
БОРИСПІЛЬСЬКА 
«ВЕЛОТРИДЦЯТКА»: 
30 КМ, НАТИСКАЮЧИ ПЕДАЛІ

СКВЕР 
ПРОТИ 

МАФІВ

ЩОТ И Ж Н Е В И К  •  №26 (1082)  •  WWW.I-VISTI.COM  •  2 липня 2021 рік

стор. 6

ЧИ МАЄ ЛОХОВКА ШАНС 
СТАТИ ОКРАСОЮ МІСТА

стор. 3



I-VISTI.COM2 | 
  |  №26 [1082], 2 ЛИПНЯ 2021

ЗДОРОВ'Я

ВАКЦИНАЦІЯ У ГРОМАДІ 
ВИХОДИТЬ ЗА МЕЖІ БОРИСПОЛЯ

Ірина КОСТЕНКО

Де і що можна 
«вколоти»

За тиждень зареєстровано всьо-
го 38 випадків захворювання на 
COVID-19. Це найнижчий показник 
за весь період пандемії. Про це по-
відомив на плановій нараді у місь-
кого голови 29 червня директор 
Бориспільського центру первин-
ної медико-санітарної допомоги 
Євгеній Черенок. У той же час вак-
цинація стає на стабільні рейки. 

Протягом минулого тижня різ-
ними вакцинами було вакцинова-
но 1672 людини. У приміщенні Бо-
риспільського академічного ліцею 
розпочалася ревакцинація другою 
дозою вакцини Pfizer. У амбулато-
рії №6 на Розвилці (Київський Шлях, 
158 Б) проводиться повторна вакци-
нація препаратом AstraZeneca. Та-
кож триває щеплення першою до-
зою вакцини CoronaVac в амбула-
торіях №4 (вул. Київський Шлях, 11) 

та №5 (вул. Гагаріна, 1). Центр масо-
вого щеплення в амбулаторії №2 на 
вул. Київський Шлях, 24 працюва-
тиме у вихідні дні. У перший день 
роботи, в суботу 26 червня, у ньо-
му було провакциновано 42 люди-
ни, на другий день — 35. Євгеній Че-
ренок наголосив: якщо організува-
ти активну інформаційну кампанію, 
цифри вакцинації у вихідні дні сут-
тєво зростуть. 

Свідоцтва про вакцинацію 
виписуватимуть сімейні ліка-
рі, передаватимуть їх в амбу-
латорію №6 (Розвилка), оскіль-
ки необхідно проставити пе-
чатку закладу. Свідоцтва можна 
буде забрати у цій же амбулаторії                                                                                                                                      
з понеділка по п’ятницю у зручний 
для людини час. 

Наблизити вакцинацію 
до людей

Міський голова Володимир Бо-
рисенко, у свою чергу, наголосив, 

що потрібно розширювати мережу 
закладів, у яких вестиметься масо-
ва вакцинація. За його словами, Ки-
ївська ОДА основну увагу зосере-
джує на тому, що масова вакцинація 
повинна проводитися у вихідні дні, 
оскільки у будні всі на роботі. Також 
мер підкреслив, що необхідно пе-
редбачити преміювання бригад, які 
беруть участь у проведенні вакци-
нації. Адже людям, які завантажені на 
роботі цілий тиждень, потрібно зно-
ву виходити ще й у вихідний. До кін-
ця літа необхідно вакцинувати мак-
симально можливу кількість людей. 

Зараз мешканці старостинських 
округів приїздять на вакцинацію до 
Борисполя, але стоїть питання нала-
годження роботи пунктів вакцина-
ції у старостинських округах. Євге-
ній Черенок зазначив, що відповід-
на підготовка вже ведеться. Мають 
пройти навчання лікарі. Проблеми 
з організацією виникають там, де у 
амбулаторіях триває ремонт. У цих 
селах підшуковуються інші варіан-
ти розміщення пунктів вакцинації. 

 � У Борисполі зареєстровано найнижчий показник 
захворюваності на COVID-19. Можливості вакцинації 
розширюються.

ЯКІ КРАЇНИ ЄВРОПИ ВЖЕ ВІДКРИТІ ДЛЯ ТУРИСТІВ?
Підготувала Ілона НЕГОДА

Інші країни. Європейська агенція з лікарських 
препаратів не схвалила індійську вакцину Covishield 
(Astra Zeneca). Тому туристам, які отримали щеплен-
ня цієї вакциною, не дозволять в’їзд до ЄС за циф-
ровим паспортом. Вакцина Coronovac виробництва 
Sinovac, якою масово щеплять в Україні, була вклю-
чена в список схвалених ВОЗ вакцин 1 червня 2021 
р., але досі не включена у внутрішні списки країн ЄС. 
Це значить, що в країни, які визнають вакцини ви-
ключно із європейського списка, в’їзд із Coronavac 
поки заборонений. Особливо це стосується двох 
країн:   Німеччини і   Франції. Щоб потрапити сюди, 
турист має повністю щепитися вакцинами Pfizer, 
Moderna, AstraZeneca (корейського виробни-
цтва) або Janssen. Таким чином, на сьогоднішній 
день із усіх доступних в Україні вакцин свободу пе-
ресування дає лише Pfizer, який отримують тільки 
певні категорії громадян. 

Влади країн ЄС обіцяють переглянути список вак-
цин в липні, і це дає певну надію тим, хто робив ще-
плення іншими вакцинами, в т.ч. Coronavac. 

*Інформація актуальна станом на 30.06.2021

 � ВАЖЛИВО 

Греція — перша країна шенген-
ської зони, що відкрилась для Укра-
їни. Для відвідування Греції навіть не 
потрібна вакцинація, достатньо зви-
чайного ПЛР тесту перед вильотом 
та онлайн реєстрації на спеціально-
му сайті. Якщо ви пробули в Греції 14 

днів, можете легально вилетіти у Францію. 

  Мадейра (Португалія). Приймає 
туристів лише з ПЛР тестом без будь-
яких обмежень. 

Іспанія. Вже зараз може приймати 
вакцинованих туристів із України. Для 
в’їзду необхідно мати сертифікат на 
англійській мові про отримання двох 
доз щеплення будь-якою схваленою 
ВОЗ вакциною. Летіти можна через 
15 діб після отримання другої дози 
щеплення. 

Латвія. Діють вимоги, аналогічні до 
іспанських. Єдина відмінність — леті-
ти можна через 16 днів після другого 
щеплення. 

Ісландія. Всіх вакцинованих ту-
ристів із України тут раді бачити вже 
з 1 липня. Приймаються всі вакцини, 
схвалені ВОЗ.

Туреччина. В’їзд із ПЛР тестом 
або міжнародним сертифікатом про 
вакцинацію. Український сертифікат 
Туреччина не визнає. 

Швейцарія. Приймаються 
вакцини, схвалені ВОЗ, в т.ч. 
Коронавак. 

Румунія. В’їзд дозволено без 
обмежень. На кордоні можливо 
щепитися вакциною Пфайзер.

 Хорватія. В’їзд з ПЛР тестом.

Чорногорія. В’їзд без будь-
яких обмежень

Албанія. В’їзд без будь-яких обме-
жень.

Італія. Заборонена для в’їзду, 
крім родичів першого ступеню зі 
схваленням посольства. З інших 
країн ЄС в’їзд дозволений.

Ірина ГОЛУБ

У середині травня з’явилася 
інформація про те, що Воронь-
ківська сільрада виставила на 
продаж приміщення дитячої 
поліклініки на вулиці Гоголя, 
2 у місті Борисполі. Право роз-
поряджатися цією будівлею 
спробували відсудити. Судова 
тяганина продовжується. 

Ситуацію «Вістям» прокомен-
тував голова Бориспільської 
районної ради Київської облас-
ті Антон Мотрич:

«Приміщення колишньої ди-
тячої поліклініки — це майно, 
яке свого часу передавалося на 
Старе, а потім перейшло до Во-
роньківської громади. Гірська 
сільська рада подала позов до 
окружного адміністративного 
суду на Бориспільську район-
ну раду про скасування пункту 
рішення, де йдеться про пере-
дачу майна в Старе, щоб повер-
нути будівлю в громаду райо-
ну. Районна рада є відповідачем 
по цій справі. Суд задовольнив 
позов, прийнявши рішення по-

вернути приміщення громаді 
району. 

Вороньківська сільська рада 
не погодилася із рішенням су-
ду і 17 червня 2021 року подала 
апеляційну скаргу, щоб скасува-
ти рішення суду першої інстан-
ції і залишити майно собі. Ста-
ном на 25 червня районна рада 
ще не мала жодної інформації 
про терміни розгляду апеляцій-
ної скарги. 

Нагадаємо, свого часу район-
на рада вирішила врятувати най-
біднішу сільську громаду — Ста-
ринську. У 2019 році рішенням 
сесії Бориспільської районної ра-
ди VІ скликання будівлю дитячої 
поліклініки було передано най-
більш дотаційній Старинській 
сільській раді для того, щоб за 
рахунок податків фінансово під-
тримати село. Нині Старе увійш-
ло до Вороньківської ОТГ, тому 
Вороньківська сільська рада ви-
рішила поповнити бюджет гро-
мади за рахунок продажу примі-
щення колишньої дитячої полі-
клініки на Гоголя.

ВОРОНЬКІВ ПОЛІКЛІНІКУ 
НЕ ВІДДАЄ
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БЛАГОУСТРІЙ

НЕЗАКОННА ТРИПОВЕРХІВКА НА 
ЛОХОВЦІ ЗНОВУ В ЦЕНТРІ УВАГИ

 � Будівля у Борисполі на вулиці Київський Шлях навпроти 
площі Чубинського, яка сірими стінами у три поверхи 
висотою вирізняється на фоні кіосків, зводилася близько 
10 років тому без жодних дозвільних документів. Днями 
про неї знову заговорили. 

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Роботи ведуться, але 
для іншого об’єкту

Землю в оренду на 25 років під 
цією будівлею підприємець отри-
мала ще до того, як Бориспіль очо-
лив мер Анатолій Федорчук. Але всі 
її спроби отримати дозвіл на будів-
ництво успіхом не увінчалися. Втім, 
будівництво все одно почали, не-
зважаючи на заперечення, забо-
рони та приписи. Тривалий час сі-
ра «коробка» стояла за похиленим 
парканом. Нещодавно його при-
брали, а з тильного боку розпоча-
лися роботи. 

Мешканців міста це стривожило, 
оскільки незаконність будівництва 
неодноразово обговорювалася і 
висвітлювалася у ЗМІ. 

За роз’ясненнями «Вісті» зверну-
лися за до заступника Бориспіль-
ського міського голови Віталія Гор-
куна. 

«Ми поставили вимогу підпри-
ємцю прибрати паркан, оскільки за 
ним влаштовувалися посиденьки 
за пляшкою міцного напою, вики-
дали сміття, — повідомив керівник. 
— Роботи, які розпочатися поряд 
із триповерхівкою, до неї стосунку 
не мають. Дозвіл на їх виконання 
брали для сусіднього кіоску, який 
торгує ковбасами, щоб забезпечи-
ти його водопостачання і водовід-
ведення».

«Будівлю та МАФи 
знесемо — зробимо 
сквер» 

Про перспективи незаконної бу-
дівлі «Вістям» розповів Бориспіль-
ський міський голова Володимир 
Борисенко. 

«Це приміщення не може бути 
введене в експлуатацію, бо зводи-
лося з порушеннями закону. 

Зараз розробляється концеп-
ція розвитку всієї площі навпро-
ти пам’ятника Чубинському, щоб 
зробити там сквер. А ті всі закон-
ні, незаконні, чи напівзаконні кіос-
ки ми хочемо зібрати під дахом од-
ного торгівельного центру. Я вже 
збирав власників МАФів та орен-
дарів земельних ділянок із цього 
приводу. 

Я категорично проти, щоб неза-
конно зведена будівля вводилася 
в експлуатацію. Вона стоїть на чер-
воних лініях і буде заважати навіть 
розширенню Київського Шляху, яке 
планується у перспективі». 

На резонне зауваження журна-
ліста, що поки не чути про випад-
ки знесення незаконно збудова-
них об’єктів, мер запевнив: «Зна-
чить, будемо робити такі преце-
денти, залучатимемо Державну 
архітектурно-будівельну інспек-
цію. Владу мають поважати. І не-
законні будівлі повинні бути де-
монтовані». 

ЗУПИНКИ БОРИСПОЛЯ ПІД ЗАХИСТОМ І БЕЗ
Інна КРИНИЧНА , фото автора

Давня проблема міста Бори-
споля — папірці з оголошеннями 
на автобусних зупинках. Особли-
во страждають павільйони, які не 
зблоковані з кіосками. Деякі ви-
глядають так, що страшно диви-
тися. Зокрема, зупинка біля банку 
«Аваль» нагадує стіни з обдерти-
ми шпалерами. Хоча коли виділя-
ли місце на кіоск «Преса» з авто-

бусною зупинкою, власникам кі-
оску ставили вимогу доглядати за 
нею. Зупинка через дорогу, біля 
приміщення тресту «Бориспіль-
сільбуд», також часто використо-
вується для папірців із оголошен-
нями. Торік після численних нага-
дувань її пофарбували, але доби-
тися, щоб оголошення не ліпили 
туди знову, виходить зі змінним 
успіхом.

У той же час прикладом догля-
нутості може служити зупинка 
«Орбіта» у напрямку Києва. Два 
роки тому її розмалювали зобра-
женнями на релігійну, духовну та 
правоохоронну  тематику, при-
кріпивши всередині дошку оголо-
шень. І можна тільки дивуватися, 
але на розмальовану зупинку па-
пірці не ліплять — обмежуються 
спеціально відведеним місцем.

МІСТУ НЕ ВИСТАЧАЄ 
СМІТТЄВОЗІВ ТА КОНТЕЙНЕРІВ
Ілона НЕГОДА

Про незадовільну ситуацію зі сміттєвозами повідомив на плановій 
нараді у міського голови 29 червня в.о. директора КП «ВУКГ» Микола 
Корніяка. За його словами, сміттєвози виходять із ладу, не витриму-
ючи температурний режим та внаслідок «вікової втоми». Так, у вівто-
рок не виїхало на маршрут 3 автомобілі, один із них через поломку. 

Крім того, у місті брак контейнерів для великогабаритного сміття: 
наявні контейнери перекривають потребу міста лише на 40 відсо-
тків. Зараз великі контейнери встановлено лише на 10 майданчи-
ках у місті, здебільшого там, куди може під’їхати великий транспорт. 
У найближчий час графік їх встановлення по мікрорайонах та вули-
цях міста обіцяють оприлюднити. 

 � ДО ТЕМИ 

А такий вигляд мають автобу-
сна зупинка та інші локації у селі 
Тарасівка Бориспільської ОТГ. Як 
і у попередні роки, сільська рада 
(а нині старостат) уперто ігнорує 
необхідність благоустрою села.

• Фото Олега Кащенка.
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НОВИНИ СІЛ

 � ФОТОФАКТ

ПОТРІБНА РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНА 
РОБОТА У СЕЛАХ ЩОДО ТВАРИН
Ілона НЕГОДА

Питання безпритульних тва-
рин, зокрема собак, порушив на 
понеділковій плановій нараді 29 
червня Бориспільський міський 
голова Володимир Борисенко. 

Він нагадав, що почався «да-
чний» сезон, після якого у селах 
часто залишаються кинутими со-
баки та коти, узяті недобросовіс-
ними господарями на літній пе-
ріод. За словами Володимира 
Борисенка, необхідно вживати 
превентивних заходів щодо недо-
пущення таких випадків, особливо 
у селах територіальної громади. 

Директор ЦСАТ Олег Хамракулов 
повідомив, що проблема із дачни-
ками та безпритульними тварина-
ми відома, вона повторюється із ро-
ку в рік. Більшість кинутих ними со-
бак та цуценят потім опиняються у 

ЦСАТ, а після стерилізації мають по-
вертатися у села, бо нових господа-
рів для них знайти нелегко. Є ідея 
зробити спільно з волонтерами ви-
ставку-ярмарок тварин із ЦСАТ, по-
єднавши його з просвітницькою ро-
ботою серед населення, щоб при-
вернути увагу до питання. 

У свою чергу, староста Кучаків-
ського старостинського округу Во-
лодимир Дегтяр нарікнув, що існує 
проблема зі стерилізаціює тварин із 
сіл — на безкоштовну стерилізацію 
черга більше місяця. «Проблема ще 
й у тому, що ні я, ні жоден із мешкан-
ців села не може привезти виловле-
ну безпритульну тварину на стери-
лізацію, це може зробити лише за-
реєстрований у ЦСАТ волонтер. Такі 
правила і терміни мені незрозумілі, 
адже за місяць у селі собака може 
наробити шкоди», — зазначив він.

«Міська рада виділяє кошти на 
22 стерилізації у місяць, ми ж їх 
робимо 40. Ситуація є просто фа-
тальною, бо тварин дуже бага-
то. Неодноразово ми стикалися з 
тим, що люди привозять на безко-
штовну стерилізацію своїх домаш-
ніх тварин, щоб зекономити, тому 
й розробили умову щодо безоп-
латного щеплення лише тварин, 
за яких відповідають волонтери, 
що працюють з безпритульними 
тваринами у місті», — у відповідь 
зауважив керівник притулку Олег 
Хамракулов. 

У підсумку міський голова Воло-
димир Борисенко запевнив, що ре-
зультати піврічної роботи центру 
адопції будуть розглянуті та роз-
роблено новий фінансовий план, з 
урахуванням потреб всієї ОТГ, в т.ч. 
старостинських округів. 

У СТАРОМУ КРАДУТЬ ВОДУ, 
НЕЗАКОННО ПІДКЛЮЧИВШИСЬ 
ДО ВОДОГОНУ
Ілона НЕГОДА

Із початку літа село Старе Бо-
риспільського району потерпає 
від проблем з водою. Зокрема, 
на верхні поверхи будинків вода 
майже не доходить. Заміна насо-
су результату не дала. Причину 
фахівцям вдалося з’ясувати лише 
кілька днів тому. Як виявилося, 
має місце незаконне підключен-
ня до централізованого водогону. 

Як повідомив на своїй сторінці у 
соцмережі Фейсбук сільський ста-
роста Олег Некрасов, фахівці зро-
били аналіз споживання води у Ста-
рому та інших селах. Він показав, 
що Сошників і Старе (920 абонентів) 
споживають на годину 120 кубів із 

трьох артезіанських свердловин. У 
той же час 890 абонентів із Рогозо-
ва споживають лише 50 метрів ку-
бічних води з однієї свердловини. З 
великою долею ймовірності це дає 
припустити, що хтось нелегально 
підключився до головного водо-
гону, а такі великі обсяги спожи-
вання свідчать про використання 
води для поливу або наповнення 
басейну. Крім перебоїв із поста-
чання води, це створює додаткове 
навантаження на новий насос, який 
не пристосований до таких обсягів 
споживання і, як наслідок, може 
вийти з ладу. 

Місце врізу поки не виявили, 
пошуки тривають.

РОГОЗІВ 
ВІДСВЯТКУВАВ 
ДЕНЬ СЕЛА
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СЕЗОННІ РОЗВАГИ

ВІДРОДЖЕННЯ ТАБОРУ 
«ФАКЕЛ» СТАРТУВАЛО 
З ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПРИБИРАННЯ

 � Комунальне підприємство «Міські інвестиції» 
організувало толоку, аби спільними зусиллями розпочати 
розчищення території дитячого табору «Факел». Роботи 
чимало. За роки без догляду територія табору стала більше 
нагадувати захаращений ліс, ніж зону відпочинку.

Богдан РАК

Розчистка захаращеної території 
— перший і важливий крок для від-
новлення табору. Усі розуміють, що 
відновити його власними коштами 
неможливо, занадто великі гроші 
потрібні. Тому необхідно залучати 
інвесторів. А їм необхідно показати 
об’єкт, а не занедбані хащі.

«Незважаючи на те, що табір зна-
ходиться в селі Кийлів, привабли-
вій мальовничій зоні відпочинку, 
зараз завести сюди інвестора не-
можливо. Тут немає чого показа-
ти. Необхідно розчистити терито-
рію, аби мати можливість показати 
об’єкт. Тоді, я впевнений, інвестор 
знайдеться. І ми зможемо відроди-
ти цей табір для дітей», — зазначив 
у коментарі «Вістям» міський голо-
ва Володимир Борисенко, який теж 
узяв участь у толоці.

В першу чергу люди розчисти-
ли старі доріжки. На деяких під ша-
ром листя та землі навіть зберігся 
асфальт. Потім розпочали розчист-
ку об’єктів, зокрема літнього кіно-
театру та баскетбольного майдан-
чика. Звільнили місце і для наме-
тового містечка. Під час розчистки 
люди вирубували лише чагарники, 
так званий підлісок. Жодне велике 
дерево не чіпали. Керівництво КП 
хоче максимально зберегти вели-
кі дерева.

«Тут вже почали працювати ге-

одезисти. В першу чергу вони ро-
блять карту дерев, щоб ми могли 
розуміти, де і як можна розмісти-
ти будівлі, не видаляючи дерева. 
Лише після цього можна буде ро-
бити перші ескізні проекти. Розчи-
стка території потрібна і для того, 
щоб нормально змогли працюва-
ти проектанти, адже до деяких бу-
дівель навіть добратися важко, так 
усе заросло», — пояснює керівник 
КП Юрій Адамовський. 

За його словами, поставлені на 
час толоки завдання вдалося повні-
стю виконати: табором можна віль-
но пересуватися, є місця для наме-
тового містечка для вихованців 
центру туризму. Обсяг робіт, який 
був розрахований на весь день, ви-
конали ще до обіду, який приготу-
вали та подали просто неба на май-
данчику біля колишньої столової 
табору.

Багато людей приїхало на толоку 
родинами, тож у таборі, вперше за 
довгі роки, пролунав дитячий сміх. 
Для дітей організували розважаль-
ну програму та зробили виставку 
про минуле табору — в деяких бу-
динках збереглися старі речі, фото-
графії та дитячі малюнки. 

Учасники зазначали, що на при-
роді працюється легко та позитив-
но, а дружня атмосфера надихає до 
наступних візитів, які обов’язково 
будуть. 

У КИЙЛОВІ СТВОРИЛИ 
БЕЗКОШТОВНУ ЗОНУ 
ВІДПОЧИНКУ 
Ілона НЕГОДА

Про відкриття безкоштовної зони 
відпочинку в селі Кийлів Бориспіль-
ського району повідомив Руслан Дя-
ченко, голова Бориспільської РДА.

За його словами, відкриття стало 
можливим завдяки фінансуванню 
ТОВ «Процівське» і МРГ «Карань» 
та за підтримки органів місцевого 
самоврядування, ДП «Бориспіль-
ський лісгосп» і Бориспільської 
райдержадміністрації. Зокрема, 
облаштовано два спуски до води, 
вісім альтанок із місцем для манга-
лу, дитячий майданчик, проведено 
освітлення. На території зони від-
починку є роздільна вбиральня та 

організоване місце збору побуто-
вих відходів. «Відтепер кожен ба-
жаючий може культурно провести 
відпочинок у зручних альтанках, 
тут же посмажити шашлик на ман-
галі, діти можуть грати на дитячому 
майданчику, а затяті рибалки мають 
облаштований доступ до води за-
для зручного спуску човнів. Шанов-
ні відпочивальники, бережіть при-
роду та красу свого краю! У цій зоні 
відпочинку для цього є всі можли-
вості», — зазначив він на своїй сто-
рінці у мережі Фейсбук. 

Зона відпочинку знаходиться не-
подалік бази відпочинку Київаеро-
руху «Стріла».
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БОРИСПІЛЬ СПОРТИВНИЙ

БОРИСПІЛЬСЬКА «ВЕЛОТРИДЦЯТКА»: 
30 КМ, НАТИСКАЮЧИ ПЕДАЛІ

 � Велопробіг дорогами Бориспільщини, який відбувся 
28 червня, був присвячений 30-й річниці незалежності 
Української держави. Саме тому трасу обрали довжиною 
30 кілометрів.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Учасники велозаїзду збиралися 
і реєструвалися неподалік від зліт-
ної смуги аеропорту «Бориспіль», де 
вже не вперше проводяться масові 
заходи бориспільської молоді. Ця ж 
молодь і висунула ідею організувати 
пробіг на двоколісних конях. Орга-
нізатори заходу підхопили ідею, не 
претендуючи на статус змагань. Ад-
же і часу було замало, і починати по-
трібно з найпростішого. Начальник 
відділу молоді та спорту виконавчо-
го комітету Бориспільської міської 
ради Вікторія Шевц розповіла «Ві-
стям», що переможців визначати не 
планувалося, оскільки не було мож-
ливості прокласти трасу на швид-
кість. Заїзд символічний, задля задо-
волення. Маршрут пролягав далеко 
від завантажених автомобілями до-
ріг. Він розпочинався від злітної сму-

ги полями через Сосонки до Мар-
тусівки, через село Затишне, оми-
нав його колом, продовжувався до-
рогою, що з’єднує село Мартусівку і 
Глибоцьку трасу, перед Глибоцькою 
трасою — розворот і повернення 
назад тим же маршрутом через Со-
сонки та до злітної смуги, до фінішу, 
який був і місцем старту. Щоб набра-
ти рівно 30 кілометрів, організато-
рам довелося розробити маршрут 
із заїздами до різних сіл.  

Після старту дорослих учасників 
велозаїзду, на міні-дистанцію вийш-
ли діти. Шестеро юних велосипеди-
стів також вирішили випробувати 
свої сили. Маршрут був зовсім ко-
роткий, але запалу і бажання при-
їхати до фінішу першими це не при-
меншувало. 

«Ми бачимо, що є потреба у та-
ких заходах, — зазначила Вікторія 

Щевц. — Хоча онлайн зареєструва-
лося усього 30 учасників, на старт 
вийшло 93, плюс 6 дітей. Усі отри-
мали медалі фінішера. За збігом, ми 
замовили якраз 100 медалей. 

Оскільки запит на подібні заходи 
є, відтепер готуватимемо їх ґрун-
товно. Потрібно організувати елек-
тронну систему зняття результатів 
на маршруті. Необхідно розробити 
маршрут з якісними дорогами, які 
дозволяють швидко їхати. Непога-
но було б зробити заїзди на різні 
вікові категорії. Коли змагання про-
водитимуться професійно, можна 
буде визначати переможців».

Цього разу велосипедисти мали 
змогу випробувати свої сили. Потім 
зізнавалися, що на маршруті було 
дуже важко. Хоча змагання прово-
дилися у вечірній час, дійти до фіні-
шу було непросто. 

ДЕНЬ МОЛОДІ В БОРИСПОЛІ 
ВІДЗНАЧИЛИ З РОЗМАХОМ

У БОРИСПІЛЬ ЗАВІТАВ 
ВАСИЛЬ ВІРАСТЮК

Богдан РАК

Цьогоріч День молоді в Бори-
сполі відзначали не один день. 
Заходи тривали майже всі ви-
хідні. Як зізнаються організато-
ри, намагались залучити якомо-
га більше молоді та організува-
ти різнопланові заходи, тому в 
один день вписатися просто не 
змогли. Але в результаті кожен 
зміг знайти щось до смаку.

Всі вуличні культури, які вже ба-
гато років розвиваються в нашо-
му місті, були представлені на День 
молоді. Це стрітбол, брейк-данс, 
райдер культури, воркаут та інші 
заходи. Гаряче було на всіх локаці-
ях. На центральному стадіоні про-
йшов фінал кубку Бориспільщини з 
футболу. За перемогу боролися дві 
команди — «Кучаків» (Бориспіль-
ська ОТГ) та «Дударків» (Присто-
лична ОТГ). Команда Бориспіль-
ської ОТГ виборола перемогу з ра-
хунком 4:1.

«У нас була мета — задіяти яко-
мога більше молоді. Ми підрахува-
ли, що лише учасників різних зма-
гань було близько тисячі осіб. А ще 
були глядачі, групи підтримки. То-
му задум удався», — коментує на-
чальник відділу молоді та спорту 
Вікторія Шевц.

Вже традиційно кращих пред-
ставників молоді на центральній 
площі Борисполя привітав міський 
голова, вручивши номінації пере-
можцям конкурсу «Обличчя моло-
ді». Завершилось дійство великим 
святковим концертом.

Богдан РАК

На День молоді містян чекали 
не лише звичні вже розваги, а й 
нове для Борисполя шоу — фінал 
Кубку України із стронгмену. На 
тенісному корті біля спортшко-
ли представники з різних куточ-
ків України змагалися за звання 
найсильнішого. Завітав на зма-
гання і почесний президент фе-
дерації стронгмену України, де-
путат Верховної Ради Василь Ві-
растюк. Своїми враженнями від 
міста він поділився з «Вістями».

До уваги читачів — коротке 
бліц-інтерв’ю з гостем міста.

— Чому для проведення фіна-
лу обрали саме Бориспіль?

— Ми багато мандруємо містами 
України і приїздимо туди, де нас хо-
чуть бачити. У Борисполі активне та 
молоде керівництво міста. І спор-

тивна громада, і молодь дуже хоті-
ли, аби ми приїхали. На такі запро-
шення ми завжди намагаємось ре-
агувати позитивно.

— Які ваші враження від міста?
— Для мене, як і для більшості 

українців, Бориспіль здебільшого 
асоціювався у першу чергу з ае-
ропортом — тобто літаками і всім, 
що з ними пов’язано. Але Бори-
спіль — це ще й люди, які тут жи-
вуть, працюють, відпочивають. Це 
гарне місто. 

— Чим ваші хлопці готові ди-
вувати Бориспіль?

— Сьогодні не рядові змагання і 
не виступ на публіку, це фінал Куб-
ку України. Тому будемо виклада-
тися на повну. Це буде дійсно гар-
не видовище, на звичайних змаган-
нях чи показових виступах такого 
напруження ви не побачите.
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АКТУАЛЬНО

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ 
ДО ПРОДАЖУ ПАЮ: 
ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ 
ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ 

 � Зовсім скоро українці отримають законну можливість 
розпоряджатися власними земельними ділянками 
сільськогосподарського призначення. Скасування 
мораторію на обіг земель означає, що громадяни зможуть 
купувати, міняти, об'єднувати земельні ділянки та 
отримувати під них кредити. Тому землевласники нарешті 
зможуть розпоряджатися власним майном із вигодою 
для себе та своєї родини. Розповідаємо, як підготуватися 
власникам землі до відкриття ринку.

Крок 1. Перевірити 
правильність 
кадастрового номеру 

Земельна реформа передбачає 
прискорення інвентаризації зе-
мель та присвоєння кадастрових 
номерів земельним ділянкам. Адже 
наявність та правильність кадаст-
рового номера та інших відомостей 
про земельну ділянку у Державно-
му земельному кадастрі є обов'яз-
ковою передумовою для того, щоб 
стати повноправним учасником 
ринку земель. 

Якщо ви маєте державний акт, 
то кадастровий номер має бути в 
ньому вказаний. Щоб перевірити 
його правильність, необхідно від-
відати сайт Держгеокадастру, ви-
брати розділ «Публічна кадастро-
ва карта» та ввести в полі пошуку 
кадастровий номер. Відомості про 
ділянку з'являться на екрані, або ж 
сервіс повідомить, що інформація 
відсутня. Якщо відомостей не знай-
дено, необхідно звернутися до сер-
тифікованої землевпорядної орга-

нізації. Це особливо актуально для 
власників паїв, які отримали дер-
жавні акти до 2004 року, до впро-
вадження Державного земельно-
го кадастру. 

 

Крок 2. Визначити, чи 
є покупці першої черги 

У певної категорії покупців є пе-
реважне право на купівлю тієї чи 
іншої ділянки. Це, зокрема, орен-
дарі. Навіть після продажу договір 
оренди не втрачає юридичної си-
ли, до того ж орендодавець  в пер-
шу чергу має запропонувати купи-
ти ділянку саме орендарю або осо-
бі, якій орендар передав своє пере-
важне право на викуп землі. 

Переважне право на викуп зем-
лі також є у громадян із правом 
постійного користування земель-
ною ділянкою, правом довічно-
го успадкованого володіння зе-
мельними ділянками державної 
й комунальної власності, а також 
у тих, хто переоформив це право 
як оренду.

Крок 3. Зрозуміти, як 
формується ціна 

Згідно з законом із 1 липня і до 
1 січня 2030 року ціна земельної 
ділянки сільськогосподарсько-
го призначення має бути не мен-
шою її нормативної грошової оцін-
ки (НГО). Така норма впроваджена, 
щоб убезпечити селян від скупову-
вання їх земель за безцінь. Наразі 
середня НГО по України становить 
близько 1000$.

Утім, є ще один фактор, який 
впливає на формування ціни — це 
експертна грошова оцінка, тобто 
ринкова ціна. Вона змінюватиметь-
ся від регіону до регіону, буде біль-
шою за ділянки довкола великих 
міст, ніж за землі у сільській глибин-
ці. Оцінка залежить також від зна-
ходження ділянки, її якості та інших 
факторів. На формування ринко-
вих цін, за прогнозами експертів, 
піде 1-2 роки. 

Щоб оформити розрахунки за 
земельні ділянки, необхідно отри-
мати витяг про НГО. Наразі замо-
вити витяг можна онлайн. Для цьо-
го потрібно зайти на Публічну ка-
дастрову карту, ввести кадастро-
вий номер своєї ділянки та обрати 
замовлення витягу у вікні інфор-
мації про земельну ділянку. Щоб 
отримати витяг, потрібно зареє-
струватися через електронну ад-
ресу, або ж мати електронний ци-
фровий підпис.

Крок 4. Зібрати 
необхідні документи 

Перед тим, як розпочати процес 
продажу, зберіть такі документи:

• документи, що підтверджують 
право власності на земельну ділянку;

• витяг із Державного земельно-
го кадастру;

• витяг з Державного реєстру прав;
• витяг з технічної документації 

про нормативну грошову оцінку, 
у разі продажу земельних ділянок 
сільськогосподарського призначен-
ня, виділених в натурі (на місцевості) 
власникам земельних часток (паїв);

• паспорти та реєстраційні номе-
ри облікової картки платника по-
датків сторін договору;

• звіт про експертну грошову 
оцінку земельної ділянки;

• якщо договір укладатиметься за 
довіреністю, необхідно надати таку 
довіреність, паспорт та ІПН;

• згода чоловіка/дружини на укла-
дення договору, свідоцтво про шлюб 
або свідоцтво про розірвання шлюбу.

Крок 5. Обрати 
нотаріуса 

Звичайно, дешевше зробити все 
самостійно, але простіше і вигідні-
ше зробити це з нотаріусом. Про-
фесіонал врегульовує різні фор-
мальності, перевіряє правильність 
документів, допомагає у разі, якщо 

відсутні необхідні реєстрації тощо. 
На цьому етапі важливо не натра-

пити на так званого чорного нотаріу-
са. Такий «спеціаліст» обіцяє все зро-
бити швидко та «під ключ», але нада-
лі вам доведеться мати справу з бага-
тьма неприємними несподіванками.

 Чи варто поспішати з 
продажем ділянки? 

Щодо того, як швидко селяни 
продаватимуть свої ділянки, експер-
ти поки розходяться в думках. Спо-
чатку спеціалісти прогнозували, що 
із відкриттям ринку сільськогоспо-
дарських земель попит перевищу-
ватиме пропозицію. Павло Кулинич, 
експерт із правових питань, доктор 
юридичних наук, навпаки, вважає, 
що після 1 липня землевласники не 
поспішатимуть із продажем:

«Моє передбачення, що на по-
чатку буде дуже невелика кількість 
продажів сільгоспземель. Крім то-
го, особисто я рекомендую усім 
землевласниками за можливості 
не продавати свої ділянки одра-
зу, а дочекатися встановлення до-
сить високих ринкових цін. Адже 
згодом вони будуть вищими, ніж 
те, що пропонуватимуть покупці 
на початку. Відповідно, зросте і се-
редня орендна плата, тож здавати 
в оренду ділянки буде вигідніше».

Підготувала Ілона Негода за 
матеріалами інтернет-джерел та 
спільноти «Земельна реформа»

НОВА ОЧІЛЬНИЦЯ 
БОРИСПІЛЬТЕПЛОМЕРЕЖІ 
ПРИСТУПИЛА ДО РОБОТИ

МАСОВОЇ РОТАЦІЇ 
ДИРЕКТОРІВ НЕ ВІДБУЛОСЯ

Ірина КОСТЕНКО 

На плановій нараді Бориспіль-
ський міський голова Володимир Бо-
рисенко представив нового керівни-
ка КПТМ «Бориспільтепломережа». 
Підприємство очолила Мар’яна Іва-
нівна Желєзко. Новий керівник поки 
тільки вивчає ситуацію на підприєм-
стві. Але виникли термінові питання.

Наступного дня після представ-
лення відбулося позачергове за-
сідання виконавчого комітету, на 
якому приймалося рішення «Про 

затвердження розрахункових те-
плових навантажень житлових бу-
динків, об’єктів бюджетної сфери та 
інших підприємств і організацій, які 
опалюються КПТМ «Бориспільтепло-
мережа», середньозваженого по-
казника температури зовнішнього 
повітря та тривалості опалювально-
го періоду». Ці розрахунки по зако-
ну мають бути прийняті до 1 липня. 

Мар’яна Желєзко прокоментува-
ла «Вістям» суть питання.

«Розрахункові теплові наванта-
ження є однією зі складових тари-
фу. Порівняно з попереднім роком 
у бік підвищення вони не змінили-
ся. Навпаки. 

Було проаналізовано що за 5 ос-

танніх років середня температура 
повітря стала вищою на 1,2 0С, порів-
няно з розрахунками згідно довідни-
ка, що зменшує навантаження на та-
риф. Так, сам аналіз погодних умов 
показує, що опалювальний період 
триває не визначені довідниками 
192 чи 176 днів, а всього 171. Це по-
зитивно для споживачів впливає на 
норми витрат при розрахунку вар-
тості квадратного метр опалюваль-
ної площі і на вартість гігакалорії, — 
зазначила вона».

От тільки левову частку вартості 
тепла складає ціна газу. Тому спо-
живачі зменшення цієї складової у 
вартості тарифу практично не по-
мітять.

Інна КРИНИЧНА

Начальник управління освіти і 
науки Бориспільської міської ра-
ди Тетяна Павленко повідомила, 
що завершився конкурс на по-
саду директорів закладів загаль-
ної середньої освіти. Конкурс 
оголошувався у чотирьох закла-
дах. Троє директорів Глибоцької 

ЗОШ, Сеньківської ЗОШ та Бори-
спільської ЗОШ №5 ім. Костянти-
на Могилка залишилися на сво-
їх посадах. Школу №7 із 1 липня 
очолить новий директор. Пере-
могу в конкурсі отримала Олена 
Миколаївна Андріянова, яка ни-
ні працює заступником директо-
ра школи №3. 
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ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 8.05 Край пригод
6.30 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
6.50 М/ф "Лисичка з качалкою"
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.40, 2.00, 3.40, 5.25 
Новини

7.05, 0.15 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
8.20 Відтінки України
9.00 Божественна Літургія Православної 

Церкви України
11.25 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10 UA:Фольк. Спогади
16.25 Концерт. Квартет Гетьман
17.20, 5.05 Роздивись
17.30 Наші гроші
18.55 "Супер - чуття. Особливий загін"
19.55 "Супер - чуття"
21.45 Пишемо історію. Крути
22.00, 23.00 "Світ дикої природи"
1.15, 2.35 Суспільна студія. Головне
4.15 Д/ф "Ті, що вірні"

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, 4.25 ТСН
9.25, 10.20, 5.25 "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, 2.30 Т/с "Сидоренки-СидОренки"
0.35 Бойовик "Три ікси-2: новий рівень"

ІНТЕР.
5.25, 22.45 "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 "Три мушкетери. Помста 

миледі"
14.30, 15.30 "Вещдок"
16.25 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
18.00, 19.00, 3.30 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"

21.00 Х/ф "Джентльмени удачі"
0.35 Х/ф "Неймовірні пригоди італійців у 

Росії"
2.20 Х/ф "Випадковий запис" (16+)
5.00 "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 Агенти справедливості (16+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.35 Європейський дайджест
21.50 Футбол. Чемпіонат Європи 1/2 

фіналу
0.00 Гучна справа
1.00, 2.00 Х/ф "В останній раз прощаюсь" 

(12+)
1.30 Телемагазин
3.20 Реальна містика

ICTV.
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Факти

4.45 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, 13.15, 21.35 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.10 Х/ф "Ти колись пробачиш 

мені?" (16+)
16.50 Х/ф "Темна вежа" (12+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20, 3.15 Секретний фронт
0.20 Т/с "Фантом" (16+)
4.00 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
5.00 "Абзац!"
6.00, 7.50 "Kids time"
6.05 М/c "Том і Джеррі"
7.55 "Орел і решка"
9.55 Т/с "Грімм" (16+)
10.45 Х/ф "Клітка" (16+)
13.00 "Від пацанки до панянки" (16+)
15.15 Т/с "Надприродне" (16+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Аферисти в сітях" (16+)
21.10 Х/ф "І прийшов павук" (16+)
23.30 Х/ф "Цілуючи дівчат" (18+)

1.50 "Improv Live Show" (12+)
2.35 "Служба розшуку дітей"
2.40 "Зона ночі"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
6.30 Т/с "Комісар Рекс"
10.35 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
13.30, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
15.55, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Провина кохання" (12+)
1.25 Т/с "Абонент тимчасово 

недоступний"

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.20 "Будьте здоровi"
7.50, 14.50, 17.00, 2.45 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.15 "Свідок"
9.00 Х/ф "Довга, довга справа..."
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
17.50 "Вартість життя"
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "Зупинився потяг"
1.15 "Легенди бандитського Києва"

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
19.00 "Велика середа"
22.00 "Прямий" контакт"
23.00 "Новини від Христини"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 8.05 Край пригод
6.30 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
6.50 М/ф "Найменший"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.40, 2.00, 3.40, 5.25 
Новини

7.05, 0.15 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
8.25 Відтінки України
9.05 Телепродаж
9.35 Т/с "Гордість" (12+)
11.35 Земля, наближена до неба
11.50, 5.15 Еко-люди
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10 UA:Фольк. Спогади
16.25 Концерт "Кобза"
17.20 Роздивись
17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.55 "Супер - чуття. Особливий загін"
19.55 "Супер - чуття"
21.45 Пишемо історію. Карпатська 

Україна
22.00 "Світ дикої природи"

23.00 Наші гроші
1.15 Суспільна студія. Головне
2.35 Д/ф "Неймовірні винаходи"
4.20 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, 4.35 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, 21.45 Комедія "Свати"
22.50, 2.45 Т/с "Сидоренки-СидОренки"
0.30 Бойовик "Три ікси"

ІНТЕР.
5.25, 23.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини

7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Три мушкетери. Підвіски 

королеви"
14.35, 15.30 "Вещдок"
16.25 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
18.00, 19.00, 3.10 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Неймовірні пригоди італійців 

у Росії"
0.50 Х/ф "Маленька Віра" (16+)
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях
10.30 Агенти справедливості (16+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.35 Європейський дайджест
21.50 Футбол. Чемпіонат Європи 1/2 

фіналу
0.00 Гучна справа
1.00, 2.00 Х/ф "Лікар щастя" (12+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
4.15 Еврика!
4.20 Факти
4.40 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+)
11.10, 13.15, 21.30 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.10 Х/ф "С.В.О.Т.: Спецназ міста 

янголів" (16+)
16.55 Х/ф "С.В.О.Т.: Перехресний вогонь" 

(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона Прем’єра
0.00 Т/с "Фантом" (16+)
2.55 Громадянська оборона
3.40 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
5.00 "Абзац!"
6.00, 8.00 "Kids time"
6.05 М/c "Том і Джеррі"
8.05 "Орел і решка"

10.05 Т/с "Грімм" (16+)
11.00 Х/ф "З мене досить" (16+)
13.15 "Від пацанки до панянки" (16+)
15.15 Т/с "Надприродне" (16+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Аферисти в сітях" (16+)
21.05 Х/ф "Фатальна пристрасть" (16+)
23.00 Х/ф "Тріска" (16+)
1.05 "Improv Live Show" (12+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
6.35 Т/с "Комісар Рекс"
10.35 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
13.25, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
15.55, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Кохання. Побічний 

ефект" (12+)
1.05 Т/с "Абонент тимчасово 

недоступний"

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

6.55 "Свідок. Агенти"
7.50, 15.10, 17.00, 2.45 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.15 "Свідок"
9.00 Х/ф "Алмази для Марії"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
17.50 "Будьте здоровi"
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "У старих ритмах"
1.15 "Легенди бандитського Києва"
3.35 "Речовий доказ"

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

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

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

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

СЕРЕДА,  7 липня

UA: ПЕРШИЙ.
6.30 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
6.50 М/ф "Хто в лісі хазяїн?"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.40, 2.00, 3.40, 5.25 
Новини

7.05, 0.15 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
8.25 ЗаАрхівоване
8.30 Я вдома
9.05 Телепродаж
9.35 Т/с "Гордість" (12+)
11.35 Земля, наближена до неба
11.50 Еко-люди
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10 UA:Фольк. Спогади
16.25 Концерт. Дмитро та Назарій 

Яремчуки
17.30, 22.00 "Світ дикої природи"
18.55 "Супер - чуття. Особливий загін"
19.55 "Супер - чуття"
21.45 Пишемо історію. Павло Чубинський
23.00 Перша шпальта
1.15, 2.35 Суспільна студія. Головне

ПОНЕДЕЛЬНИК, 05 ЛИПНЯ
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, 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"
22.50, 2.45 Т/с "Сидоренки-СидОренки"
0.30 Х/ф "Персі Джексон і викрадач 

блискавок"

ІНТЕР.
3.20 Х/ф "Без сина не приходь!"
4.55 "Телемагазин"
5.25, 23.05 "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, 18.00, 19.00, 3.10 "Стосується 
кожного"

12.25 Х/ф "Граф Монте-Крісто"
16.05 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Любов та голуби"
0.50 Х/ф "Собаче серце"

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, 4.40 Агенти справедливості (16+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
20.00 Т/с "Можеш мені вірити" 1, 3 с. 

(12+)
23.10 Т/с "Можеш мені вірити" (16+)
0.10 Велика деолігархізація
1.30 Телемагазин
2.00 Реальная мистика

ICTV.
4.30 Скарб нації
4.40 Еврика!
4.45 Служба розшуку дітей
4.50 Громадянська оборона

6.30 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.10, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.15, 13.15 Х/ф "Аполлон 13"
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.15 Х/ф "Зомбіленд: Подвійний 

постріл" (16+)
16.20 Х/ф "Блейд-3: Трійця" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.10, 21.25 Х/ф "С.В.О.Т.: Спецназ міста 

янголів" (16+)
23.00 Х/ф "С.В.О.Т.: Перехресний вогонь" 

(16+)
0.50 Х/ф "Ласкаво просимо у Зомбіленд" 

(18+)
2.25 Секретний фронт
3.10 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.10 "Kids time"
6.05 М/c "Том і Джеррі"
7.15 "Орел і решка"
9.20 М/ф "Смурфики: Загублене 

містечко"
11.10 Х/ф "Кров за кров" (16+)

13.30 Х/ф "22 милі" (16+)
15.15 Т/с "Надприродне" (16+)
16.50 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Аферисти в сітях" (16+)
21.00 Х/ф "З мене досить" (16+)
23.30 Х/ф "Клітка" (16+)
1.40 "Improv Live Show" (12+)
2.25 "Служба розшуку дітей"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.50 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.35 Т/с "Комісар Рекс"
10.30 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
13.30, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
15.55, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Тінь кохання" (12+)
1.05 Т/с "Абонент тимчасово 

недоступний"

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00, 14.55, 17.00, 2.35 "Випадковий 

свідок"
6.35 Х/ф "Сержант міліції" (16+)

10.50, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 2.05 "Свідок"
13.00 Х/ф "Поза підозрою"
17.50 "Таємниці світу"
18.30 "Свідок. Агенти"
23.20 Х/ф "Ніндзя" (18+)
1.05 "Легенди бандитського Києва"
3.00 "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, 
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, 5 липня

ВІВТОРОК,  6 липня



I-VISTI.COM  | 9
№26 [1082], 2 ЛИПНЯ 2021  | 

ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.50 М/ф "Як козаки сіль купували"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.40, 2.00, 3.40, 5.25 
Новини

7.05, 0.15 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
8.25 ЗаАрхівоване
8.30 Відтінки України
9.05 Телепродаж
9.35 Т/с "Гордість" (12+)
11.35 Земля, наближена до неба
11.50, 5.15 Еко-люди
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10 UA:Фольк. Спогади
16.20 Д/ф "Бовсунівські бабусі" (12+)
17.30, 22.00 "Світ дикої природи"
18.55 "Супер - чуття. Особливий загін"
19.55 "Супер - чуття"
21.45 Пишемо історію. Августин Волошин
22.25 "Боротьба за виживання"
23.00 Схеми. Корупція в деталях
1.15, 2.35 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, 3.40, 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"
22.50 Т/с "Сидоренки-СидОренки"
0.30 Х/ф "Вовк з Уолл-стріт"

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 "Чотири мушкетери Шарло"

14.35, 15.30 "Вещдок"
16.25 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
18.00, 19.00, 3.05 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Діамантова рука"
0.45 Х/ф "Джентльмени удачі"
2.20 Д/п "Замки Закарпаття"
4.35 "Мультфільм"
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.20 

Сьогодні
9.00 Зірковий шлях
10.30 Агенти справедливості (16+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Якщо ти мене пробачиш" 1, 2 с. 

(12+)
23.10 Європейський дайджест
23.15 Слідами
23.55 Т/с "Якщо ти мене пробачиш" (12+)
1.50 Телемагазин

ICTV.
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Факти
4.40 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, 13.20, 21.30 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.10, 16.15 Х/ф "Аполлон 13"
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Анти-зомбі Прем’єра
22.55 Т/с "Перевірка на міцність" (16+)
2.45 Анти-зомбі
3.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
5.00 "Абзац!"
6.00, 7.20 "Kids time"
6.05 М/c "Том і Джеррі"
7.25 "Орел і решка"
9.20 Т/с "Грімм" (16+)

10.15 Х/ф "Вторгнення: Битва за рай" 
(16+)

12.30 "Від пацанки до панянки" (16+)
15.15 Т/с "Надприродне" (16+)
16.55 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Аферисти в сітях" (16+)
20.50 Х/ф "Тривожний виклик" (16+)
22.45 Х/ф "Пастка" (16+)
0.35 "Improv Live Show" (12+)
1.30 "Вар'яти" (12+)
2.55 "Служба розшуку дітей"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
6.30 Т/с "Комісар Рекс"
10.30 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
13.25, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
15.50, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Сніг посеред літа" (12+)
1.25 Т/с "Абонент тимчасово 

недоступний"

НТН.
7.50, 14.50, 17.00, 2.50 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20 "Свідок"
9.00 Х/ф "Скринька Марії Медічі"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
17.50 "Правда життя"
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "Небезпечні друзі"

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

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

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

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 8.05 Край пригод
6.15, 11.35 Земля, наближена до неба
6.30 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
6.50 М/ф "Парасолька і автомобіль"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.40, 2.00, 3.40, 5.25 
Новини

7.05, 0.15 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
8.25 Відтінки України
9.05 Телепродаж
9.35 Т/с "Гордість" (12+)
11.50, 17.25, 5.15 Еко-люди
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10 UA:Фольк
16.20 Концерт. Ніна Матвієнко та Дмитро 

Андрієць
17.30, 4.20 Перша шпальта
18.55 "Супер - чуття. Особливий загін"
19.55 "Супер - чуття"
20.20 "Дикі тварини"
21.45 Пишемо історію. Роман Шухевич

22.00 "Боротьба за виживання"
23.00 #ВУКРАЇНІ
1.15, 2.35 Суспільна студія. Головне
4.45 Енеїда

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

19.30, 4.30 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 Комедія "Ніч у музеї"
0.30 Бойовик "Три ікси"
2.50 Т/с "Сидоренки-СидОренки"
5.15 "Світське життя. 2021"

ІНТЕР.
5.25, 23.30 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Четверо проти кардинала"
14.30, 15.25, 1.15 "Вещдок"
16.25 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
18.00 "Стосується кожного"
20.00, 2.50 "Подробиці"
21.00 Х/ф "007: І цілого світу замало"
3.35 "Орел і Решка. Шопінг"
4.40 "Телемагазин"
5.10 "Орел і решка. Морський сезон"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях
10.40 Т/с "Інша я" (12+)
14.40 Т/с "Трикутник долі" 1, 2 с. (12+)
15.25, 22.55 Гра #1
15.30 Т/с "Трикутник долі" (12+)
20.10 "Говорить Україна"

23.00 Перші. Шоу Василя Голованова
0.15 Т/с "Дитина на мільйон" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Дитина на мільйон" (12+)
4.20 Реальна містика

ICTV.
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25, 1.25 Факти
4.45, 1.50 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, 20.10 Дизель-шоу (12+)
11.50, 13.20, 0.05 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Х/ф "Мордекай" (16+)
16.20 Х/ф "Вбивство у Східному експресі" 

(12+)
18.45 Факти. Вечір
23.05 "На трьох-10" Прем’єра (16+)
3.25 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
5.00 "Абзац!"
6.00, 7.20 "Kids time"
6.05 М/c "Том і Джеррі"
7.25 "Орел і решка"
9.20 Т/с "Грімм" (16+)
10.15 "Аферисти в сітях" (16+)
14.20 Х/ф "Місія неможлива: Нація ізгоїв" 

(16+)
17.05 Х/ф "Війна світів" (16+)
19.25 Х/ф "Нерв" (12+)
21.20 Х/ф "Смертельний лабіринт" (16+)
23.20 Х/ф "Параноя" (16+)
1.40 "Improv Live Show" (12+)
2.25 "Служба розшуку дітей"
2.30 "Зона ночі"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.40 Т/с "Тільки скажи" (12+)
9.40 Т/с "Двоє над прірвою" (12+)
13.45, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
20.15, 22.50 Т/с "Кольоротерапія кохання"
1.30 Х/ф "Нестерпні леді" (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 "Одруження Бальзамінова"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
21.30 "Мир чи війна"
23.30 Х/ф "Секретний ешелон"

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, 0.50, 5.35 Новини
7.05 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.10 М/ф "Ходить гарбуз по городу"
7.20 М/ф "Як козаки куліш варили"
7.30 М/ф "Як козак щастя шукав"
7.40 М/ф "Як козаки на весіллі гуляли"
8.05, 14.35, 3.10 "Дикі Дива. Дикі тварини 

в зоопарку Сан-Дієго"
8.30, 2.45, 5.05 "Дикі тварини"
9.05 Телепродаж
9.35 Антропологія
10.10 #ВУКРАЇНІ
10.35 Х/ф "Свята Сім'я" 1, 2 с. (12+)
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.05 Концерт. Наталія Валевська
16.55 Міста та містечка
17.25 Дикий Мадагаскар
18.30 "Світ дикої природи"
19.40 Х/ф "...Якого любили всі"

21.25 Пишемо історію. Павло Чубинський
21.55 Пишемо історію. Карпатська 

Україна
22.05 Пишемо історію. Крути
22.20 Пишемо історію. Августин 

Волошин
22.35 Д/ф "Секрети історії. Портрети"
1.15 Д/ф "Северин Наливайко" (12+)
3.30 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"
14.05 Комедія "Свати"
19.30, 5.15 ТСН
20.15, 2.20 "Вечірній квартал"
22.10, 3.50 "Жіночий квартал"
23.20 "Світське життя. 2021"

ІНТЕР.
6.50 "Слово Предстоятеля"
7.00 Х/ф "Конні та компанія"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Королева бензоколонки"
12.30, 4.30 Х/ф "Кавказька полонянка, 

або Нові пригоди Шурика"
14.10 Х/ф "Діамантова рука"
16.10 Х/ф "Гараж"
18.10, 20.30 Х/ф "Службовий роман"
20.00 "Подробиці"
22.00 Х/ф "Екіпаж"
0.50 Х/ф "Любов на асфальті" (16+)
2.50 Х/ф "Дежа вю"
5.45 "Мультфільм"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.25, 2.45 Реальна містика
9.40 Т/с "Свій чужий син"
13.30 Т/с "Сестра у спадок" 1 с. (12+)
15.20 Т/с "Сестра у спадок" (12+)

17.50 Т/с "З почуття обов’язку" 1, 3 с. 
(16+)

20.00 Головна тема
21.00 Т/с "З почуття обов’язку" (16+)
0.10, 2.00 Х/ф "Сусіди за розлученням"
1.30 Телемагазин

ICTV.
4.35 Скарб нації
4.45 Еврика!
4.55 Факти
5.20 Х/ф "Мордекай" (16+)
7.20 Х/ф "Вбивство у Східному експресі" 

(12+)
9.30, 13.00 Т/с "Нюхач" (12+)
12.45 Факти. День
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Саллі" (12+)
21.05 Х/ф "Готель Мумбаї: Протистояння" 

(16+)
23.35 Х/ф "33" (16+)
2.00 Т/с "Таємні двері" (16+)
3.45 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
5.30 "Вар'яти" (12+)
6.30 "Хто проти блондинок?" (12+)
8.00, 10.00 "Kids time"
8.05 М/ф "Книга життя"
10.05 "Орел і решка. Земляни"
11.10 "Орел і решка. Чудеса світу"
12.10 "Орел і решка"
14.15 М/ф "Лелеки"
16.05 Х/ф "Автомонстри" (12+)
18.15 Х/ф "Викрасти за 60 секунд" (16+)
20.50 Х/ф "Пророк" (16+)
22.45 Х/ф "Менді" (18+)
1.05 "Improv Live Show" (12+)
2.05 "Зона ночі"

СТБ.
4.50 Т/с "Місто закоханих" (12+)
17.00 "СуперМама" (12+)
21.00 "МастерШеф. CELEBRITY" (12+)
0.05 "Звана вечеря" (12+)

НТН.
9.50 Х/ф "Вони воювали за Батьківщину"
12.50 "Випадковий свідок. Навколо світу"
14.00 Т/с "Смерть у раю" (16+)
18.05 "Круті 90-ті"
19.00, 2.35 "Свідок"
19.30 Х/ф "Дачна поїздка сержанта 

Цибулі"
21.05 Х/ф "Близнюки" (16+)
23.05 Х/ф "Спадщина" (16+)

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"
20.30 "Війна за незалежність"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 4.00 Енеїда
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.00, 2.10, 3.35, 

5.35 Новини
7.10 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.15 М/ф "Як козаки сіль купували"
7.25 М/ф "Як козаки наречених виручали"
7.40 М/ф "Як козаки іноплаетян 

зустрічали"
8.15 "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.Сокирянщина
13.55 Незвідана Україна. Клеван
14.10 Незвідана Україна. 

Дніпропетровщина
14.30 Телепродаж

15.00 Країна пісень
16.15 Міста та містечка
16.30, 23.15 "Світ дикої природи"
17.00 Проводи збірної України на ХХХII 

літні Олімпійські ігри
21.30 Прем'єра. Дорога до Токіо
22.00 Ті, що змінили світ Микола Амосов
22.20 Ті, що змінили світ Іван Пулюй
23.00 Пишемо історію. Роман Шухевич
0.25 Х/ф "...Якого любили всі"
1.40 #ВУКРАЇНІ
2.35 Схеми. Корупція в деталях
3.05 Перша шпальта
4.55 Роздивись

КАНАЛ "1+1".
7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45, 2.50 "Світ навиворіт"

18.30 "Світське життя. 2021"
19.30 "ТСН-тиждень"
21.00 Комедія "Ніч у музеї - 2"
23.05 Пригоди "Персі Джексон: море 

чудовиськ"
1.10 Трилер "Жах амітівілля"
5.00 ТСН "ТСН-тиждень"

ІНТЕР.
6.10 Х/ф "Конні та компанія 2: Таємниця 

Ті-Рекс"
8.00 "уДачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 11.00, 12.00 "Інше життя"
13.00 "Вещдок. Опережая время. Титова"
17.30 Х/ф "007: І цілого світу замало"
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Службовий роман"
1.10 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50 Сьогодні
6.50, 5.00 Реальна містика

8.10 Т/с "Маркус" (12+)
15.35, 21.00 Т/с "Дім, де серце" 1, 2 с.
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.35 Європейський дайджест
21.45 Футбол. Фінал Чемпіонату Європи
0.30 Гучна справа

ICTV.
5.20 Факти
5.45 Не дай себе обдурити
6.40 Анти-зомбі
7.40 Секретний фронт
8.40 Громадянська оборона
9.40 Х/ф "Готель Мумбаї: Протистояння" 

(16+)
12.00, 13.00 Х/ф "Саллі" (12+)
12.45 Факти. День
14.10 Т/с "Пес" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Пункт призначення" (16+)
21.05 Х/ф "Пункт призначення-3" (16+)
23.00 Х/ф "Пункт призначення-2" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.25 М/ф "Том і Джеррі: Віллі Вонка і 

шоколадна фабрика"
8.05 М/ф "Лелеки"
10.00 Х/ф "Пастка для батьків"
12.40 Х/ф "Автомонстри" (12+)
14.45 Х/ф "Викрасти за 60 секунд" (16+)
17.05 Х/ф "Пророк" (16+)
19.00 Х/ф "Без обличчя" (16+)
22.00 Х/ф "Скажена їзда" (18+)

СТБ.
12.00 "МастерШеф. CELEBRITY" (12+)
15.05 "СуперМама" (12+)
19.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.00 "Один за всіх" (16+)
23.55 "Я соромлюсь свого тіла" (16+)

НТН.
7.45 "Випадковий свідок. Навколо світу"
9.30 Т/с "Смерть у раю" (16+)
13.40 Х/ф "Близнюки" (16+)

15.45 Х/ф "Дачна поїздка сержанта 
Цибулі"

17.15 Х/ф "На Вас чекає громадянка 
Никанорова"

19.00 Х/ф "У зоні особливої уваги"
20.55 Х/ф "Хід у відповідь"
22.30 Х/ф "Лінія" (16+)

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"
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"

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

ЧЕТВЕР,  8 липня

П'ЯТНИЦЯ,  9 липня

СУБОТА,  10 липня

НЕДІЛЯ,  11 липня
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РЕКЛАМА

НЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
Розвилка р-н, новий будинок, 30 кв.м, євроремонт, 
автономне опалення, меблі, вся техніка, 770000 
грн. Тел.: 0 95 6012568, Сергій.

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
1/4 будинку, с. Глибоке, 37,6 кв.м, 2 кімнати+ко-
ридор, м/п вікна, стеля підбита пластиком, світло 
в будинку, газ, вода у дворі, 2 сотки, 378000 грн. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
Бортничі, Дарницький р-н, півбудинку, 82 кв.м, 4 
кімнати, с/в у 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.

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. 

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. 

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), 1500 грн. 
Тел.: 0 67 4503318.

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

Òåë.: 096-876-66-67
097-127-66-05Ë³ö. ÀÂ ¹476495 ÌÒÇÓ â³ä 16.06.2009 ð.
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Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
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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

ФОП Подгорна Н.О. просить Пар-
хоменко Л.В., власників земельних 
ділянок, бути присутнім 10.07.2021 
р. об 11.00 при обмірах земельної ді-
лянки Давиденко К.П. за адресою: м. 
Бориспіль, вул. Набережна, 2-а. У разі 
відсутності суміжних землевласників 
акт встановлення меж вважається по-
годженим. 
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РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Оренда виробничого приміщення, Бориспільський 
район, с. Велика Стариця, площа 285,9 м.кв., 
3 фази, вода, газ, вигороджена територія 0,12 
га, асфальтований під’їзд, 29 грн/м.кв. Тел.: 0 67 
1646429.

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, ін-
женера-електромонтажника. Тел.: 0 50 3521592. 

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» запро-
шує на постійну роботу осіб з інвалідністю (при-
бирання території, робота на повітрі). Тел.: (044) 
2817986.

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. 

На промислове підприємство терміново потрібні 
працівники: головний механік, інженер КПіА, слю-
сар-механік, оператор гофруючого станку, ревізор 
(БІТРІКС24), бухгалтер-касир (знання програми 
Бітрікс24 вітається), юрист (договірне право), ад-
міністратор Бітрікс24. Оплата праці достойна. Тел.: 
0 66 7318069. 
Потрібен офіс-менеджер в кадрове агентство 
«МамаМіа» — приймати тел. дзвінки, проведен-
ня співбесід, г/р пн-пт з 10.00 до 15.00, з/п 4000-
7000 грн. Тел.: 0 63 7565738.

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.

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

Торгівельній компанії потрібен менеджер у від-
діл логістики. Вимоги: знання 1С, МС Офіс, Інтер-
нет, пошта. Обов'язково досвід роботи в торгівлі 
від 2 р., з/п 14000 грн. Місцезнаходження — с. 
Проліски. Тел.: 0 66 7052196.

Київ
Працівники на завод з виготовлення морозива. 

Терміново! З/п 25 000 грн. Іногороднім безко-
штовно надаємо житло. Робота в передмісті Ки-
єва. Тел.: 0 67 8550161, 0 95 6789109.

ПРОДАМ
ДИТЯЧІ РЕЧІ

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

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

Проводимо закупівлю корів, коней, бичків, телиць, 
телят, свиней. Тел.: 0 67 5036672, 0 67 5044406..

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; 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, чорно-
зем, відсів, гній. Тел.: 0 98 1200220.

Вантажні перевезення: щебінь, відсів, бетон, пісок, 
грунт, гній. Тел.: 0 96 8766667, 0 97 1276605.
Викачування вигрібних ям, ЗІЛ-130, 5,5 куб.м. 
Тел.: 0 96 1712007, 0 93 0472816, Анатолій. 
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, чор-
нозем. 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, металоконструк-
ції, ангари, гаражі, фасади, нафтосховища, зерно-
сховища, водосховища та інше. Тел.: 0 50 2066100..

РІЗНЕ
Бориспіль
Втрачене посвідчення учасника бойових дій, серія 
УБД №081404, видане на ім'я Меленчука Руслана 
Володимировича Управлінням персоналу штабу 
частини А0796 12 травня 2016 р., вважати не-
дійсним. 
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.

ТОВ «Перший український експертний центр» 
інформує про намір здійснення зміни тарифів на 
теплову енергію та послуги з постачання теплової 
енергії  шляхом перегляду тарифів. Головними при-
чинами перегляду тарифів є зміна основних складо-
вих тарифів: вартості природнього газу, збільшення 
кількості абонентів, яким надаватиметься послуга, 
коригування фонду оплати праці з врахуванням змін 
розміру мінімальної заробітної плати, тощо. Прове-
дені розрахунки тарифів виконано відповідно до 
вимог чинного законодавства з питань формування 
тарифів.

Діючі тарифи були затвердженні Рішенням Вико-
навчого комітету Бориспільської міської Ради Ки-
ївської області № 563 від 21.09.2020. Відсоток від-
шкодування затвердженим тарифом собівартості, 
планованого економічно обґрунтованого тарифу 
становить 47,76.

Порівняльна таблиця діючих та проектів тарифів 
на теплову енергію, послугу постачання теплової 
енергії у розрізі категорій споживачів

ТОВ «Перший український експертний центр

З більш детальною інформацією можна ознайомитися офіційному сайті ТОВ 
«Перший український експертний центр»: http://www.puec.com.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються з 02.07.2021 протягом 7 календарних 
днів від моменту публікації даного оголошення за адресою: вул. Саперне поле, 
14/55, офіс 1004, м. Київ, 01042, на електронну адресу: puec.ukr@gmail.com. та на                     
адресу органу, уповноваженого встановлювати тарифи—виконавчого комітету 
Бориспільської міської ради за адресою: Київський шлях вул. 72, м. Бориспіль,    
Київська обл., 08301.
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ОВЕН. Тиждень повний різно-
манітними подіями, метушли-
вий та непередбачуваний. Бажа-

но відкласти доленосні рішення, займіть-
ся поки творчістю або особистим життям.

ТЕЛЕЦЬ.  Краще триматися по-
далі від занадто привабливих 
проектів, усе може виявитися в 

реальності зовсім не так, як ви розрахо-
вували.

БЛИЗНЮКИ.  Ви відчуєте, 
що доля дає вам шанс кар-
динально змінити своє жит-

тя й одержати те, чого ви так давно 
прагли. Вам пощастить у справах і в 
коханні. Ваші плани почнуть здійсню-
ватися, якщо ви почнете діяти.

РАК. Гарний настрій не покине 
вас весь тиждень, скористай-
теся цією вдалою комбінацією. 

Усередині вас явно назрівають серйозні 
зміни, але поки утримуйтеся від відвер-
тих розмов.

ЛЕВ. Гарний момент для реалі-
зації плану, який ви давно й дов-
го обмірковували. Не сумнівай-

теся, зробіть рішучий крок вперед та будь-
те впевнені у своїх силах.

ДІВА.  Вам необхідно сконцен-
труватися на своїй роботі. Чим 
зосередженіше і сумлінніше ви 

будете її виконувати, тим кращим буде ре-
зультат, і тим більше ви одержите задово-
лення від своєї праці.

ТЕРЕЗИ.   Вас будуть роздира-
ти внутрішні протиріччя. Мож-
ливе виникнення непередбаче-

ної ситуації, яка буде сприяти зміні ваших 
планів.

СКОРПІОН. Вам захочеться від-
чути себе незалежною особисті-
стю, зросте бажання відчувати се-

бе потрібною людиною. Не переймаєтеся, 
усе вдасться.

СТРІЛЕЦЬ. Якщо дотримува-
тися стратегії співробітництва 
з усіма, хто тільки може бути 

вам корисний, ви доб'єтеся успіху. Ви бу-
дете зустрічатися з потрібними людьми 
й пізнавати багато цікавого й корисно-
го для себе.

КОЗЕРІГ.  Краще не планувати 
вирішення життєво важливих 
завдань, не час щось міняти. Імо-

вірна напруга у відносинах з начальством.

ВОДОЛІЙ. Ви з легкістю розбе-
ретеся і з роботою, і з особистим 
життям. Головне — бути уважні-

ше до нових ідей, навіть якщо на перший 
погляд вони видадуться абсурдними.

РИБИ.  На вас може навалити-
ся вантаж численних проблем і 
вам доведеться витрачати си-

ли й час на те, щоб втримати досягнуте. У 
партнерських відносинах можуть виник-
нути певні труднощі, винуватців шукайте 
по обидва боки. Вихідні краще провести 
зі своєю родиною за містом.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 5-11 ЛИПНЯ


