тренувань на наступний 
тиждень, враховуючи всі робочі 
моменти».

Тренерські секрети
Стиль гри нашої команди відріз-

няється від інших. Він технічний та 
агресивний. Це запам’ятовується. 

Таким чином футбол стає неорди-
нарним. У всіх система підготовки 
одна, але класний тренер від гар-
ного відрізняється тим, що є якась 
особливість та власний стиль.

«Зазвичай перед кожною грою 
налаштування різне, тому що пе-
ред грою ти бачиш очі дітей, їх на-
стрій. Якщо в них радість і очі го-
рять, тоді головне — не збити їм та-
ке налаштування. Якщо в когось із 
гравців закралося збентеження, то-
ді їх потрібно заспокоїти, нагадати, 
що вони найкращі, — розповідає 
Олександр Курилко. — Для мене 
головне, щоб діти від гри отрима-
ли задоволення. І, звісно, самовід-
дача спортсменів. Бо без неї нічого 
робити на полі. Я завжди дітям ка-
жу, що можу пробачити все, крім 
відсутності самовіддачі і вогника 
в очах».

На думку Олександра Курилка, 
талановитим дітям тренер не пови-
нен заважати розвиватися. Для то-
го, щоб дитина дійсно розвивалася 
в футболі, вона повинна, як худож-
ник, бути творчою. Бо якщо всі бу-
дуть робити однаково, то не буде 
краси професійного спорту.

Діти повинні поважати тренера, 
прислухатися до порад і при цьо-
му найголовніше — розвиватися як 
особистості, додавати чогось сво-
го, викладатися на всі сто та мати 
спортивний запал. 

Основне — кожен тренер пови-
нен віддавати дітям свою любов. 
Якщо ти любиш дітей, то вже мож-
на бути тренером.

На даний момент Олександр Ку-
рилко має близько 70 вихованців. 
Їх поділено на 4 групи. По дві кож-
ної вікової категорії. Є діти з кра-
щою технічною підготовкою, є 
слабші діти, яким потрібно підтяг-
нутися у заняттях. Тому є ротація 
по групах. Якщо дитина знизила до 
себе вимоги, понизила планку, то 
переходить в групу, де займаються 
слабші діти. 

«Ми ставимо акценти на великий 
футбол. А зимою, звісно, зосередже-
ні на футзалі, оскільки немає можли-
вості через погодні умови займати-
ся повноцінно на стадіоні, — роз-
повідає Олександр Курилко. — Фут-

Олександр Курилко — голова федерації футболу міста Борисполя, 
головний фахівець Бориспільського міського центру спорту та фізич-
ного здоров’я населення та старший тренер футбольного клубу «Фа-
ворит».

Футболом почав займатися з 1 класу у тренера Анатолія Копана у 
Борисполі. Потім займався в селі Щасливому в спортивному інтерна-
ті. Звідти потрапив у футбольний клуб «Борисфен», який базувався у 
Борисполі. Далі кар’єру продовжив у футбольному клубі «Княжа» в 
Щасливому. Потім було «ЦСК» Київ і футбольний клуб «Верес» в м. Рівне. 

Був захисником та центральним опорним півзахисником. Кандидат 
в майстри спорту. Вигравав чемпіонат з командою «Княжа» — 2 лігу 
чемпіонату України для дорослих. Також провів досить багато матчів у 
Першій лізі Чемпіонату України. Паралельно з цим вже майже 20 років 
з перервами, а саме з 18 років, тренує дітей в Борисполі. 

зал — це швидкий та емоційний вид 
спорту. Він проходить у закритих 
приміщеннях. Є збірна України по 
великому футболу, а є окремо збір-
на по футзалу. Ці змагання дуже від-
різняються між собою. І водночас 
дуже схожі. Футзал дуже видовищ-
ний і технічний, швидкий, дуже до-
бре там розвиваються такі якості, які 
потрібні для великого футболу. Це 
і швидкість мислення, і швидкість 
роботи з м’ячом. Як тренер я розви-
ваю гру своїх підопічних і у велико-
му футболі, і у футзалі. Це дозволяє 
дітям рости професійно».

Чемпіони Київської 
області 

Чемпіонат Київської області з 
футзалу серед юнаків 2006-2007 
років народження проходив в 
багатьох залах Київської облас-
ті. Команди були розбиті на зо-
ни за територіальним принци-
пом. Чемпіонат проходив у січні 
та лютому. Спочатку наша коман-
да брала участь у зональних зма-
ганнях. Команди розбилися за те-
риторіальним принципом. Було 
24 команди. І переможці групи 

 � ДОСЬЄ
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БИТВА ДВОРІВ 2021: ВЕСНЯНИЙ КУБОК

Богдан РАК

15-16 травня у Борисполі про-
йшов весняний кубок Битви 
дворів 2021 року. Незважаючи 
на пандемію та карантинні об-
меження, популярний турнір зі-
брав 44 команди. 

Організатори зізнаються, що 
провести цей турнір було досить 
важко. Через тривалі карантинні 
обмеження на підготовку було ма-
ло часу, але варіант відміни турні-
ру навіть не розглядався. Молодь 
чекала на ігри. 

«Готували турнір буквально за 
кілька днів. Ми вдячні всім, хто до-
лучився до організації та прове-
дення ігор. Дякуємо Центру спор-
ту та федерації футболу Борисполя 
за нагороди та суддівську підтрим-
ку. Також вдячні депутату Ігорю Ша-

лімову за премії переможцям», — 
прокоментувала начальник відді-
лу молоді та спорту Вікторія Шевц.

Ігри проходили на стадіоні зі 
штучним покриттям біля ЗОШ 
№8. Два дні на ньому не вщуха-
ли футбольні пристрасті. Турнір 
проходив у чотирьох вікових ка-
тегоріях. Ігри та нагородження 
для кожної категорії проводи-
лись окремо, аби уникнути скуп-
чення людей. 

«Неважливо, яке ви місце зайня-
ли, — ви вже переможці. Адже ви 
перемогли себе і прийшли сюди, 
на ці ігри. Це головне. Головне, що 
вас надихає спорт. Тому успіхів вам 
усім і подальших спортивних досяг-
нень», — привітав переможців та 
призерів депутат міської ради Ігор 
Шалімов.

Переможці змагань
Вікова категорія 
2003 р.н. та старші:
1 місце — «Joker»;
2 місце — команда без назви;
3 місце — «Альта U17».

Вікова категорія 
2004-2005 р.н.:
1 місце — «Небесні циплята»;
2 місце — «Фафнал»;
3 місце — «Олімпік Київ».

Вікова категорія 
2006-2007 р.н.:
1 місце — «Золоті горобці»;
2 місце — «Рарогі»;
3 місце — «Лушпайки».

Вікова категорія 
2008 р.н. та молодші:
1 місце — «Lions»;
2 місце — «Коти»;
3 місце — «Лідер».

АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ» 
З’ЄДНАЄ З МІСТОМ 
ВЕЛОДОРІЖКА
Ірина КОСТЕНКО

Заступник Бориспільського місь-
кого голови Віталій Горкун назвав 
майбутню велодоріжку дорогою 
здоров’я. Він розповів «Вістям» про 
найближчі та віддалені перспекти-
ви реалізації цього проекту.

Керівник повідомив, що сьогод-
ні готується меморандум між Гір-
ською ОТГ, Бориспільською ОТГ і 
ДМА «Бориспіль» щодо будівниц-
тва майбутньої велодоріжки, яка 
йтиме від аеропорту до вулиці Ки-
ївський Шлях — у районі 35 кіло-
метру. Меморандум засвідчувати-
ме, що всі три сторони зацікавле-
ні у реалізації проекту. На сьогод-
ні юристи вивчають можливості 
для його спільного фінансування з 
трьох бюджетів — одного держав-
ного і двох місцевих. Буде виготов-
лено проектну документацію, ви-
значено частку фінансового вкла-
ду для кожного з учасників домов-
леності. 

«Ми вийшли на летовище з ініці-
ативою з’єднати велодоріжкою ае-
ропорт і місто, — розповідає Віта-
лій Горкун. — Аеропорт ідею підтри-
мав, оскільки там уже проводили 
опитування з цього приводу. Дуже 
багато працівників зазначили, що 
вони мріють, щоб аеропорт і місто 
з’єднувала велодоріжка. Тому така 
«дорога здоров’я» обов’язково буде 
побудована. У майбутньому її плану-
ється продовжити вздовж Київсько-
го Шляху — велодоріжка по місту 
буде єдиною для двох зустрічних 
смуг, і йтиме поряд із трасою у на-
прямку від Аеромолу до центра мі-
ста. Велосипедистам не потрібно бу-
де перетинати проїжджу частину». 

Керівник зауважив, що продов-
ження проекту — це перспектива 
майбутнього. Нинішнім ремонтом 
Київського Шляху велодоріжка не 
передбачена. Для неї потрібно бу-
де виготовляти окрему проектну 
документацію.

потрапляли в півфінальний етап. 
«Ми стали переможцями зональ-

них змагань. До нас приїжджали 
команди зі Згурівки та з Броварів. 
Саме з ними змагалися мої підопіч-
ні, — розповідає Олександр. — По-
тім ми потрапили в півфінальний 
етап. Нам пощастило, оскільки зма-
гання пройшли в нашому місті. А це 
дуже допомагає дітям налаштува-
тися на перемогу. В нас є чудовий 
зал з трибунами, де можуть батьки 
вболівати за дітей.

Наші діти добре працювали пів-
року, тому мали гарний резуль-

тат. Вони дуже виросли у своїй 
спортивній майстерності. На пів-
фінальний етап до нас вже при-
їхали дві команди з Білої Церкви 
і одна команда з Обухова. Ми їх 
також перемогли дуже впевне-
но і потрапили в фінальний етап. 
У півфіналі ми зіграли з сильною 
командою «Арсенал» з Білої Цер-
кви».

Раніше дуже часто лише всі біло-
церківські команди доходили до 
фіналу, а наразі наша бориспіль-
ська команда внесла дисгармонію 
в цей тандем і виборола перемо-

гу та стала чемпіонами. Цьогоріч 
у фіналі було три команди з Білої 
Церкви і одна з Борисполя. Ко-
манда Олександра Курилка втру-
тилася в боротьбу за участь в фі-
налі і стала чемпіоном, перемігши 
минулорічного чемпіона команду 
«Зміна». 

«Я дуже пишаюся своїми вихо-
ванцями. Мене переповнювала 
гордість за дітей, за місто, тому що 
я народився в Борисполі і завжди 
мріяв, щоб тут була потужна фут-
больна школа. І розвивався взага-
лі весь спорт. 

Хочу, щоб мої підопічні стали не 
тільки гарними спортсменами, але 
й хорошими людьми. Щоб вони 
знайшли себе в житті. 

Психологія чемпіонів дуже важ-
лива в будь-якому виді спорту. Те, 
що вони стали чемпіонами, для ме-
не як тренера — це апогей багато-
річної праці. 

Як діти вони максималісти і завж-
ди хочуть перемогти. Звичайно, не 
буває без поразок, але ми завж-
ди робимо висновки з кожної гри 
і працюємо для того, щоб перема-
гати», — розповідає Олександр Ку-
рилко. 

Завершення сезону
Зараз через пандемію важко 

утриматися в рамках сезону. На-
разі початок сезону був у вересні, 
як завжди. Але останні два роки у 
зв’язку з карантинними обмежен-
нями, наприклад, минулий сезон 
взагалі не дограли друге коло. Пер-
ше коло грається восени, а друге 

коло — весна і частково червень.
Сезон триває з вересня по чер-

вень. Між цими двома основними 
змаганнями, які є в календарному 
плані, звичайно, ще проводяться 
турніри. Особливо надихають зи-
мові турніри. 

Чемпіонат — це офіційне змаган-
ня, де за кілька місяців проходить 9 
ігор. А на турніри приїздить будь-
яка команда з будь-якого міста. Во-
ни проводяться в стислі терміни, 
наприклад, за 5 днів 5-8 ігор. Такі 
баталії емоційно заряджають. Во-
ни піднімають моральний та бойо-
вий дух всієї команди. На них мож-
на побачити, наскільки гравці гото-
ві до чемпіонату. 

Наразі ми знаходимося на етапі 
завершення футбольного сезону. 
Ймовірно, сезон трішки затягнеть-
ся, але до кінця червня, можливо, 
встигнемо зіграти всі ігри, якщо не 
буде погіршення епідеміологічної 
ситуації в області. 

Найкращі гравці 
команди

На даний момент гарні успіхи 
має Артем Гусол. Дуже талановитий 
хлопець. Є одним із кращих гравців 
Київської області. Він грає на пози-
ції атакувальника та захисника.

Дуже перспективним гравцем є 
також Іван Бєлов. Він опорний на-
півзахисник. Цю позицію в футболі 
можна зрівняти з серцем команди, 
яке розганяє кров по всьому ор-
ганізму. Від гри на цій позиції за-
лежить багато чого. Івана було ви-

знано кращим гравцем чемпіонату 
Київської області. Він отримав наго-
роду як віп-гравець чемпіонату Ки-
ївської області.  

Також приз кращого воротаря 
чемпіонату Київської області має 
Ілля Ремень. Ще варто відзначити 
Родіона Кардаша, лівого захисни-
ка. Дуже прогресує і талановитий 
також ще і Валентин Кавуненко. Ці 
пять гравців склали нашу футзаль-
ну команду і за рахунок них ми ви-
грали чемпіонат із футзалу.

Мрії, виклики та плани
«Моя мрія — щоб у нас у Бори-

сполі була дуже солідна футбольна 
школа з гарною спортивною інф-
раструктурою. Щоб задовольняли-
ся потреби клубу і наші діти могли 
брати участь не тільки у чемпіона-
ті Київської області, а й в чемпіона-
ті України і грати з кращими клуба-
ми нашої країни, — ділиться своїми 
думками Олександр Курилко. — Є 
вища ліга чемпіонату України, і хо-
четься, щоб наші діти виросли до 
цього рівня. Щоб у нас рівень пе-
реріс від аматорського до профе-
сійного футболу. 

А перед командою я завжди 
ставлю найвищі цілі. Я розрахо-
вую на кожного свого гравця, щоб 
щодня вони додавали у своїй май-
стерності. І віддавалися повністю 
футболу. 

І тоді будуть і трофеї, і нагороди. 
Кульмінація цього всього — щоб 
діти мали можливість стати про-
фесійними футболістами. Це моє 
основне завдання як тренера».
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ІЗ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ: Я ОДЯГЛА 
ВІНТАЖНУ БАБУСИНУ СОРОЧКУ

Наталія ДОЛИНА

Я одягла бабусину сорочку, якій 
понад 100 років. Просту, із самот-
каного цупкого полотна,  вишиту 
червоними і чорними нитками, об-
мережану маніжкою. Сорочка збе-
реглася в моїй родині, незважаючи 
на роки і усе пережите. 

Моя бабуся Степанида Дмитрів-
на була родом зі Слобожанщини. 
Виросла в багатодітній родині, де 
було 11 дітей, а вона — найстар-
ша. Школу закінчити не вдалося, 
але вона чудово малювала, ліпи-
ла з глини, шила і вишивала, ма-
ла хорошу пам'ять і відчуття сло-
ва. Все, що розповідала мені, коли 
я була маленькою, пам'ятаю досі. 
А ще вона гарно співала. Розпові-
дала мені про все: про життя і лю-
дей. Під час Великої Вітчизняної 
війни бабуся втратила на фрон-
ті чоловіка, самотужки виховала 
двох дітей.

Одягнувши  стару сорочку, я ні-

би знову перенеслася в дитинство, 
згадала, як все було: те маленьке 
українське село, де текла річка, на 
берегах якої верби стояли, схилив-
ши гілля у воду, та широкі луки за 
хатами — зелені-зелені.

У Бориспільському історичному 
музеї є експозиція, біля якої завжди 
багато відвідувачів. Сільська хата, де 
баба дістає рогачем з печі горщок з 
їжею, а дід щось лагодить. Свого ді-
да я не знала, але все інше в експо-
зиції — точнісінько таке, як я бачила 
в дитинстві. Бабуся жила в хаті, кри-
тій соломою. На свята мазала гли-
ною долівку, білила грубку. На Трій-
цю, яку називала Зелена неділя, ми 
з нею рвали свіжу траву і стелили її 
на підлогу. У бабусі був невеличкий 
город. Пам'ятаю, як вона з великих 
жовтих огірків робила мені іграшки 
— корів і коней, а з кукурудзи — ля-
льок, вчила заплітати їм коси.

Зараз все змінилося: і село, і від-
чуття… Давно пішла з життя бабу-

ся. А пам'ять про неї жива, як і ця со-
рочка. Нещодавно я одягла її впер-
ше в житті — і  відчула себе тією 
дівчинкою... І зрозуміла, яку вели-
чезну позитивну енергетику, навіть 
через десятиліття, несе справжнє 
національне вбрання, а особливо 
— родинне.

Про День вишиванки зараз пи-
шуть багато і різного. Генетичний 
код нації, ще щось пафосне. На 
мою думку, все значно простіше і 
складніше одночасно. Це пам'ять 
про предків і зв'язок поколінь. На-
каз нам, нащадкам, зберегти річки 
і ліси, відновити села, і не згубити 
свої душі, не розвіятися по світу, а 
гуртуватися. Навчитися працюва-
ти на землі так, як працювали во-
ни. Пам'ятати, а не переписувати 
українську історію. Які ми станемо 
і що залишимо — залежить від нас 
усіх: хто не цурається вишиванки, і 
тих, хто ще не відчув їхній сакраль-
ний зміст.

БОРИСПІЛЬ ЗАКУПИТЬ 30 СОСЕН 
ДЛЯ ВИСАДКИ БІЛЯ НОВОГО ДИТСАДКА

Хвойні крупномірні дерева (со-
сни) у кількості 30 одиниць пла-
нує закупити офіційний Бориспіль 
в особі головного управління жит-
лово-комунального господарства. 
Інформація про це розміщена в 
електронній системі закупівель 
Прозорро. Прийом пропозицій 
розпочався 13 травня і триватиме 
до 29 травня поточного року. На 
хвойні планується витратити 240 
тис. грн. 

Відповідно до оприлюдненої тен-
дерної документації розсадниць-
ка продукція має бути доставлена 
до 30 червня за адресою вул. Во-
лодимира Момота, 46, де завершу-
ється будівництво нового дошкіль-
ного закладу «Казка». Висадження 
дерев (усі вони мають бути висо-
тою від 5 до 6 метрів) здійснювати-
меться за рахунок та силами пере-
можця тендеру. 

НА ВУЛИЦІ ШЕВЧЕНКА ПОБУДУЮТЬ 
СИСТЕМУ ВОДОПОНИЖЕННЯ 
ЗА 1,5 МІЛЬЙОНИ

Оголошено тендери на виконан-
ня будівельних робіт із водопони-
ження на вул. Шевченка у Бори-
сполі.

Передбачається, що відповідні 
роботи проводитимуться на двох 
відрізках дороги: на перехресті ву-
лиць Шевченка та Чернігівська (на 

це передбачено виділити 851546 
грн) та на перехресті вулиць Шев-
ченка та Тургенєва (на 639515 грн). 

Тендер оголошується вдруге. 
Єдиний учасник попереднього тен-
деру, що відбувся у квітні, — ТОВ 
«Стартбуд» — був дискваліфікова-
ним.  

ВЕЛИКИЙ РОЗПРОДАЖ: КРІМ 
ПОЛІКЛІНІКИ, ВОРОНЬКІВСЬКА 
СІЛЬРАДА ВИРІШИЛА ПРОДАТИ 
ПОЛОВИНУ ДИТСАДКА, БУДИНОК 
КУЛЬТУРИ ТА БІБЛІОТЕКУ

Нещодавня історія із будів-
лею колишньої дитячої поліклі-
ніки м. Бориспіль на вул. Гоголя, 2, 
яку виставили на продаж, отрима-
ла продовження. 

Виявилось, що це не єдиний 
«непотрібний» об’єкт нерухомо-
сті, якого вирішив позбутися влас-
ник — Вороньківська сільська ра-
да. Так, відповідно до оприлюдне-
ного у мережі Фейсбук документа 
(додатка до рішення Вороньків-
ської сільської ради від 19 березня 
2021 р.), відчуженню також підля-
гає ціла низка об’єктів комунальної 
власності соціального призначен-
ня. Серед них, крім поліклінічного 
відділення, половина дитячого сад-
ка, будинок побуту та бібліотека у 

с. Вороньків, будівля медичної ам-
булаторії у с. Старе, будинок куль-
тури у с. Жереб’ятин, багатоквар-
тирний недобудований будинок 
у Сошникові та трансформаторна 
підстанція у Старому. Цільове при-
значення усіх об’єктів, крім житло-
вого будинку та ТП — приміщення 
вільного призначення, тобто теоре-
тично після продажу там може бу-
ти розміщено що завгодно — від 
офісів до ресторану чи нічного клу-
бу. Планується, що всі перелічені 
об’єкти будуть продані протягом 
2021-2022 рр. Відповідно до вимог 
чинного законодавства, інформа-
ція про продаж об’єктів буде розмі-
щена в електронній торговій систе-
мі «Прозорро. Продажі».

20 травня 
День 
вишиванки
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ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ УЧАСТЬ В 

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ
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ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

Заява про наміри
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО РЖИЩІВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ЛІСГОСП (ДП «РЖИЩІВ-

СЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ЛІСГОСП»), що знаходиться за адресою: 08363, Київська обл., Во-
роньківська ОТГ, Бориспільський р-н, с. Сошників, вул. Іванова, 144, повідомляє про 
намір отримання дозволу на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин.

Основним напрямком та предметом діяльності ДП «РЖИЩІВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 
ЛІСГОСП» є лісництво та інша діяльність у лісовому господарстві, лісозаготівля, 
лісопильне та стругальне виробництво, виробництво дерев’яної тари. Основними 
джерелами забруднення є котли опалення приміщень, цех деревообробки, дизель-
генератор та склад ПММ. У процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря 
виділяються такі забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в 
перерахунку на діоксид азоту – 0,078953 т/рік, оксиди вуглецю – 0,484535 т/рік, 
діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,014634 т/
рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за 
складом – 0,9575035 т/рік, метан – 0,004828 т/рік, вуглецю діоксид – 27,256741 т/рік, 
азоту(1) оксид [N2O] – 0,003862 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 
0,193391 т/рік. Сумарні валові викиди становлять 28,99445 т/рік.

Планується розробка документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для 
отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаці-
онарними джерелами.

Усі викиди знаходяться у межах допустимих норм, перевищення санітарних норм 
на межі санітарно-захисної зони не виявлено.

Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян із даного питання 
проводить Бориспільська РДА протягом 30 календарних днів із дати публікації 
оголошення за адресою: 08300, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 74, тел. (04595) 
6-14-38, е-mail: zvern@raybori.gov.ua.
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ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 2.45 Земля, наближена до неба
6.30 М/ф "Хто в лісі хазяїн?"
6.40 М/ф "Ходить Гарбуз по городу"
6.50 М/ф "Історія про дівчинку, яка 

наступила на хліб"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.40, 2.00, 5.10 Новини
7.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія. Головне
9.30, 16.30 Т/с "Гордість" (12+)
11.25 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.35, 0.15, 2.35, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
17.25 Наші гроші
18.55 "Боротьба за виживання"
19.55 "Супер - чуття"
21.55, 0.25, 5.55 Спорт. Аспект
22.00, 1.00 Т/с "Загадковий Доктор 

Блейк" (16+)
23.05 #@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
0.30 "Підводний всесвіт"
3.15 Енеїда
4.05 Д/ф "Вибір"

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"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
18.30 "Вражаючі історії ТСН"
20.45, 21.50 Комедія "Свати"
22.55 Комедія "Байки Мітяя"
0.35 Комедія "Тато Ден"
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 Т/с "Прекрасна Рані" (16+)
14.30, 15.30 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 4.05 "Стосується кожного"

20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.50 Т/с "СБУ. Спецоперація"
1.50 Х/ф "Рудий пес" (16+)
3.10 Т/с "Голос янгола" (12+)
4.55 "Телемагазин"

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

Сьогодні
9.00 Зірковий шлях. Новий сезон
10.10 Місія: краса
12.20 Реальна містика. Новий сезон
14.25, 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" 13, 14 с. (12+)
23.10 Т/с "Чужі рідні" 5, 6 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Чужі рідні" (12+)
3.50 Реальна містика

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!

4.25 Служба розшуку дітей
4.30 Факти
4.50, 13.20, 16.15 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, 21.20 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
16.45 Х/ф "Цар скорпіонів-4: У пошуках 

влади" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт Прем’єра
22.35 Т/с "Схованки" (16+)
1.25 Секретний фронт
3.00 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
5.00 "Абзац!"
6.00, 7.30 "Kids time"
6.05 "М/с Том и Джерри"
7.35 "Орел і решка"
8.30 Т/с "Надприродне" (16+)
11.15 Х/ф "Школа Авалон"
13.05 "У кого більше?" (12+)
14.55, 19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Війна Богів" (16+)

23.10 Х/ф "Скаути проти зомбі" (18+)
1.00 Т/с "Шлях чарівника"
2.35 "Служба розшуку дітей"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.55 Т/с "Комісар Рекс"
10.35 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
13.25, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
15.50, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "Один за всіх" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Невірна" (12+)
23.00 Т/с "Та, що бачить завтра" (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.25 "Будьте здоровi"
7.50, 17.00, 3.25 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.45 "Свідок"
9.00 Х/ф "Чудо в краю забуття"
11.00, 13.00, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.55 "Легенди карного розшуку"
17.50 "Вартість життя"
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "Нічний патруль"
1.25 "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 
"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 Одна година з Андрієм Сайчуком
19.00 "Велика середа"
22.00 "Прямий" контакт"
23.00 "Новини від Христини"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 2.45 Земля, наближена до неба
6.30 М/ф "Лис І Дрізд"
6.40 М/ф "Найголовніший горобець"
6.50 М/ф "Чарівні окуляри"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.40, 2.00, 5.10 Новини
7.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія. Головне
9.30, 16.30 Т/с "Гордість" (12+)
11.25 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.35, 0.15, 2.35, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
17.25 Схеми. Корупція в деталях
18.55 "Боротьба за виживання"
19.55 "Супер - чуття"
21.55, 0.25, 5.05, 5.55 Спорт. Аспект
22.00, 1.00 Т/с "Загадковий Доктор 

Блейк" (16+)
23.05 Наші гроші
0.30 "Підводний всесвіт"
3.00 Енеїда
3.50 Спепроєкт Аеропорт. Перший штурм

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"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
18.30 "Вражаючі історії ТСН"
20.45, 21.50 Комедія "Свати"
22.55 Комедія "Байки Мітяя"
0.30 Комедія "Тато Ден"
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 Т/с "Прекрасна Рані" (16+)
14.30, 15.30 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особливий випадок"

18.00, 19.00, 4.05 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.50 Т/с "СБУ. Спецоперація"
1.45 Х/ф "Бойовий гіпноз проти кіз" (16+)

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
10.10 Місія: краса
12.20 Реальна містика. Новий сезон
14.25, 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" 11, 12 с. (12+)
23.10 Т/с "Чужі рідні" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Чужі рідні" 3, 4 с. (12+)
3.50 Реальна містика

ICTV.
4.15 Скарб нації

4.25 Еврика!
4.30 Факти
4.50, 13.30, 16.15 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+)
11.55, 13.15, 21.20 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
16.45 Х/ф "Цар скорпіонів-3: Книга 

мертвих" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Громадянська оборона Прем’єра
22.30 Т/с "Схованки" (16+)
1.20 Громадянська оборона
3.00 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
5.00 "Абзац!"
6.00, 7.30 "Kids time"
6.05 М/ф "Як спіймати перо Жар-Птиці"
7.35 "Орел і решка"
8.30 Т/с "Надприродне" (16+)
9.30 Х/ф "Інтерстелар" (16+)
13.10 "У кого більше?" (12+)

15.10 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Де логіка?" (12+)
20.00 "Improv Live Show" (12+)
21.00 Х/ф "Останні лицарі" (16+)
23.10 Х/ф "Відьми з Сугаррамурді" (18+)
1.35 Т/с "Шлях чарівника"
3.00 "Зона ночі"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
6.40 Т/с "Комісар Рекс"
10.25 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
13.25, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
15.45, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "Таємниці ДНК" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Невірна" (12+)
23.00 Т/с "Та, що бачить завтра" (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.20 "Таємниці світу"
6.55 "Свідок. Агенти"
7.55, 17.00, 3.00 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.25 "Свідок"

9.00 Х/ф "Доживемо до понеділка"
11.00, 13.00, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.40 "Легенди карного розшуку"
17.50 "Будьте здоровi"
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "Республіка ШКІД"
1.25 "Легенди бандитської Одеси"
3.15 "Речовий доказ"
3.55 "Правда життя"

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,  26 травня

UA: ПЕРШИЙ.
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 0.05, 2.30, 5.25 

Новини
15.10, 21.25, 0.30, 3.00, 5.50 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Т/с "Гордість" (12+)
17.25 "Дикі тварини"
18.55 "Боротьба за виживання"
19.55 "Супер - чуття"
21.35 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
0.40 "Супер-чуття"
1.10 Т/с "Імперія" (16+)
3.05 Невідомі Карпати
3.35 Енеїда
4.25 Д/ф "Сходи Якова"
5.20 Спорт. Аспект

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

10.15, 3.40, 5.35 "Життя відомих людей"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
18.30 "Вражаючі історії ТСН"
20.45, 21.45 Комедія "Свати"
22.50 Комедія "Байки мітяя"
0.05 Комедія "Тато Ден"

ІНТЕР.
3.40 Х/ф "Поїзд поза розкладом"
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"
10.05, 18.00, 19.00, 4.10 "Стосується 

кожного"
12.25 Х/ф "Скупий" (12+)
14.10 Х/ф "Весільний переполох"
16.10 "Жди меня. Україна"

20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.50 Т/с "СБУ. Спецоперація"
1.50 Х/ф "Золото Флінна" (16+)
3.20 Т/с "Голос янгола" (12+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.30 Т/с "Принцеса-жабка" (12+)
11.10, 4.00 Реальна містика
14.25, 15.30, 4.40 Т/с "Жіночий лікар 5" 

(16+)
15.00 Сьогодні Сегодня
17.00 Т/с "Філін 2" (16+)
19.00, 23.00, 3.10 Сьогодні
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Врятувати Віру" 9, 10 с. (12+)
23.10 Т/с "Про що не розкаже річка" 1, 2 

с.
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Про що не розкаже річка"

ICTV.
4.40 Скарб нації
4.50 Еврика!
4.55 Служба розшуку дітей

5.00, 11.50, 13.15 Громадянська оборона
6.45 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.10, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05 Анти-зомбі
11.00 Секретний фронт
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.15 Х/ф "Цар скорпіонів"
16.30 Х/ф "Цар скорпіонів-2: Сходження 

воїна" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.05, 21.25 Х/ф "Відшкодування збитків" 

(16+)
22.40 Свобода слова
0.00 Х/ф "Відступники" (16+)
2.25 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
5.00 Профілактика
6.00, 7.30 "Kids time"
6.05 "Мультфильми"
7.35 "Орел і решка"
8.30 Т/с "Надприродне" (16+)
11.25 М/ф "Три богатирі та Шамаханська 

цариця" (16+)

13.00 М/ф "Три богатирі на далеких 
берегах" (16+)

14.30 Х/ф "Людина-мураха" (16+)
16.45 Х/ф "Людина-мураха та Оса" (12+)
19.00 "Аферисти в сітях" (16+)
21.00 Х/ф "Три мушкетери" (16+)
23.05 Х/ф "Школа Авалон"
1.00 Х/ф "Ефект Лазаря" (16+)
2.30 "Служба розшуку дітей"
2.35 "Зона ночі"

СТБ.
6.00 Т/с "Коли ми вдома"
6.40 Т/с "Комісар Рекс"
10.30 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
13.25, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
15.50, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "Детектор брехні" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Невірна" (12+)
23.00 Т/с "Та, що бачить завтра" (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
5.45 Х/ф "Порт"

7.25, 17.00, 2.55 "Випадковий свідок"
7.40 Х/ф "Інтердівчинка" (16+)
10.35, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 2.25 "Свідок"
13.00 Х/ф "Право на вбивство" (16+)
14.55 "Легенди карного розшуку"
17.50 "Таємниці світу"
18.20 "Свідок. Агенти"
22.50 Х/ф "Брехня та ілюзії" (16+)
0.40 Х/ф "Вулиці крові" (18+)
3.35 "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, 24 травня

ВІВТОРОК,  25 травня
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ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 2.50 Земля, наближена до неба
6.30 М/ф "Черевички"
6.40 М/ф "Як їжачок шубку міняв"
6.50 М/ф "Нікудишко"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.40, 2.00, 5.10 Новини
7.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія. Головне
9.30, 16.30 Т/с "Гордість" (12+)
11.25 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.35, 0.15, 2.35, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
17.25 #@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
18.55 "Боротьба за виживання"
19.55 "Супер - чуття"
21.55, 0.25, 2.45, 5.05, 5.55 Спорт. Аспект
22.00, 1.00 Т/с "Загадковий Доктор 

Блейк" (16+)
23.05 Схеми. Корупція в деталях
0.30 "Підводний всесвіт"
3.15 Енеїда

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, 4.20 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
18.30 "Вражаючі історії ТСН"
20.35 "Чистоnews 2021"
20.40 Комедія "Свати"
21.45 "Право на владу 2021"
0.45 Комедія "Тато Ден"
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 Т/с "Прекрасна Рані" (16+)
14.30, 15.30 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 4.10 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.50 Т/с "СБУ. Спецоперація"
2.00 Х/ф "Бобер" (16+)
3.20 Т/с "Голос янгола" (12+)
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях. Новий сезон
10.10 Місія: краса
12.20 Реальна містика. Новий сезон
14.25, 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" 13, 14 с. (12+)
23.10 Слідами
23.50, 2.15 Т/с "Білі троянди надії" (16+)
1.45 Телемагазин

ICTV.
4.15 Скарб нації
4.25 Еврика!
4.30 Факти
4.50, 13.25, 16.15 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, 21.20 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
16.50 Т/с "Цар скорпіонів-5: Книга Душ". 

"Розтин покаже"
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Анти-зомбі Прем’єра
22.35 Т/с "Схованки" (16+)
0.35 Х/ф "Вбити Гюнтера" (16+)
2.05 Анти-зомбі
3.00 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
5.00 "Абзац!"
6.00, 7.30 "Kids time"

6.05 "М/с Том и Джерри"
7.35 "Орел і решка"
8.30 Т/с "Надприродне" (16+)
10.55 Х/ф "Три мушкетери" (16+)
13.00 "У кого більше?" (12+)
15.00, 19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Вікінги" (16+)
23.00 Х/ф "Каблучка Намейса" (16+)
1.25 "Вар'яти" (12+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
7.00 Т/с "Комісар Рекс"
10.35 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
13.25, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
15.45, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "Один за всіх" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Невірна" (12+)
23.00 Т/с "Та, що бачить завтра" (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.20 "Вартість життя"

7.50, 17.00, 3.15 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.50 "Свідок"
9.00 Х/ф "Нічний патруль"
11.00, 13.00, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
14.50 "Легенди карного розшуку"
17.50, 4.00 "Правда життя"
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "Загадка Ендхауза"

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"
21.30 "WATCHDOGS"
22.00 "Прямий" контакт"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 2.50 Земля, наближена до неба
6.30 М/ф "Бегемот та Сонце"
6.40 М/ф "Братик Кролик та Братик Лис"
6.50 М/ф "Будиночок для Равлика"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.40, 2.00, 5.10 Новини
7.05, 8.05, 9.05 Суспільна студія. Головне
9.30, 16.30 Т/с "Гордість" (12+)
11.25 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.35, 0.15, 2.35, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
17.25, 0.30 Перша шпальта
18.55 "Боротьба за виживання"
19.55 "Супер - чуття"
20.25 "Світ дикої природи"
21.55, 0.25, 2.45, 5.05, 5.55 Спорт. Аспект
22.00, 1.00 Т/с "Загадковий Доктор 

Блейк" (16+)
23.05 #ВУКРАЇНІ
3.15 "Зворотний відлік"

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"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
18.30 "Вражаючі історії ТСН"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 Комедія "Джентльмени удачі"
22.10 "#Гуднайтклаб 2021"
22.50 Х/ф "Ковбої проти прибульців"
1.10 Комедія "Усі в захваті від Мері"
3.10 "Розсміши коміка"
5.15 "Світське життя. 2021"
6.05 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.25, 23.50 "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 Т/с "Прекрасна Рані" (16+)
14.30, 15.30, 1.30 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "007: Казино Рояль" (16+)
3.05 "Жди меня. Україна"
4.20 "Орел і Решка. Дива світу"
5.10 "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
10.40 Місія: краса
12.50, 15.30 Т/с "Доньки" (12+)
17.00 Т/с "Філін 2" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "Повернення до себе" 1, 2 с. 

(16+)
1.45 Телемагазин

ICTV.
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 1.05 Факти
4.50, 13.25, 16.15 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 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
16.40 Х/ф "Відшкодування збитків" (16+)
18.45 Факти. Вечір
20.05 Дизель-шоу (12+)
22.50 "На трьох-10" Прем’єра (16+)
23.50 "На трьох" (16+)
1.30 Х/ф "Спаун" (18+)
3.20 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
5.00 "Абзац!"
6.00, 7.30 "Kids time"
6.05 "М/с Том и Джерри"

7.35 "Орел і решка"
8.30 Т/с "Надприродне" (16+)
11.50 "Хто проти блондинок?" (12+)
13.40 "Аферисти в сітях" (16+)
15.35 "Де логіка?" (12+)
16.40 Х/ф "П'ята хвиля" (16+)
18.50 Х/ф "47 ронінів" (16+)
21.00 Х/ф "Я, Франкенштейн" (16+)
22.50 Х/ф "Привид будинку на пагорбі" 

(16+)
1.00 "Вар'яти" (12+)
2.20 "Служба розшуку дітей"

СТБ.
5.25 Т/с "Кафе на Садовій" (12+)
9.10, 19.00, 22.45 "Холостяк" (12+)
13.00, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
23.50 "Детектор брехні" (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.20, 4.00 "Правда життя"
7.50, 3.15 "Випадковий свідок"

8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.45 "Свідок"
9.00 Х/ф "Загадка Ендхауза"
11.00, 13.00, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
15.00 Х/ф "Без права на провал"
17.00 Х/ф "Командир щасливої "Щуки" 

(12+)
21.30 "Мир чи війна"
23.30 Х/ф "Зухвалість"
1.25 "Легенди бандитської Одеси"

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

13.00, 14.00, 15.00, 17.00 
"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"
18.00 "П'ята колонка"
18.30 "Влада хохотала"
19.00 "Ехо України"
22.00 "Міністерство правди"
22.30 "Запорєбрик NEWS"

UA: ПЕРШИЙ.
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.05, 1.30, 3.30, 

5.35 Новини
7.10 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.30 М/ф "Як Петрик П'яточкін слоників 

рахував"
7.40 М/ф "Як козаки у хокей грали"
8.05 "Дикуни. Дикі забави в зоопарку 

Сан-Дієго"
9.05 Візуальний код
9.35, 3.00 #ВУКРАЇНІ
10.05, 0.30 Спецпроєкт "Хвиля"
11.00 "Гори — Життя над хмарами"
12.05 Х/ф "Літо в місті" (12+)
13.45 "Боротьба за виживання"
14.10, 17.05 Міста та містечка
14.25 Телепродаж
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.05 Концерт. Іво Бобул
17.45 Х/ф "Іосиф Прекрасний. Намісник 

фараона" 2 с.

19.30 Х/ф "Ярослав Мудрий" 1 с.
21.25 Х/ф "Ярослав Мудрий" 2 с.
23.00 Д/ф "Хто створив Змієві Вали?"
1.55 Д/ф "Три Івани"

КАНАЛ "1+1".
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
14.00, 15.05, 16.10, 17.15 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, 0.20 "Світське життя. 2021"

ІНТЕР.
6.55 "Слово Предстоятеля"
7.00 Х/ф "Фантоцці йде на пенсію"

9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочі"
12.00 Х/ф "Підкидьок"
13.20 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса та 

доктора Ватсона. Знайомство"
16.00 Т/с "Не жіноча робота" (12+)
20.00 "Подробиці"
20.30 "Місце зустрічі"
22.10 Д/п "Булгаков. Великий киянин" 

Прем’єра
23.10 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса та 

доктора Ватсона. Скарби Агри"
2.05 Х/ф "Інспектор карного розшуку"
3.30 "Орел і Решка. Дива світу"

КАНАЛ "Україна".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.25, 1.00, 2.15 Реальна містика
9.00 Прем'єра! Всюди люди. Панама
10.00 Прем'єра! Всюди люди. Домінікана
11.10 Т/с "Опікун" (12+)
15.20 Т/с "Таємниця Марії" 1, 4 с. (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Таємниця Марії" (12+)

ICTV.
5.15 Факти
5.40 Громадянська оборона
6.30 Анти-зомбі
7.20 Х/ф "Цар скорпіонів-3: Книга 

мертвих" (16+)
9.25 Х/ф "Цар скорпіонів-4: У пошуках 

влади" (16+)
11.20, 13.00 Х/ф "Цар скорпіонів-5: Книга 

Душ" (16+)
12.45 Факти. День
13.30 Т/с "Пес" (16+)
16.30 Х/ф "Планета мавп" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Повстання планети мавп" 

(12+)
21.05 Х/ф "Світанок планети мавп" (16+)
23.35 Х/ф "Петля часу" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
8.10, 10.00 "Kids time"
8.15 М/ф "Тримай хвилю"

10.05 "Орел і решка. Чудеса світу."
11.00 "Орел і решка"
14.05 М/ф "Бебі бос"
16.00 М/ф "Іван Царевич і Сірий Вовк" 

(16+)
17.45 М/ф "Іван Царевич і Сірий Вовк 2" 

(16+)
19.00 Х/ф "Веном" (16+)
21.00 Х/ф "Перший месник" (16+)
23.35 Х/ф "Вен Вайлдер - король вечірок" 

(16+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
6.05, 10.50 Т/с "Невірна" (12+)
7.55 "Неймовірна правда про зірок"
17.00 "Хата на тата" (12+)
19.00 "МастерШеф Професіонали" (12+)
21.50 "СуперМама" (12+)

НТН.
6.00 Х/ф "Гу-га"
8.35 Х/ф "Протистояння"
12.35, 2.45 "Випадковий свідок"

13.50 Т/с "Смерть у раю" (16+)
18.05 "Переломні 80-ті"
19.00, 2.15 "Свідок"
19.30 Х/ф "Формула кохання"
21.15 Х/ф "Жандарм і жандарметки"
23.15 Х/ф "Перегони" (18+)
1.10 "Таємниці кримінального світу"

ПРЯМИЙ.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 "Репортер". Новини
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 Д/ф
17.00 "Не наша Russia"
18.00 "Анатомія тижня"
20.30 "Війна за незалежність"
21.00 "Прямий доказ"
21.30 "Влада хохотала"
22.00 "THE WEEK"
23.00 "Вата-шоу"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.55 Енеїда
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.05, 1.30, 3.30, 

5.35 Новини
7.10 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.30 М/ф "Козлик та його горе"
7.40 М/ф "Як козаки інопланетян 

зустрічали"
8.20, 19.10 "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, 22.00 Ті, що змінили світ
14.30 Телепродаж
15.05 Країна пісень
16.05 Концерт. Арсен Мірзоян
17.10 Концерт. Дмитро та Назарій 

Яремчуки

18.20 "Хижаки підводного світу"
19.50 Пишемо історію
21.25 Дорога до Токіо
23.00 #@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
23.30 "Світ дикої природи"
0.30 Спецпроєкт "Шлях"
1.55 Д/ф "Норильське повстання" (16+)
2.55, 5.30 Спорт. Аспект
3.00 #ВУКРАЇНІ
5.00 Невідомі Карпати

КАНАЛ "1+1".
7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45, 10.55 "Мандруй україною з Дмитром 

Комаровим"
12.05 "Світ навиворіт - 12 Пакистан"
13.15, 3.20 "Світ навиворіт"
18.15 "Українські сенсації 2021"

19.30 "ТСН-тиждень"
21.00 Х/ф "Халк"
23.50 Комедія "Джентльмени удачі"

ІНТЕР.
6.15 Х/ф "Фантоцці бере реванш"
8.00 "уДачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 11.00, 12.00 "Інше життя"
12.45 "Вещдок. Опережая время"
17.10 Х/ф "007: Казино Рояль" (16+)
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Пригоди шерлока Холмса та 

доктора Ватсона. Знайомство"
0.40 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса та 

доктора Ватсона. Скарби Агри"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.40 Сьогодні
6.50 Реальная містика
8.15 Т/с "Врятувати Віру" (12+)
17.00 Т/с "Хіба можна мріяти про більше" 

1, 2 с. (12+)

19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 
Панютою

21.00 Т/с "Хіба можна мріяти про більше" 
(12+)

23.00, 2.15 Т/с "Провінціалка" (12+)
1.45 Телемагазин

ICTV.
6.20 Не дай себе обдурити
8.10 Анти-зомбі
9.00 Секретний фронт
10.00 Громадянська оборона
10.55 Т/с "Пес" (16+)
11.55, 13.00 Х/ф "Планета мавп" (16+)
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф "Повстання планети мавп" 

(12+)
16.20 Х/ф "Світанок планети мавп" (16+)
18.45 Факти тижня
20.35 Х/ф "Війна за планету мавп" (12+)
23.20 Х/ф "Сікаріо-2: Проти всіх" (16+)
1.35 Т/с "Таємні двері" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
5.30, 0.55 "Вар'яти" (12+)
6.20 "Таємний агент"
7.40, 9.40 "Kids time"
7.45 М/ф "Бебі бос"
9.45 Х/ф "Останні лицарі" (16+)
11.45 Х/ф "Вікінги" (16+)
13.45 Х/ф "47 ронінів" (16+)
15.50 Х/ф "Перший месник" (16+)
18.10 Х/ф "Перший месник: Друга війна" 

(16+)
21.00 Х/ф "Перший месник: 

Протистояння" (12+)
0.00 "Improv Live Show" (12+)

СТБ.
8.50 Х/ф "Три плюс два"
10.25 "МастерШеф Професіонали" (12+)
13.15 "Хата на тата" (12+)
15.10 "СуперМама" (12+)
19.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.00 "Один за всіх" (16+)
23.10 "Таємниці ДНК" (16+)

НТН.
9.20 Т/с "Смерть у раю" (16+)
13.35 Х/ф "Жандарм і жандарметки"
15.35 Х/ф "Формула кохання"
17.15 Х/ф "Чорна стріла"
19.00 Х/ф "Йшов четвертий рік війни..."
20.40 Х/ф "Мерседес" тікає від погоні"
22.15 Х/ф "Прямий контакт" (16+)

ПРЯМИЙ.
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"
22.00 "Влада хохотала"
22.30 "Щасливий день з політиком"

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

ЧЕТВЕР,  27 травня

П'ЯТНИЦЯ,  28 травня

СУБОТА,  29 травня

НЕДІЛЯ,  30 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

Дружби Народів вул., 5 соток, світло, 20Х25, 
123750 грн.. Тел.: 0 67 4503318.

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 в м. Бориспіль Тел.: 
0 67 4040137.

Земельну ділянку у власника від 4 до 20 соток під 
будівництво в м. Бориспіль, або до 20 км. від Киє-
ва. Тел.: 0 67 4040137.

96028 | 4 | Земельну ділянку у власника від 4 до 
20 соток під будівництво в м. Бориспіль. Тел.: 0 67 
4040137.

Земельну ділянку у власника від 5 до 10 соток в м. 
Бориспіль, або 20 км. від Києва. Тел.: 0 67 4040137.

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

Земельну ділянку у власника. Тел.: 0 67 4503318.

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 від 5 
соток. 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

Будинок, недалеко від центру, 1 кімната, с/в та ду-
шова в будинку, 4500 грн. Тел.: 0 67 4503318.

Гараж, В.Момота вул., кооп. «Авіатор», на не-
обмежений час. Тел.: 0 63 5677392.
Кімнату в будинку, центр (біля Фори), 1500 грн. 
Тел.: 0 67 4503318.

Оренда автозупинки під магазин - 14 кв.м, 
р-н ТЦ «Золоте Руно». Тел.: 0 67 3688909, 0 
67 5017077.
Приміщення в оренду, ТЦ «Гранат», під са-
лон сувенірів, квіти, мобільний зв'язок, кан-
цтовари, магазин промтоварів. Тел.: 0 67 
3688909, 0 67 2097721. 

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.

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
ІНЖЕНЕРА-ЕНЕРГЕТИКА
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УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.
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ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль
Vianor, м. Бориспіль, запрошує на роботу офіці-
анта, шиномонтажників, автослюсарів, автомий-
ників. Тел.: 0 50 8301404, 0 97 8538218.

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.

Відкриті вакансії прибиральників, з/п 7000 грн, 
вантажника-прибиральника, з/п 12000 грн. Пра-
цювати в м. Бориспіль Тел.: 0 67 2338089. 

Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА» за-
прошує на роботу: директора ресторану, офі-
ціанта в ресторан, кухаря-універсала, покоївку, 
охоронця-швейцара, працівника басейну-бан-
щика, інженера-енергетика. Тел.: 0 50 3521592. 

Кафе «Маріанна» проводить набір персоналу 
на літній майданчик: кухар, бармен, помічник 
кухаря, куханні працівники, офіціанти. Тел.: 0 98 
6744412. 

На виробництво гофроупаковки (с. Щасливе Бо-
риспільського р-ну) потрібні: менеджер з про-
дажу; завідуючий складом; робочі верстатни-
ки: на картонно-різальний верстат, на рольовий 
прес, на тигель; вантажники; різноробочі. Тел.: 
0 67 4666416, Володимир, 0 67 2095551, Олексій. 

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 мийку потрібні мийники автомобілів, навча-
ємо. Графік роботи 2/2, з/п при співбесіді. Тел.: 
0 68 6875604.

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.

На роботу потрібні кухарі, бармен. Тел.: 0 63 
3920324.

На склад побутової техніки, м. Бориспіль, по-
трібні вантажники. Тел.: 0 50 3309438.

Потрібен водій на вантажний автомобіль 3 т, по 
м. Бориспіль та області, з/п 10000 грн. Тел.: 0 99 
5458147, Андрій. 

РОБОТА в м.Бориспіль. Електромеханік, за-
сипальники сировини, вантажники, складаль-
ники-пакувальники, комірник, з/п висока, ста-
більна. Тел.: 0 67 5221290.

Терміново потрібні прибиральниці, з/п 7500 
грн/15 змін, працювати у с. Проліски, Бори-
спільське шосе. Тел.: 0 67 2426183, 0 66 6394914.

Терміново! Потрібен продавець у продукто-
вий магазин, гнучкий г/р по домовленості, з/п 
висока, 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. Ін-
дивідуальний підхід до кожного клієнта, достав-
ка. м. Бориспіль, вул. Броварська, 4-б. Тел.: 
0 95 2731075, 0 95 2733310, 0 96 3922253, 0 63 
2731075.

ТОВ «Стиль-М» — тротуарну плитку, європар-
кани. Доставка, установка. Тел.: 0 50 3110467, 0 
67 8387023.

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.

Куплю будівельну сільгосптехніку, цистерни-ваго-
нчики-битовку-кунг, станки, буд.матеріали. Тел.: 
0 68 6848964.

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

Асенізаторські послуги, викачування вигрібних 
ям 6 куб.м. Тел.: 0 98 7295604, 0 50 5860909, Юрій.
Бригада будівельників виконує абсолютно всі види 
ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бетонно-мон-
тажні, кладочні, оздоблювальні, покрівельні та ін. 
види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 1269208.
Вантажні перевезення, послуги спецтехніки: 
довгоміра, маніпулятора, екскаватора. Тел.: 0 98 
3996710.

Вантажні перевезення: пісок, щебінь, чорнозем, 
відсів, гній. Тел.: 0 98 1200220.

Вантажні перевезення: щебінь, відсів, бетон, пісок, 
грунт, гній. Тел.: 0 96 8766667, 0 97 1276605.
Викачування від 1 до 7 куб.м, без вихідних. Тел.: 
0 93 7564969, 0 97 5505353, 0 66 4553391.
Викачування ям 12 куб.м, працюємо без вихідних. 
Тел.: 0 67 8452525.

Викачування ям 3,8+10+10 куб.м. Тел.: 0 67 
9619812, Володимир.

Доставка сумішей від 1 до 30 т: щебінь, відсів, 
пісок, чорнозем. Тел.: 0 97 4256980.

Послуги самоскида, пісок, щебінь, відсів, чорно-
зем. Доставка. Тел.: 0 96 7662204.

Послуги спецтехніки: копка котлованів та інші 
земельні роботи. Тел.: 0 68 7924909, 0 63 3633370.
Ремонт котлів усіх видів. Тел.: 0 50 9007347, 0 98 
0484595.
Ремонт стартерів та генераторів, супутні запчасти-
ни. Тел.: 0 98 2871782, 0 95 8887825.
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, металоконструкції, 
ангари,гаражі,фасади,нафтосховища,зерносхови-
ща,водосховища та інше. Тел.: 0 50 2066100.

РІЗНЕ
Бориспіль

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. 
Втрачений Державний акт на право приватної влас-
ності на землю, серія ІІІ-КВ №108366, виданий на 
ім'я Авторгова Лизавети Семенівни Іванківською 
сільрадою 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.
Терміново потрібні доглядальниця по догляду 
за бабусею з д/р, графік — пт, сб, нд. Тел.: 0 98 
3528250.

28.05.2021 року о 10:00 ТОВ 
«ІНЕО» будуть встановлені межі 
земельної ділянки гр. Шевченко 
Дарії Сергіївни, яка розташована 
за адресою: село Старе, вулиця 
Загатка. Просимо з'явитися всіх 
суміжних землевласників та ко-
ристувачів.

ТОВ «ПІК Нова Земля»
01.06.2021 року о 9.00 годині відбудеть-

ся винесення меж земельної ділянки в на-
турі за адресою: вул. Віри Онацької, 20-б, 
м. Бориспіль, Київська область. 

Просимо у вказаний час прибути влас-
ників (користувачів) суміжних земель-
них ділянок за даною адресою. У разі 
відсутності суміжних землекористувачів 
Акт приймання-передачі межових знаків 
буде вважатися погодженим. 

ФОП Подгорна Н.О просить АТ «Аль-
фа-банк», сусідів Наумовського І.Я. та 
Кучерявого П., власників суміжних 
земельних ділянок, бути присутніми 
29.05.2021 р. об 11:00 при обмірах зе-
мельної ділянки Рослюк Г.І. за адре-
сою: с. Рогозів, вул. Вітчизняна,39. У 
разі відсутності суміжних землевлас-
ників акт встановлення меж вважаєть-
ся погодженим.

ФОП Подгорна Н.О. просить Дере-
вецького Т.С. та Зіскіна О.С. , власни-
ків земельних ділянок, бути присут-
німи при обмірах земельної ділянки 
Міщенко С.Л. 29.05.2021 р. о 10:00 за 
адресою с.Вишеньки.

У разі відсутності суміжних власни-
ків Акт встановлення меж буде вважа-
тися погодженим.
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РЕКЛАМА

ОВЕН.  Наступає вдалий час для 
тих, кому необхідно перейти на 
нову роботу. Шукайте й знайде-

те. Поїздка за місто разом з родиною, ко-
ханими або з друзями у вихідні.

ТЕЛЕЦЬ.  Намагайтеся зосере-
дитися на найголовнішому. Ви 
зможете подолати всі труднощі, 

особливо якщо знайдете однодумців. У ви-
хідні родина буде потребувати вашої уваги.

БЛИЗНЮКИ. Ви можете до-
сягти більших успіхів при реалі-
зації тих завдань, які самі ж і по-

ставили. Ви правильно рухаєтеся до мети. 
І дуже скоро настануть бажані й радикаль-
ні зміни в вашому особистому житті. У ви-
хідні ви відчуєте спокій.

РАК. Стабільність життєвого 
укладу й оптимізм дозволять 
вам легко подолати перешко-

ди й вийти переможцем практично з 
будь-якої ситуації. Тільки важливо ніку-
ди не спізнюватися.

ЛЕВ.  У вас з'явиться шанс під-
ключитися до чийогось творчо-
го процесу. Не упускайте його, 

перед вами можуть відкритися нові пер-
спективи.

ДІВА. Подбайте про майбутнє, 
чим більше зусиль ви прикла-
дете, тим легше вам буде по-

тім. Ви зможете досягти бажаного. Вихід-
ні пройдуть у приємній і розслабленій 
атмосфері.

ТЕРЕЗИ.  Можуть успішно про-
йти ділові переговори, які дозво-
лять вам підвищити рівень вашо-

го добробуту. У вихідні ви навряд чи змо-
жете довго всидіти на одному місці.

СКОРПІОН.  Є всі шанси до-
сягти успіху як в особистих 
справах, так і в бізнесі. Ви здатні 

гори зрушити й усі мрії зробити реаль-
ністю.

СТРІЛЕЦЬ. Ви можете стати 
просто незамінним працівни-
ком, і начальство це оцінить. 

Вас чекає багато контактів, не виключені 
короткі поїздки, переважно ділового ха-
рактеру. Не відмовляйте собі в приємно-
му спілкуванні.

КОЗЕРІГ. Прекрасний час 
для відпочинку й розваг.  Ча-
стіше застосовуйте свої ди-

пломатичні якості. Це дозволить вам 
уникнути багатьох небажаних кон-
фліктів.

ВОДОЛІЙ. Настає досить ак-
тивний, наповнений подіями 
тиждень. Можливі поїздки, кон-

такти з новими партнерами й обговорен-
ня нових проектів.

РИБИ. Незважаючи на те, що 
перебуваєте у розслабленому 
стані, продовжуйте мріяти. Це 

допоможе мобілізувати сили та енергію. 
Заплануйте відпустку, найближчим ча-
сом. Вас очікує фінансовий успіх.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 24-30 ТРАВНЯ


