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НЕЗАКОННО ВСТАНОВЛЕНІ 
ГАРАЖІ У ДВОРАХ 
БАГАТОПОВЕРХІВОК — 
ЦЕ СТАРА ТА НАБОЛІЛА 
ПРОБЛЕМА БОРИСПОЛЯ. 
ЛИШЕ ОДИНИЦІ МАЮТЬ 
ХОЧ ЯКІСЬ ПАПЕРИ НА 
СВОЇ БУДІВЛІ. ІНШІ Ж 
СВОГО ЧАСУ ПРОСТО 
СТАВИЛИ ЇХ, ДЕ ЗРУЧНІШЕ. 
ЧЕРЕЗ ЦЕ ДЕЯКІ ДВОРИ 
БАГАТОПОВЕРХІВОК 
НАГАДУЮТЬ ЛАБІРИНТИ.

стор. 2
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БЛАГОУСТРІЙ

 � Незаконно встановлені гаражі у дворах багатоповерхівок — це стара та наболіла 
проблема Борисполя. Лише одиниці мають хоч якісь папери на свої будівлі. Інші ж свого 
часу просто ставили їх, де зручніше. Через це деякі двори багатоповерхівок нагадують 
лабіринти. Чи можна зараз вирішити цю проблему, «Вісті» запитали у керівника відділу з 
контролю за благоустроєм міста Рустама Хамракулова.

 � Самовільно встановлені гаражі у дворах між 
багатоповерховими будинками на вул. Франка та Бежівка 
стоять на заваді реконструкції тепломережі. Аби вирішити 
питання проведення будівельних робіт, представники 
влади зустрілись із власниками гаражів та мешканцями 
навколишніх будинків. За ходом зустрічі спостерігали «Вісті».

Богдан РАК

«Зараз головна мета нашого від-
ділу — не дати встановлювати нові 
гаражі, аби ця проблема не поши-
рювалася. За три роки ми не дали 
встановити жодного нового гара-
жа. Що робити зі старими — пи-
тання досі відкрите. Якщо в люди-
ни там стояв гараж 20-30 років, як 
його змусити знести?» — запитує 
Рустам Хамракулов.

На думку очільника відділу, про-
сто брати та зносити всі незаконно 

встановлені гаражі — не вихід. Для 
початку людям необхідно дати аль-
тернативу.

«Так, документів на ці гаражі ні 
в кого немає. Згідно закону ми мо-
жемо їх усі прибрати. Але я вва-
жаю, що треба враховувати і дум-
ку людей. Треба дати їм якусь аль-
тернативу, ті ж багатоповерхові 
чи підземні паркінги», — гово-
рить він.

Подекуди двори багатоповерхі-
вок уже звільняються від гаражів, 

але це поодинокі випадки, викли-
кані нагальною необхідністю об-
слуговування комунікацій. За сло-
вами Рустама Хамракулова, місця, 
де проходять комунікації (тепло-
централі, труби водопостачання та 
водовідведення тощо) — єдині, де 
його служба демонтує гаражі. У та-
ких випадках власники гаражів зде-
більшого ставляться до необхідно-
сті демонтажу з розумінням і часто 
самі прибирають свої гаражі. У ви-
падку, якщо власника встановити 

не вдалося, гараж демонтує служ-
ба благоустрою. 

Власникам тих гаражів, які не 
стоять на комунікаціях, поки нерву-
вати не варто. На думку керівника 
управління благоустрою, в най-
ближчий час масового знесення 
самовільно встановлених гаражів 
не буде.

«Можу сказати, що особисто я ні-
коли не дам подібного наказу своїм 
підлеглим. Навіть під загрозою звіль-
нення. До того часу, доки людям не 

запропонують альтернативи», — під-
креслює Рустам Хамракулов.

Тим не менш, відділ благоустрою 
закликає власників незаконних га-
ражів бути відповідальними та не 
чекати, коли проблему почнуть 
вирішувати за них. А ще — поду-
мати про місто та тих, хто в ньому 
живе — адже на звільненому місці 
можна було б встановити дитячі та 
спортивні майданчики або облаш-
тувати зелені зони, яких так не ви-
стачає Борисполю.

ВАЖКИЙ ВИБІР: 
ГАРАЖІ ЧИ ТЕПЛО ВЗИМКУ

Богдан РАК, фото автора

Причина конфлікту
Цьогоріч влада виділила кошти 

на реконструкцію тепломережі, яка 
йде від котельні, що знаходиться на 
вул. Нижній Вал, до бойлерної, від 
якої тепло отримують 10 будинків 
на 721 квартиру на вул. Франка та 
Бежівка.

Останній раз мережу ремонтували 
у 1985 році. Гарантований час її екс-
плуатації — 25 років, тобто сплив він 
ще 11 років тому. Зараз труби в ава-
рійному стані, їх необхідно міняти.

Але на заваді роботам стали га-
ражі, якими заставлений майже 
увесь простір між будинками. За 
словами очільника тепломережі, 
гаражі не лише встановлені з по-
рушенням захисної смуги, деякі 
взагалі стоять прямо на трубі. Та-
кож на захисній смузі знаходиться 
чимало дерев. Частину з них дове-
деться прибрати, інші можна збе-
регти, якщо відсунути гаражі, аби 
пройшла техніка.

«Гроші нам надали. Вже виконані 
роботи першої черги. Зараз зали-
шилось перекласти трасу на ділян-
ці від кафе «Поліс» до бойлерної 
на вул. Франка. Для початку робіт 
необхідно звільнити захисну сму-
гу та прибрати гаражі, які стоять на 
трасі. Ми вже фактично порушує-
мо терміни виконання робіт. У нас 
залишилось лише два місяці, піс-
ля чого ми повинні почати гідро-
випробування мережі. А якщо ми 
ці роботи не зробимо, при виник-
ненні аварійної ситуації десять бу-
динків можуть залишитись без те-
пла взимку», — пояснює Мар’яна 
Желєзко, директор КПТМ «Бори-
спільтепломережа».

5 днів на демонтаж
Головний аргумент влади, яка ви-

магає прибрати гаражі — вони вста-
новлені незаконно, жоден із них не 
має ніяких документів, хоча більшість 
із них стоять тут вже не один десяток 
років. Зараз власникам гаражів вида-
ли приписи на добровільний демон-
таж гаражів в термін 5 днів. Встанов-
лені часові рамки стали головною 
причиною обурення людей. 

«Якщо в мене лише однокімнатна 
квартира — куди я повинен діти усі 
речі з гаражу? Частина власників за-
раз відсутня, хтось у відпустці, хтось у 
відрядженні, що їм робити? Як за п’ять 
днів знайти місце під гараж? Поясніть, 
чому так пізно повісили оголошення? 
Чому дали такий малий термін?» — 
такі питання лунали з усіх боків.

За словами представників влади, 
стислі терміни викликані термінові-
стю робіт, інакше під загрозою буде 
сезон опалення. «Давайте вирішува-
ти: або ми заходимо в зиму з аварій-
ною ділянкою і разом із вами підпи-
суємо меморандум, що ви не мати-
мете претензій до влади у випадку 
аварії на ділянці та відсутності тепла 
взимку, або прибираємо гаражі», — 
запропонував власниками гаражів 
та мешканцям будинків заступник 
міського голови Віталій Горкун.

Ультимативність пропозиції обу-
рила людей. Лунали вигуки, що га-
ражі мають залишитися в будь-яко-
му випадку, а мережа нехай і далі 
перебуває в аварійному стані. Були 
пропозиції не чіпати гаражі, а нато-
мість спиляти дерева, а на їх місці 
прокласти нові труби. Владі заки-
дали, що на тепломережі насправді 
знаходиться лише 4 гаражі із 50-ти, 
а прибрати хочуть усі, хоч вони і не 
заважають роботі техніки.

Дайте нам 
альтернативу

Альтернативою демонтажу може 
бути перенесення гаражів. Єдине 
питання — куди. Заступник місь-
кого голови Віталій Горкун запро-
понував людям створити гаражний 
кооператив та офіційно отримати 
під нього земельну ділянку. 

«Ви створюєте ініціативну групу, 
розробляєте та затверджуєте статут, 
обираєте голову гаражного коопе-
ративу. Потім ми разом ідемо в ар-
хітектуру і питаємо, де в нас є віль-
на ділянка для гаражів», — пояснив 
він процедуру. 

Пропозиція власників гаражів 
перенести їх на старе футбольне 
поле, створивши там гаражний ко-
оператив, була відкинута і владою, 
і мешканцями навколишніх будин-
ків, адже на зазначеній ділянці пла-
нується будівництво дитячого на-
вчального закладу.

Позиції «безгаражних» мешкан-
ців будинків розділилися: деякі з 
них за ліквідацію гаражів та збе-
реження зеленої зони, а деякі, на-
впаки, підтримують власників га-
ражів та задають питання: «Що бу-
де на місці, де зараз знаходяться 
гаражі, після закінчення будівель-
них робіт?».

«Скверу нам не треба»
Пропозиція облаштувати на місці 

гаражів сквер для відпочинку із об-
ладнаним дитячим майданчиком не 
викликала у мешканців особливого 
ентузіазму. Причина — люди боять-
ся, що замість обіцяного скверу на 
вільній ділянці з’явиться «наливайка».

«Ми вже боролись із п'яницями, 
які постійно сиділи у нас під під’їзда-
ми, більше не хочемо через це про-
ходити! Де гарантія, що тут буде саме 
сквер?» — обурювались люди. Влас-
ники ж гаражів взагалі категорично 
виступили проти скверу, запропону-
вавши натомість облаштувати закри-
ту парковку для мешканців будинку. 

За підсумками переговорів дійш-
ли згоди лише щодо перенесення 
тих гаражів, які стоять безпосеред-

ньо на тепломережі. Стосовно інших 
переговори із власниками гаражів 
та мешканцями зайшли у глухий кут, 
а роботи на тепломережі необхідно 
розпочинати вже цього тижня. 

Представники влади запропону-
вали людям обрати ініціативну гру-
пу, аби продовжити переговори у 
більш тісному колі, без емоцій. Ад-
же загальні збори врешті-решт пе-
ретворились на базар, де ніхто ні-
кого не хотів слухати.

Як стало відомо, рішенням вико-
навчого комітету від 7 липня 2021 
року створено робочу групу щодо 
організації проведення демонта-
жу самочинно встановлених тим-
часових споруд (металеві гаражі) 
між буд. №№ 2, 4 по вул. Франка та 
буд. № 3 по вул. Бежівка  у місті Бо-
рисполі

ГАРАЖНИЙ КОЛАПС У БОРИСПОЛІ
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МІСТО

ГРОМАДСЬКИЙ 
БЮДЖЕТ-2021: 
ТУАЛЕТ, СПОРТИВНІ 
МАЙДАНЧИКИ ТА ШАФКИ 
У ШКОЛАХ

 � Завершився етап реєстрації проектів громадського 
бюджету 2021 року. Всього мешканцями громади подано 
12 проектів загальною вартістю 6 342 314 грн, із них сім 
проектів вартістю до 500 тис. грн та п’ять вартістю до 
мільйона. На наступному етапі на проекти чекає розгляд, 
експертиза та доопрацювання у разі необхідності. 

Ілона НЕГОДА

До подання проектів активно до-
лучилися мешканці сіл Бориспіль-
ської ОТГ — 5 із 12 поданих проек-
тів планується реалізувати в селах 
Любарці, Тарасівка та Іванків. 

Щодо тематики проектів збе-
реглась тенденція минулих років 
— майже половина поданих про-
позицій стосується облаштування 
спортивних майданчиків. Облаш-
тування зеленої зони відпочинку 
турбує лише мешканців Любарців 
та мікрорайону Нестерівка. Крім 

паркової зони, жителі Любарців 
хочуть капітально відремонтувати 
громадський туалет. 

Як і в минулі роки, мешканці ОТГ 
не переймаються соціальними пи-
таннями чи захистом тварин — 
традиційно подано нуль проектів 
на цю тему. Так само малоцікавою є 
проблема захисту довкілля — єди-
ний проект, поданий в категорії 
«Навколишнє середовище», стосу-
ється скоріше освіти, ніж екології. 

До уваги читачів короткий 
зміст запропонованих проектів. 

• Будівництво спортивно-і-
грового майданчику в с. Тара-
сівка, бюджет 192 722 грн. У Та-
расівці повністю відсутні об’єкти 
спортивної чи розважальної інф-
раструктури. З проханням вста-
новити спортивний майданчик 
селяни вже кілька років поспіль 
звертаються до сільської влади 
Любарців, районної ради, РДА та 
депутатів усіх рівнів. Тепер надія 
лише на громадський бюджет.

• Воркаут та тенісний стіл у 
сквері на вул. Старовокзаль-
ній, бюджет 169634 грн.

• Вуличний воркаут у с. Іван-
ків, бюджет 794 162 грн.

• Шкільний воркаут у с. Іван-
ків, бюджет 275 548 грн.

• Облаштування спортивного 
майданчику на вул. Головато-
го, бюджет 497 172 грн.

• Капітальний ремонт та бла-
гоустрій парку в с. Любарці, бю-
джет 498 614 грн.

• Міський сквер у Нестерівці 
(озеленення, облаштування дорі-
жок, елементів освітлення, дитя-
чого майданчику та спортивного 
поля), бюджет 999 701 грн.

• Капітальний ремонт гро-
мадського туалету в с. Любар-
ці, бюджет 541 745 грн.

• Облаштування студії зву-
козапису на базі БДЮТ «Диво-
цвіт», бюджет 232 890 грн.

• Розробка мобільного до-
датку для дітей «Стоп Кібер 
Булінг», бюджет 989 000 грн.

• Рух «Чисто», що передба-
чає розробку різнопланових 
навчальних курсів (дизайн, ор-
ганізація простору, екологічна 
безпека, клінінг тощо) та Центру 
чистоти, бюджет 654 036 грн.

• Облаштування локерів (ша-
фок для зберігання особистих 
речей та приладдя) у загально-
освітніх школах міста, бюджет 
497 090 грн.

БОРИСПІЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА: 
ПІДХОДИ НОВІ, БОРГИ СТАРІ

Ірина КОСТЕНКО

Котельня на вул. Шептицького 
цього літа підігріває воду для басей-
ну Бориспільської ДЮСШ твердо-
паливним котлом із використанням 
пелетів. Скориставшись цією наго-
дою, фахівці КПТМ «Бориспільтепло-
мережа» провели випробування зі 
спалювання щепи, яка утворилась 
під час санітарної обрізки дерев Бо-
рисполя. Про перші результати цієї 
роботи повідомила на плановій на-
раді у Бориспільського міського го-
лови директор підприємства Марі-
анна Желєзко. Вона наголосила, що 
використання такого палива мож-
ливе в подальшому і повідомила по-
передні розрахунки. Орієнтовно ви-
значено: якщо для вироблення те-
плової енергії бюджетним підпри-

ємствам використовувати щепу, яка 
за рік накопичилась у Бориспіль-
ському КП «ВУКГ», підприємство от-
римає кошти в розмірі 500 тис. грн, 
які можуть бути направлені для за-
купівлі газу.

Ці розрахунки необхідно ще 
уточнювати, щоб урахувати витра-
ти на сортування та транспортуван-
ня палива, визначити енергетичну 
цінність щепи, витрати на заробітну 
плату та інше. Повний аналіз мож-
на буде зробити з початком опалю-
вального сезону. Але точно можна 
сказати, що даний процес допомо-
же більш якісно утилізувати відхо-
ди деревини у місті. 

Також у рамках підготовки до 
опалювального сезону необхідно 
вивчити можливість паралельної 

роботи твердопаливних і газових 
котлів. Адже це реальна перспек-
тива економії й зменшення наван-
таження на бюджет громади. 

Болючим питанням для підпри-
ємства залишається заборгова-
ність. Маріанна Желєзко повідоми-
ла «Вістям», що станом на сьогод-
ні споживачі заборгували підпри-
ємству за надані послуги більше 39 
млн грн. У той же час КПТМ «Бори-
спільтепломережа» винна 18 млн 
грн за газ і 7 млн грн за його роз-
поділ. Якби сталося диво і заборго-
ваність перед підприємством спо-
живачі погасили, цього вистачило 
б і розрахуватися за газ, і провести 
більше робіт по підготовці до зи-
ми, враховуючи енергоефективні 
заходи.

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
ДНЗ «КАЗКА» МОЖЕ ЗАТРИМАТИСЯ
Ілона НЕГОДА, фото автора

Про відставання в графіку прове-
дення будівельних робіт у дитячому 
садку «Казка» повідомив на плано-
вій нараді 5 липня Бориспільський 
міський голова Володимир Бори-
сенко. «Не хочеться забігати напе-
ред і говорити про зрив уведення 
садка в експлуатацію, але вже є та-
кі перші дзвіночки», — зазначив він.

«Розроблено графік, по якому всі 
будівельні роботи мають виходи-
ти на фінішну стадію. Графік досить 
напружений, а підрядник, на жаль, 
має обмежений ресурс на виконан-
ня робіт, тому залучатимуть субпід-
рядників. Наразі ми відстаємо лише 
на один тиждень. Ситуація ще не 
критична, але роботи дійсно бага-
то, тому тримаємо на контролі», — 
повідомив начальник управління 
капітального будівництва Дмитро 
Пащинський.

ДТЕК ІГНОРУЄ ПЛАНОВІ НАРАДИ 
У МІСЬКОГО ГОЛОВИ
Ілона НЕГОДА

З проханням запрошувати на 
щотижневі планові наради пред-
ставників ДТЕК (електромережі) 
та газового господарства звер-
нувся до міського голови началь-
ник Бориспільського КП «Водока-
нал» Олександр Гануш. За його 
словами, комунальникам важко 
виконувати роботи, коли немає 
зворотного зв’язку та нормаль-

них контактів між організаціями, 
що відповідають за важливі місь-
кі об’єкти та життєзабезпечення 
всієї ОТГ. «Має бути хоча б одна 
відповідальна людина на все 
ОТГ, із якою можна було б вести 
діалог. Наразі ситуація жахлива 
— як із енергопостачанням, так 
і зі зворотним зв’язком із ДТЕК, 
його просто немає», — зазначив 
Олександр Гануш. 

У відповідь міський голова Во-
лодимир Борисенко зазначив, 
що ДТЕК регулярно отримують 
запрошення на планові наради, 
але поки ігнорують їх. Щодо га-
зового господарства, пропозиція 
прийнята до відома, і є надія, що 
керівництво відвідуватиме нара-
ди або делегуватиме на них своїх 
представників.
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НОВИНИ ГРОМАД

 � ДОВІДКОВО 

ТУРБОТА ПРО ДІТЕЙ ЧИ 
СПРОБА ПРИВЛАСНИТИ 
МАЙНО ГРОМАДИ?

Богдан РАК, фото автора

Історія проблеми
У 2018 році розпорядженням Бо-

риспільської РДА функціонування 
дитячого будинку сімейного типу 
в селі Ревне було припинено, ма-
тір-вихователька виїхала за кордон 
на постійне місце проживання. З 
батьків знято статус батьків-вихо-
вателів, а чотирьох дітей виведено 
зі складу дитячого будинку сімей-
ного типу.

19 лютого 2021 року Бориспіль-
ська районна рада передала цей бу-
динок Гірській ОТГ, яка прийняла йо-
го на баланс 20 березня. Після цього 
перед Гірською ТГ постало питання 
— що робити з майном далі? 

Було прийняте рішення змінити 
статус будинку та створити на його 
базі Притулок для осіб, що постраж-
дали від домашнього насильства та/

або насильства за ознакою статі. Гір-
ська сільська рада замовила про-
ект реконструкції будівлі, але потра-
пити всередину фахівці не змогли 
через супротив колишнього бать-
ка-вихователя, який відмовляєть-
ся виселятися з будинку, хоча строк 
дії договору оренди минув ще у ве-
ресні 2020 р. Потрапити всереди-
ну представникам сільської влади 
вдалось лише за допомогою поліції.

При огляді приміщення виявило-
ся, що колишній батько-вихователь 
не утримував його в належному 
стані. Нині будинок у аварійному 
стані та непридатний для прожи-
вання. За словами голови Гірської 
сільради Романа Дмитріва, чоло-
вікові неодноразово пропонува-
ли допомогу з прибирання та ви-
везення сміття, але порозуміння з 
ним не знайшли. «Колишній бать-
ко-вихователь постійно жалівся 

на те, що держава не дає достат-
ньо коштів на утримання дітей. Але 
для того, аби навести елементар-
ний порядок у будинку, гроші не 
потрібні. Необхідно лише бажання. 
Крім того, чоловік їздить на велико-
му автомобілі, який, за його слова-
ми, є подарунком родині губерна-
тора. На утримання автомобіля він 
гроші знаходить, на підтримку по-
рядку в домі — чомусь ні», — ко-
ментує ситуацію сільський голова.

Діти на вулиці не 
залишаться

Своє небажання виконувати рі-
шення влади чоловік пояснює тим, 
що вважає його спробою рейдер-
ського захоплення та каже, що вла-
да своїм рішенням виставляє дітей 
на вулицю. Чиновники слова чоло-
віка спростовують.

За наданою ними інформацією, 
наразі в будинку з колишнім бать-
ком-вихователем тимчасово знахо-
дяться лише двоє повнолітніх осіб 
із числа дітей-сиріт. Обоє мають 
кімнати в гуртожитках за місцем 
навчання та знаходяться на квар-
тирному обліку в інших громадах: 
юнак — у Вороньківській сільській 
ТГ, дівчина — в Золочівській. 

Мовою закону
Відповідно до статті 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні» питання щодо управлін-
ня об'єктами житлово-комунального 

господарства, що перебувають у ко-
мунальній власності відповідних те-
риторіальних громад, забезпечення 
їх належного утримання та ефектив-
ної експлуатації, необхідного рівня 
та якості послуг населенню належать 
до повноважень органів місцевого 
самоврядування. 

«Враховуючи занедбаний стан 
будівлі, Гірська сільська рада ініці-
ює суцільне обстеження даного бу-
динку з метою встановлення його 
відповідності санітарним і техніч-
ним вимогам згідно законодавства. 
Приміщення має бути приведене 
до належного стану», — зазначив 
Роман Дмитрів. 

 � Колись у селі Ревне, на вулиці Райдужна, 2 був дитячий 
будинок сімейного типу. Тут жило чимало дітей, лунав 
сміх. Усе це залишилося в минулому. Зараз у будинку, 
який перебуває у комунальній власності, мешкає лише 
колишній батько-вихователь із двома повнолітніми дітьми.

ЧИ МОЖНА 
ВРЯТУВАТИ ЛІС У ГОРІ

 � 30 червня на території Бориспільського лісгоспу 
відбулась спільна нарада представників ДП 
«Бориспільський лісгосп», ДСЛП «Київлісозахист», голови 
Гірської сільської ради Романа Дмитріва та громадськості. 
Головним питанням зустрічі стало масове всихання сосен. 
Обговорювали, що стало причиною такого явища та чи є 
вихід із ситуації.

Ілона НЕГОДА

Головний лісничий ДП «Бори-
спільський лісгосп» Анатолій Гу-
сак розповів, що останніми рока-
ми проблема всихання лісів стала 
кричущою. На його думку, явище 
викликане кількома чинниками, і, 
зокрема, зниженням ґрунтових вод 
через безконтрольне буріння при-
ватних свердловин і водозаборів. 
Свою негативну роль зіграли й клі-
матичні зміни, що зумовили підви-
щення середньорічної температу-
ри повітря та зниження кількості 
атмосферних опадів. Як наслідок, 
хвойним деревам не вистачає во-
логи, знижується їх опірність чин-
никам навколишнього середови-
ща. Ослаблені дерева атакують 
шкідники, приєднується грибок, а 
дерево поступово гине. «Процес 
всихання сосен характерний не 
тільки для території гірського лі-
су. Він розповсюдився на весь Ки-
ївський регіон і охоплює понад ти-
сячу гектарів лісового фонду. На 
жаль, зберегти хворі і пошкодже-

ні дерева неможливо, їх необхід-
но видаляти. З цією метою і прово-
дяться санітарні рубки. Їх обсяги і 
територія проведення чітко рег-
ламентовані і затверджені. Нато-
мість висаджуватимуться нові мо-
лоді сосни», — зазначив головний 
лісничий.

На закиди присутніх щодо віро-
гідності навмисного пошкодження 
дерев шляхом внесення отрутохі-
мікатів, начальник відділу діагнос-
тики ДСЛП «Київлісозахист» Вале-
рій Чавченко зазначив, що отруєн-
ня дерев хімікатами зазвичай має 
характерні ознаки. При обстежен-
ні їх не виявили. 

Обурення та нерозуміння викли-
кали у деяких представників гро-
мадськості наміри лісгоспу знову 
висаджувати хвойні дерева. На їх 
думку, молоді сосни так само хво-
рітимуть через нестачу вологи і 
ситуація повторюватиметься, тому 
більш доцільним було б висаджу-
вання інших порід, стійких до шкід-
ників та хвороб.

Дати професійну оцінку ситу-
ації «Вістям» погодився керів-
ник науково-дослідного цен-
тру «Зелена Клініка» Дмитро 
Радюк. 

«Сосни дійсно масово хворіють 
по всій Україні, не тільки на Бори-
спільщині. Справа в тому, що сосна 
віком 30-40-60 років погано адапту-
ється до зміни умов навколишньо-
го середовища і починає хворіти 
через загальне ослаблення. Дум-
ка, що так само вестиме себе мо-
лоде дерево, є хибною. Нова рос-
лина ростиме в сучасних умовах та 
буде пристосовуватись до них весь 
період росту. 

Разом із тим, змішані посадки 
та висадка листових порід, напри-
клад, червоного дубу та берези 
— прогресивна річ. Такі дерева 
показують себе як більш стійкі до 
хвороб та шкідників, ліси зі змі-
шаними посадками (листові плюс 
хвойні) менше вражаються коро-
їдом. 

Щодо санітарної вирубки — це 

теж нормальна і необхідна прак-
тика. По-перше, сухі дерева є не-
безпечними з точки зору можли-
вих пожеж. А по-друге, ми живе-
мо в епоху економічних відносин. 
Дерева лісгоспів не є заповідним 
фондом, вони ростуть на землях 
господарського призначення, це 
джерело лісоматеріалу й отриман-
ня доходів цими підприємствами. 
Лісгоспи мають право вирішувати, 
які саме дерева рубати, в якій кіль-
кості, та які дерева висаджувати на-
томість. 

Наша компанія займається ліку-
ванням сосен, але цей варіант не є 
прийнятним для лісгоспів. Лікуван-
ня хвойних дуже дороговартісне і 
його замовляють власники неве-
ликих ділянок. Вилікувати гектари 
уражених дерев буде надважким 
та економічно недоцільним.

У даній ситуації з Бориспіль-
ським лісгоспом вважаю, що голов-
ним є, щоб це була дійсно санітар-
на вирубка хворих дерев, а не ви-
рубка з метою звільнення ділянки 

під наступне виведення із лісового 
фонду з метою, наприклад, будів-
ництва. І саме цей момент можуть 
контролювати громадські активі-
сти», — прокоментував фахівець.

НДЦ «Зелена Клініка» — 
компанія з багаторічним 
досвідом діагностики, оз-
доровлення, профілактики, 
лікування та реабілітації рос-
лин. Компанія дотримується 
екосистемного підходу, що 
полягає у врахуванні осо-
бливостей місця зростання, 
геології, агроекології, мікро-
клімату території та здійснює 
лікування дерев із обробкою, 
що завдає мінімальної шкоди 
людині і природі та стимулює 
самовідновлення рослини. 
Одним із напрямків діяль-
ності компанії є комплексне 
обслуговування ділянок із 
сосновими деревами та ліку-
вання хвойних.
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РОБОТА НА ОКРУЗІ

Світло, дороги, 
медицина — 
головні проблеми 
старостинських 
округів

РЕАЛІЇ СТАРОСТИНСЬКИХ ОКРУГІВ: 

ХТО ЗУПИНИТЬ РОЗРУХУ?
 � Депутат Верховної Ради України від ПП «Слуга Народу» 

Олександр Федієнко провів ряд зустрічей із людьми на своєму 
окрузі. Завітав він і до старостинських округів Бориспільської 
громади, аби особисто почути про проблеми села.

 � ДОВІДКОВО

Богдан РАК

«Згідно Конституції найвища 
влада в Україні — народ. Тому де-
путати будь-якого рівня, хоч місце-
ві, хоч народні, повинні спілкува-
тись із людьми, аби особисто по-
бачити та почути, що хвилює укра-
їнців та з якими проблемами вони 
стикаються у повсякденному жит-
ті», — зазначає Олександр Феді-
єнко.

Вже на початку спілкування з 
людьми стало очевидно — вони 
не зовсім розуміють повноважен-
ня різних рівнів влади та різних 
структур. Наприклад, у відсутно-
сті вуличного освітлення селяни 
винуватять обленерго, хоча об-
лаштування освітлення — повно-
важення місцевої влади. І таких 
прикладів чимало. Адміністратив-
на реформа, яка об’єднала села і 
міста України в громади, і досі ви-
кликає чимало питань у пересіч-
них людей. Вони не до кінця розу-
міють, до кого і з яким питанням 
звертатись.

«В першу чергу про всі пробле-
ми необхідно інформувати ста-
росту, а вже він повинен діяти далі. 
Запам’ятайте — саме ви носії най-
вищої влади в країні. Тому, якщо 
староста хоче щось зробити, під-
тримуйте його. Я, зі свого боку, та-
кож буду підтримувати. Немає такої 
проблеми, яку не можна було б ви-
рішити разом», — зауважує Олек-
сандр Федієнко.

«Три кити» сільських 
проблем

Під час спілкування люди зада-
вали чимало питань та озвучували 
безліч проблем. Але три з них — 
єдині для всіх сіл та повторюються 
на кожній зустрічі. Це медичне об-
слуговування, дороги та електро-
постачання.

«Проблема електропостачання 
гостро стоїть по всьому моєму ок-
ругу. Я зараз постійно спілкуюсь 
із ДТЕК, ми разом шукаємо шляхи 
виходу із ситуації, що склалася. Го-
ловна причина частих аварій та від-
ключень — застарілі мережі. Необ-
хідно замінювати трансформатор-
ні підстанції (ТП) на більш потужні 
та сучасні, необхідно замінювати 
навіть дроти, по яких іде живлен-
ня. Це все кошти, і чималі. Ще од-
на проблема — «нічийні» ТП, які є 
в кожному населеному пункті. Все 
добре, поки вони працюють, а як 
тільки виходять з ладу — ремон-
тувати їх нікому. Тому першим кро-
ком має бути належне оформлен-

ня такого майна, бо зараз усі пла-
ни розвитку, які розробляє ДТЕК, 
не враховують ці потужності. Для 
них цих підстанцій не існує», — по-
яснює Олександр Федієнко.

Не менш складна ситуація із до-
рогами. Дороги різного підпоряд-
кування ремонтуються кожна з від-
повідного бюджету. «Питання по 
обласних дорогах буду доносити 
до обласної ради, допоможу з ко-
мунікацією з областю. Що стосуєть-
ся місцевих доріг, то тут треба пи-
сати звернення на міського голову, 
на депутатів Бориспільської міської 
ради. Все це можна зробити через 
старосту. Звичайно, всі дороги за 
один день ніхто не зробить, але як-
що не писати письмові запити — не 
факт, що про них згадають при пла-
нуванні бюджету на наступний рік», 
— зазначає співрозмовник.

Медична реформа 
залишає села без 
лікарів

Від початку медичної реформи 
сільська медицина залишилась 
майже без притоку свіжих кадрів.

«Молоді лікарі не хочуть їхати в 
село, ми не можемо утримати жод-
ного молодого спеціаліста. Якщо 
Польща відразу дає молодому лі-
карю житло та 2000 євро зарплати, 
то про що ми можемо говорити? В 
нас немає ніякого стимулу моло-

дим фахівцям йти працювати у се-
ло», — нарікають лікарі.

Сімейні лікарі в селах не можуть 
набрати необхідну кількість декла-
рацій, а без цього нормальної заро-
бітної плати не бачити. Порятунком 
можуть бути так звані сільські кое-
фіцієнти, які вже застосовуються в 
західних регіонах України. 

У мешканців невеликої Сулимів-
ки — інша проблема. Тут мала кіль-
кість населення, але багато дачних 
кооперативів, і влітку кількість насе-
лення зростає в рази. Але «сезонні» 
мешканці не рахуються як населен-
ня, тому амбулаторії в селі немає. 

«Населення рахується лише по 
прописаних людях. Якщо у вас там 
на літо наїжджає хоч 10 тисяч лю-
дей, рахувати будуть лише по про-
писаних. І дачники не можуть роз-
раховувати на те, що їм у селі будуть 
надаватись усі послуги, як у Києві. 
Адже вони в село фактично не вкла-
дають ніяких коштів. Усі податки во-
ни сплачують за місцем роботи та 
проживання», — роз’яснює Олек-
сандр Федієнко.

Пасажирські 
перевезення

Актуальною залишається пробле-
ма пасажирських перевезень між 
селами та Борисполем чи Києвом. 
Автобуси ходять не в кожне село. 

Там, де перевезення є, не завжди 
задоволені тарифами. За словами 
людей, перевізники спокійно під-
вищують вартість проїзду, не пояс-
нюючи причину такого кроку.

«Я взагалі не розумію, чому у вас 
лише один перевізник? Буду вихо-
дити на Губернатора з питанням, 

аби на маршрутах між селами був 
не один перевізник, а хоча б двоє, 
аби була конкуренція. А зараз він 
один і ціни ставить, які хоче. Але ж 
це порушення антимонопольного 
законодавства. До речі, до Антимо-
нопольного комітету я теж зверну-
ся», — відреагував на слова людей 
Олександр Федієнко.

«Пусті балачки»
Ще одна претензія селян — від-

сутність нормальної комунікації з 
місцевою владою. За словами лю-
дей, до них вже неодноразово при-
їжджали місцеві чиновники, вислу-
ховували їхні проблеми та поба-
жання, після чого їхали. Реакції на 
свої слова селяни поки не бачать.

«Було б добре, аби людина, якій 
ми розповіли про свою проблему, 
зазначала нам конкретний час, за 
який її можна вирішити, та звіту-
вала про підсумки своєї роботи. 
А то одні приїжджають, потім ін-
ші, а віз і нині там», — зауважу-
ють люди.

Олександр Федієнко зі свого бо-
ку зазначив, що він особисто гото-
вий звітувати за тими зобов’язан-
нями, які бере на себе, та готовий 
бути на постійному зв’язку зі ста-
ростою та повідомляти йому всі но-
вини. Також він закликав селян не 
зважати на політику.

«Мені байдуже, хто від якої полі-
тичної сили. Я буду працювати з усі-
ма, аби вирішити проблеми. У міс-
цевому самоврядуванні не місце 
політиці. Депутати місцевої ради, 
старости, міський голова повинні 
працювати разом на громаду, а не 
на якусь політичну силу», — підсу-
мував нардеп.

Олександр Федієнко — де-
путат Верховної Ради Украї-
ни від партії «Слуга Народу». 
Заступник голови Комітету 
Верховної Ради України з 
питань цифрової трансфор-
мації, голова підкомітету 
цифрової інфраструктури, 
електронних комунікацій та 
смарт-інфраструктури.

Закріплений за 98-м ви-
борчим округом, до якого 
входить Бориспільська ОТГ.
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РІЗНЕ

ДЕНЬ ІВАНКОВА: 
З ВАРЕНИКАМИ, ТРАКТОРОМ 
ТА БЛАГОДІЙНІСТЮ

 � У складі Бориспільської територіальної громади День 
села Іванків святкував уперше. Суботнього дня 3 липня 
у село на свято завітало багато гостей: Бориспільський 
міський голова Володимир Борисенко, його заступники, 
депутати, старости старостинських округів Бориспільської 
громади. 

Ірина КОСТЕНКО, фото автора 

День села Іванків святкували від 
самого ранку: спортивні змагання 
та футбольний матч, розваги для ді-
тей, святкова торгівля, шашлики та 
смаколики для дітей. Урочисті захо-
ди розпочалися під вечір, коли ден-
на спека почала відступати. 

Цього дня вперше зібрала навко-
ло себе іванківців велика сцена. Її 
придбали два роки тому, але торік 
випробувати не змогли: через каран-
тин не святкували День села та не 
проводили інших масових заходів.

Неординарно з’явився перед 
глядачами староста Іванківського 
старостинського округу Олександр 
Кириченко. Він виїхав на новенько-
му мінітракторі-газонокосарці. По-
відомив, що це подарунок Іванко-
ву до дня села від Бориспільської 
міської ради та міського голови Во-
лодимира Борисенка. Тепер прості-
ше буде тримати у порядку газон 
футбольного поля та навколишні 
території. Під час святкування газо-
нокосарка стала найпопулярнішою 
фотозоною для дітвори. 

Супроводжував урочистості ор-
кестр військової частини 3066 Пів-

нічно-Київського територіально-
го управління Національної гвардії 
України. Саме він урочисто розпо-
чав офіційну частину свята. Фіналом 
участі оркестру став його показо-
вий виступ-дефіле — музика і пере-
лаштування у колоні в ритмі маршу. 

На сцені вітали передовиків гро-
мади, спортсменів, які своїми до-
сягненнями прославили Іванків, 
інших шанованих людей села. Ко-
рінний іванківець з діда-прадіда, 
колишній сільський голова, депу-
тат міської ради Анатолій Тур на-
гадав, що Іванкову нині більше, 
ніж 800 років. Село багате на та-
лановитих людей, пишається їхні-
ми досягненнями, має перспекти-
ви розвитку. 

Незвичайний талант продемон-
струвала молода студентка Юлія 
Урда, яка має хобі виготовляти ко-
стюми персонажів із комп’ютер-
них відеоігор. На сцені вона разом 
зі своїми сестрами продемонстру-
вала танець Журавля-превертня.

Після урочистостей всіх присутніх 
пригощали варениками, їх вправ-
ні господині приготували аж 1000 
штук, із різними начинками. Люби-

телі української страви могли сфо-
тографуватися із цікавим персона-
жем — Іванківським вареником.

Проводилася святкова благодій-
на лотерея — збирали допомогу 
для погорільців. 

Староста Олександр Кириченко 
розповів «Вістям», що 29 червня в 
Іванкові, на вулиці Харківська, 29 
у літній кухні на одному з обійсть 
сталося коротке замикання, во-
гонь перекинувся на хату. Через 
спеку полум’я розгорілося дуже 
швидко. Покрівля і перекриття ха-
ти завалилися, залишилися лише 
стіни. У родині — чоловік, дружи-
на, двоє дорослих дітей. Усі були 
на роботі, тож ніхто не постраж-
дав. 

Зі сцени оголосили, що лотерей-
них квитків продано на суму 5 тис. 
грн. Усі ці гроші призначалися лю-
дям, які постраждали від вогню. Що 
розігрувалися у лотерею надава-
ли місцеві підприємці та великі під-
приємства.

Номер карти Приватбанку для 
благодійної допомоги погоріль-
цям: 4149 6090 0786 8229 Несте-
рець Володимир Миколайович.

В УКРАЇНІ ЗАПРАЦЮВАЛА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО АРЕШТУ 
РАХУНКІВ БОРЖНИКІВ У БАНКАХ

6 липня повноцінно запрацю-
вала автоматизована система ви-
конавчого провадження, яка доз-
волятиме арештовувати кошти 
на банківських рахунках україн-
ців-боржників автоматично.

Про це йдеться у матеріалі "Еко-
номічної правди".

Що саме змінилося?
Раніше для того, аби списа-

ти борги з боржників, виконавчій 
службі доводилося спочатку зна-
ходити гроші на рахунках, надси-
лаючи запити до всіх українських 
банків. Часто банки відмовлялися 
надавати виконавцям таку інфор-
мацію, що ускладнювало процес 
стягнення боргів.

У разі виявлення рахунків борж-
ника виконавцям потрібно було 
надсилати ще один лист із вимо-
гою арештувати кошти. Уся проце-
дура була тривалою, адже усі запи-
ти потрібно було надсилати у папе-

ровій формі. Це ускладнювало про-
цес погашення боргів.

Однак у квітні 2021 року Нацбанк 
оновив свої положення щодо роз-
криття банківської таємниці. Тепер 
на вимогу виконавців банки нада-
ють інформацію не лише про наяв-
ність рахунків боржника, а і їх но-
мери та залишки коштів на них. 

Водночас Мін'юст дозволив ви-
користовувати Автоматизовану 
систему виконавчого проваджен-
ня для виявлення й арешту коштів 
на рахунках у всіх виконавчих про-
вадженнях, а не лише в тих, що сто-
суються сплати аліментів, як було 
раніше.

Це означає, що виявити банків-
ські рахунки боржників та залишки 
на них, а також арештувати ці кош-
ти для державних та приватних ви-
конавців стало набагато простіше.

Як це працює?
Державний або приватний ви-

конавець створить у системі спеці-
альний запит про наявність коштів 
у боржника, який автоматично на-
дійде всім банкам, що приєднали-
ся до АСВП. Цю інформацію банки 
отримають за годину.

У цій же системі виконавець змо-
же створити постанову про арешт 
коштів на рахунках боржника, на-
діслати банкам вимогу про списан-
ня коштів з рахунків і реквізити ви-
конавчої служби, на які їх потрібно 
переказати.

Невдовзі процес конфіскації ко-
штів теж має стати автоматичним. 
До того часу вимоги про списан-
ня коштів виконавці надсилатимуть 
традиційною поштою.

У яких банках 
гроші боржників 
арештовуватимуть 
автоматично?

Наразі до Автоматизованої сис-
теми виконавчого провадження 
підключені: "Приватбанк", "Таском-
банк", "Універсал банк" (зокре-
ма Монобанк), "ОКСІ банк", банк 
"Восток", "Індустріалбанк" та "Про-
Кредит банк". Ще 44 банки тесту-
ють систему і невдовзі долучаться 
до неї, а 11 банків ведуть перего-
вори про підключення до тестово-
го середовища.

Які борги 
арештовуватимуть 
автоматично?

Автоматично арештовувати кош-
ти на рахунках можна всім боржни-

кам, які потрапили до відповідно-
го реєстру боржників. Раніше така 
процедура застосовувалася лише 
щодо боржників із сплати аліментів.

За даними Opendatabot, у квітні 
в реєстрі була інформація про 5,54 
млн боргів. Ця цифра постійно зро-
стає: на початку 2020 року там було 
3,8 млн боргів.

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM



I-VISTI.COM  | 7
№27 [1083], 9 ЛИПНЯ 2021  | 

ЦІКАВА МИНУВШИНА

 � Незважаючи на 
розвиток кіноіндустрії та 
незникаючий інтерес до 
цього виду мистецтва в 
Україні, не всі міста можуть 
похвалитися наявністю 
сучасного кінотеатру. Навіть 
бориспільці вже котрий 
рік поспіль не можуть 
подивитися кінофільми у 
рідному місті — Бориспіль 
має безліч супермаркетів, 
кафе та ресторанів, та 
не може відремонтувати 
єдиний кінотеатр, тому, 
щоб подивитися фільми 
на великому екрані, 
доводиться їхати до 
столиці. Що вже казати про 
села, не кожне з яких має 
бодай будинок культури чи 
клуб у притомному стані. 
Важко повірити, але колись 
все було по-іншому. Старші 
мешканці сіл пам’ятають 
часи, коли «кіно» у селах 
демонстрували кілька 
разів на тиждень. Як 
це було у селі Старому 
Бориспільського району, 
пригадала та розповіла його 
мешканка Лариса Янько.

Кіно за 5 копійок
Дитинство Лариси Янько прийш-

лось на початок 60-х років. Родина 
дівчинки мешкала у Старому. Вона 
оригінально та з гумором згадує ті 
часи, своїх односельців, кіносеан-
си, що проходили у сільському клу-
бі та «головного по фільмах» — ко-
лишнього фронтовика, кіномехані-
ка Миколу Цілика.

— Один зі спогадів мого дитин-
ства — кіно за 5 копійок. Один раз 
на тиждень у Старому показували 
дитячі фільми, а фільми для дорос-

лих — чотири рази, квиток кошту-
вав 20 копійок. У Старому було два 
клуби — заводський (на Старин-
ському цукровому заводі) і сіль-
ський, фільми «крутили» в обох. Де-
який час працював клуб і в районі 
Загатки (там була артіль із заготів-
лі торфу), але фільмів не показува-
ли, а проводили концерти і танці 
для молоді. 

У заводському клубі кіномехані-
ком був фронтовик Цілик Микола 
Федорович.

Десь за годину до початку філь-
му діти вже збиралися під клубом і 
товпилися в черзі до каси. А примі-
щення для неї спеціального не бу-
ло — просто в стіні вирубане вікон-
це, і касир через нього видавала 
квитки. Там не було навіть козирка, 
і, коли йшов дощ, вода з даху капа-
ла за комір тим, хто вже добрався 
до заповітного віконця.

У самому кінозалі зразу стояли 
сірі широкі і довгі лави зі спинками, 
а згодом привезли відкидні стільці 
(видно, у якомусь міському кіноте-
атрі списали). 

«Страшний суд» для 
порушників

— Ті, хто вже придбав квитки, 
пхаючись до каси, таким же чином 
купою пхалися у двері клубу, та на 
порозі їх запал вгамовував строгий 
кіномеханік Микола Федорович. Від 
одного його погляду юрба стихала 
на якусь мить, та, пройшовши да-
лі повз нього, знову наввипередки 
пхалася у другі двері — у зал, щоб 
зайняти найкращі місця. Деяким був 
до вподоби останній ряд, де можна 
було і кіно дивитися, і балуватися, 
нікому позаду не заважаючи, і на-
сіння лузати, кидаючи його на підло-
гу. От тоді на них чекав «страшний 
суд». Адже над їхніми головами у сті-
ні були отвори з кінобудки, і Мико-
ла Федорович добре чув те лузання 

насіння. Він тихенько заходив до за-
лу, дивився, де саме сидять «шкідни-
ки», а потім вмикав світло. Далі витя-
гав їх перед залом, повним глядачів, 
і давав такої прочуханки, що хлопці 
довгенько пам’ятали ту науку. 

Кіномеханіком Микола Федоро-
вич пропрацював усе життя, аж до 
самої пенсії, навчив мистецтву по-
казу фільмів не одного сільського 
парубка. Дуже гарно вмів малювати 
афіші, сам розклеював їх по селу. Де-
які фільми були не для малих дітей, 
тоді Микола Федорович писав: «Ді-
тям до 16 років вхід заборонений». 

Як потрапити на показ 
«дітям до 16» 

— Пам’ятаю, якось ішов дуже хо-
роший фільм, так хотілося його по-
дивитися, а він не для дітей, а для 
дорослих, із тим злощасним по-
передженням. Моя однокласниця 
Валя Шолудько із Загатки дуже ча-
сто ходила на такі фільми, і її Мико-
ла Федорович пропускав, хоч і бу-
ла вона на голову менша зростом 
від мене. От вона мене і надоумила 
взути тітчині туфлі на каблуках, щоб 
вищою здаватися. В мене тоді роз-
мір ноги був 35, а довелося взути 
39-й, напхавши туди газет, зате ви-
щою стала аж на 5 сантиметрів. Ду-
мала, що і Микола Федорович мене 
старшою вважатиме — а було мені 
14 років. Тільки не врахувала я, що 
він був батьком моєї однокласни-
ці Люби, а ще знав усіх дітей у селі, 
як облуплених. Та мені повезло — 
чи то Микола Федорович побачив 
мої перелякані очі, чи, може, поба-
чив мої черевики, та він, посміхнув-
шись, пропустив мене до кінозалу. 

Кіна не буде?
Роки змінили і село Старе, і його 

мешканців.
Пані Лариса розповідає, що ко-

лись Старе було заможним та ма-
ло діючі підприємства: величезний 
Старинський цукровий завод, це-
гельний завод, колгосп, торфар-
тіль. На роботу приїздили люди з 
інших сіл, для них будувалися гур-
тожитки. Заводський клуб якраз 
знаходився між ними. Крім кіно-
театру, тут був великий зал зі сце-
ною, художня самодіяльність, бі-
бліотека, навіть більярд. Коли 
розпався Радянський Союз, ста-
рий клуб знесли, побудували но-
вий, але до ладу так і не змогли до-
вести. Інший клуб, сільський, теж 
давно не працює. Після пожежі, 
що знищила кінозал, його відда-
ли в оренду під склад. Від Старин-
ського цукрового заводу залиши-
лася закрита територія з рештка-

ми будівель, все обладнання ро-
зібрали та порізали на металолом 
уже за часів незалежності, в сере-
дині 2000-х років. Немає більше ні 
артілі, ні колгоспу. На роботу ста-
ринці їздять у Бориспіль або Київ. 
А кінофільми дивляться вдома, по 
телевізору.

«Наше кіно у клубі не зрівняти ні 
з телевізором, ні з гаджетами. Люди 
спілкувалися між собою перед по-
чатком фільму, потім переживали 
всім залом за героїв екрану, а піс-
ля закінчення показу — обговорю-
вали побачене. А ще люди гуртува-
лися, бо з далеких кутків села ра-
зом ішли до клубу і назад, голос-
но співаючи пісень. Ті часи вже не 
повернути», — із сумом говорить 
співрозмовниця.

«КІНО» У СЕЛАХ: 
ЯК ЦЕ БУЛО

Лариса Янько народилася 
у с. Старому. Після закінчен-
ня школи вивчала журналіс-
тику в Київському національ-
ному університеті ім. Тараса 
Шевченка. Більше 20 років 
пропрацювала редактором 
фотослужби фотохроніки ін-
формаційної агенції «Укрін-
форм». Нині на пенсії.

 � ДОСЬЄ

• Краща бригада кіномеханіків Бориспільського району.

• Микола Цілик під час служби в армії, 1940 рік.

• Такий вигляд має зараз будівля колишнього заводського клубу.

• Кіномеханік із учнем біля заводського палісадника, 1948 рік.

Ілона НЕГОДА, фото надані        
Валентиною Олефір, донькою 
Миколи Цілика.
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ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 11.35 Земля, наближена до неба
6.30 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
6.50 М/ф "Як їжачок шубку міняв"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.00, 2.15, 5.10 Новини
7.05, 0.45 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
8.05 Невідомі Карпати
8.20 Відтінки України
9.05 Телепродаж
9.35 Т/с "Гордість" (12+)
11.50, 17.25 Еко-люди
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.35, 2.50, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.35 Концерт. Анатолій Гнатюк
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.55, 21.55 "Боротьба за виживання"
19.55 "Дикі тварини"
23.00 Слідство. Інфо. Чотири кілери, три 

копи і наркобарон
1.45, 3.00 Суспільна студія. Головне
4.20 Д/ф "Кіноперформанс. Народний 

Малахій!" (12+)

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

19.30, 4.30 ТСН
9.25, 10.20, 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, 2.55 Т/с "Сидоренки-Сидоренки"
0.35 Комедія "Мексиканець"

ІНТЕР.
5.25, 1.15 "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 Т/с "Моя cім'я та інші звірі"
12.25 Х/ф "Ас із асів"
14.35, 15.30, 2.50 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 3.30 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"

21.00 Х/ф "Сімнадцять миттєвостей 
весни"

5.00 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зоряний шлях
10.30 Агенти справедливості (16+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Артист" 5, 6 с. (16+)
23.10, 2.00 Т/с "Свій чужий син"
1.30 Телемагазин
3.10 Гучна справа
3.35 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

10.10, 21.35 Т/с "Пес" (16+)
11.15, 13.15, 16.10 Т/с "Обмани себе" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
16.40 Х/ф "Тремтіння землі-4: Легенда 

починається" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25, 3.00 Секретний фронт
22.50 Т/с "Перший парубок на селі" (16+)
3.45 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 "Kids time"
6.05 М/с "Том и Джеррі"
7.20 "Орел і решка"
9.20 Т/с "Грімм" (16+)
11.10 Т/с "Надприродне" (16+)
12.55 "Від пацанки до панянки" (16+)
15.05 Х/ф "Нерв" (12+)
17.05 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Аферисти в сітях" (16+)
20.50 Х/ф "Бібліотекар: Повернення до 

копалень царя Соломона" (16+)
22.50 Х/ф "Блакитна лагуна"
0.55 "Імпрув Live Show" (12+)
1.55 "Служба розшуку дітей"
2.00 "Зона ночі"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.45 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.30 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 "Два полюси любові" 

(16+)
1.20 "Детектор брехні" (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.15 "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 "Одиночне плавання"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
17.50 "Вартість життя"
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "Із життя начальника карного 

розшуку"
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, 11.35 Земля, наближена до неба
6.30 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
6.50 М/ф "Як метелик вивчав життя"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.15, 5.10 Новини
7.05, 0.20 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
8.05 Невідомі Карпати
8.20 Відтінки України
9.05 Телепродаж
9.35 Т/с "Гордість" (12+)
11.50, 17.25 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
16.35 Концерт. Наталія Валевська
17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.55, 21.55 "Боротьба за виживання"
19.55 "Дикі тварини"
23.00 #ВУКРАЇНІ
1.25, 3.05 Суспільна студія. Головне
4.10 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, 4.30 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, 21.45 Комедія "Свати"
22.50, 2.50 Т/с "Сидоренки-Сидоренки"
0.30 Х/ф "Шпигуни-союзники"

ІНТЕР.
5.25, 1.10 "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 Т/с "Моя cім'я та інші звірі"
12.25 Х/ф "Гра в чотири руки"
14.40, 15.35, 2.45 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.25 "Стосується кожного"

20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Сімнадцять миттєвостей 

весни"
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.40 

Сьогодні
9.00 Зоряний шлях
10.30 Агенти справедливості (16+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Артист" 3, 4 с. (16+)
23.10 Т/с "Сестра у спадок" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Сестра у спадок" (12+)
3.30 Реальна містика

ICTV.
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.25 Факти
4.45 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, 21.30 Т/с "Пес" (16+)
11.10, 13.15, 16.10 Т/с "Перевірка на 

міцність" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
16.40 Х/ф "Тремтіння землі-3: 

Повернення в Перфекшен" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25, 2.35 Громадянська оборона
22.50 Т/с "Обмани себе" (16+)
3.20 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 "Kids time"
6.05 "Мультфільм"
6.15 М/с "Том и Джеррі"
7.20 "Орел і решка"
9.30 Т/с "Грімм" (16+)
11.20 Т/с "Надприродне" (16+)
13.05 "Від пацанки до панянки" (16+)
15.05 Х/ф "Тривожний виклик" (16+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Аферисти в сітях" (16+)

21.00 Х/ф "Незвичайні пригоди Адель 
Блан-Сек" (16+)

23.15 Х/ф "Знахар"
1.20 "Імпрув Live Show" (12+)
2.20 "Зона ночі"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.40 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.25 Т/с "Комісар Рекс"
10.25 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
13.25, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
15.55, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Рецепт кохання"
1.05 "Детектор брехні" (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.20 "Таємниці світу"
6.55 "Свідок. Агенти"
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 "Старий знайомий"

10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
17.50 "Будьте здоровi"
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "Це було в Пенькові"
1.25 "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, 
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,  14 липня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Земля, наближена до неба
6.30 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
6.50 М/ф "Як песик і кошеня мили 

підлогу"
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.15, 5.10 Новини
7.05, 0.20 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
8.05 Невідомі Карпати
8.20 Відтінки України
9.00 Божественна літургія у день 

вшанування славних і всехвальних 
першоверховних апостолів Петра і 
Павла

11.25 Телепродаж
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.15, 2.50, 5.50 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.30 Концерт. Іво Бобул
17.30 "Світ дикої природи"
18.55 "Супер - чуття. Особливий загін"
19.55 "Дикі тварини"
21.55 "Боротьба за виживання"

23.00 Перша шпальта
1.25, 3.00 Суспільна студія. Головне
4.05 Д/ф "Капелани"

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, 3.45, 5.30 "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"
22.45, 2.30 Т/с "Сидоренки-Сидоренки"
0.25 Пригоди "Персі Джексон: море 

чудовиськ"

ІНТЕР.
3.35 "Анатомія катастроф"
4.55 "Телемагазин"

5.25, 1.05 "Слідство вели... з Леонідом 
Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.05, 18.00, 19.00, 3.25 "Стосується 

кожного"
12.25 Х/ф "100 мільйонів євро" (16+)
14.20 Х/ф "Весільна вечірка"
16.05 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Сімнадцять миттєвостей 

весни"
2.40 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зоряний шлях
10.00 Т/с "Будинок де серце" (16+)
14.10 Т/с "З почуття боргу" 1, 2 с. (16+)
15.30 Т/с "З почуття боргу" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Артист" 1, 2 с. (16+)
23.10 Т/с "Артист" 3 с. (16+)
0.10 Велика деолігархізація
1.30 Телемагазин
2.00 Реальна містика

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30 Факти
4.55 Громадянська оборона
7.45, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
8.45 Факти. Ранок
9.10 Х/ф "Ти колись пробачиш мені?" 

(16+)
11.05, 13.15 Х/ф "33" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.10 Х/ф "Пункт призначення" 

(16+)
16.50 Х/ф "Пункт призначення-3" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.10, 21.25 Х/ф "Тремтіння землі" (16+)
22.30 Х/ф "Безмежний обрій" (16+)
0.25 Т/с "Правило бою" (16+)
3.40 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 "Kids time"
6.05 М/с "Том и Джеррі"
7.20 "Орел і решка"
9.15 Т/с "Грімм" (16+)

10.10 Т/с "Надприродне" (16+)
12.00 Х/ф "І прийшов павук" (16+)
14.05 Х/ф "Без обличчя" (16+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Аферисти в сітях" (16+)
21.00 Х/ф "Угода з дияволом" (16+)
23.00 Х/ф "Вторгнення: Битва за рай" 

(16+)
1.05 "Імпрув Live Show" (12+)
2.00 "Служба розшуку дітей"
2.05 "Зона ночі"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.40 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.25 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"
15.55, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Мій коханий ворог" (12+)
1.00 "Детектор брехні" (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
5.50 Х/ф "Нічний мотоцикліст"

7.25 Х/ф "У зоні особливої уваги"
9.10 Х/ф "Хід у відповідь"
10.50, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 1.50 "Свідок"
13.00 Х/ф "Лінія" (16+)
14.55, 17.00, 2.20 "Випадковий свідок"
17.45 "Таємниці світу"
18.20 "Свідок. Агенти"
23.00 Х/ф "Засуджений"
0.50 "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, 12 липня

ВІВТОРОК,  13 липня
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 11.35 Земля, наближена до неба
6.30 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
6.50 М/ф "Чому зникла шапка - 

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

21.00, 23.35, 2.15, 5.10 Новини
7.05, 0.20 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
8.05 Невідомі Карпати
8.20 Відтінки України
8.50 ЗаАрхівоване
9.05 Телепродаж
9.35 Т/с "Гордість" (12+)
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 Країна пісень
16.30 Концерт. Пісні про кохання
17.30 "Світ дикої природи"
18.55, 21.55 "Боротьба за виживання"
19.55 "Дикі тварини"
23.00 Схеми. Корупція в деталях

1.25, 3.05 Суспільна студія. Головне
4.10 Д/ф "Веронські скарби"

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, 3.40, 5.30 "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, 2.20 Т/с "Сидоренки-Сидоренки"
0.35 Трилер "Ва-банк"

ІНТЕР.
5.30, 0.55 "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 Т/с "Моя cім'я та інші звірі"
12.25 Х/ф "Один шанс на двох" (16+)
14.40, 15.35, 2.30 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.15 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Сімнадцять миттєвостей 

весни"
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 Зоряний шлях
10.30 Агенти справедливості (16+)
14.30, 15.30, 23.50 Історія одного 

злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Артист" (16+)
23.10 Слідами
1.45 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
9.10, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05, 21.30 Т/с "Пес" (16+)
11.05, 13.15, 16.10 Т/с "Перший парубок 

на селі" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
16.45 Х/ф "Тремтіння землі-5: Кровна 

рідня" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25, 1.55 Анти-зомбі
0.05 Х/ф "Пункт призначення-2" (18+)
2.40 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.40 "Kids time"
6.05 "Мультфільм"
6.30 М/с "Том и Джеррі"

7.45 "Орел і решка"
9.50 Т/с "Грімм" (16+)
10.45 Т/с "Надприродне" (16+)
12.30 "Від пацанки до панянки" (16+)
15.10 Х/ф "Смертельний лабіринт" (16+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Аферисти в сітях" (16+)
21.10 Х/ф "Бібліотекар: Прокляття 

Юдиного потиру" (16+)
23.05 Х/ф "Повернення в блакитну 

лагуну"
1.05 "Імпрув Live Show" (12+)
2.50 "Служба розшуку дітей"
2.55 "Зона ночі"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.35 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.20 Т/с "Комісар Рекс"
10.25 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
13.25, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
15.50, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Кафе на Садовій" (12+)

НТН.
6.20 "Вартість життя"
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 "Прощальна гастроль "Артиста"
10.40, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
17.50 "Правда життя"
23.00 "Акцент"
23.30 Х/ф "Заражена" (16+)
1.20 "Легенди бандитського Києва"

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

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 11.35 Земля, наближена до неба
6.30 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
6.50 М/ф "Черевички"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.15, 5.10 Новини
7.05, 0.20 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
8.05 Невідомі Карпати
8.20 Відтінки України
9.05 Телепродаж
9.35 Т/с "Гордість" (12+)
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 Країна пісень
16.30 Концерт. Пісні про кохання
17.30, 4.10 Перша шпальта
18.55, 21.55 "Боротьба за виживання"
19.55 "Дикі тварини"
23.00 #ВУКРАЇНІ
1.25, 3.05 Суспільна студія. Головне
4.40 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, 20.20 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.18 "Проспорт"
22.20 Комедія "Ніч у музеї - 2"
0.25 Х/ф "Орлиний зір"
2.40 Комедія "Мексиканець"
5.15 "Світське життя. 2021"

ІНТЕР.
5.25, 23.35 "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 Т/с "Моя сім'я та інші звірі"
12.25 Х/ф "Амазонія"

14.10, 15.00, 15.50, 1.20 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "007: Помри, але не зараз" 

(16+)
3.00 "Жди меня. Україна"
4.05, 5.20 "Орел і решка. Морський сезон"
4.50 "Телемагазин"
6.05 М/ф

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 Зоряний шлях
10.30 Агенти справедливості (16+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
23.00 Перші. Шоу Василя Голованова
0.15 Т/с "Лист помилково" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Лист помилково" (12+)
4.00 Реальна містика

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 1.25 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, 20.10 Дизель-шоу (12+)
11.50, 13.15, 0.05, 1.50 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.15 Х/ф "Безмежний обрій" (16+)
16.45 Х/ф "Тремтіння землі-6" (16+)
18.45 Факти. Вечір
23.05 "На трьох-10" Прем’єра (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.05 "Kids time"
6.05 М/с "Том и Джеррі"
7.10 "Орел і решка"
9.20 "Аферисти в сітях" (16+)
15.05 Х/ф "Бібліотекар: Повернення до 

копалень царя Соломона" (16+)

17.00 Х/ф "Бібліотекар: Прокляття 
Юдиного потиру" (16+)

19.00 Х/ф "Обладунки бога: Місія зодіак"
21.15 Х/ф "Обладунки бога: У пошуках 

скарбів" (12+)
23.15 Х/ф "Блакитна лагуна: 

Пробудження"
1.15 "Імпрув Live Show" (12+)
2.15 "Служба розшуку дітей"

СТБ.
5.20 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.10 Х/ф "Посмішка, як у тебе"
8.15 "Врятуйте нашу сім'ю" (16+)
13.15, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
22.50 Т/с "Слід" (16+)
0.40 "Детектор брехні" (16+)

НТН.
5.00, 4.50 "Top Shop"
6.20 "Правда життя"
7.50, 14.45, 17.00, 2.50 "Випадковий 

свідок"

8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20 "Свідок"
9.00 Х/ф "Заручниця"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
21.30 "Мир чи війна"
23.30 Х/ф "Трикутник" (16+)
1.20 "Легенди бандитського Києва"
2.55 "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 NEWS"
22.45 "WATCHDOGS"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 4.10 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.20, 3.45, 5.35 

Новини
7.05 Еко-люди
7.10 М/ф "Ходить Гарбуз по городу"
7.20 М/ф "Як козаки сіль купували"
7.30 М/ф "Як козаки куліш варили"
7.40 М/ф "Як козаки інопланетян 

зустрічали"
8.05 "Дикі Дива. Дикі тварини в зоопарку 

Сан-Дієго"
8.30, 11.40 #ВУКРАЇНІ
9.05 Телепродаж
9.35 Т/с "Гордість" (12+)
12.10 Х/ф "Пророк Ієремія. Викривач 

царів"
13.55 Слідство. Інфо. Чотири кілери, три 

копи і наркобарон
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.00 Концерт. Анатолій Гнатюк

16.55 Слоненя і баранець: історія дружби
17.55 "Світ дикої природи"
18.35 Х/ф "Тіні забутих предків"
20.20 Пишемо історію. Вадим Чубасов
20.40 Пишемо історію. Кирило Осьмак
21.25 Пишемо історію. Повстання 

Северина Наливайка
21.50 Пишемо історію. Українська 

фабрика мрій
22.05 Д/ф "Секрети історії. Портрети"
0.45 Д/ф "Блаженніший" (12+)
2.40, 5.05 Д/ф "Неймовірні винаходи"

КАНАЛ "1+1".
7.00, 6.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
19.30, 5.15 ТСН
20.15, 4.05 "Вечірній квартал"
22.10 "Жіночий квартал"

23.20 "Світське життя. 2021"
0.20 Трилер "Ва-банк"
2.10 Х/ф "Шпигуни-союзники"

ІНТЕР.
6.50 "Слово Предстоятеля"
6.55, 4.30 Х/ф "Пригоди Ремі"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.10 Т/с "Гостя з майбутнього"
17.10 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса та 

доктора Ватсона. Знайомство"
20.00, 2.35 "Подробиці"
20.30 "Місце зустрічі. Бенефіс"
22.10 Т/с "Таїсія" (12+)
3.05 Х/ф "Казка про жінку та чоловіка"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.25, 3.15 Реальна містика
9.10 Т/с "Німа" (16+)
12.50, 15.20 Т/с "незабутих" (12+)
17.10 Т/с "Втікачі" 1, 2 с. (12+)

20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Втікачі" (12+)
23.00 Т/с "Будинок Надії" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Будинок Надії" (12+)

ICTV.
4.25 Скарб нації
4.35 Еврика!
4.40 Факти
5.05 Не дай себе обдурити
5.50 Багач - Бідняк. Реаліті-шоу
7.55 Особливості національної роботи
9.45, 13.00 Дизель-шоу (12+)
11.20, 14.15 "На трьох" (16+)
12.45 Факти. День
16.25 Х/ф "Зелений шершень" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Неймовірний Халк" (16+)
21.35 Х/ф "Зелений ліхтар" (16+)
23.45 Х/ф "Зелена книга" (12+)
2.05 Громадянська оборона
3.40 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
7.25, 10.00 "Kids time"
7.30 Х/ф "Майбутній король"
10.05 "Орел і решка. Земляни"
11.00 "Орел і решка. Чудеса світу"
12.00 "Орел і решка"
14.25 Х/ф "Незвичайні пригоди Адель 

Блан-Сек" (16+)
16.45 Х/ф "Зубна фея"
18.50 Х/ф "Книга джунглів"
21.00 Х/ф "Відьмина гора"
22.50 Х/ф "Джунглі" (16+)

СТБ.
5.15 "Наречена для тата" (12+)
17.00 "СуперМама" (12+)
21.00 "МастерШеф. CELEBRITY" (12+)
23.10 "Звана вечеря" (12+)

НТН.
7.10 Т/с "СБУ. Спецоперація"
11.00 "Україна вражає"
12.40 "Випадковий свідок. Навколо світу"

13.55 Т/с "Смерть у раю" (16+)
18.05 "Круті 90-ті"
19.00, 2.50 "Свідок"
19.30 Х/ф "Закусочна на колесах"
21.30 Х/ф "Близнюки - 2" (16+)
23.30 Х/ф "Поганий лейтенант" (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 Спецпроект "Влада хохотала"
13.45 "Новини від Христини"
14.15, 15.15, 16.10 Документальний 

фільм
17.00 "Не наша Russia"
18.00 "Анатомія тижня"
20.30 "Війна за незалежність"
21.00 "Прямий доказ"
22.00 "THE WEEK"
23.00 "Вата-шоу"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 4.00 Енеїда
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.10, 2.15, 3.35, 

5.35 Новини
7.10 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.15 М/ф "Дощику, дощику, припусти"
7.20 М/ф "Як козаки наречених виручали"
7.40 М/ф "Як козаки на весіллі гуляли"
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 Міста та містечка
14.30 Телепродаж
15.05 Країна пісень
16.20 Концерт
17.30 Концерт "Кобза"
18.25 Вижити у рифах

19.30 Слоненя і баранець: історія дружби
20.20, 23.30 "Світ дикої природи"
21.30 Прем'єра. Дорога до Токіо
22.00 Д/ф "Вердикт історії"
23.15 Пишемо історію. Степан Бандера
0.35 Х/ф "Тіні забутих предків"
2.40 Схеми. Корупція в деталях
3.05 Перша шпальта
4.50 Земля, наближена до неба
5.05 Я вдома

КАНАЛ "1+1".
7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45, 1.35 "Світ навиворіт"
18.30 "Світське життя. 2021"
19.30 "ТСН-тиждень"
21.00 Комедія "Ніч у музеї 3. Секрет 

гробниці"

23.00 Х/ф "Зоряний пил"
5.00 ТСН "ТСН-тиждень"

ІНТЕР.
6.15 Х/ф "Отці та таємниця часу"
8.00 "уДачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 11.00, 12.00 "Інше життя"
13.00 "Вещдок. Опережая время"
17.30 Х/ф "007: Помри, але не зараз" 

(16+)
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Пригоди шерлока Холмса та 

доктора Ватсона. Знайомство"
0.50 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50 Сьогодні
6.50 Реальна містика
9.15 Т/с "Будинок Надії" (12+)
13.15 Т/с "Лист помилково" (12+)
17.00 Т/с "Вісімнадцятирічний олігарх" 1, 

2 с. (12+)

19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 
Панютою

21.00 Т/с "Вісімнадцятирічний олігарх" 
(12+)

23.00 Т/с "Компаньонка" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Компаньонка" (12+)

ICTV.
5.15 Не дай себе обдурити
7.00 Більше ніж правда
7.55, 10.55 Громадянська оборона
8.55, 2.10 Анти-зомбі
9.55 Секретний фронт
11.55, 13.00 Х/ф "Тремтіння землі" (16+)
12.45 Факти. День
14.10 Х/ф "Зелений ліхтар" (16+)
16.25 Х/ф "Неймовірний Галк" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Танго і Кеш" (16+)
21.25 Х/ф "Наймані убивці" (16+)
23.55 Х/ф "Денне світло" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00 "Таємний агент" (12+)
7.00, 8.30 "Kids time"
7.05 М/ф "Том і Джері: Форсаж"
8.35 М/ф "Смолфут"
10.30 Х/ф "Зубна фея"
12.35 Х/ф "Обладунки бога: Місія зодіак"
15.00 Х/ф "Обладунки бога: У пошуках 

скарбів" (12+)
17.00 Х/ф "Відьмина гора"
19.00 Х/ф "Після заходу сонця" (16+)
21.00 Х/ф "Золото дурнів" (16+)
23.15, 0.15 "Improv Live Show" (12+)
1.20 "Вар'яти" (12+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.40 "Хата на тата" (12+)
12.50 "МастерШеф. CELEBRITY" (12+)
15.00 "СуперМама" (12+)
19.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.00 "Один за всіх" (16+)
23.55 "Я соромлюсь свого тіла" (16+)

НТН.
7.15 "Слово Предстоятеля"
7.20 "Випадковий свідок. Навколо світу"
9.45 Т/с "Смерть у раю" (16+)
13.50 Х/ф "Закусочна на колесах"
15.50 Х/ф "Близнюки - 2" (16+)
17.50 "Легенди карного розшуку"
19.00 Т/с "Паршиві вівці" (16+)
23.10 Х/ф "Урок виживання" (18+)

ПРЯМИЙ.
9.10 "Медексперт" з Катериною Трушик
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,  15 липня

П'ЯТНИЦЯ,  16 липня

СУБОТА,  17 липня

НЕДІЛЯ,  18 липня
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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.

ГАРАЖІ

Бориспіль
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
ГОТУВАЧА БІЛИЗНИ 
ДЛЯ ПРАСУВАННЯ
ПРАЦІВНИКА 
БАСЕЙНУ-БАНЩИКА
ШВЕЙЦАРА-ОХОРОННИКА
ІНЖЕНЕРА-ЕЛЕКТРИКА
ІНЖЕНЕРА-ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКА
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Засновник: ТОВ «Будінвесттехноіндустрія ХХІ століття».
Видавець: ТОВ «Редакція газети «Вісті.Інформація.Реклама», м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 69а.
Друк: ТОВ «Мега-Поліграф», м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
Наклад: 10200 прим., зам. №200325-11.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

1-к. кв., с. Рогозів,всі умови для проживання, бой-
лер, пральна машинка, індивідуальне опалення, 
3000 грн. Тел.: 0 67 4503318.
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.
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. 

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.

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 приби-
рання на вакансії вантажник-прибиральник, 
пресувальник макулатури, оператор підлого-
миючої машини, прибиральники/ці, з/п від 7000 
до 12000 грн. Тел. 0 67 2338089. 

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. 
Потрібні універсали-будівельники, різноробочі, во-
дії з властним авто. Тел.: 0 68 6848964.
Робота в Польщі, м. Глівіци. Офіційна та гідна 
робота на медичному складі( з/п 20 000грн),та на 
будівництво. (З/п 35 000грн). Безкоштовні вакансії, 
надаємо житло. Ліц. 981 від 10.07.2018 вид. МСПУ.
Тел.: 0 93 0165413 (вайбер), 0 67 1744429.

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.

Mісто: Київ
Працівники на завод з виготовлення морози-

ва. Терміново! З/п 25 000 грн. Іногороднім без-
коштовно надаємо житло. Робота в передмісті 
Києва. 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.

ТВАРИНИ

Бориспіль
Суточні бройлери. Сіно, солома, ціна оптова. Тел.: 0 
50 1590197, 0 96 8144831.

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.

Телевізор «Panasonic», 400 грн; електронагрівач 
масляний, 200 грн; велосипед «Україна», 800 грн; 
диван 220Х130 см, 2500 грн. Тел.: 0 67 4934247, 0 
95 0443156.

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 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 ліквідації наслід-
ків на Чорнобильській АЕС 1986 року, серія СА 
№203872, видане на ім'я Розумнюка Василя Олек-
сандровича Київською облдержадміністрацією 23 
жовтня 1992 року, вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток , серія СО №509343, 
виданий на ім'я Кузіна Олега Володимировича 
Ценрально-міським військовим комісаріатом Дні-
пропетровської обл. 07.06.2012 р., вважати не-
дійсним. 

Втрачений диплом спеціаліста, серія КВ 
№23058157, виданий на ім'я Шум Людмили Вале-
ріївни Київським Національним Лінгвістичним Уні-
верситетом 24 червня 2003 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.
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РЕКЛАМА

ОВЕН. На вас чекають відмінні 
результати. Багато справ нарешті 
зрушаться з мертвої точки. Поч-

не істотно налагоджуватися ситуація на 
роботі, зростуть доходи.

ТЕЛЕЦЬ. Сприятливий час для 
самовдосконалення. Однак до-
ведеться і багато спілкуватися, 

можуть зав'язатися нові знайомства, спли-
вти старі зв'язки.

БЛИЗНЮКИ.   Наступає час 
значних позитивних змін у ва-
шому особистому житті. Ви 

знаєте, що робити, ідіть до своєї мети 
і на вас чекає успіх. Перед вами будуть 
розкриватися різноманітні можливості, 
які сприяють скоренню нових вершин.

РАК. Ви успішно вирішите ба-
гато складних завдань. Але як-
що ви не бажаєте стати учасни-

ком скандалу, тримайтеся подалі від емо-
ційно неврівноважених людей. Вихідні 
дні обіцяють прекрасний відпочинок.

ЛЕВ. Схоже, багато вашого 
клопоту — від утоми. Є сенс 
щось поміняти, можливо, ко-

ло знайомств, можливо, імідж. Сприят-
ливий період для виношування задумів.

ДІВА.  Цей час буде періодом 
сприятливим у всіх відносинах, 
якщо, звичайно, ви не стане-

те ледарювати. Втім, ледарювати вам і не 
дадуть. Постарайтеся зосередитися та за-
вершити невідкладні справи. 

ТЕРЕЗИ. Рухайтеся вперед у то-
му ритмі, який для вас найбільш 
комфортний. Не варто зараз за-

надто замислюватися над тактикою, бага-
то рішень прийдуть до вас по ходу справи.

СКОРПІОН. На вас очікують 
нові життєві установки. Стане 
очевидно, що більше неможли-

во триматися за старе, прийшов час змін. 
Кохана людина укаже вам вірний шлях.

СТРІЛЕЦЬ. Зараз не час во-
ювати, краще пристосовувати-
ся до обставин. Короткі поїзд-

ки будуть вдалі та познайомлять з масою 
цікавих людей. Можливі привабливі про-
позиції з приводу нової роботи. У вихідні 
навколо вас можуть бушувати пристрасті.

КОЗЕРІГ.  Схоже, ви готові за-
йняти активну позицію в якості 
порадника з будь-яких питань і 

професіонала в будь-якій сфері діяльності.

ВОДОЛІЙ. Ініціативність і зі-
браність — от якості, які вам про-
сто необхідні, щоб управляти си-

туацією. Бажано не шукати лазівок, а діяти 
законними шляхами.

РИБИ.  Ви будете здатні вирі-
шити найскладніші, практично 
непереборні завдання. Це час 

активних дій і блискавичної реакції. Не 
витрачайте сили даремно, не балакай-
те зайвого. Будуть надходити цікаві про-
позиції у діловій сфері. Не вплутуйтеся в 
сумнівні справи.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 12-18 ЛИПНЯ

Машиніст екструдера
Комірник
Оператор виробничої дільниці
Прибиральник (робоча група інвалідності)


