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НОВИНИ

ТЕСТ НА МЕРА
 � Тривалий час після виборів Бориспільська міська 

рада працювала як одне ціле, без огляду на політику. 
Мета усіх була одна — розвиток громади. Проте тривало 
це недовго. На 10-й сесії політика знову втрутилась у 
роботу депутатів.

Богдан РАК

Питань на сесії було чимало, по-
над 150. І з початку засідання все 
йшло як завжди, аж поки не дійш-
ли до питання дитячого табору 
«Факел» (колись «Вишенька»). Де-
путатам запропонували передати 
табір на баланс комунального під-
приємства «Міські інвестиції» для 
його відновлення. За це рішення 
було віддано лише 24 голоси.

Проти даного рішення вислови-
лись партії «ЄС» та «Голос». Перед 
голосуванням за дане питання 
навіть робили перерву в засідан-
ні. Депутати намагались переко-
нати своїх колег із партій «ЄС» та 
«Голос» у необхідності підтримки 

рішення. Адже табір відновлять 
для дітей Бориспільської грома-
ди, проте порозуміння так і не 
знайшли. 

Відкинути політику зміг лише 
один представник партії «ЄС» — 
міський голова. Володимир Бори-
сенко підтримав рішення про пе-
редачу табору «Факел» на баланс 
КП «Міські інвестиції». 

Як зауважують депутати, цим 
рішенням Володимир Борисенко 
склав іспит на справжнього очіль-
ника громади, який думає про її 
розвиток, про майбутнє, а не про 
якісь тимчасові політичні момен-
ти. Тест на мера пройдено успішно 
— громада для Володимира Бори-
сенка на першому місці. 

ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ПРОЕКТІВ НА 
СПІВФІНАНСУВАННЯ ПРОДОВЖЕНО

Ірина КОСТЕНКО

У Борисполі діє програма спів-
фінанасування робіт по капіталь-
ному ремонту багатоквартирних 
будинків. Згідно з цією програмою 
більшу частину коштів на ремон-
ти виділяє міський бюджет. Частка 
співвласників будинку складає від 
5 до 40% для ремонту покрівель 
та внутрішньобудинкових систем 
і 5% для ремонту ліфтів. 

До переліку входять робо-
ти, виконання яких забезпечує 
уникнення фізичного та мораль-
ного зносу будинку:

— капітальний ремонт покрівель;
— капітальний ремонт (заміна) 

ліфтів;
— капітальний ремонт внутріш-

ньобудинкових систем. 
Відповідно до прийнятої у місті 

програми співфінансування, щоб 

проекти були включені до плану 
капітального ремонту, заявки по-
винні бути подані до 1 червня. 
Але, оскільки в Україні діють ка-
рантинні обмеження, рішенням 
виконавчого комітету Бориспіль-
ської міської ради від 24 травня у 
2021 році було продовжено термін 
включення в план робіт з капіталь-
ного ремонту на поточний 2021 рік 
до 01 серпня. Заяви, які надійшли 
після 01 серпня, включатимуться 
до плану робіт на наступний рік.

У разі, якщо проект знаходить-
ся на експертизі, але заява та про-
токол зборів співвласників подані 
до виконавчого комітету міської 
ради до 01 серпня 2021 року, ро-
боти можуть бути включені в план 
робіт на 2021 рік, якщо позитив-
ний експертний звіт та проект бу-
дуть надані не пізніше 31 серпня 
2021 року.

У БОРИСПОЛІ ПЛАНУЮТЬ БУДУВАТИ 
ВНЗ ІЗ ПІДГОТОВКИ АВІАСПЕЦІАЛІСТІВ
Ірина КОСТЕНКО

Міжнародний проект України та 
Латвії з будівництва на території 
Бориспільської громади приват-
ного вищого навчального закладу, 
який готуватиме спеціалістів авіа-
ційної галузі, презентував на се-
сійному засіданні Бориспільської 
міської ради 25 травня керівник 
компанії «Авіаційне компетентне 
навчання» Сергій Ярмоленко.

Він розповів, що планується збу-
дувати заклад із усією необхідною 
інфраструктурою для підготовки 
спеціалістів, затребуваних не лише 
в Україні. Заклад матиме сертифіка-
цію у Європі та даватиме освіту як 
коледж для учнів старших класів, 
та як вищий навчальний заклад 
для випускників. Виш готуватиме 

спеціалістів для авіації за сучасною 
європейською технологією, яка пе-
редбачає 50% теорії, 50% практики. 

Нині ведуться перемовини, ви-
значається місце розташування, 
обговорюються деталі співпраці.

30 травня 2021 року о 13:00 на території Бори-
спільського міського парку культури і відпочин-
ку відбудеться благодійний міський чемпіонат із 
брейкінгу серед дітей STREET BEAST BATTLE 2021 (у 
випадку дощової погоди захід відбудеться у при-
міщенні РК "Бархат»). 

Вікові категорії:
до 6 років;
7-8 років;
9-12 років;
13-16 років.
Усі кошти, зібрані в рамках заходу, будуть пере-

дані на лікування Ярмака Климентія Сергійовича, 
2018 року народження, який має діагноз: гострий 
лімфобластний лейкоз.

Організатор заходу: 
Reborn Clan Breaking School.
Партнери заходу: Бориспільський міський 

центр спорту та фізичного здоров’я населення, 
Молодіжна рада при Бориспільській міській раді, 
Центр розвитку молоді "Труба".

Запрошуємо громаду!

МІСЬКИЙ ЧЕМПІОНАТ 
ІЗ БРЕЙКІНГУ

У МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ 
ДІТЕЙ НА БАЗІ ЩАСЛИВСЬКОГО 
НВК ВІДБУДЕТЬСЯ ВЕЛИКИЙ 
СПОРТИВНИЙ ЗАХІД

У вівторок, 1 червня, у Міжна-
родний День захисту дітей най-
більший освітній заклад Присто-
личної сільської ради організовує 
спортивний захід.

«Ми проведемо традиційну 
Спартакіаду пам’яті нашого зем-
ляка, вчителя фізкультури Пестов-
нікова Юрія Миколайовича. Це 
майстр спорту СРСР,  факелоносець 
Олімпійського вогню у 1980 році. 
Його не стало майже 10 років тому, 
але шана жива. Будуть запрошені 

його дружина і діти.
До участі у Спартакіаді долучать-

ся школярі з Дударківської та Вели-
коолександрівської ЗОШ. Учасники 
змагатимуться в різних видах спор-
ту. Уже відбулася організаційна ро-
боча нарада.

Це один із тих заходів, який 
згуртовує дітей і пропагує здо-
ровий спосіб життя серед нашої 
молоді. Карантинні вимоги бу-
дуть дотримані», — поділилися 
планами в адміністрації НВК.

ДЕМОНТАЖ 
СІТІ-ЛАЙТІВ
Ірина ГОЛУБ

У ході підготовки до капіталь-
ного ремонту вулиці Київський 
Шлях на ділянці від вул. Глібо-
ва до вул. Володимира Момота 
узбіччя звільняють від сіті-лай-
тів та щитів із оголошеннями. 
Рішення з цього приводу бу-
ло прийнято на засіданні ви-
конавчого комітету 24 травня. 
Для сіті-лайтів щитів, які стоять 
окремо, тумб, лайтпостерів пе-
редбачено демонтаж із пере-
несенням, а рекламу на елек-
троопорах, які замінювати-
муть, необхідно прибрати вза-
галі. Дозволи на таку рекламу 
виконком скасував.
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БОРИСПІЛЬСЬКА ОТГ

 � У ході реформи місцевого самоврядування 
невизначеним залишається становище районних рад. 
Бориспільська районна рада — не виняток.  

БОРИСПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА: 
ОБОВ’ЯЗКИ Є, А ЗАКОНОДАВЧОГО ФУНДАМЕНТУ НЕМАЄ

Ірина КОСТЕНКО

Територіальний поділ 
по-новому

Триває реформування місцево-
го самоврядування та адміністра-
тивно-територіального устрою 
України, децентралізація органів 
місцевої влади. Нині на терито-
рії Київської області залишилося 
7 районів: Білоцерківський, Бори-
спільський, Броварський, Бучан-
ський, Вишгородський, Обухів-
ський та Фастівський. 

У результаті укрупнення районів 
на території нинішнього Бориспіль-
ського об’єдналися три райони: Бо-
риспільський, Яготинський та Пе-
реяславський.

Бориспільський район поділе-
ний на 11 громад: Бориспільська, 
Переяславська, Яготинська, Во-
роньківська, Гірська, Дівичківська, 
Золочівська, Пристолична, Студе-
никівська, Ташанська та Циблівська 
громади.

Чим сьогодні живе район у но-
вих умовах та нових територі-
альних межах?

Про це відбулася розмова «Ві-
стей» із головою Бориспільської 
районної ради Київської області 
Антоном Мотричем. 

— У зв’язку зі створенням 
громад зона відповідальності 
районної ради змінилася. Які 
завдання стоять сьогодні? 

— Ми, як районна рада, відпо-
відно до чинного законодавства, 
на підставі постанови Кабміну що-
до проведення реорганізації шля-
хом приєднання районних рад Яго-
тинської і Переяславської до Бори-
спільської районної ради на сесії 
районної ради прийняли рішення, 
відповідно до якого Бориспільська 
районна рада стала правонаступ-
ником усіх прав і обов’язків двох 
інших рад.

Станом на сьогоднішній день у 
районній раді триває етап передачі 
майна комунальної форми власно-

сті районного підпорядкування до 
ОТГ: заклади освіти, охорони здо-
ров’я, культури, спорту, соцзахисту. 
Ці роботи на етапі завершення. На 
найближчу сесію передбачається 
передача прав співзасновника Бо-
риспільської багатопрофільної лі-
карні інтенсивного лікування. 

— Про лікарню можна деталь-
ніше? 

— На сьогодні район і місто є 
співзасновниками ББЛІЛ у рівних 
частках — 50х50. У межах своїх 50% 
територіальні громади колишньо-
го Бориспільського району зайдуть 
своїми частками у співзасновники 
(відповідно до кількості населен-
ня). Адже лікарня обслуговує увесь 
район. Це питання на сьогодні ще 
обговорюється. 

— Якщо села району тепер 
працюють на свої громади, 
яким коштом функціонує ра-
йонна рада?

— На сьогоднішній день по за-
конодавству передбачено підтри-
мання районного бюджету за ра-
хунок прибутку комунальних ра-
йонних підприємств, за рахунок 
передачі в оренду комунального 
майна. Переважна більшість май-
на уже передана в ОТГ, а комуналь-
них підприємств у районі п’ять: КП 
«Бориспільська районна аптека», 
КП «Благоустрій», КП Бориспільське 
районне БТІ», КП «Бориспільрай-
проект» і КП «Зубр». Сьогодні осно-
вою фінансування є ті кошти, які за-
лишились з 2020 року. Чекаємо но-
вого законодавства, щоб районну 
раду якось підтримувала держава.

— На минулій сесії приймалося 
рішення спрямувати звернення 
щодо фінансової підтримки ра-
йонних рад. 

— Відповідь ми отримали від ко-
мітету з питань органів місцевого 
самоврядування. Повідомляється, 
що розробляються проекти законів 
щодо виділення субвенцій із Дер-
жавного бюджету або розглядаєть-
ся варіант залишити частину ПДФО 
на місцях (мова йде про 3%). Раніше 

район отримував 60% ПДФО. Зараз 
функції звузилися, тому 3% цілком 
вистачить.

Нещодавно це питання підніма-
лося на засіданні асоціації облас-
них і районних рад. Були прийня-
ті звернення до президента, голо-
ви Верховної ради із пропозиціями 
необхідних кроків для нормально-
го функціонування районних рад.

— Коли проводили реформу 
децентралізації, передбачалося, 
що самоврядування буде дворів-
неве: громада — область. Але ра-
йонні ради залишились.

— Для цього потрібно було вно-
сити зміни до Конституції. У Кон-
ституції районних рад ніхто не лік-
відував. Але до Конституції зміни 
не внесли, тому райони залиши-
лись. Так само як поняття ОТГ ні-
де конституційно не закріплено. 
ОТГ юридично не існує. Хоча ми і 
використовуємо цю термінологію. 
Юридично ми маємо міські і сіль-
ські ради. Просто відбулося укруп-
нення міських і сільських рад. Зо-
крема, Вороньківська сільська ра-
да поглинула 5 інших сільських рад. 

Бориспільська міська рада погли-
нула 6 сільських рад. Закон про міс-
цеве самоврядування також необ-
хідно змінювати. 

— Після завершення проце-
су передачі майна, які завдан-
ня стоятимуть перед районною 
радою? 

— Коли йшла реформа, то стави-
лося питання, що не потрібно все 
віддавати у громади. Візьмемо со-
цзахист: територіальні центри з об-
слуговування самотніх літніх людей, 
будинки для літніх людей — їх по-
трібно було б залишити на рівні ра-
йону. І мешканці всіх громад могли 
б користуватися цими закладами. 
Дитячо-юнацькі спортивні школи, 
районні будинки культури. У місті 
ДЮСШ працює, користується попу-
лярністю. У районі дитячоюнацька 
спортивна школа працювала на ба-
зі загальноосвітніх шкіл. Тренери 
школи проводили секційні заняття. 
Така ж картина і з будинками дитя-
чої творчості. Утримання доріг мож-
на було б залишити на рівні району. 
Сьогодні дороги є обласні і є доро-
ги громад. А районних доріг немає. 

— Чого очікуєте від прийняття 
законів, які мають регламентува-
ти діяльність місцевого самовря-
дування у нових умовах?

— Ніхто сьогодні не може пе-
редбачити, коли буде прийнятий 
закон про місцеве самовряду-
вання в новій редакції, невідомо, 
який там буде розподіл обов’язків 
і повноважень. Новий закон про 
місцеві державні адміністрації, 
як і інші закони, ще й досі у ста-
дії проектів, навіть не всі проек-
ти озвучуються. Зокрема, законо-
проект про префектуру вже бу-
ли подали у Верховну Раду. Але 
всі почали критикувати, що у пре-
фекта дуже багато повноважень, 
тому президент відкликав його на 
доопрацювання. 

Реформу так до кінця і не довели. 
Є експерти, які заявляють, що тер-
міново потрібно розпускати район-
ні ради. Але маємо діяти у межах 
чинної Конституції, яка передбачає 
наявність районних рад.  

Сьогодні районна рада працює 
на базі діючого законодавства. І ро-
боти поки що вистачає. 
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АКТУАЛЬНО

СОРТУВАННЯ СМІТТЯ У БОРИСПОЛІ — БУДЕ. АЛЕ ПІЗНІШЕ
Ілона НЕГОДА

Завершився конкурс із виве-
зення побутових відходів на те-
риторії Бориспільської ОТГ. Від-
повідно до результатів, оприлюд-
нених на засіданні виконавчого 
комітету Бориспільської міської 
ради 24 травня, переможцем ста-
ло бориспільське КП «ВУКГ» (ке-
рівник Богдан Меташоп). 

Заступник міського голови Віта-
лій Горкун під час засідання доповів, 
що у конкурсі взяв участь один-єди-
ний учасник. Зазначалося, що про-
позиція КП «ВУКГ» відповідає всім 
кваліфікаційним вимогам і конкур-
сній документації. За результатами 
проведення оцінки конкурсна про-
позиція набрала 33 бали із 38 мож-
ливих, тому було прийнято рішення 
про визнання конкурсу таким, що 
відбувся, та визнати учасника пере-
можцем конкурсу. Відповідно до 
пропозиції КП «ВУКГ» вивезення 
побутових відходів з контейнер-
них майданчиків та від індивіду-
альних житлових будинків при-
ватного сектору буде коштувати 
28,19 грн із особи та 169,14 грн за 
куб із інших споживачів. 

Нагадаємо, у коментарі «Вістям» 
щодо оголошення конкурсу в бе-
резні 2021 р. тодішній очільник 
управління житлово-комунального 
господарства В’ячеслав Толкач за-
значав, що цьогорічні умови кон-
курсу будуть принципово новими, і 
підприємство, що його виграє, мати-

ме не тільки здійснювати вивезення 
ТПВ, а й встановити контейнери для 
роздільного збору паперу, пласти-
ку, скла тощо та займатися їх сорту-
ванням. За його словами, раніше ці 
послуги були розділені на два лоти, 
і з цієї причини конкурс на розділь-
не сортування протягом останнього 
року доводилося оголошувати кіль-
ка разів, і кожного разу бажаючих 
взяти в ньому участі не було — ад-
же займатися лише окремими вида-
ми відходів економічно невигідно. 

Тоді ж очільник управління ЖКГ за-
явив, що про намір брати участь у 
конкурсі вже заявили кілька компа-
ній, в т.ч. із Обухова, де знаходиться 
потужний сортувальний комплекс. 
Щодо місцевого ВУКГ зазначалося, 
що підприємство не має достатньої 
матеріально-технічної бази та потре-
буватиме біля 30 млн гривень для за-
купівлі техніки, тому вигідніше відда-
ти перевагу досвідченій компанії, яка 
вже має досвід сортування та все не-
обхідне для його здійснення. 

Як сталося, що потенційні учас-
ники не взяли участі в конкурсі, чи 
зможе місцеве КП надавати послу-
ги належної якості та коли містя-
нам чекати встановлення контей-
нерів для роздільного збору відхо-
дів, «Вісті» запитали у директора КП 
«ВУКГ» Богдана Меташопа.

За його словами, підприємство 
мало сумніви щодо своєї участі у 
конкурсі, але коли стало відомо, 
що комерційні підприємства від-

мовились від подання пропозицій, 
КП «ВУКГ» вивчило конкурсну доку-
ментацію та направило свою про-
позицію. Щодо роздільного збору 
відходів та їх сортування Богдан 
Меташоп зазначив, що такі послуги 
в цьому році будуть виконуватися 
лише на території старостинських 
округів. У місті Бориспіль поки ді-
ятиме поточний договір на виве-

зення сміття, строк якого закінчу-
ється у 2023 році. Цим договором 
сортування сміття та встановлення 
контейнерів для роздільного збо-
ру не передбачено. Втім, керівник 
ВУКГ запевнив, що після закупівлі 
та встановлення контейнерів у се-
лах підприємство може розглянути 
можливість дострокової організа-
ції аналогічного збору у Бориспо-

лі. «Ми подали до міської влади ін-
вестиційну програму, яка передба-
чає закупівлю і необхідного облад-
нання, і техніки (сміттєвозів тощо), 
і контейнерів для роздільного збо-
ру сміття. Маємо надію, що наше 
прохання задовольнять і ми змо-
жемо виконувати обов’язки якісно 
і вчасно», — прокоментував Бог-
дан Меташоп. 

ЗЕМЛЯ ОБ’ЄДНАЛА ЛЮДЕЙ: 
УКРАЇНЦІ ВИМАГАЮТЬ РЕФЕРЕНДУМУ 
ПРОТИ РОЗПРОДАЖУ ЧОРНОЗЕМІВ

 � Українці готові скористатись своїм конституційним 
правом на волевиявлення і сказати категоричне «ні» 
розпродажу української сільськогосподарської землі, який 
президент планує розпочати вже з 1 липня цього року.

Альона ЯСНА

Старт референдуму
Незважаючи на обіцянки тоді 

ще кандидата в президенти Зелен-
ського першим своїм кроком на 
посаді прийняти закон про всена-
родне волевиявлення, щоб на всі 
важливі для країни рішення мог-
ли впливати люди, українці доче-
калися ухвалення цього важливо-
го інструменту демократії тільки в 
січні цього року. Як і попереджали 
фахівці, норми цього закону надто 
ускладнені, тож самостійно ініцію-
вати всеукраїнське опитування для 
незгодних з рішенням президента 
стосовно розпродажу землі вияви-
лося надзвичайно важко. 

Свою підтримку людям в органі-
зації волевиявлення пообіцяла ко-
манда «Батьківщини», яка все своє 
політичне життя відстоює позицію, 
що долю української землі мають 
вирішувати громадяни на всена-
родному волевиявленні.

Детально вивчивши всі деталі ух-
валеного закону, команда Юлії Тим-
ошенко допомогла зібрати 22 трав-

ня велелюдне зібрання ініціативної 
групи «земельного» референдуму 
неподалік Києва. Люди різного віку 
з усіх куточків України — з Борисла-
ва і Харкова, Білої Церкви та Запо-
ріжжя, приїхали, щоб показати вла-
ді свою готовність боронити землю.

Використовуючи сучасне про-
грамне забезпечення, створена з 
числа учасників зборів лічильна 
комісія змогла провести необхід-
ну роботу для виконання всіх пе-
редбачених законом юридичних 
процедур і норм. Тож до ініціатив-
ної групи увійшли 11 тисяч охочих, 
які невдовзі розпочнуть збір трьох 
мільйонів підписів для проведен-
ня всенародного опитування. На 
зібранні також було озвучено пи-
тання майбутнього референдуму, 
яке звучатиме так: «Чи підтримуєте 
ви заборону продажу земель сіль-
ськогосподарського призначення 
будь-кому, крім держави Україна?».

Учасників зборів підтримала лі-
дерка «Батьківщини» Юлія Тимо-
шенко: «Я переконана, що з вашою 
силою переконливості, з вашою ві-
рою, з вашим патріотизмом ви підні-

мете всю Україну. Я в вас вірю!». А Го-
лова зборів ініціативної групи, пре-
зидент Асоціації фермерів та зем-
левласників України Іван Томич під 
час зібрання сказав, що цей день 
«має увійти в історію як збережен-
ня незалежності Української держа-
ви шляхом захисту землі».

Новітнє 
обезземелення 
українців

Таку потужну консолідацію лю-
дей спровокувало рішення влади 
замість розвитку сільського госпо-
дарства та сімейного фермерства 
обрати шлях масштабного роз-
продажу українських чорноземів, 
які складають 72% території краї-
ни. Ухвалені поспіхом під час лок-
дауну «земельні закони» навмисно 
виписані таким чином, щоб надати 
необмежені права та преференції 
великим агрохолдингам і глобаль-
ним фінансовим групам, а власно-
го землевласника залишити «поза 
грою». Для цього «слуги народу» 
за наполяганням президента ми-
нулого року протягли базовий за-
кон, який дозволяє продаж сіль-
ськогосподарської землі. А декіль-
ка тижнів тому вони зняли остан-
ні запобіжники новими законами, 
які скасували найважливіші стат-

ті Земельного кодексу, завдяки чо-
му дозволили продаж землі інозем-
цям, видалили поняття «особливо 
цінні землі», дозволили знімати 
родючий шар ґрунту і видобувати 
корисні копалини. Остаточно «зе-
мельну аферу» президента офор-
мили електронними аукціонами, на 
яких вітчизняні фермери змагати-
муться зі світовими корпораціями. 

Як показує остання соціологія, 

понад 70% громадян виступають 
проти таких планів президента. 

Єдина фракція, що не дала жод-
ного голосу за жоден «земельний» 
закон, — це «Батьківщина», депу-
тати якої озвучуючи свої правки до 
цих документів, неодноразово на-
голошували, що земля — це невід-
новлювальний цінний ресурс, який 
належить українському народові та 
прийдешнім поколінням. 
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ГІСТЬ НОМЕРА

ОЛЕКСАНДР 
ФЕДІЄНКО:

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ПЕРЕД ГРОМАДОЮ

 � «Вісті» поспілкувалися з народним депутатом Верховної 
Ради України Олександром Федієнком щодо повноважень 
депутатів різного рівня та про те, як покращити життя 
громади.

Тетяна ХАУХА

— Олександре, за що відпо-
відає депутат Верховної Ради 
України?  

— Функціонал депутата Верхов-
ної Ради — це законотворча діяль-
ність. Діюче законодавство потріб-
но підлаштовувати під сучасні ре-
алії або потрібно реагувати на по-
треби сьогодення та створювати 
нові закони, які вдовольняють по-
треби суспільства. Також депутат 
працює зі зверненнями громадян 
та має наглядові функції за органа-
ми виконавчої влади. 

— Ви є представником Бори-
спільщини у Верховній Раді. Які 
ваші компетенції та обов’язки 
щодо місцевих виборців? 

— Основний зв'язок мешканців 
повинен йти через депутатів місь-
кої ради. Проте депутат Верховної 
Ради повинен також комунікувати 
з виборцями, захищати їх інтере-
си; постійно підтримувати зв'язок 
із виборцями, вивчати громадську 
думку, потреби і запити населен-
ня, а у разі необхідності повідом-
ляти про них Верховну Раду Украї-
ни та її органи. Наразі йде знижен-
ня ролі народного депутата як но-
сія та виразника волі виборців. І це 
є проблемою. 

Адже у мешканців є пропозиції, 
клопотання, скарги, на які потрібно 
реагувати народному депутату. За-
кон встановлює доволі чіткі строки 
для розгляду звернень громадян. 
Згідно зі ст. 20 Закону всі звернен-
ня мають розглядатися депутата-
ми й вирішуватися в термін не біль-
ше одного місяця від дня їх надхо-
дження, а ті, що не потребують до-
даткового вивчення, не пізніше 15 
днів від дня їх отримання. Водно-
час звернення громадян, які ма-
ють встановлені законодавством 
пільги, розглядаються депутатами 
в першочерговому порядку.

— З якими проблемами звер-
таються до вас громадяни та чим 
саме ви як депутат Верховної Ра-
ди можете їм допомогти?

— Здебільшого люди пишуть про 
свої проблеми в соціальних мере-
жах. Звісно, емоційно та часто сум-
бурно. Якщо є проблема і потрібне 

її вирішення,  варто писати звер-
нення в рамках чинного законо-
давства і з конкретним описом про-
блеми. Все повинно бути конструк-
тивно, з конкретним викладенням 
проблеми.  

До речі, більшість громадян, які 
розраховують на допомогу, не ро-
зуміють, що у народних депутатів 
немає відповідних коштів для вико-
нання їх повноважень. А от у депу-
татів місцевого рівня є фонди. Тому 
для отримання матеріальної допо-
моги потрібно звертатись безпосе-
редньо до місцевих депутатів.  

Десь ліфт не працює, десь немає 
води — всі ці питання турбують 
мешканців і їх повинні вирішува-
ти депутати міської ради. А в реалії 
після обрання розривається зв'я-
зок між депутатом та громадою. В 
такому разі я вважаю, що громада 
повинна мати повноваження від-
кликати свого депутата, якщо він не 
працює належним чином. 

— Нещодавно фракція дозво-
лила вам додатково працювати 
з 98-м округом, де ви мешкаєте. 
Розкажіть про цю діяльність до-
кладніше.

— Всі громадяни, які приходи-
ли до мене як до депутата за допо-
могою, мали проблеми, які стосу-
валися виключно роботи місцевих 
депутатів. 

Звісно, потрібно комунікувати 
з народними депутатами з питань 
соціальних викликів, які є у насе-
лення. І я відкритий для цього. На 
жаль, народний депутат не має 
повноважень контролювати вла-
ду місцевого рівня. Проте співпра-
ця повинна бути. І я збираюся тіс-
но співпрацювати з міськими депу-
татами нашої політичної сили, щоб 
спільними зусиллями вирішувати 
проблеми громади.

Проте, на мою думку, дехто з де-
путатів Бориспільської міської ра-
ди, навіть голів фракцій чи то голів 
комісій в міській раді, не налашто-
ваний на вирішення питань грома-
ди. Це дуже було помітно на голо-
суванні на 10 засіданні міської ра-
ди VIII скликання 25 травня у Бори-
сполі, де піднімалося питання про 
передачу комунальному підпри-
ємству Бориспільської міської ра-

ди «Міські Інвестиції» в господар-
ське відання табору відпочинку 
«Факел». Цей об’єкт потребує ка-
пітальних інвестицій, щоб грома-
да мала місце для сучасного відпо-
чинку молоді. Проте не всі депута-
ти мають таке бачення. Звісно, ко-
жен має право на власну думку, 
проте потрібно розуміти, що саме 
принесе користь громаді. Я вкрай 
обурений, що голова фракції «Єв-
ропейська солідарність», заступ-
ник начальника управління освіти, 
не голосує за такі потрібні для гро-
мади проекти, особливо коли вони 
стосуються дітей.  

— Вирішення яких питань по-
требує наше суспільство?

— В Україні існує проблема з 
законами. Вони є, але частково 
не виконуються. В цьому велика 
проблема. Звісно, є й інше питан-
ня. Кожен законопроект повинен 
бути проаналізований на життє-
діяльність. 

Суспільство повинне мати еле-
мент критичного мислення. В ін-
шому випадку не уникнути мані-
пуляцій. 

Потрібен фідбек (зворотній зв’я-
зок) від населення, інакше депутат 
живе в одній реальності, а народ зі 
своїми проблемами — в іншій. 

Серед населення є плутанина  
щодо розуміння виконавчої і за-
конодавчої влади. Так, наприклад, 
збільшенням комунальних тари-
фів Верховна Рада не займається. 
Це компетенція виконавчої влади, 
тобто Кабміну та відповідних про-
фільних міністерств. Народні депу-
тати можуть їх тільки контролюва-
ти, але за зверненнями громадян із 
конкретними проблемами. 

Народні депутати не можуть та-
кож втручатися в якісь конкретні 
судові рішення. На жаль, багато лю-
дей цього не розуміють. І завдання 
всіх депутатів так вести свою робо-
ту, щоб пересічному мешканцю бу-
ло зрозуміло, з яким питанням куди 
звертатися, щоб бути не лише почу-
тими, але й мати вирішення нагаль-
них питань. 

— При минулій нашій зустрі-
чі півроку тому ми з вами обго-
ворювали проблеми Бориспіль-
щини, які потрібно вирішувати 
за державної підтримки. Це бу-
дівництво об’їзної, будівництво 
очисних, вирішення проблеми 
сміттєвого полігону та інші. Щось 
вдалося зрушити з місця у цих чи 
інших напрямках?

— Мушу визнати, що, на жаль, 
не все так швидко просувається, 
як я того особисто хотів. Величезна 
бюрократична державна машина 
гальмує багато процесів. Питанням 
дороги займаюсь. Нещодавно був 
змінений міністр інфраструктури, 
сподіваюсь, що комунікація з но-
вим міністром буде більш прогре-
сивною, тим паче, що це людина, 

яка свого часу працювала в Украв-
тодорі та пішла назустріч у питан-
ні ремонту старої об’їзної дороги.

Також зосередився на якості 
електроживлення. Вже незабаром 
проведемо виїзне засідання у мі-
сті Бориспіль профільного коміте-
ту. Мої колеги по фракції вже дуже 
добре знають проблематику Бори-
споля. Тому дякую пану Андрію Ге-
русу, голові комітету, за те, що під-
тримав таку ініціативу.

— Що важливого, на вашу дум-
ку, вам вдалося зробити за ос-
танній рік як народному депута-
ту Верховної Ради?

— Як заступник комітету з питань 
цифрової трансформації, разом із 
колегами започаткував величезну 
цифрову реформу в країні. Це зако-
нопроекти про цифрові паспорти, 
про цифрову економіку, про техно-
логічні парки та багато іншого, про 
заходи, спрямовані на соціальний за-
хист населення у зв'язку з підвищен-
ням цін (тарифів) на житлово-кому-

нальні послуги, Закону України «Про 
державну допомогу сім'ям з дітьми» 
щодо надання при народженні дити-
ни одноразової натуральної допомо-
ги «пакунок малюка», врегулювали 
дистанційну роботу, прирівнявши її 
до праці людини на щоденно відвіду-
ваній роботі та багато іншого.

Я вважаю, що депутатам потріб-
но більше зосередитись на глибин-
них реформах, а не на точковому 
«латанні дірок».

— Яке ваше бачення розвитку 
Бориспільської ОТГ?

— Особисто для себе вважаю, що 
Бориспільській ОТГ потрібно йти 
шляхом розвитку привабливос-
ті регіону для розбудови індустрі-
альних парків (не плутати з підпри-
ємствами промисловості).

Нам потрібно створювати свою 
привабливу економічну систему, 
щоб виробники прийшли до нас у 
ОТГ. Це дасть поштовх для осучас-
нення міста, поповнення бюджету, 
нові робочі місця.

 � ДОСЬЕ

Народився 20 квітня 1972 року у Києві. Закінчив Київський Політех-
нічний інститут, спеціальність: конструювання і технологія радіоелек-
тронних засобів. Народний депутат Верховної Ради України 9-го скли-
кання. Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань 
цифрової трансформації, голова підкомітету цифрової та смарт-інф-
раструктури, електронних комунікацій, кібербезпеки та кіберзахисту.  

Окрім основної діяльності, Олександр Федієнко з 2009 р. член прав-
ління, а з 2015 р.г — голова правління інтернет-асоціації України, є 
експертом з питань кібербезпеки, телекомунікацій, ІТ-технологій та 
інформаційної безпеки, голова радіокомітету інтернет-асоціації Укра-
їни, член комісії УСПП з питань науки та технологій, дійсний член гро-
мадської ради при національній комісії, що здійснює державне регу-
лювання у сфері зв’язку та інформатизації, дійсний член громадської 
ради при Національній раді з питань телебачення та радіомовлення; 
з 2013 року входив до складу громадської ради при Держспецзв'яз-
ку, був членом громадської ради при ГУМВС України у місті Києві, гро-
мадської ради при Міністерстві оборони України, громадської ради 
при виконавчому комітеті Бориспільської міської ради.

Закінчив навчальну програму «Школа Мерів» при Києво-Могилян-
ській бізнес-школі.

Отримав додаткове навчання в Київській Школі державного управ-
ління за курсом «Державне управління» на базі Сінгапурської шко-
ли Лі Куан Ю.

Пройшов навчання за програмою «Регіональні аспекти зовнішньої 
політики України», Державний навчально-науковий заклад післяди-
пломної освіти «Дипломатична академія України імені Геннадія Удо-
венко при МЗС». 

Зараз навчається в Національній академії державного управління 
на магістра права.

У Борисполі 25 травня на засіданні міської 
ради,  де піднімалося питання про передачу 
комунальному підприємству Бориспільської міської 
ради «Міські Інвестиції» в господарське відання 
табору відпочинку «Факел». Цей об’єкт потребує 
капітальних інвестицій, щоб громада мала місце для 
сучасного відпочинку молоді.  Я вкрай обурений, 
що голова фракції «Європейська солідарність», 
заступник начальника управління освіти, не голосує 
за такі потрібні для громади проекти, особливо коли 
вони стосуються дітей. 
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РІЗНЕ

СВЯТИЙ КНЯЗЬ БОРИС 
ВІТАЄ ГОСТЕЙ БОРИСПОЛЯ. 
ПОКИ НА САМОТІ

 � Пам’ятники святим Борису та Глібу у місті Борисполі 
задумувалися як єдиний ансамбль: їхні постаті повинні 
стояти на Європейській площі на однаковій відстані від 
центрального фонтана. Так планував ініціатор цієї ідеї — 
колишній мер Борисполя Анатолій Федорчук, цю концепцію 
розробляв архітектор, її дотримувався скульптор. Після 
урочистого відкриття пам’ятника князю Борису «Вісті» 
поцікавилися перспективою продовження робіт, щоб на 
площі з’явився ще й князь Гліб. 

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Князів Бориса і Гліба ми завж-
ди згадуємо разом: на іконах їх 
зображають у парі, в один день 
церква вшановує братів-страсто-
терпців. Коли у Борисполі обго-
ворювали питання встановлення 
пам’ятника князю Борису, містя-
ни навіть до священників звер-
талися, чи правильно, що тіль-
ки Борис буде на площі. Саме то-
ді і була озвучена концепція двох 
пам’ятників. І священники запев-
нили, що не буде порушено жод-
них канонів, якщо спочатку вста-
новлять пам’ятник одному князю, 
а потім другому. 

Анатолій Федорчук не встиг вті-
лити ідею до кінця. Пам’ятник кня-
зю Борису відкривав уже його на-
ступник — нинішній міський го-
лова Володимир Борисенко. Після 
завершення урочистої церемонії 
відкриття «Вісті» запитали у очіль-
ника Борисполя, наскільки швид-
ко може розпочатися робота над 

пам’ятником князю Глібу, адже ма-
кет постаті святого уже переданий 
міським урядникам.

«Цьогорічний бюджет точно цьо-
го не передбачає, — повідомив у 
відповідь Володимир Борисенко. 
— При формуванні бюджету на 
2022 рік проведемо консультації з 
депутатськими фракціями, подума-
ємо про доцільність встановлення 
Гліба саме на Європейській площі. 
У нас же ще добавилися села, мож-
ливо, десь ще по селах. Не готовий 
сказати, чи варто перенасичувати 
площу пам’ятниками». 

Скульптор Олексій Пергаменщик 
питання пам’ятника князю Глібу об-
малював значно ширше. 

«Це була містобудівна ідея, — на-
голосив майстер. — Пам’ятник кня-
зю Борису не просто так розвер-
нутий під кутом 450 до Київського 
Шляху. Так само симетрично, під 
кутом 450 має стояти і князь Гліб. 
Князь Борис має зустрічати гостей, 
які заїжджають до нашого міста з 

боку Києва та аеропорту «Бори-
спіль», а Гліб їх проводжати. Один 
окремий пам’ятник не зможе пе-
редати увесь задум. Якщо їх два — 
то це вже містобудівна ідея, втілена 
в життя. На площі має бути скуль-
птурний ансамбль». 

Олексій Пергаменщик також до-
дав, що гранітний камінь — заго-
товка вагою 10-11 тонн — для ви-
готовлення скульптури Гліба заре-
зервований ще півроку тому. Його 
необхідно викупити, бо заготовку 
може придбати хтось інший. Зараз 
у тому кар’єрі видобуток не ведеть-
ся. І каменя таких габаритів, висо-
тою три метри, уже немає і може 
вже не бути взагалі. 

«Я готовий викупити заготовку на-
віть за власні кошти, — наголошує 
скульптор. — Але повинне бути ро-
зуміння, що місто налаштоване завер-
шити задуманий ансамбль. Бо купи-
ти такий камінь — це великі кошти».

Після церемонії  освячення 
скульптури, яку здійснили свя-
щеннослужителі різних конфе-
сій нашої громади, настоятель 
Храму святих Володимира та 
Ольги Української Греко-Като-

лицької Церква о. Ігор Шабан у 
своєму вітальному слові наго-
лосив: «Пам’ять нам потрібна 
не для того, щоб жити в мину-
лому, а для того, щоб творити 
майбутнє».

317-Й СТАНЕ «ЕКСПРЕСОМ» ЧЕРЕЗ ПРИПИНЕННЯ АВІАСПОЛУЧЕННЯ З БІЛОРУССЮ 
ПОСИЛКИ З JOOM ПРИХОДИТИМУТЬ ПІЗНІШЕ

Маршрут № 317 Бориспіль — Ки-
їв (метро Харківська) чекають змі-
ни. Перевізник повідомив про на-
мір скоротити маршрут з 25 травня. 
Відповідно до рішення тепер авто-
бус буде зупинятися лише в межах 
Борисполя та Києва, зупинки в се-
лах не буде. 

Своє рішення перевізник ТОВ 
«Автосервіс» обґрунтовує необхід-
ністю зробити маршрут коротшим 
за часом, що буде зручним для бо-

риспільців, які щодня добирають-
ся ним на роботу чи навчання. Ці-
на проїзду не зміниться. 

Перший рейс маршрут викону-
ватиме о 6.02 (від зупинки «Місь-
кий парк») та о 6.52 (від станції ме-
тро «Харківська»). Останній рейс із 
Борисполя о 21.04, із Києва о 21.44. 

Важливо. Зміни не стосувати-
муться маршрута № 317А. Він, як і 
раніше, зупинятиметься на всіх зу-
пинках.

Через припинення авіаспо-
лучення із Білоруссю доставка 
поштових відправлень відбува-
тиметься наземним автотран-
спортом. Про це повідомляє Укр-
пошта.

Укрпошта також надасть мож-
ливість Белпошті відправляти 
посилки до українських клі-
єнтів. Щомісяця з України до 
Білорусі відправлялося до 10 
тисяч посилок, дрібних паке-
тів, листів і майже така ж кіль-

кість відправлень надходила до 
України.

Крім того, Укрпошта  забезпе-
чить транзит відправлень інших 
пошт світу до Білорусі наземним 
транспортом. 

Укрпошта також продов-
жить виконання спільного 
проекту з Windrose Airlines 
для міжнародного мобільного 
маркетплейсу Joom, в рамках 
якого виконуються регулярні 
вантажні чартерні рейси з Гон-

конгу до Києва із подальшим 
транспортуванням частини 
відправлень для Молдови та 
Білорусі. 

Через зміну способу доставки 
можливі зміни у строках доставки 
відправлень.  

Нагадаємо, 25 травня уряд 
прийняв рішення про припинен-
ня авіасполучення з Білоруссю з 
00:00 26 травня. 

Джерело: пресслужба Укр-
пошти
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ФОП Подгорна Н.О. просить влас-
ників суміжних Яременко П.А. та Ря-
біну В.О. бути присутніми при об-
мірах земельної ділянки Босої А.С. 
05.06.2021 р. о 12:00 за адресою с. 
Гнідин, вул. Сонячна.

У разі відсутності суміжних влас-
ників Акт встановлення меж буде 
вважатися погодженим.

Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу 
на довкілля та фінансування оцінки впли-

ву на довкілля _________________ 
(дата офіційного опублікування в Єди-

ному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарю-

вання)
__________ 20202285406__________ 
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)
ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення 

звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадсько-

го обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, зазначеної 
у пункті 1 цього оголошення, з метою вияв-
лення, збирання та врахування зауважень 
і пропозицій громадськості до планованої 
діяльності.

1. Планована діяльність
Планованою діяльністю передбачаєть-

ся реконструкція власного складу нафто-
продуктів об’ємом 11 300 м. куб., в частині 
облаштування системи пожежогасіння та 
встановлення електронних рівнемірів на 
об'єкті за адресою: Київська обл., м. Бори-
спіль, вул. Привокзальна, 9.

Захисту системою пінного пожежогасін-
ня підлягає зливно-наливна залізнична ес-
такада на території складу нафтопродуктів. 
Резервуарний парк оснащується стаціонар-
ною системою охолодження резервуарів. 
Система пінного пожежогасіння спрямова-
на на ліквідацію пожежі палаючого резер-

вуару, в той час як система охолодження 
спрямована на охолодження палаючого та 
сусідніх резервуарів.

 (загальні технічні характеристики, у тому 
числі параметри планованої діяльності (по-
тужність, довжина, площа, обсяг виробни-
цтва тощо), місце провадження планованої 
діяльності)

2. Суб'єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП», код ЄДР-
ПОУ 34524327, юридична адреса: 43010, 
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременець-
ка, буд. 38, контактний номер телефону 
+380332787811.

  (повне найменування юридичної 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 через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки плат-
ника податків та офіційно повідомили про це 
відповідному контролюючому органу і мають 
відмітку у паспорті), місцезнаходження юри-
дичної особи або місце провадження діяль-
ності фізичної особи - підприємця (поштовий 
індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпе-
чує проведення громадського обговорення 

Міністерство захисту довкілля та при-
родних ресурсів України,

Департамент екологічної оцінки та 
контролю, відділ оцінки впливу на довкілля,

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя 
Липківського, 35, OVD@mepr.gov.ua, (044) 
206-31-40, (044) 206-31-50, (044) 206-31-13, 
контактна особа – Тіщенкова Марина Оле-
гівна, директор департаменту

 (найменування уповноваженого органу, 
місцезнаходження, номер телефону та кон-

тактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про 

провадження планованої діяльності та ор-
ган, який розглядатиме результати оцінки 
впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт,
що видається органом виконавчої влади, 

який реалізує державну політику з питань 
державного архітектурно-будівельного 
контролю та нагляду,

Закон України «Про регулювання місто-
будівної діяльності».

 (вид рішення про провадження плано-
ваної діяльності, орган, уповноважений 
його видавати, нормативний документ, що 
передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громад-
ського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля, включаючи інформацію про час і 
місце усіх запланованих громадських слухань 

Тривалість громадського обговорення 
становить 25 робочих днів (не менше 25, 
але не більше 35 робочих днів) з моменту 
офіційного опублікування цього оголо-
шення (зазначається у назві оголошення) 
та надання громадськості доступу до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої додат-
кової інформації, визначеної суб'єктом го-
сподарювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського 
обговорення громадськість має право по-
давати будь-які зауваження або пропозиції, 
які, на її думку, стосуються планованої діяль-
ності, без необхідності їх обґрунтування. За-
уваження та пропозиції можуть подаватися 
в письмовій формі (у тому числі в електро-
нному вигляді) та усно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громад-
ських слухань. Пропозиції, надані після вста-
новленого строку, не розглядаються. 

Тимчасово, на період дії та в межах тери-
торії карантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України з метою запобігання по-
ширенню на території України гострої рес-
піраторної хвороби (СОVID-19), спричине-
ної 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) відбудуть 
____________________

 (зазначити дату, час, місце та адресу 
проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться 
________________________(вказати дату, 
час, місце та адресу проведення громад-
ських слухань)

6. Уповноважений центральний орган 
або уповноважений територіальний ор-
ган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої доступної ін-
формації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та при-
родних ресурсів України, 

Департамент екологічної оцінки та 
контролю, відділ оцінки впливу на довкілля, 

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя 
Липківського, 35, OVD@mepr.gov.ua, (044) 
206-31-40, (044) 206-31-50, (044) 206-31-13, 
контактна особа – Тіщенкова Марина Оле-
гівна, директор департаменту 

 (зазначити найменування органу, пошто-
ву та електронну адресу, номер телефону та 
контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган 
або уповноважений територіальний орган, 
до якого надаються зауваження і пропо-
зиції, та строки надання зауважень і про-
позицій 

Міністерство захисту довкілля та при-

родних ресурсів України, 
Департамент екологічної оцінки та 

контролю, відділ оцінки впливу на довкілля, 
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35, OVD@mepr.gov.ua, (044) 
206-31-40, (044) 206-31-50, (044) 206-31-13, 
контактна особа – Тіщенкова Марина Оле-
гівна, директор департаменту 

 (зазначити найменування органу, пошто-
ву та електронну адресу, номер телефону та 
контактну особу) 

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

8. Наявна екологічна інформація щодо 
планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля плано-
ваної діяльності на 265 аркушах.

 (зазначити усі інші матеріали, надані на 
розгляд громадськості)

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

— Бориспільська міська рада: 08301, 
Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський 
шлях, 72, з 28.05.2021 р., контактна особа 
Борисенко Володимир Костянтинович, тел.: 
(04595) 6-02-35.

— Нафтобаза «Бориспіль» ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ 
ГРУП»: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. 
Привокзальна, 9, з 28.05.2021 р., контактна 
особа Строганов Максим Васильович, тел.: 
+380332787811.

(найменування підприємства, установи, 
організації, місцезнаходження, дата, з якої 
громадськість може ознайомитися з доку-
ментами, контактна особа)
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ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Енеїда
6.30 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
6.50 М/ф "Козлик та його горе"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.40, 2.15, 5.10 Новини
7.05, 9.35 Т/с "Гордість" (12+)
8.05 Невідомі Карпати
8.30 Геолокація: Волинь
9.05 Телепродаж
11.30 Роздивись
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.15, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.25, 22.00 Т/с "Загадковий Доктор 

Блейк" (16+)
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.55 "Супер - чуття. Особливий загін"
19.55, 0.30 "Світ дикої природи"
23.05 #@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
1.30 Суспільна студія. Головне
2.50 "Тваринна зброя"
3.45 Д/ф "Неймовірні винаходи"
4.10 Д/ф "Висота 307.5" (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, 4.35 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"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.45 Комедія "Свати"
22.50 Комедія "Байки Мітяя"
0.30, 1.45 Драма "Поділись щастям своїм"
2.40 Драма "Щоденник симона петлюри"
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"
12.25 Х/ф "Любов трапляється" (16+)
14.35 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особливий випадок"

18.00, 19.00, 3.50 "Стосується кожного"
20.00, 3.05 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.50 Т/с "Що робить твоя дружина?" 

(12+)
1.50 Х/ф "Господар тайги"
4.35 "Мультфільм"
5.00 "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
11.15 Всюди люди
12.20 Реальна містика. Новий сезон
14.25, 15.30 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Обман" 9, 10 с. (12+)
23.10 Т/с "Обман" (12+)
1.20 Т/с "Таємниця Марії" 5 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Таємниця Марії" (12+)
5.00 Гучна справа

ICTV.
4.00 Скарб нації

4.10 Еврика!
4.15 Служба розшуку дітей
4.20 Факти
4.45, 13.25, 16.15 Т/с "Таємні двері" (16+)
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.10, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05 Т/с "Смертельна зброя" (16+)
11.50, 13.15, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
17.00 Х/ф "Снайпер-3" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт Прем’єра
22.40 Т/с "Менталіст" (16+)
0.40 Т/с "Контакт" (16+)
2.20 Секретний фронт
3.05 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.30 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі - Шоу"
7.35 "Орел і решка"
10.05, 15.15 Т/с "Надприродне" (16+)
11.50 Х/ф "Вовки" (16+)
13.30 "У кого більше?" (12+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Аферисти в сітях" (16+)

21.05 Х/ф "Сутінки. Сага. Новий місяць" 
(16+)

23.45 Х/ф "Тепло наших тіл" (16+)
1.40 "Імпрув Live Show" (12+)
2.25 "Служба розшуку дітей"

СТБ.
5.25 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
7.10 Т/с "Комісар Рекс"
10.40 "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 "Лінія світла" (16+)

НТН.
6.15 "Будьте здоровi"
7.50, 17.00, 3.00 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 "Свідок"
9.00 Х/ф "Вишивальниця в сутінках"
10.50, 19.30 Т/с "CSI: маямі" (16+)
13.00, 21.15 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
14.50 "Легенди карного розшуку"
17.50 "Вартість життя"

23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "Роби - раз!" (16+)

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 Енеїда
6.30 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
6.50 М/ф "Як Петрик П'яточкін слоників 

рахував"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.40, 2.15, 5.10 Новини
7.05 Т/с "Гордість" (12+)
8.05 Невідомі Карпати
8.30 Геолокація: Волинь
9.05 Телепродаж
9.35 Чемпіонат Європи- 2021 г. з 

футболу серед молоді U21. 1/4 
фіналу. Нідерланди - Франція

11.25 Роздивись
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45 Спорт
15.30 Чемпіонат Європи- 2021 г. з 

футболу серед молоді U21. 1/4 
фіналу. Данія - Німеччина

17.20 Схеми. Корупція в деталях
18.55 "Боротьба за виживання"
19.30 "Дикі тварини"

19.55, 0.30 "Світ дикої природи"
22.00 Т/с "Загадковий Доктор Блейк" 

(16+)
23.05 #ВУКРАЇНІ
1.30, 3.05 Суспільна студія. Головне
4.10 Д/ф "Перехрестя Балу" (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, 4.30 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"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.45 Комедія "Свати"
22.50, 3.25 Комедія "Байки Мітяя"
0.25 Драма "Поділись щастям своїм"
1.40 Комедія "Від сім`ї не втечеш"
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"
12.25 Х/ф "Кохання з перешкодами" (16+)
14.35 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 3.55 "Стосується кожного"
20.00, 3.10 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.50 Т/с "Що робить твоя дружина?" 

(12+)
1.50 Х/ф "Страх висоти"
5.00 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.30 

Сьогодні
9.00 Зірковий шлях. Новий сезон
10.10 Місія: краса
11.15 Всюди люди
12.20 Реальна містика. Новий сезон
14.25, 15.30 Історія одного злочину (16+)

20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Обман" 5, 6 с. (12+)
23.10 Т/с "Обман" 7, 8 с. (12+)
1.10 Т/с "Таємниця Марії" 3 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Таємниця Марії" 4 с. (12+)
4.20 Реальна містика

ICTV.
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Факти
4.45, 13.20, 16.15 Т/с "Таємні двері" (16+)
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.10, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05 Т/с "Смертельна зброя" (16+)
11.45, 13.15, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
17.00 Х/ф "Снайпер-2" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона Прем’єра
22.40 Т/с "Менталіст" (16+)
0.45 Т/с "Контакт" (16+)
2.30 Громадянська оборона

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.30 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі - Шоу"
7.35 "Орел і решка"
9.30, 15.15 Т/с "Надприродне" (16+)
11.15 Х/ф "Війна Богів" (16+)
13.20 "У кого більше?" (12+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Де логіка?" (12+)
20.00 "Improv Live Show" (12+)
21.00 Х/ф "Cутінки" (16+)
23.30 Х/ф "Академія вампірів" (16+)
1.30 "Імпрув Live Show" (12+)
2.15 "Зона ночі"

СТБ.
5.20 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
7.05 Т/с "Комісар Рекс"
10.45 "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 "Таємниці ДНК" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Невірна" (12+)
23.00 Т/с "Лінія світла" (16+)

НТН.
7.50, 17.00, 2.30 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.00 "Свідок"
9.00 Х/ф "Йшов четвертий рік війни..."
10.45, 19.30 Т/с "CSI: маямі" (16+)
13.00, 21.15 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
14.50 "Легенди карного розшуку"
17.50 "Будьте здоровi"
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "Непіддатливі"

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,  2 червня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 "Світ дикої природи"
6.30 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
6.50 М/ф "Про порося, яке вміло грати в 

шашки"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.00, 5.10 Новини
7.05, 9.35 Т/с "Гордість" (12+)
8.05 Невідомі Карпати
8.30 Геолокація: Волинь
9.05 Телепродаж
11.30, 17.20 Роздивись
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.40, 5.45 Спорт
15.20, 2.15 UA:Фольк. Спогади
16.35 Концерт. Наталія Валевська
17.30 "Дикі тварини"
18.50 Чемпіонат Європи- 2021 г. з 

футболу серед молоді U21. 1/4 
фіналу. Іспанія - Хорватія

21.55 Чемпіонат Європи- 2021 г. з 
футболу серед молоді U21. 1/4 
фіналу. Португалія - Італія

0.50 Перша шпальта
1.20 Д/ф "Хто створив Змієві Вали?"

3.10 Концерт. Сергій Асафатов
3.45 Д/ф "Неймовірні винаходи"
4.10 Д/ф "Заміновані вірністю" (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, 4.30 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"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.45 Комедія "Свати"
22.50, 3.20 Комедія "Байки Мітяя"
0.30 Драма "Поділись щастям своїм"
1.45 Комедія "Блондинка в ефірі"
5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
3.15, 20.00 "Подробиці"
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 "Ягуар" (16+)
14.30 Х/ф "Ібіца" (16+)
16.05 "Жди меня. Україна"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.50 Т/с "Що робить твоя дружина?" 

(12+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.30 

Сьогодні
9.00 Зірковий шлях. Новий сезон
10.10 Місія: краса
11.15 Всюди люди
12.20 Реальна містика. Новий сезон
14.25, 15.30 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Обман" 1, 2 с. (12+)
23.10 Т/с "Обман" 3, 4 с. (12+)
1.10 Т/с "Таємниця Марії" 1 с. (12+)
1.45 Телемагазин

ICTV.

4.40 Скарб нації
4.50 Еврика!
4.55 Служба розшуку дітей
5.00, 11.05 Громадянська оборона
6.40 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.10, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Анти-зомбі
12.00, 1.50 Секретний фронт
12.45, 15.45 Факти. День
13.15 Х/ф "Петля часу" (16+)
15.35, 16.15 Х/ф "Війна за планету мавп"
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.10, 21.20 Х/ф "Злочинець" (16+)
22.45 Свобода слова
0.00 Х/ф "Снайпер-5: Спадщина" (18+)
2.45 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.30 "Kids time"
6.05 М/ф
6.50 М/с "Том і Джеррі - Шоу"
7.35 "Орел і решка"
9.50 Х/ф "Перший месник: Друга війна" 

(16+)
12.25 Х/ф "Перший месник: 

Протистояння" (12+)

15.15 Т/с "Надприродне" (16+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Аферисти в сітях" (16+)
21.00 Х/ф "Вовки" (16+)
22.40 Х/ф "Поїздочка 2: Смерть попереду" 

(18+)
0.40 "Імпрув Live Show" (12+)
1.30 "Вар'яти" (12+)
2.40 "Служба розшуку дітей"
2.45 "Зона ночі"

СТБ.
5.20 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
7.05 Т/с "Комісар Рекс"
10.50 "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 "Лінія світла" (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
5.15 Х/ф "Трест, який лопнув"
9.15 Х/ф "Мерседес" тікає від погоні"
10.45 Т/с "Коломбо" (16+)

12.30, 16.30, 19.00, 2.20 "Свідок"
13.00 Х/ф "Прямий контакт" (16+)
14.45 "Легенди карного розшуку"
17.00, 3.00 "Випадковий свідок"
17.50 "Таємниці світу"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 Т/с "CSI: маямі" (16+)
21.15 Т/с "Той, що читає думки" (16+)
23.00 Х/ф "Проповідник з кулеметом" 

(16+)
1.20 "Легенди бандитської Одеси"
3.20 "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, 31 травня

ВІВТОРОК,  1 червня
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Енеїда
6.30 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
6.50 М/ф "Як козаки куліш варили"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.00, 2.15, 5.10 Новини
7.05, 9.35 Т/с "Гордість" (12+)
8.05, 1.15 Земля, наближена до неба
8.30 Геолокація: Волинь
9.05 Телепродаж
11.30 Роздивись
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.35, 2.50, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.25 Т/с "Загадковий Доктор Блейк" 

(16+)
17.30 #@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
18.50, 21.55 Чемпіонат Європи- 2021 г. з 

футболу серед молоді U21. 1/2 
фіналу

0.45 "Світ дикої природи"
1.30, 3.00 Суспільна студія. Головне

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, 4.40 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"
20.33 "Проспорт"
20.35 "Чистоnews 2021"
20.40 Комедія "Свати"
21.45 "Право на владу 2021"
0.45 Пригоди "Останній з могікан"
2.55 Комедія "Від сім`ї не втечеш"
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"
12.25 Х/ф "Мій пес Ідіот" (12+)
14.35 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 3.55 "Стосується кожного"
20.00, 3.10 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.50 Т/с "Що робить твоя дружина?" 

(12+)
1.50 Х/ф "П'ять хвилин страху"
5.00 "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
11.15 Всюди люди
12.20 Реальна містика. Новий сезон
14.25, 15.30 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
20.50 Футбол. Контрольна гра Україна - 

Північна Ірландія
23.10 Слідами

23.50 Т/с "Опікун" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Опікун" (12+)
3.45 Реальна містика

ICTV.
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Факти
4.40, 13.25, 16.15 Т/с "Таємні двері" (16+)
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.10, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05 Т/с "Смертельна зброя" (16+)
11.50, 13.15, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
17.00 Т/с "Снайпер-4: Перезавантаження". 

"Розтин покаже"
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.20 Анти-зомбі Прем’єра
22.45 Т/с "Менталіст" (16+)
0.40 Т/с "Контакт" (16+)
2.25 Анти-зомбі

НОВИЙ КАНАЛ.
6.25 М/с "Том і Джеррі - Шоу"
7.35 "Орел і решка"
9.50, 15.15 Т/с "Надприродне" (16+)
11.40 Х/ф "Академія вампірів" (16+)
13.30 "У кого більше?" (12+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Аферисти в сітях" (16+)
21.00 Х/ф "Сутінки. Сага. Затемнення" 

(16+)
23.30 Х/ф "П'ятдесят відтінків сірого" 

(18+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
7.00 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"
15.45, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "Один за всіх" (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Невірна" (12+)
23.00 Т/с "Лінія світла" (16+)

НТН.
7.50, 17.00, 3.10 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.40 "Свідок"
9.00 Х/ф "Роби - раз!" (16+)
10.40, 19.30 Т/с "CSI: маямі" (16+)
13.00, 21.15 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
14.45 "Легенди карного розшуку"
17.50, 4.00 "Правда життя"
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "Постріл у спину"

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.
6.00 Енеїда
6.30 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
6.50 М/ф "Неслухняна мама"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.40, 2.15, 5.10 Новини
7.05, 9.35 Т/с "Гордість" (12+)
8.05 Земля, наближена до неба
8.30 Геолокація: Волинь
9.05 Телепродаж
11.30 Роздивись
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.25, 22.00 Т/с "Загадковий Доктор 

Блейк" (16+)
17.30, 0.30 Перша шпальта
18.55 "Супер - чуття. Особливий загін"
19.55 "Світ дикої природи"
23.05, 4.40 Схеми. Корупція в деталях
1.00, 4.10 #ВУКРАЇНІ
1.30, 3.05 Суспільна студія. Головне

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, 4.45 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"
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 "Одруження наосліп 7"
22.25 "#Гуднайтклаб 2021"
23.05 Х/ф "Халк"
1.40 Пригоди "Останній з могікан"
3.25 Трилер "Жах амітівілля"
5.30 "Світське життя. 2021"
6.20 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.30, 23.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Пробач, хочу з тобою 

одружитися" (16+)
14.35, 0.45 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "007: Квант Милосердя" (16+)

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
10.50 Т/с "Виноград" (12+)
14.40 Т/с "Хіба можна мріяти про більше" 

1, 2 с. (12+)
15.30 Т/с "Хіба можна мріяти про більше" 

(12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "Секрет Майя" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин

ICTV.
4.20 Служба розшуку дітей
4.25, 0.55 Факти
4.50, 13.35 Т/с "Таємні двері" (16+)
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Т/с "Смертельна зброя" (16+)
11.55, 13.15 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.35, 16.15 Секретний фронт
16.55 Х/ф "Снайпер-7: Ідеальне вбивство" 

(16+)
18.45 Факти. Вечір
20.10 Дизель-шоу (12+)
22.50 "На трьох-10" Прем’єра (16+)
23.55 "На трьох" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.30 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі - Шоу"
7.35 "Орел і решка"
9.30 "Хто проти блондинок?" (12+)

13.00 "Аферисти в сітях" (16+)
16.00 "Де логіка?" (12+)
17.00 Х/ф "Я, Франкенштейн" (16+)
19.00 Х/ф "Сутінки. Сага. Світанок: 

Частина 1" (16+)
21.00 Х/ф "Сутінки. Сага. Світанок: 

Частина 2" (16+)
23.00 Х/ф "П'ятдесят відтінків темряви" 

(18+)
1.40 "Імпрув Live Show" (12+)

СТБ.
5.20 Т/с "Тінь кохання" (12+)
9.00 "Холостяк" (12+)
13.00, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
20.15, 22.45 Т/с "Продається будинок із 

собакою"
0.55 Х/ф "Ідеальний чоловік"

НТН.
5.00, 4.45 "Top Shop"
6.20, 3.45 "Правда життя"
7.50, 3.10 "Випадковий свідок"

8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.40 "Свідок"
9.00 Х/ф "Постріл у спину"
10.50, 19.30 Т/с "CSI: маямі" (16+)
13.00 Т/с "Той, що читає думки" (16+)
14.45 Х/ф "Корпус генерала Шубнікова"
17.00 Х/ф "Застава в горах"
21.30 "Мир чи війна"
23.30 Х/ф "Чортова дюжина"

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.
6.00, 4.00 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.45, 3.35, 5.35 

Новини
7.10 М/ф "Як козак щастя шукав"
7.20 М/ф "Як козаки на весіллі гуляли"
7.40 М/ф "Як козаки наречених виручали"
8.05 "Дикуни. Дикі забави в зоопарку 

Сан-Дієго"
8.30, 14.30, 20.20 "Боротьба за 

виживання"
9.05 Телепродаж
9.35 Візуальний код
10.10 #ВУКРАЇНІ
10.40 Х/ф "Свята сім'я" 1, 2 с. (12+)
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.05 Концерт. Ніна Матвієнко та та 

Дмитро Андрієць
17.05 Міста та містечка
17.20, 19.55, 5.05 "Дикі тварини"
18.00 Х/ф "Вавилон ХХ"

21.25 Пишемо історію. Літо-осінь 1939 г.
21.50 Пишемо історію. Правда та міфи 

про ІІ Світову
22.05 Пишемо історію. Операція Вісла
22.20 Пишемо історію. Україна під час ІІ 

Світової війни
22.30 Д/ф "Секрети історії. Портрети"
1.10 Х/ф "Ярослав Мудрий" 1, 2 с.

КАНАЛ "1+1".
7.00, 6.05 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00, 18.30 "Світ навиворіт"
13.55, 15.00, 16.05, 17.10 Комедія "Свати"
19.30, 5.25 ТСН
20.10 "Чистоnews 2021"
20.15 "Вечірній квартал"
22.15 "Жіночий квартал"
23.20, 0.20 "Світське життя. 2021"
1.20 Драма "Поділись щастям своїм"

ІНТЕР.
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочі"
12.00 Х/ф "Гусарська балада"
14.00 Х/ф "Весілля в Малинівці"
16.00 Т/с "Не жіноча робота" (12+)
20.00, 2.15 "Подробиці"
20.30 "Місце зустрічі"
22.10 Т/с "Не було б щастя"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.25, 3.30 Реальна містика
8.30 Т/с "Жіночі секрети" 1, 6 с. (16+)
15.20 Т/с "Жіночі секрети" 7, 10 с. (16+)
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Жіночі секрети" (16+)
23.45, 2.15 Т/с "Виноград" (12+)

ICTV.
4.30 Скарб нації
4.35 Еврика!

4.45 Факти
5.10 Не дай себе обдурити
5.55 Громадянська оборона
6.50 Анти-зомбі
7.45 Х/ф "Снайпер-2" (16+)
9.30 Х/ф "Снайпер-3" (16+)
11.05, 13.00 Х/ф "Снайпер-4: 

Перезавантаження" (16+)
12.45 Факти. День
13.10 Т/с "Пес" (16+)
16.30 Х/ф "Професіонал" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Смертельні перегони" (12+)
21.05 Х/ф "Смертельні перегони-3" (12+)
23.05 Х/ф "Смертельні перегони-2" (12+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00 "Вар'яти" (12+)
8.20, 10.00 "Kids time"
8.25 М/ф "Лови хвилю 2: Хвилеманія"
10.05 "Орел і решка. Земляни"
11.00 "Орел і решка. Чудеса світу"
12.00 "Орел і решка"
14.00 Х/ф "Cутінки" (16+)

16.25 Х/ф "Веном" (16+)
18.15 Х/ф "Першому гравцю 

приготуватися" (12+)
21.00 Х/ф "Людина-павук"
23.35 Х/ф "Арахнофобія" (16+)

СТБ.
5.25, 10.50 Т/с "Невірна" (12+)
7.55 "Неймовірна правда про зірки"
17.00 "Хата на тата" (12+)
19.00 "МастерШеф Професіонали" (12+)
22.35 "СуперМама" (12+)

НТН.
5.15 Х/ф "Свідоцтво про бідність"
6.30 Х/ф "Тегеран-43"
9.20 Х/ф "Через Гобі та Хінган"
12.30 "Випадковий свідок. Навколо світу"
13.40 Т/с "Смерть у раю" (16+)
18.05 "Переломні 80-ті"
19.00, 2.10 "Свідок"
19.30 Х/ф "За сірниками"
21.30 Х/ф "Чорний орел" (16+)

23.15 Х/ф "Рейд" (18+)
1.05 "Таємниці кримінального світу"
2.40 "Випадковий свідок"
3.25 "Речовий доказ"

ПРЯМИЙ.
9.00 "Щасливе інтерв'ю"
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 Документальний 

фільм
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, 4.00 Енеїда
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.30, 3.35, 5.35 

Новини
7.15 М/ф "Як козаки куліш варили"
7.25 М/ф "Як козаки у хокей грали"
7.40 М/ф "Як козаки олімпійцями стали"
8.20 "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 Незвідана Україна
14.35 Телепродаж
15.05 Країна пісень
16.10 Концерт. Анатолій Гнатюк
17.00 Х/ф "Мій найкращий роман" (12+)
18.50 "Хижаки підводного світу"
19.50 Пишемо історію. Літо-осінь 1939 г.

20.05 Пишемо історію. Правда та міфи 
про ІІ Світову

20.20 Пишемо історію. Операція Вісла
20.45 Пишемо історію. Україна під час ІІ 

Світової війни
21.30 Дорога до Токіо
21.50 Чемпіонат Європи- 2021 г. з 

футболу серед молоді U21. Фінал
0.00 #@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
0.55 Х/ф "Вавилон ХХ"
2.30 Д/ф "Клітка для двох"
4.55 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, 3.45 "Світ навиворіт"

18.15 "Українські сенсації 2021"
19.30 "ТСН-тиждень"
21.00 Комедія "Поїздка в Америку"
23.20 Комедія "Помінятися місцями"
1.50 Комедія "Навколо світу за 80 днів"
5.00 ТСН "ТСН-тиждень"

ІНТЕР.
6.05 Х/ф "Белль і Себастьян"
8.00 "уДачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 "Інше життя"
13.30 "Вещдок. Опережая время"
18.00 Х/ф "007: Квант Милосердя" (16+)
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Весілля в Малинівці"
23.55 Х/ф "Гусарська балада"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.50 Реальна містика
9.20 Т/с "Повернення" (12+)
17.00 Т/с "Сукня з маргариток" 1, 2 с. 

(16+)

19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 
Панютою

21.00 Т/с "Сукня з маргариток" (16+)
23.00 Т/с "Жінки у коханні" 1, 3 с. (12+)

ICTV.
5.15 Скарб нації
5.25 Еврика!
5.30 Факти
5.55 Не дай себе обдурити
7.45 Більше ніж правда
8.35, 11.20 Громадянська оборона
9.30 Анти-зомбі
10.25 Секретний фронт
12.10, 13.00 Х/ф "Професіонал" (16+)
12.45 Факти. День
14.40 Х/ф "Смертельні перегони" (12+)
16.40 Х/ф "Злочинець" (16+)
18.45 Факти тижня
20.35 Х/ф "Роман з каменем" (16+)
22.45 Х/ф "Богемна рапсодія" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.

7.40, 9.20 "Kids time"
7.45 М/ф "Том і Джеррі"
9.25 Х/ф "Сутінки. Сага. Новий місяць" 

(16+)
11.50 Х/ф "Сутінки. Сага. Затемнення" 

(16+)
14.10 Х/ф "Сутінки. Сага. Світанок: 

Частина 1" (16+)
16.20 Х/ф "Сутінки. Сага. Світанок: 

Частина 2" (16+)
18.20 Х/ф "Людина-павук 2"
21.00 Х/ф "Людина павук 3: Ворог у 

відбитті"

СТБ.
6.30 Х/ф "Три плюс два"
8.15 Х/ф "Максим Перепелица"
10.00 "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.
7.40 "Випадковий свідок. Навколо світу"
9.30 Т/с "Смерть у раю" (16+)
13.50, 22.10 Х/ф "Чорний орел" (16+)
15.40 Х/ф "За сірниками"
17.30 Х/ф "Невиправний брехун"
19.00 Х/ф "Міцний горішок"
20.30 Х/ф "Очікування полковника 

Шалигіна"
0.00 Х/ф "Рейд" (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"

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

ЧЕТВЕР,  3 червня

П'ЯТНИЦЯ,  4 червня

СУБОТА,  5 червня

НЕДІЛЯ,  6 червня
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

БУДИНКИ

Бориспіль
Будинок, 54 кв.м, зі зручностями, 19,2 сотки, 
880000 грн без комісії для покупця. Більш деталь-
на інформація за тел.: 0 68 0381501, Віта.
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.
Земельну ділянку в гарному місці, 10 соток, 330000 
грн. Тел.: 0 96 7351354, Руслан.
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 | 3 | 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.

Куплю нерухомість у господаря на вигідних 
умовах за готівку. Розглянемо всі варіанти. 
Тел.: 0 96 7351354, Руслан, 0 68 0381501, Віта.

Здам
Бориспіль

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

Врем'янку, є місце для авто, ціна договірна. Тел.: 
0 50 5456870.

Кімнату в будинку, центр (біля Фори), 1500 грн. 
Тел.: 0 67 4503318. 

НАЙМУ
Бориспіль

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

Квартиру або будинок у власника, для сім'ї. 
Своєчасну оплату гарантуємо. Тел.: 0 96 
7351354, Руслан, 0 68 0381501, Віта.

АВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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
МИЙНИКА ПОСУДУ
ПОКОЇВКУ
ПРАЦІВНИКА БАСЕЙНУ 
— БАНЩИКА
ІНЖЕНЕРА-ЕНЕРГЕТИКА



I-VISTI.COM  | 11
№21 [1077], 28 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

Vianor, м. Бориспіль, запрошує на роботу офіці-
анта, шиномонтажників, автослюсарів, автомий-
ників. Тел.: 0 50 8301404, 0 97 8538218.
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. 

КА «MamaMia» пропонує роботу: нянь, хатніх 
робітниць, доглядальниць, гувернанток, репе-
титорів, кухарів, водіїв, сімейні пари, вигул со-
бак, садівників. Пропонуємо вигідні умови пра-
цевлаштування та гідний заробіток. Тел.: 0 95 
7964365, 0 63 5426103, 0 98 9935296, 0 63 1882804, 
0 95 1095463.

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 постійну роботу потрібен охоронець, г/р 
1/2. Оплата та умови при співбесіді. Тел.: 0 67 
7341607.

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

Норкова ферма в с. Ковалин, Переяслав-Хмель-
ницкого р-ну, запрошує робітників на посаду 
ЗВІРІВНИКА. Гарантуємо гідну, стабільну та 
своєчасну заробітну плату, спецодяг, харчуван-
ня. Тел для довідок: 0 99 3754926, 0 63 2547609, 
0 67 52229701. 

Потрібен бариста в кав'ярню, г/р 2/2, з/п після 
співбесіди. Тел.: 0 67 9125199.

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

Робота в Польщі, м.Глівіци. Офіційна та гідна 
робота на медичному складі та на будову. Без-
коштовні вакансії, надаємо житло. Ліц.981 від 
10.07.2018 вид.МСПУ. Тел.: 0 93 0165413 (viber), 
0 67 1744429.

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.

ТОВ «Натурдарм» запрошує на роботу калібру-
вальників натуральної оболонки, г/р 5/2, офіцій-
не працевлаштування. Тел.: 0 63 8571295.

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.

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.
Молоко козине для діток, від однієї кози. Тел.: 0 
50 1388072.

Телевізор «Panasonic», 400 грн; велосипед 
спортивний, 500 грн; електронагрівач масля-
ний, 200 грн. Тел.: 0 67 4934247, 0 95 0443156.

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 вигріб-
них ям 6 куб.м. Тел.: 0 98 7295604, 0 50 5860909, 
Юрій.
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, 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 електроінструменту та дрібної побутової 
техніки, м. Бориспіль, р-к «Зоряний», павільйон 
№60. Тел.: 0 93 4881425, Олександр. 
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 власності на 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, с. Рогозів, серія ЯЖ №668423, 
виданий на ім'я Іванова Михайла Валентиновича 
управлінням земельних ресурсів у Бориспілсьькому 
р-ні 16.07.2009 р., вважати недійсним. 
Втрачений договір купівлі-продажу земельної ділян-
ки №939, виданий на ім'я Крейтора Романа Петро-
вича приватним нотаріусом Хміль Т.М. 23.05.2018 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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РЕКЛАМА

ОВЕН. Вашим девізом може стати "міра у 
всьому". Своєчасний прояв ініціативи при-
несе бажані результати і кар'єрний ріст. 
Приймайте активну участь у вирішенні пи-
тань на роботі та вдома.  Вихідні — час емо-
ційної рівноваги та спокою. 

ТЕЛЕЦЬ. Ви блискавично вирішите більшість 
проблем. Перед вами відкриються блискучі 
перспективи в діловій сфері. Необхідно слу-
хати свій внутрішній голос: зараз він допомо-
же інтуїтивно вибирати правильне рішення.

БЛИЗНЮКИ. Вам варто виявити терпіння, не 
квапити події, і все складеться найкращим для 
вас чином. На вас чекає удача в справах. Про-
блеми, які вас турбували, зникнуть самі собою.

РАК. Не варто хапатися відразу за все, набага-
то краще буде управляти ситуацією, залишаю-
чись у тіні. Можливо, настав час для чогось но-
вого у житті. Не затягуйте з вирішенням про-
блем, тому що справи будуть накопичуватися.

ЛЕВ.  Незважаючи на вашу активність і працез-
датність, до вас може підкрастися нудьга. Тоді 
змінюйте темп, зменшіть обсяг роботи. У вихідні 
зробіть собі щось приємне для душі, що підніме 
ваш настрій, поспілкуйтеся з друзями.

ДІВА. Успішно пройдуть зустрічі й ділові пе-
реговори. Вам необхідно розібратися у своє-
му емоційному стані й навчитися контролюва-
ти свої почуття. 

ТЕРЕЗИ.  Ви знову, схоже, здивуєте навколи-
шніх. Чудовий час для оновлення здоров'я.  
На вихідних хатні справи допоможуть розві-
яти думки, а тепло близьких та рідних пода-
рує вам натхнення та радість.

СКОРПІОН. У вас з'явиться можливість ви-
явити свої найкращі якості. На роботі все скла-
дається просто чудово, чекайте прибуток і ви-
гідні контракти. У вихідні контролюйте свої 
емоції, менше хвилюйтеся.

СТРІЛЕЦЬ. Вас охопить нескориме бажан-
ня проникнути в суть речей. Ви багато чо-
го побачите з нової точки зору. Важливо не 
спізнюватися, вас будуть оцінювати за пунк-
туальністю та відповідальністю.

КОЗОРІГ. Період може виявитися активним 
і плідним при умові, що ви виявите терпіння 
та дипломатичність.

ВОДОЛІЙ.  Важливо почувати себе впев-
нено. Будьте активнішими, рішучіми. Є ймо-
вірність підвищення на посаді. У вихідні по-
будьте в колі родини. На вас чекають при-
ємні сюрпризи.

РИБИ. Нові приємні обставини в житті при-
несуть неймовірну насолоду, що дозволить 
вам стати оптимістом. Багато справ вирі-
шаться без особливих зусиль, скористайте-
ся цим.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 31 ТРАВНЯ - 6 ЧЕРВНЯ


