
СКВЕР У 
СОЦМІСТЕЧКУ: 
ЧИ ЧЕКАТИ 
ПРОДОВЖЕННЯ 
РОБІТ?

НОВИНИ ЛІКАРНІ: 
СКЛАД ЗАСНОВНИКІВ ЗМІНЕНО, 
НА ПОЛОГОВЕ ЧЕКАЄ ЕКСПЕРТИЗА

ЩОТ И Ж Н Е В И К  •  №25 (1081)  •  WWW.I-VISTI.COM  •  25 червня 2021 рік

стор. 6

стор. 2



I-VISTI.COM2 | 
  |  №25 [1081], 25 ЧЕРВНЯ 2021

ПЕРСПЕКТИВИ

НОВИНИ ЛІКАРНІ: 
СКЛАД ЗАСНОВНИКІВ ЗМІНЕНО, 
НА ПОЛОГОВЕ ЧЕКАЄ ЕКСПЕРТИЗА

У СПОРТШКОЛІ 
«ОСЕЛИЛИСЬ» КОЗАКИ
Богдан РАК

Сходи та головна зала спор-
тивної школи прикрасились но-
вими зображеннями. Тепер усіх 
відвідувачів ДЮСШ зустрічають 
козаки-спортсмени.

«Ідея з’явилась раптово. Про-
сто наскучили звичайні білі сті-
ни. І я подумав, чим їх можна було 
би прикрасити? Чомусь згадався 
мультфільм «Як козаки у футбол 
грали». Ось і подумав, а чому б 
їх і до інших видів спорту не за-
лучити?» — розповідає директор 
ДЮСШ Михайло Шкоруп.

В реалізації задуму допомогли 

спонсори — Ігор та Володимир 
Шалімови. Вони дали кошти на 
фарбу. Із художником допомог-
ли в будинку технічної творчос-
ті «Евріка». За словами директо-
ра ДЮСШ, зараз готова лише ча-
стина робіт, є задум зробити один 
великий малюнок на сходах тре-
тього поверху — з козаками та 
гербом України. 

Довідково. «Як козаки у фут-
бол грали» — мультфільм режи-
сера Володимира Дахно, знятий 
у 1970 році на студії «Київнаук-
фільм», друга історія серіалу «Все 
про козаків».

Ілона НЕГОДА

Управлінець 
один — виконком 
Бориспільської міської 
ради

Районна рада виходить зі складу 
засновників Бориспільської БЛІЛ. 
Про це повідомив на сесії район-
ної ради 23 червня заступник го-
лови райради Іван Недогибчен-
ко. Частка 50% розподіляється 
між 5-ма громадами, в т.ч. части-
на основного капіталу надійде в 
міську раду, а також у сільські ра-
ди. «Ми провели зустрічі за учас-
тю керівництва міста та сільських 
рад і домовилися про затверджен-
ня статуту у новій редакції, де во-
ни будуть виступати у ролі спів-
засновників. Сільські голови пе-
реймаються тим, наскільки вони 
можуть впливати на управлінські 
процеси в лікарні, бо починаючи 
з січня 2021 р. і до сьогодні цим 

займається виконком Бориспіль-
ської міської ради. Дольові відсо-
тки відповідно до кількості насе-
лення, що проживає на території 
тієї чи іншої сільської ради (від 10 
до 18 відсотків) не дають можли-
вості втручатися в управління та-
кою мірою, як вони би цього ба-
жали», — зазначив він

На запитання із зали з прохан-
ням прокоментувати наказ від 24 
березня цього року, відповідно до 
якого скороченню підлягають 195,5 
лікарських та інших посад, Недоги-
бченко відповів, що районна рада 
не погоджувала такого скорочення 
як співзасновник ББЛІЛ, бо не є ор-
ганом управління лікарнею почи-
наючи з січня цього року. 

У будівлі пологового 
проведуть експертизу

Питання пологового відділен-
ня порушив на сесії районної ради 
Олег Верес, колишній депутат Бо-

риспільської міської ради. За його 
словами, у міської влади наразі не-
має доступу до приміщення, так са-
мо як і інформації про наявність чи 
відсутність судових позовів проти 
недобросовісного виконавця ро-
біт. Натомість представниками бо-
риспільської влади висловлюється 
думка про аварійність приміщен-
ня та вже ведуться розмови про бу-
дівництво нового пологового від-
ділення, при тому, що лише за про-
ект реконструкцій пологового мі-
сто заплатило 1,5 млн гривень. «Що 
є підгрунтям для таких розмов та 
чи є експертний висновок про те, 
що приміщення не підлягає ремон-
ту через його аварійний стан?» — 
звернувся він до районних поса-
довців. 

У відповідь Олександр Щур, ди-
ректор ББЛІЛ, повідомив, що при-
міщення пологового досі не пере-
дане виконавцем замовнику ро-
біт. Після припинення робіт вже 
тричі скликали комісію, на яку ви-
конавець не з’являвся. «Сьогод-

ні моїм наказом створена комі-
сія, яка буде приймати приміщен-
ня пологового відділення в наше 
управління. Після цього я особи-
сто направлю в правоохоронні 
органи звернення про відкриття 
кримінального провадження по 
факту недобросовісного виконан-
ня договірних обов’язків. Крім то-
го, фахівці обстежать приміщен-
ня і зроблять висновок — що нам 
залишив виконавець. Вже виділе-
ні кошти для проведення експер-
тизи щодо стану аварійності да-
ного об’єкту», — зазначив Олек-
сандр Щур. 

Свою готовність звернутися від 
імені райради до правоохоронних 
органів після отримання висновку 
комісії висловив і Антон Мотрич, го-
лова Бориспільської районної ради. 

Нагадаємо, пологове відділен-
ня було закрите у листопаді 2019 
року для проведення капіталь-
ного ремонту. Замовником ви-
ступало управління капітально-
го будівництва Бориспільської 
РДА. Виконавець — столична 
компанія ТОВ «Будінвест Сервіс 
15». Передбачалося, що на ре-
монт піде 6 місяців та 65 мільйо-
нів грн. 

БОРИСПІЛЬ ПЛАНУЄ ГОТУВАТИ АВІАСПЕЦІАЛІСТІВ 
НАЗЕМНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ
Ірина КОСТЕНКО

Підготовка до будівництва у 
Борисполі вищого навчального 
закладу з підготовки авіаційних 
спеціалістів стартувала. На нара-
ді за участі міського голови Во-
лодимира Борисенка розгляда-
лися пропозиції місця розташу-
вання та перспективи співпраці.

Міжнародний проект України та 
Латвії з будівництва на землях Бо-
риспільської громади приватно-
го вищого навчального закладу 
(Авіаційної академії), який готува-
тиме спеціалістів авіаційної галузі, 
25 травня презентував на сесійно-
му засіданні Бориспільської міської 
ради керівник компанії «Авіаційне 
компетентне навчання» Сергій Яр-
моленко. 17 червня у приміщен-
ні виконавчого комітету відбулася 
повторна зустріч за круглим сто-
лом, де питання розглядалося вже 
предметно. В обговоренні пер-
спектив будівництва закладу взя-
ли участь Бориспільський міський 
голова Володимир Борисенко, йо-
го заступники та керівники відпо-
відних відділів, а також гості міста 
— Сергій Ярмоленко і співпартнер 
проекту Віктор Прокопенко, який 
очолює подібний заклад у Латвії. 
Обґрунтовуючи необхідність і пер-
спективність реалізації проекту в 
Борисполі, гості наголошували, що 
підготовка таких спеціалістів сьо-
годні базується на застарілих про-
грамах. Компанії вимушені витра-
чати кошти для того, щоб перена-
вчати спеціалістів або купувати фа-
хівців за кордоном. 

Зокрема, Віктор Прокопенко за-
значив, що його школа у Ризі пере-

навчила на європейські стандарти 
близько 1000 українських грома-
дян, які сьогодні працюють не лише 
в Україні, але й інших країнах Євро-
пи. Спеціаліст, який пройшов підго-
товку в Ризі, має право працювати 
у 76 державах світу. Такі ж перспек-
тиви випускникам гарантуватиме і 
навчання у бориспільському закла-
ді, який планується будувати. 

Плани ініціаторів будівництва 
амбітні. Авіаційна академія по-
винна мати не тільки навчальний 
корпус для здобуття теоретичних 
знань, а й ангари для навчальної 
практики, гуртожиток, готель, ста-
діон, спортзал, футбольне поле, 
спортивні майданчики, басейн. 
Проект відповідатиме міжнарод-
ним стандартам безпеки повітря-
ного руху. Сьогодні авіакомпанії 
«задихаються» від нестачі таких 
спеціалістів. 

Серед присутніх були й ті, хто 
сумнівався у можливості реаліза-
ції у Борисполі подібного проекту. 
За їх словами, можуть виникнути 
проблеми з фінансовою спромож-
ністю підприємства, з отриманням 
акредитації та ліцензії на навчан-

ня тощо. У свою чергу, міський го-
лова та його заступники настроєні 
оптимістично. Так, Володимир Бо-
рисенко, виступаючи перед при-
сутніми, наголосив: «Україні дуже 
потрібен такий навчальний заклад. 
А Бориспіль на сьогодні є єдиним 
місцем, де його можна реалізува-
ти. Україна як географічний центр 
Європи приречена на успіх. Спе-
ціалісти затребувані вже сьогод-
ні, тому для Бориспільської ОТГ це 
необхідний соціальний проект. На-
самперед нам потрібно визначити-
ся із земельною ділянкою. Поки що 
йдеться про 3,5 га земель територі-
альної громади. Поряд знаходяться 
землі Міністерства оборони й землі 
аеропорту, і вони будуть зацікавле-
ні у розвитку подібного навчально-
го закладу». 

Сергій Ярмоленко, підсумовую-
чи дискусію, наголосив: «Потрібно 
подивитися ділянку на місці, під-
готувати ескізний проект, побачи-
ти, що там можна розмістити. Піс-
ля цього концепцію буде представ-
лено депутатам. Важливо, що є ро-
зуміння та зацікавленість влади й 
депутатів».
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МІСТО

У ПОШУКАХ ЕФЕКТИВНОСТІ: 
«МАСОВА ВАКЦИНАЦІЯ» У СПОРТШКОЛІ 
ЧИ СТАЦІОНАРНІ ПУНКТИ ЩЕПЛЕНЬ?

БЕЗ ХОДИ ВИПУСКНИКІВ
Богдан РАК

Повідомлення про наказ 
управління освіти і науки про 
відміну цьогорічної ходи випус-
кників викликало шквал обурен-
ня містян у соціальних мережах. 
Втім, були і прихильники такого 
рішення, що вважали традицій-
ну ходу центральною вулицею 
міста пережитком минулого. 

Про причини відміни ходи ви-
пускників «Вістям» повідомила 
начальник управління освіти і 
науки Тетяна Павленко.

— Управління освіти і нау-
ки працює згідно плану заходів, 
який затверджується міським 
головою. Згідно цього плану, на 
день випускного ходи не перед-
бачалось. Це планувалось зазда-
легідь, навесні, а ситуація із ко-
ронавірусом тоді була невтіш-
ною, і ніхто не міг передбачити, 
якою вона буде влітку. 

Зараз багато людей кажуть, що 
тепер, коли коронавірус відступив, 
ходу можна провести. Але тради-
ційна хода — це не просто прогу-
лянка містом. Є відправна точка 
маршруту, є кінцевий пункт при-
значення. Треба підготувати всі 
локації, розважальну програму на 
стадіоні. Раніше ми на підготов-
ку витрачали по 3-4 місяці. І зро-
бити це зараз за кілька тижнів бу-

ло вкрай важко. До того ж, є і інші 
причини.

По-перше, останні місяці під час 
спілкування з учнями та їх батька-
ми я постійно цікавилась їхньою 
думкою щодо ходи випускників. 
Більшість були не в захваті від цьо-
го. За словами самих випускників, 
їм було б більш цікаво провести 
цей час із друзями та однокласни-
ками десь в іншому місці, а не на 
стадіоні.

По-друге, не забувайте, зараз до 
нас приєднались старостинські ок-
руги. Якби ми готували ходу, дове-
лось би запрошувати на неї і випус-
кників сільських шкіл, організову-
вати їм транспорт.

Є й третя причина — ремонт Ки-
ївського Шляху. Ми розуміємо, що 
водії і так зараз не в захваті від об-
межень руху центральною вули-
цею, а якщо ми при цьому ще й пе-
рекриємо центр — це буде дуже 
незручно та викличе обурення.

Зваживши всі ці моменти, ми не 
стали піднімати питання проведен-
ня ходи випускників.

Відповідно до наказу управління 
освіти і науки випускний вечір від-
будеться 25 червня 2021 року. Йо-
му передуватиме прийом медаліс-
тів у міського голови, на який за-
просять лише медалістів із бать-
ками. Він відбудеться о 13:00 в 
актовій залі міської ради. 

КЕРІВНИК ЦЕНТРУ СПОРТУ 
ПРОСИТЬ ОРГАНІЗУВАТИ ОХОРОНУ 
СТАДІОНУ НА ПЕРІОД ВИПУСКНОГО

УРЯД ДОЗВОЛИВ СІМЕЙНИМ 
ЛІКАРЯМ ВИДАВАТИ ДОВІДКИ 
ПРО ВАКЦИНАЦІЮ

Ілона НЕГОДА

На нараді у Бориспільсько-
го міського голови 22 червня 
директор центру спорту та фі-
зичного здоров’я населення 
Микола Костянець попросив 
допомоги у захисті стадіону від 
вандалів під час випускного 
вечора 25 червня та вранці 26 
червня. 

За його словами, минулоріч 
молодь організувала пиятику та 
бійку на міському стадіоні, завдав-
ши полю значних пошкоджень. 
На зауваження охоронця випус-
кники не реагували, а поліція, що 
тоді прибула на виклик, не змогла 
вирішити ситуацію та чимось за-
радити. «Ми увесь день вигрібали 
сміття та бите скло з трави. Про-
симо школи не планувати тради-
ційну зустріч світанку на стадіоні. 
Для цього є Олесницьке озеро, 
Гульківка та інші більш прийнятні 
для цього місця», — зазначив він. 

У зв’язку з цим керівник центру 
спорту звернувся з проханням 
забезпечити правопорядок на 
стадіоні та у міському парку, щоб 
не допустити повторення подіб-
них випадків. 

З ним погодилася заступник 
міського голови Людмила Бистра. 
Вона звернулася до представни-
ків поліції з закликом подбати 
про порядок на вихідних та у 
п’ятницю, під час свята випускни-
ків. «Минулого року були бійки 
випускників із різних шкіл, вони 
пішли «школа на школу». Потім 
на стадіоні не знайшли спільної 
мови з охоронцем, залишили 
поле засміченим, а посередині 
поля взагалі закопали урну. Тому 
проблеми можуть бути і цього 
року, а в нас на вихідних та в по-
неділок там будуть проводитися 
заходи і стадіон має бути в нор-
мальному стані», — наголосила 
вона.

Кабінет міністрів дозволив ви-
дачу свідоцтв про вакцинацію 
від коронавірусу лікарями пер-
винної ланки медичної допомо-
ги. Відповідну постанову уряд 
ухвалив у середу, 16 червня, та 
опублікував у четвер, йдеться 
на zaxid.net. 

«Свідоцтво про вакцинацію 
від гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, мо-
же бути підписане лікарем, який 
надає первинну медичну допо-
могу і про вибір якого пацієн-

том подана відповідна деклара-
ція згідно із законодавством, на 
підставі відомостей про вакци-
націю, що містяться в електро-
нній системі охорони здоров’я», 
— говориться в постанові.

На свідоцтві проставляється 
печатка надавача медичних по-
слуг і підпис лікаря.

Нагадаємо, цією ж постано-
вою уряд продовжив карантин 
в Україні до 31 серпня, а також 
скасував вимогу дотримувати-
ся соціальної дистанції на масо-
вих заходах.

Ірина КОСТЕНКО, Ілона НЕГОДА

Протягом трьох днів, з 17 по 19 
червня, у холі Бориспільської ди-
тячо-юнацької спортивної школи 
працював пункт щеплення проти 
COVID-19. Так звана масова вак-
цинація проходила в містах Ки-
ївщини (Броварах, Білій Церкві, 
Славутичі, Ірпені та Борисполі) 
за ініціативи очільника КОДА Ва-
силя Володіна. Щеплення прово-
дили вакциною Coronavac китай-
ського виробництва. 

Немасова 
«масова вакцинація»

У результаті впродовж трьох днів 
було щеплено 673 особи: 228 осіб 
у четвер, перший день вакцинації, 
249 у п’ятницю та 196 осіб у суботу. 

Міський голова Володимир Бо-
рисенко, підбиваючи підсумки за-
ходу на плановій нараді, оцінив їх 
як «нормальні», зауваживши про 
відсутність підготовки та всього 
два дні просвітницької роботи се-
ред населення. Він зазначив, що че-
рез кілька тижнів масову вакцина-
цію буде продовжено, такою є по-
зиція обласного керівництва. 

Його оптимізму не поділяє керів-
ник міської первинки Євгеній Чере-
нок, що має власну думку щодо ма-
сової вакцинації. Виступаючи на на-
раді, він зазначив, що проведення 
подібних заходів не є ефективним, 
а з вакцинацією цілком справляють-
ся міські амбулаторії, мобільні бри-
гади та стаціонарні пункти щеплень. 

Євгеній Черенок: «Щеплення в 
амбулаторіях ефективніше»

У коментарі газеті «Вісті» він де-
тальніше обгрунтував та пояснив 
свою позицію.

«Такі пункти вакцинації не можна 
назвати центрами щеплень, це ско-
ріше виїзні мобільні бригади. 

Про центри масового щеплення 
чітко прописано у нормативній доку-
ментації: на населення кількістю 60-
80 тисяч робити такі центри неефек-
тивно. А якщо вже робити, то у такому 
приміщенні, з якого не потрібно з’їж-
джати через три дні чи тиждень. Щоб 
він був там місяць, два, три… У Бори-
сполі таке приміщення знайти дуже 
важко. Спортшкола, у якій проводи-
ли щеплення, як і будь-який інший 
навчальний заклад, має свою роботу. 
Залишати там надовго комп’ютерне 
обладнання не можна. Крім того, ча-
сто виникають проблеми з інтерне-
том, необхідно його постійно налаш-
товувати. А інтернет — основне для 
контролю під час вакцинації. 

Вважаю, що у таких містах, як Бори-

спіль, цілком достатньо стаціонарних 
пунктів вакцинації у амбулаторіях. Це 
дає змогу рівномірно розподілити ре-
сурси. Вакцинуватися можна як за по-
переднім записом, так і в порядку жи-
вої черги. Якщо проводиться масова 
вакцинація, лікарів доводиться зрива-
ти з прийому, порушується робота ам-
булаторії. Люди продовжують хворі-
ти, потребують електронних направ-
лень, рецептів, а робити цього немає 
кому — лікарі на вакцинації. 

Бувають випадки, коли оптималь-
ніше організувати виїзну мобільну 
бригаду. Наприклад, на вихідних ми 
отримали інформацію, що першого 
робочого дня після святкових днів 
нам дають вакцину PFIZER, яку необ-
хідно використати протягом трьох 
днів. Викликати під час вихідних на 
роботу людей, які б обдзвонювали 
всіх, хто записаний та запрошували 
на щеплення, нераціонально. Тому 
в такому випадку робота виїзної мо-
більної бригади — оптимальний ва-
ріант. До слова, усі 504 дози вакци-
ни, які ми отримали у вівторок, були 
використані протягом 2-х днів, хоча 
розраховували на 4 дні роботи»,  — 
зазначив Євгеній Черенок.
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ТОЛОКА «СПІЛЬНИЙ СТАРТ» У ТАБОРІ «ФАКЕЛ»
Хочете незабутньо провести останні дні червня? Вам до нас! Є шанс 

не лише круто відпочити з друзями чи сім'єю, але й принести користь 
нашій громаді. Навіть більше — стати частиною команди, яка дасть 
старт новітній історії дитячого табору «Факел».

Вже в суботу, 26 червня, збираємось на толоку у с. Кийлів. 
Що на нас чекає?
• Прибирання території від чагарників. Тому беріть із собою рукавиці, 

пилки, садові ножиці й інше. Хто не матиме свого — видамо на місці;
• Розважальна програма для дітей (ніхто не буде нудьгувати);
• Мангал для тих, хто захоче посмажити м'ясо чи овочі;
• Смачні страви, приготовані в казані, які особливо смакують у лісі 

(перевірено 100%);
• Багато музики і веселощів для чудових спогадів!
Доїзд до табору організовуємо. Автобус виїжджатиме о 10:00 ранку 26 

червня. Місце збору — навпроти будинку на вул. Глибоцька, 1, зупинка 
на Кийлів.

Організаторам необхідно розрахувати місця в транспорті та інвентар, 
тому просимо зареєструватись тих, хто готовий до пригод разом із 
нами: https://cutt.ly/1nMyms1
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СКВЕР У СОЦМІСТЕЧКУ: ЧИ ЧЕКАТИ ПРОДОВЖЕННЯ РОБІТ?
 � Сквер у кар’єрі Соцмістечка — амбітний і цікавий 

проект місцевого архітектора Євгенія Кулика — нині 
виконаний більш ніж наполовину. Завдяки зусиллям 
та наполегливості попереднього депутата округу Ігоря 
Євтушенка виконано три черги будівельних робіт, всього ж 
їх передбачено п’ять. Про подальшу долю проекту «Вістям» 
розповів новий депутат округу Рустам Хамракулов.

Богдан РАК

— Яка подальша доля скверу? 
Чи будуть цього року продовжу-
ватись роботи?

— На жаль, цього року добудову-
ватися сквер не буде. Коштів зараз 
у бюджеті немає, адже чимало фі-
нансів направлено на роботи з роз-
ширення вулиці Київський Шлях, 
та й по селах треба дороги робити. 
Можливо, буде на наступний рік, 
але побачимо можливості бюдже-
ту. Зараз важко про щось говорити.

— Ви знайомились із проек-
том? Змінювати нічого не пла-
нуєте?

— Так, проект бачив. І до нього є 
питання. Якщо конкретно — питан-
ня до майданчику для вигулу со-
бак. Адже я спілкуюсь із людьми і 
значна частина мешканців висту-

пає проти нього. Та й кошторис, за-
кладений на його облаштування, 
як на мене, завеликий. Це більше 
2 млн грн.

— Як будете вирішувати це пи-
тання?

— Лише через громадські слу-
хання. Будемо проводити загаль-
ні збори всіх мешканців навколи-
шніх будинків, проводити голосу-
вання. Як вирішить більшість, так і 
буде. Адже це кошти громади, і гро-
мада сама повинна вирішувати, на 
що їх витрачати. Зараз думки розді-
лились майже порівну. Є і прихиль-
ники цієї ідеї, і ті, хто проти. Можли-
во, противників трохи більше, але 
не набагато.

— А яка ваша особиста думка 
щодо цього питання?

— Особисто я скоріше проти. Не-
зважаючи на те, що у мене теж є со-
бака. Я часто прохожу повз та бачу, 
що там багато дітей, облаштовані 
спортивні й дитячі майданчики. На 
мою думку, будувати поряд із ними 
майданчик для вигулу собак небез-
печно. Через те, що це буде єдиний 
майданчик у місті (інших поки не-
має і не планується), туди будуть іти 
«собачники» з усіх районів. А яких 
собак туди поведуть? Я не впевне-
ний, що там будуть гуляти жінки з 

маленькими песиками, наприклад. 
Там будуть дресирувати великих 
собак. А якщо вона вискочить? А 
поряд діти. Моя думка — такі май-
данчики треба робити подалі від 
дитячих та від місць скупчення лю-
дей. Але в будь якому випадку, ви-
рішувати громаді і лише їй. 

— Відомо, що раніше бу-
ли проблеми із прибиранням у 
сквері, адже він фактично не зна-
ходився на балансі жодного ко-
мунального підприємства. Яка 
ситуація зараз?

— Так, проблема була. Попе-
редній депутат, Ігор Євтушенко, на-
віть наймав двірника за свої кошти, 
аби там регулярно прибиралось. 
Зараз цієї проблеми немає. Вже 
майже пів року, як є прибиральни-
ця, працює вона чудово. Незалеж-
но від погодних умов кожен ранок 
вона прибирає сміття, підмітає до-
ріжки, спустошує урни. Нам на та-
ких працівників молитися треба.

— У соціальних мережах була 
інформація мешканців мікрора-

йону про невчасне викошування 
трави, а подекуди — і повну його 
відсутність. Чи вирішене це пи-
тання і яким чином? 

— Косіння трави фактично ляг-
ло на мене. Дякуючи Володимиру 
та Ігорю Шалімовим, які за власні 
кошти придбали та подарували нам 
тример та бензопилу. Тепер ми мо-
жемо і покосити траву, і дерева чи 
гілки підрізати. І не лише в сквері, а 
й по всьому мікрорайону. ЖРЕУ не 
справляється зі своєю роботою, то-
му доводиться залучати активістів 
та допомагати самому.

— Бачу, ви не боїтесь важкої 
праці. 

— Знаєте, мені інколи кажуть — 
ти ж депутат, повинен подання пи-
сати, проекти, а не траву косити. 
Але, на мою думку, в цьому немає 
нічого незвичного. Якщо я викошу 
траву, корона з моєї голови не впа-
де, адже в мене її просто немає. Ось 
взимку буде важче. Трактора в нас 
немає, і навряд чи нам його хтось 
подарує. Доведеться чимало по-
працювати лопатами, хоча в цьо-
му теж є позитив — це гарне тре-
нування для організму. 

ДОРОЖНЄ ПОКРИТТЯ НА ЛЮТНЕВІЙ: 
З’ЯСОВУЮТЬ ПРИЧИНИ АВАРІЇ ТА РЕМОНТУЮТЬ
Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Покриття кількох вулиць у Бо-
рисполі, в т.ч. Лютневої, зробле-
не із бетонних плит. Їх не викла-
дали готовими, а заливали дорогу 
на місці, залишаючи температур-
ні шви — щілини між плитами, які 
дозволяють бетону «дихати», роз-
ширятися і стискатися під впли-
вом зміни температур. Дорога слу-
жить уже багато десятиліть, і бе-
тонне покриття ще досить міцне, 
але температурні шви добре від-
чуваються під колесами автомо-
білів, особливо якщо їх краї почи-
нають викришуватися. На Лютне-
вій, як і на багатьох інших вулицях 
міста з бетонним покриттям, сти-
ки між плитами «залатали» асфаль-
том. Один із таких стиків, у райо-

ні будинку №5 на вулиці Лютневій, 
нещодавно стрімко піднявся, утво-
ривши горб впоперек дороги. 

Ремонтувати ушкоджену ділян-
ку вулиці взялися наступного дня, 
першого після Троїцьких вихід-
них. «Вісті» побувати на місці робіт, 
які виконує КП «ЖРЕУ». Поверну-
ти плити на місце було неможливо, 
тому ушкоджені чистини розбива-
ли вібромолотом, трохи допомага-
ли кувалдою, потім вантажили на 
причіп і вивозили. 

Під час планової наради у місь-
кого голови, коли доповідали про 
аварійну ситуацію, як одну з імо-
вірних причин аварійної ситуації 
називали заасфальтований темпе-
ратурний шов. Хоча не виключа-
ли і додаткових підземних факто-

рів, оскільки люди скаржилися, що 
взимку на тому ж місці плити про-
валювалися. Міські урядники за-
певнили, що спочатку визначаться 
з тим, що викликало підняття плит, 
усунуть проблему, тільки потім від-
новлять дорожнє покриття. Дорогу 
лататимуть асфальтобетоном. Адже 
це одна з об’їзних доріг на період 
ремонту Київського Шляху. 

Причини виникнення аварійної 
ситуації на Лютневій очевидними 
не назвеш. З одного боку практич-
но всі температурні шви на вулиці 
залатані асфальтом, а «здувся» тіль-
ки один, з іншого — на вулиці Бота-
нічній, яка теж має бетонне покрит-
тя, є два такі ж заасфальтовані сти-
ки, які почали підніматися, щоправ-
да, не так різко. 

ДО УВАГИ ВОДІЇВ: ІЗ 23 ЧЕРВНЯ 
ПОЧИНАЄТЬСЯ РЕМОНТ ДОРОГИ 
З КИЄВА ДО БОРИСПОЛЯ

На автомагістралі з Києва до 
аеропорту «Бориспіль» до кін-
ця літа очікується транспортний 
«армагеддон». Укравтодор має 
намір повністю відремонтувати 
18-кілометрову частину дороги 
М-03 Київ-Харків-Довжанський, 
якою автомобілі їздять зі столи-
ці в Бориспіль. Щоб провести ро-
боти, пропускну здатність авто-
магістралі зменшать у два рази: з 
восьми до чотирьох смуг. 

Частину траси перекрили вже 
23 червня. Завершити роботи 
планують 20 серпня 2021 р. Така 
ситуація може призвести до бага-
тогодинних заторів на автомагі-
стралі. У зв’язку з цим пасажирам, 
що добираються до аеропорту 

«Бориспіль» автомобільним тран-
спортом із Києва, рекомендова-
но виїжджати на 2 години рані-
ше, щоб мати запас часу на випа-
док заторів.

Укрзалізниця вже відреагува-
ла на майбутнє перекриття траси 
до аеропорту «Бориспіль» та за-
пропонувала як альтернативу ав-
томобільному транспорту скори-
статися поїздами «Київ Бориспіль 
Експрес», що з’єднують залізнич-
ну станцію «Київ Пасажирський» 
із аеропортом «Бориспіль» з про-
міжними зупинками на станціях 
«Видубичі» та «Дарниця». Експре-
си виконують по 22 рейси в ко-
жен бік щодобово. 

Джерело: avianews.com
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Роздивись
6.30 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
6.50 М/ф "Братик Кролик та Братик Лис"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.40, 2.15, 5.10 Новини
7.05, 18.50 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
8.05 Край пригод
8.20 ЗаАрхівоване
8.30 Я вдома
9.05 Телепродаж
9.35, 0.30 Т/с "Гордість" (12+)
11.35 Земля, наближена до неба
11.50 Еко-люди
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Пісні про кохання
17.30 Спецпроєкт "Справа Тлявова"
19.55 Д/ф "Боротьба за виживання"
22.00 Д/ф "Світ дикої природи"
1.25, 3.05 Суспільна студія. Головне
4.10 Д/ф "Сходи Якова"

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, 5.35 "Життя відомих людей"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45, 2.30 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.50 Комедія "Свати"
22.55 Мелодрама "Легковажна жінка"

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"
12.25 Х/ф "Чоловік нарозхват" (16+)
14.30, 15.35 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.05 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"

23.55 Х/ф "Огарьова, 6"
1.40 Х/ф "Будні карного розшуку"
4.35 М/ф

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
10.30 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
12.30 Агенти справедливості (16+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Другий шанс" 1, 2 с. (12+)
23.10 Т/с "Другий шанс" (12+)
1.10 Гучна справа
1.45 Телемагазин
2.15 Реальна містика

ICTV.
4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Факти
4.50 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+)
11.25, 21.30 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.15 Х/ф "Термінатор-3: Повстання 

машин" (16+)
15.35, 16.15 Х/ф "Термінатор-5: Ґенеза" 

(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25, 2.50 Секретний фронт
23.50 Т/с "Фантом" (16+)
3.35 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі - Шоу"
7.20 "Орел і решка"
9.25 Т/с "Грімм" (16+)
11.15 Х/ф "Гроші вирішують все"
13.10, 19.00 "Аферисти в сітях" (16+)
15.15 Т/с "Надприродне" (16+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
21.05 Х/ф "Обдурити всіх"
23.00 Х/ф "Шанхайські лицарі"
1.10 "Імпрув Live Show" (12+)
2.10 "Служба розшуку дітей"
2.15 "Зона ночі"

СТБ.
5.15, 5.55 Т/с "Коли ми вдома"
6.55 Т/с "Комісар Рекс"
10.30 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
13.30, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
15.55, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Список бажань" (16+)
1.05 Т/с "Торгаші"

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.20 "Будьте здоровi"
7.55, 14.50, 17.00, 3.15 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.45 "Свідок"
9.00 Х/ф "Хід конем"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
17.50 "Вартість життя"
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "Діти Дон Кіхота"
1.00 Х/ф "Біля тихої пристані"
2.15, 3.30 "Речовий доказ"
4.00 "Правда життя. Професійні байки"

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.
6.30 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
6.50 М/ф "Колосок"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.40, 2.15, 5.10 Новини
7.05, 18.50 Т/с "Загадковий Доктор 

Блейк" (16+)
8.05 Край пригод
8.20 ЗаАрхівоване
8.30 Я вдома
9.05 Телепродаж
9.35, 0.30 Т/с "Гордість" (12+)
11.35 Земля, наближена до неба
11.50 Еко-люди
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Пісні про кохання
17.30 Схеми. Корупція в деталях
19.55 Д/ф "Боротьба за виживання"
22.00 Д/ф "Дикі тварини"
23.00 Спецпроєкт "Справа Тлявова"
1.25, 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, 4.35 ТСН
9.25, 10.20, 5.35 "Життя відомих людей"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.50 Комедія "Свати"
22.55 Мелодрама "Легковажна жінка"
2.30 Комедія "Діамантова рука"

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 "Все або нічого" (16+)
14.40, 15.35 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.05 "Стосується кожного"

20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
23.50 Х/ф "Пірати ХХ століття"
1.30 Х/ф "З життя начальника карного 

розшуку"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях
10.30 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
12.30 Агенти справедливості (16+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.35 Європейський дайджест
21.50 Футбол. Чемпіонат Європи 1/8 

фіналу
0.00 Гучна справа
1.00, 2.00 Х/ф "Таблетка від сліз" (16+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.25 Факти

4.50 Т/с "Таємні двері" (16+)
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.15 Т/с "Смертельна зброя" (16+)
11.20 Секретний фронт
11.35, 13.15 Х/ф "Діамантовий 

поліцейський" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.15 Х/ф "Побачення наосліп"
16.30 Х/ф "Гудзонський яструб" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25 Громадянська оборона Прем’єра
21.30 Т/с "Пес" (16+)
0.00 Т/с "Фантом" (16+)
3.45 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.45 "Kids time"
6.05 "Мультфільм"
6.10 М/с "Том і Джеррі - Шоу"
7.50 "Орел і решка"
9.55 Т/с "Грімм" (16+)
11.45 Х/ф "Нові мутанти" (16+)
13.30, 19.00 "Аферисти в сітях" (16+)

15.15 Т/с "Надприродне" (16+)
17.05 "Хто зверху?" (12+)
21.05 Х/ф "Автобан" (16+)
23.00 Х/ф "Шанхайський перевізник" 

(16+)
1.00 Х/ф "Вен Вайлдер - король вечірок" 

(16+)

СТБ.
5.15, 5.50 Т/с "Коли ми вдома"
6.35 Т/с "Комісар Рекс"
10.25 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
13.30, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
15.55, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Другий шанс на перше 

кохання" (12+)
1.10 Т/с "Торгаші"

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.15 "Таємниці світу"
6.40 "Свідок. Агенти"
7.35, 14.50, 17.00, 3.05 "Випадковий 

свідок"

8.15 Х/ф "Наречений з того світу"
9.15 Х/ф "До Чорного моря"
10.35 Х/ф "Перегони "Гарматне ядро"
12.30, 16.30, 19.00, 2.35 "Свідок"
13.00 Х/ф "Дім сонця, що сходить" (16+)
17.50 "Будьте здоровi"
19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "Живіть у радості"
1.00 Х/ф "Папуга, що говорить на ідиш"

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,  30 червня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Роздивись
6.30 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
6.50 М/ф "Чарівні окуляри"
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.05, 2.25, 5.20 

Новини
7.05 Т/с "Гордість" (12+)
8.10 Земля, наближена до неба
8.25 Д/ф "Дикі тварини"
9.05 Суспільна студія. Марафон "Моя 

Конституція"
13.00 Пишемо історію. На шляху до 

Незалежності
13.15 Х/ф "Сватання на Гончарівці"
15.10 Телепродаж
15.40 Д/ф "Весільний спадок"
17.25 Т/с "Римська імперія" (12+)
18.50, 0.40 Х/ф "Мої думки тихі" (12+)
21.25, 0.30, 2.50, 5.45 Спорт
21.35, 3.05 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
4.50 Енеїда

КАНАЛ "1+1".
7.05 Комедія "Пінгвіни містера Поппера"
9.00 ТСН "ТСН-тиждень"
10.30 "Світ навиворіт"
12.00 "Мандруй україною з Дмитром 

Комаровим"
19.30, 4.50 ТСН
20.13 "Проспорт"
20.15 Комедія "Діамантова рука"
22.20 Мелодрама "Легковажна жінка"
2.10 Комедія "Упіймай шахрайку, якщо 

зможеш"
4.00, 5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
3.15 "Орел і решка. Морський сезон"
4.45, 4.25 М/ф
4.55, 5.00 "Телемагазин"
5.25 "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, 3.00 "Стосується кожного"
12.25 Х/ф "Прогулянка по Бангкоку" (12+)
14.15 Х/ф "Четверо проти банку" (16+)
16.05 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 Концерт "Весна на Зарічній вулиці"
22.40 Х/ф "Карнавал"
1.50 Х/ф "Всього один поворот"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях
10.40 Х/ф "В останній раз прощаюся" 

(12+)
12.45, 15.20 Т/с "Віражі долі" (12+)
16.50, 20.00 Т/с "Поговори з нею"
21.35 Європейський дайджест
21.50 Футбол. Чемпіонат Європи 1/8 

фіналу
0.00 Гучна справа
1.00, 2.00 Х/ф "Ромашка, кактус, 

маргаритка"
1.30 Телемагазин
3.15 Реальна містика

ICTV.
4.35 Скарб нації
4.45 Еврика!
4.50 Служба розшуку дітей
4.55 Громадянська оборона
6.35 Факти тижня
8.50 Х/ф "Невдахи"
10.45 Х/ф "Король Ральф"
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф "Стій! Бо моя мама стрілятиме"
14.50 Х/ф "Куленепробивний" (16+)
16.25 Х/ф "Пташка на дроті" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Гудзонський яструб" (16+)
21.10 Х/ф "Побачення наосліп"
23.05 Х/ф "Діамантовий поліцейський" 

(16+)
1.00 Х/ф "Пес на ланцюгу" (18+)
2.45 Секретний фронт
3.25 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00 "Орел і решка"
9.15, 11.00 "Kids time"

9.20 М/с "Том і Джеррі - Шоу"
9.55 М/ф "Том і Джері. Гігантська 

пригода"
11.05 Х/ф "Крістофер Робін"
13.10 М/ф "Angry Birds в кіно"
15.00 М/ф "Angry Birds в кіно 2"
17.00 М/ф "Заплутана історія"
18.55 Х/ф "Учень чаклуна"
21.00 Х/ф "Патріот" (16+)
0.35 Х/ф "Куля в лоб" (16+)
2.10 "Служба розшуку дітей"
2.15 "Зона ночі"

СТБ.

5.20, 5.35 Т/с "Коли ми вдома"
6.25 Х/ф "Нестерпна жорстокість"
8.30 Т/с "Папаньки" (12+)
13.25, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
15.55, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Любов з ароматом кави" 

(12+)
0.55 Т/с "Торгаші"

НТН.

5.00 "Top Shop"
6.00 М/ф "Таємниця третьої планети"
8.25 М/ф "Пригоди козака Енея"
9.10 Х/ф "Фантазії Веснухіна"
11.45 Х/ф "Сто грамів" для хоробрості..."
13.10 Х/ф "Слід Сокола"
15.20, 2.25 "Випадковий свідок"
17.10 Х/ф "Іван Сила"
19.00 Х/ф "Весна на Зарічній вулиці"
20.50 Х/ф "Перегони "Гарматне ядро"
22.45 Х/ф "Сорочинський ярмарок на 

НТН"
0.25 Х/ф "Прощавайте, фараони!"

ПРЯМИЙ.

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 "Репортер". Новини

9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.10, 14.15 "Великий день"
15.15 Концерт Ірині Федишин
17.00 "Ехо України"
19.00 Концерт М. Поплавського

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

ПОНЕДІЛОК, 28 червня

ВІВТОРОК,  29 червня
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ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Роздивись
6.30 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
6.50 М/ф "Літачок Ліп"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.40, 2.15, 5.10 Новини
7.05, 18.50 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
8.05 Край пригод
8.20 ЗаАрхівоване
8.30 Я вдома
9.05 Телепродаж
9.35, 0.30 Т/с "Гордість" (12+)
11.35 Земля, наближена до неба
11.50 Еко-люди
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Хорея Козацька
17.30, 22.00 Д/ф "Світ дикої природи"
19.55 Д/ф "Супер - чуття"
23.00 Схеми. Корупція в деталях
1.25, 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, 4.40 ТСН
9.25, 10.20, 4.10, 5.35 "Життя відомих 

людей"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45, 2.40 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.33 "Чистоnews 2021"
20.38 "Проспорт"
20.40 Комедія "Свати"
21.45 "Право на владу 2021"
0.45 Комедія "Інша жінка"

ІНТЕР.
5.25, 23.15 "Слідство вели... з Леонідом 

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

12.25 Х/ф "Я - мільярдер" (16+)
14.30, 15.35 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.25 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Опережая время"
0.10 Х/ф "У зоні особливої уваги"
2.05 Х/ф "Хід у відповідь"
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.15 

Сьогодні
9.00 Зірковий шлях
10.30 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
12.30 Агенти справедливості (16+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Не хочу тебе втрачати" 1, 2 с. 

(12+)
23.10 Слідами
23.50 Т/с "Не хочу тебе втрачати" (12+)
1.45 Телемагазин

ICTV.
4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.20 Факти
4.40 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+)
11.00, 13.15, 21.30 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.15 Х/ф "План втечі" (16+)
16.50 Х/ф "План втечі-2" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25 Анти-зомбі Прем’єра
0.00 Т/с "Фантом" (16+)
2.50 Анти-зомбі
3.35 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.10 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі - Шоу"
7.15 "Орел і решка"
9.20 Т/с "Грімм" (16+)

11.10 Х/ф "Учень чаклуна"
13.15, 19.00 "Аферисти в сітях" (16+)
15.15 Т/с "Надприродне" (16+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
21.05 Х/ф "Голівудські копи" (16+)
23.40 Х/ф "Літак президента" (16+)
2.00 "Імпрув Live Show" (12+)
2.50 "Служба розшуку дітей"
2.55 "Зона ночі"

СТБ.
5.15, 5.55 Т/с "Коли ми вдома"
6.55 Т/с "Комісар Рекс"
10.35 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
13.30, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
15.55, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Снайперка" (16+)
1.00 Т/с "Торгаші"

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.20 "Вартість життя"
7.55, 14.50, 17.00, 2.45 "Випадковий 

свідок"

8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.15 "Свідок"
9.00 Х/ф "Каблучка з Амстердама"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
17.50 "Правда життя"
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "У квадраті 45"
0.50 "Легенди бандитського Києва"
1.50, 3.30 "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"

UA: ПЕРШИЙ.
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, 23.40, 2.15, 5.10 Новини
7.05, 18.50 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
8.20 ЗаАрхівоване
8.30 Я вдома
9.05 Телепродаж
9.35, 0.30 Т/с "Гордість" (12+)
11.35 Земля, наближена до неба
11.50 Еко-люди
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт
17.30, 4.10 Перша шпальта
19.55 Д/ф "Супер - чуття"
22.00 Д/ф "Світ дикої природи"
23.00 #ВУКРАЇНІ
1.25, 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, 4.30 ТСН
9.25, 10.20, 6.05 "Життя відомих людей"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.18 "Проспорт"
20.20 "Одруження наосліп 7"
22.20 Бойовик "Шпигунка"
0.40 Комедія "Леді-бос"
2.40 Комедія "Інша жінка"
5.15 "Світське життя. 2021"

ІНТЕР.
5.25, 23.20 "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 "Шеф Адам Джонс" (16+)
14.30, 15.35, 1.10 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "007: Завтра ніколи не помре" 

(16+)
2.45 "Жди меня. Україна"
3.55 "Україна вражає"
4.15 "Орел і решка. Морський сезон"
5.05 "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
10.30 Т/с "Кільце з рубіном" (12+)
12.30 Агенти справедливості (16+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
15.25, 0.00 Гра #1
20.10 "Говорить Україна"
21.35 Європейський дайджест
21.50 Футбол. Чемпіонат Європи 1/4 

фіналу
0.05 Гучна справа

1.05 Т/с "Знайда" 1, 2 с.
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Знайда"
4.40 Реальна містика

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 1.25 Факти
4.55 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, 20.10 Дизель-шоу (12+)
11.35, 13.15, 0.20 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.15 Х/ф "Король Ральф"
17.00 Х/ф "Куленепробивний" (16+)
18.45 Факти. Вечір
23.05 "На трьох-10" Прем’єра (16+)
1.45 Х/ф "План втечі-3" (16+)
3.10 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.10 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі - Шоу"
7.15 "Орел і решка"
10.15 Т/с "Грімм" (16+)
11.00 "Хто проти блондинок?" (12+)
15.00 Х/ф "Ханна. Досконала зброя" (16+)
17.00 Х/ф "Агент Єва" (16+)
19.00 Х/ф "Кров за кров" (16+)
21.10 Х/ф "22 милі" (16+)
23.05 Х/ф "Місія нездійсненна" (16+)
1.30 "Імпрув Live Show" (12+)

СТБ.
6.35 Т/с "Коханка у спадок" (16+)
10.40, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
20.15, 22.50 Т/с "Двоє над прірвою" (12+)
1.20 Х/ф "Велике весілля" (16+)

НТН.
6.20 "Правда життя"
7.50, 14.45, 17.00, 2.30 "Випадковий 

свідок"

8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.00 "Свідок"
9.00 Х/ф "Версія полковника Зоріна"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
21.30 "Мир чи війна"
23.30 "Святитель Іоанн. Повернення 

додому"
1.05 "Легенди бандитського Києва"
2.45 "Речовий доказ"

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 NEWSз Оленою 

Курбановою"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 4.00 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.50, 3.35, 5.35 

Новини
7.05 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.10 М/ф "Капітошко"
7.20 М/ф "Повертайся, Капітошко"
7.30 М/ф "Як Петрик П'яточкін слоників 

рахував"
7.40 М/ф "Як козаки у футбол грали"
8.05, 14.35 Д/ф "Дикі Дива. Дикі тварини 

в зоопарку Сан-Дієго"
8.30, 5.05 Д/ф "Дикі тварини"
9.05 Телепродаж
9.35 Антропологія
10.10 #ВУКРАЇНІ
10.35 Х/ф "Іосиф Прекрасний. Намісник 

фараона" 1, 2 с.
14.00 Д/ф "Боротьба за виживання"
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.05 Концерт. Іво Бобул

17.20 Д/ф "Світ дикої природи"
17.45 Х/ф "Легенда Карпат" (12+)
19.40 Х/ф "Веселі жабокричі"
21.25 Пишемо історію. Севастополь - 

місто української слави
21.50 Пишемо історію. Визволення Києва
22.05 Пишемо історію. Повоєнне 

відновлення України
22.20 Пишемо історію. Петро Шелест
22.35 Д/ф "Секрети історії. Портрети"
1.20 Д/ф "Американська мрія"
2.30 Д/ф "Неймовірні винаходи"
4.55 Роздивись

КАНАЛ "1+1".
7.00, 6.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00, 18.30 "Світ навиворіт"
15.00, 16.05, 17.10 Комедія "Свати"
19.30, 5.15 ТСН

20.15 "Вечірній квартал"
22.10, 3.55 "Жіночий квартал"
23.20 "Світське життя. 2021"
0.20 Комедія "Леді-бос"
2.20 "Одруження наосліп"

ІНТЕР.
5.35 "Орел і решка. Морський сезон"
6.25 М/ф
6.50 "Слово Предстоятеля"
7.00 Х/ф "Міа і білий лев"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.05 "Позаочі"
12.00 Х/ф "Гостя з майбутнього"
18.10 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
20.00 "Подробиці"
20.30 "Місце зустрічі. Бенефіс"
22.10 Х/ф "Найчарівніша та 

найпривабливіша"
23.55 Х/ф "Кохана жінка механіка 

Гаврилова"
1.30 Х/ф "Все можливо"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.25, 4.40 Реальна містика
8.50 Х/ф "Лікар щастя" (12+)
11.00, 15.20, 21.00 Т/с "Покоївка" (12+)
20.00 Головна тема
21.35 Європейський дайджест
21.50 Футбол. Чемпіонат Європи 1/4 

фіналу
0.00 Гучна справа
1.00, 2.00 Т/с "Віражі долі" (12+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
4.20 Скарб нації
4.30 Еврика!
4.35 Факти
5.00 Х/ф "Невдахи"
6.40 Х/ф "Стій! Бо моя мама стрілятиме"
8.25 Х/ф "Пташка на дроті" (16+)
10.35, 13.00 Т/с "Нюхач" (12+)
12.45 Факти. День
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Блейд" (16+)

21.40 Х/ф "Блейд-2" (16+)
23.55 Х/ф "Ласкаво просимо у 

Зомбіленд" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
8.10, 10.00 "Kids time"
8.15 М/ф "Смурфики: Загублене 

містечко"
10.05 "Орел і решка. Земляни"
11.00 "Орел і решка. Чудеса світу"
12.00 "Орел і решка"
14.10 М/ф "Заплутана історія"
16.05 Х/ф "Падіння Олімпу" (16+)
18.20 Х/ф "Місія нездійсненна 2" (16+)
21.00 Х/ф "Місія нездійсненна 3" (16+)
23.40 Х/ф "Патріот" (16+)
2.45 "Зона ночі"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
7.00 Т/с "Проти течії" (16+)
17.00 СуперМама (12+)
21.00 МастерШеф. CELEBRITY (12+)
23.15 Звана вечеря (12+)

НТН.
8.10 Х/ф "Беремо все на себе"
9.40 Х/ф "Фронт за лінією фронту" (12+)
12.55 "Випадковий свідок. Навколо світу"
14.00 Т/с "Смерть у раю" (16+)
18.05 "Переломні 80-ті"
19.00, 2.10 "Свідок"
19.30 Х/ф "Гусарська балада"
21.20 Х/ф "Оксамитові ручки"
23.20 Х/ф "Ніндзя" (18+)
1.05 "Таємниці кримінального світу"

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, 21.30 "Влада хохотала"
13.45 "Новини від Христини"
14.15, 15.15, 16.10 Д/ф
17.00 "Не наша Russia"
18.00 "Анатомія тижня"

UA: ПЕРШИЙ.
7.25 М/ф "Як козаки у хокей грали"
7.40 М/ф "Як козаки олімпійцями стали"
8.20 Д/ф "Дикі тварини"
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. Волинь
13.55 Незвідана Україна. Поділля
14.10 Незвідана Україна. Гайсин
14.30 Телепродаж
15.05 Країна пісень
16.20 Міста та містечка
16.30 Х/ф "Легенда Карпат" (12+)
18.05, 23.30 Д/ф "Світ дикої природи"
18.45 Дуже милі тварини
19.45 Пишемо історію. Севастополь - 

місто української слави

20.05 Пишемо історію. Визволення Києва
20.15 Пишемо історію. Повоєнне 

відновлення України
20.45 Пишемо історію. Петро Шелест
21.30 Дорога до Токіо
22.00 Ті, що змінили світ. Віктор Глушков
22.25 Ті, що змінили світ. Іван Піддубний
23.00 #@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
0.30 Д/ф "Американська мрія. У пошуках 

правди"

КАНАЛ "1+1".
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45, 1.30 "Світ навиворіт"
18.30 "Світське життя. 2021"
19.30 "ТСН-тиждень"
21.00 Комедія "Ніч у музеї"
23.10 Х/ф "Персі Джексон і викрадач 

блискавок"

ІНТЕР.
5.50 Х/ф "Розправ крила"
8.00 "уДачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 11.00, 12.00 "Інше життя"
13.00 "Вещдок. Опережая время"
17.40 Х/ф "007: Завтра ніколи не помре" 

(16+)
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
23.55 Х/ф "Бережись автомобіля"
1.50 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
9.30 Т/с "Дитина на мільйон" (12+)
13.30 Т/с "Знайда"
17.00 Т/с "Трикутник долі" 1, 2 с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Трикутник долі" (12+)
23.00 Т/с "Поговори з нею" 1, 3 с.
1.30 Телемагазин

ICTV.
4.35 Скарб нації
4.45 Еврика!
4.50 Факти
5.15 Не дай себе обдурити
7.00, 9.55 Секретний фронт
7.55, 10.55 Громадянська оборона
9.00 Анти-зомбі
11.55, 13.00 Х/ф "Темна вежа" (12+)
12.45 Факти. День
14.00 Х/ф "Блейд" (16+)
16.25 Х/ф "Блейд-2" (16+)
18.45 Факти тижня
20.35 Х/ф "Блейд-3: Трійця" (16+)
23.00 Х/ф "Зомбіленд: Подвійний 

постріл" (16+)
0.55 Т/с "Таємні двері" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00 "Таємний агент" (12+)
7.00, 8.45 "Kids time"
7.05 М/ф "Angry Birds в кіно"
8.50 М/ф "Angry Birds в кіно 2"

10.50 Х/ф "Місія нездійсненна" (16+)
13.00 Х/ф "Місія нездійсненна 2" (16+)
15.45 Х/ф "Місія нездійсненна 3" (16+)
18.15 Х/ф "Місія Неможлива: Нація ізгоїв" 

(16+)
21.00 Х/ф "Війна світів" (16+)
23.20, 0.20 "Improv Live Show" (12+)
1.15 "Вар'яти" (12+)

СТБ.
4.50 Т/с "З вовками жити" (16+)
12.50 МастерШеф. CELEBRITY (12+)
15.05 СуперМама (12+)
19.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
20.00 Один за всіх (16+)
0.00 Я соромлюсь свого тіла (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
5.30 "Святитель Іоанн. Повернення 

додому"
7.00 "Слово Предстоятеля"
7.10 "Випадковий свідок. Навколо світу"

9.35 Т/с "Смерть у раю" (16+)
13.45 Х/ф "Гусарська балада"
15.35 Х/ф "Без року тиждень"
17.00 Х/ф "Оксамитові ручки"
19.00 Х/ф "Сержант міліції" (16+)
22.50 Х/ф "Поза підозрою"
0.45 "Речовий доказ"

ПРЯМИЙ.
9.10 "Медексперт"
10.10 "Про особисте"
11.15, 12.15 "Акценти"
13.10 "П'ята колонка"
13.40 "Запорєбрик NEWS"
14.00, 15.30 Концерт
17.15 "Не наша Russia"
18.00 "Анатомія тижня"
20.00 "Прямий доказ"
20.25 "Війна за незалежність"
20.45 "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,  1 липня

П'ЯТНИЦЯ,  2 липня

СУБОТА,  3 липня

НЕДІЛЯ,  4 липня
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

БУДИНКИ

Бориспіль
Сади р-н, «Ніко-Фінанс», 120 кв.м, на ділян-

ці влаштований септик на 6 куб.м, електрика, 
є дозвіл на будівництво, присвоєно адресу, 
ділянка підсипана, виконані підпірні стіни на 
кордонах із сусідами, покрівля утеплена міне-
ральною ватою, стіни з газоблоку, перекриття 
комбіноване, 690000 грн. Тел.: 0 99 0742485.

Глибоке с., цегляний, 80 кв.м, газифікований, 4 
кімнати непрохідні, кухня, коридор, кладова, госп.
будівлі, свердловина, с/в у будинку, документи на 
руках, власник. Тел.: 0 67 1684856.

Переяслав-Хмельницький
Ковалин с., 69 кв.м, дерев'яний, обкладений цег-
лою, 2 кімнати прохідні, кухня, веранда, 25 соток, 
гараж, погріб, сарай, поруч ліс, 270000 грн. Тел.: 0 
67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
Бортничі, Дарницький р-н, півбудинку, 82 кв.м, 4 
кімнати, с/в в будинку, бойлер, газове опалення, 
свердловина 15 м, централізована каналізація, 3 
сотки, літня кухня, гостьовий будиночок, гараж, по-
гріб, 1620000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

ГАРАЖІ

Бориспіль
Гараж металевий, розбірний, гарний стан. Тел.: 0 
66 2058026.

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

Дружби народів, 5 соток, світло по вулиці, 148500 
грн. Тел.: 0 67 4503318.

Мусоргського вул., 10 соток, під будівництво, на 
ділянці є фундамент, газ та світло біля ділянки. 
Тел.: 0 63 6518465. 

Глибоке с., центр, 25 соток, приватизована, поруч 
газ та світло, є садок, ціна договірна. Тел.: 0 68 
0713502.

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

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

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.

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
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бориспіль. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

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

КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
АДМІНІСТРАТОРА 
РЕСТОРАНУ
ПОКОЇВКУ
ПРАЦІВНИКА БАСЕЙНУ 
— БАНЩИКА
ІНЖЕНЕРА-ЕЛЕКТРИКА
ІНЖЕНЕРА-
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКА
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2 кімнати для двох жінок або пари, всі зручності, 
4000 грн без комунальних послуг. Тел.: (04595) 
52067, 0 66 7701019.
Кімната у 3-к.кв., для дівчини, вул. Лютнева, необ-
хідні меблі, техніка, 3500 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673, Наталія.
 Кімнату в будинку, центр (біля Фори), 2000 грн. 
Тел.: 0 67 4503318.
Півбудинку, р-н Розвилки, 2 кімнати, вода в бу-
динку, зручності на вулиці, 3000 грн. Тел.: 0 67 
4503318. 

НАЙМУ
Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря, на 
ваших умовах. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія. 
Житло, порядок і охайність гарантую. Тел.: 0 67 
4503318.

МІНЯЮ
Бориспіль
Обміняю 3-кімнатну квартиру в центрі Бориспо-
ля на будинок в Борисполі. Тел.: 0 67 8645935.

АВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
Део Нексія, 2007 р., один власник, 1,6 бензин, 
зимова гума, ціна договірна. Тел.: 0 98 2030654. 
Тойота- Камрі, 2003р, пробіг рідний 258 000 км, 
європейка, куплена в салоні, передпродажна 
підготовка не виконувалась, продається як є. 
Стан:сів-поїхав, гума нова. Все працює. Тел.: 0 
67 4083655.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль
Vianor, м. Бориспіль, запрошує на роботу офіці-
анта, шиномонтажників, автослюсарів, автомий-
ників. Тел.: 0 50 8301404, 0 97 8538218.
Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА» 
запрошує на роботу: кухаря-універсала, ад-
міністратора ресторану, покоївку, працівника 
басейну — банщика, інженера-електрика, інже-
нера-електромонтажника. Тел.: 0 50 3521592. 
Запрошуємо на роботу персонал для прибиран-
ня, з/п 7500 грн/15 змін, працювати у с. Проліс-
ки, Бориспільське шосе. Тел.: 0 67 2426183, 0 66 
6394914.
Міністерство юстиції України запрошує на службу 
до ДУ «Бориспільська виправна колонія (№119) на 
посади молодших інспекторів до відділів нагляду 
і безпеки, охорони, г/р доба/три. З/п від 8500 грн. 
Тел.: 0 67 3201007.

На промислове підприємство терміново по-
трібні працівники: головний інженер; головний 
механік; слюсар-механік; оператор гофруючо-
го станку; пакувальниця. З/п обговорюється 
на співбесіді. Тел.: 0 66 7318069, пн-пт з 9.00 до 
18.00. 

РОБОТА в м. Бориспіль. Електромеханік, ко-
мірник, з/п висока,стабільна, повертаємо кош-
ти за проїзд. Тел.: 0 67 5221290.

Терміново потрібні вантажник-прибиральник, 
з/п 12000 грн; оператор підлогомийної машини, 
з/п 10000 грн. Працювати в м. Бориспіль. Тел.: 
0 67 2338089.

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
ТОВ «Стиль-М» — тротуарну плитку, європар-

кани. Доставка, установка. Тел.: 0 50 3110467, 0 
67 8387023.

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Коляска «Вікторія-голд», зима-літо, для дівчин-
ки, рожево-вишнева, гарний стан, ціна договірна. 
Тел.: 0 50 1996001.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Бориспіль

Козу, місяць після окоту. Тел.: 0 66 5498166.

РІЗНЕ
Бориспіль
Продаю б/у використанні рушницю ИЖ-27, стан 
дуже добрий, багато років не використовується. Є 
сейф, патронташ, всі «причиндали». Дозвіл #741, 
дійсний до 05.06.2021 р. Тел.: 0 67 4083655.

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; пальто 
(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 виконає будівельно-ре-
монтні роботи. Тел.: 0 98 8050060.

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

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

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

Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім'ї, се-
рія ДБ №095650, видане на ім'я Молчанова Артема 
Едуардовича Бориспільською державною районною 
адміністрацією 24.02.2016 р., вважати недійсним.

Втрачене посвідчення учасника бойових дій, се-
рія МВ №014170, видане на ім'я Задорожнього 
Івана Івановича Національною гвардією України 
22.06.2015 р., вважати недійсним.

Догляну людину похилого віку, з правом успадку-
вання майна, або куплю спадок. Тел.: 0 68 6848964.

Самотня жінка догляне людину похилого віку з 
правом успадкування майна. Тел.: 0 67 8665792.

30.06.2021 р. об 11:00 відбу-
деться встановлення меж зе-
мельної ділянки гр. Чепурко 
Н.Ф. за адресою: Київська обл., 
Бориспільський р-н, с. Глибоке, 
вул. Нова,8. Просимо у вказаний 
час прибути власників суміжних 
земельних ділянок.
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ОВЕН. Вам потрібно зібрати 
волю в кулак та завершити важ-
ливий проект. Зате ви зможете 

добре заробити. Наступає слушна мить 
для конкретних дій.

ТЕЛЕЦЬ.  Щоб ваші проблеми з 
діловими партнерами не повто-
рилися, необхідно засвоїти уро-

ки минулих помилок. Не упустіть момент 
для просування кар'єрними сходами.

БЛИЗНЮКИ.  Досить вда-
лий період у плані кар'єри 
та кохання. Можете отрима-

ти привабливі ділові пропозиції. Як-
що ви зосереджені й уважні — вам 
забезпечений успіх, причому такий, 
на який ви навіть не розраховували.

РАК. Може завершитися важ-
ливий етап у вашій кар'єрі, і ви 
отримаєте дуже вигідну пропо-

зицію про підвищення по службі. Допо-
моги й підтримки від інших зараз чека-
ти не варто, розраховуйте тільки на себе.

ЛЕВ. Не виключене розчару-
вання в комусь із близьких лю-
дей, але це не привід для розла-

ду. Ви здатні "згорнути гори", причому від 
вас не буде потрібно великих зусиль.

ДІВА.  Можливі певні труднощі, 
перед якими не варто відступа-
ти, і  тоді можна розраховувати 

на успіх. Але краще опиратися на переві-
рені методи, а нестандартні підходи вико-
ристовувати тільки як доповнення.

ТЕРЕЗИ.   Ви лідер, і це відчут-
но допоможе вам добитися сво-
го. Необхідно проявляти терпін-

ня й завзятість, тоді перешкоди перетво-
ряться в пил, який просто віднесе вітром.

СКОРПІОН. Наступає час сер-
йозних змін, причому до кращо-
го. Не тримайтеся за застаріле, во-

но вам більш не знадобиться. Ваш автори-
тет зростає.

СТРІЛЕЦЬ. Будь-яку ситуа-
цію потрібно оцінювати мак-
симально реалістично, навіть 

якщо вона зовсім не вписується в рамки 
ваших уявлень про  можливе. Намагай-
теся адекватно розрахувати свої сили, не 
давайте нездійсненних обіцянок.

КОЗЕРІГ.  У вас з'являться ви-
няткові здібності до вдоскона-
лення своєї роботи, тому чекай-

те похвали від начальства.

ВОДОЛІЙ. Постарайтеся ви-
рішувати посильні для вас 
завдання, не перенапружуй-

теся. Небажано приймати швидкі та не-
обдумані рішення про зміну роботи.

РИБИ.  Імовірний профе-
сійний зліт і успіх. Багато на-
болілих проблем вирішать-

ся спокійно, навіть з якоюсь легкістю. 
Консервативне відношення до життя і 
планомірність дій допоможуть добити-
ся допомоги, у тому числі фінансової, у 
тих, хто старше.
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