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У БОРИСПІЛЬСЬКІЙ 
ФІЛІЇ АТ «КИЇВОБЛГАЗ» 
ЗМІНИВСЯ КЕРІВНИК

Інна КРИНИЧНА

З 1 липня Бориспільську філію 
Броварського відділення АТ «Ки-
ївоблгаз» очолює старший інже-
нер з експлуатаційної діяльно-
сті Юрій Володимирович Орлов. 
Він повідомив «Вістям», що перед 
ним стоїть завдання продовжити 
всі напрацювання попереднього 
періоду діяльності підприємства, 
забезпечити безперебійне та беза-
варійне газопостачання ввірено-

го регіону. Для цього у Бориспіль-
ському районі 24 години на добу 
працює аварійно-диспетчерська 
служба. На першому поверсі бу-
дівлі за адресою Шевченка, 100а, 
де розташована філія, знаходить-
ся абонентський відділ, де, за не-
обхідності, можна провести звір-
ку платежів. 

Поки що, за словами нового ке-
рівника, він входить у курс справ 
газопостачання Борисполя.

БОРИСПІЛЬСЬКА ДЮСШ МАЄ ШАНС 
ОТРИМАТИ ФІНАНСУВАННЯ НА 
ДОБУДОВУ ДРУГОГО КОРПУСУ

 � Бориспільська ДЮСШ втретє стала кращою в області. Підсумком чергової перемоги 
стала пропозиція від Офісу Президента України посприяти розвитку спортивного закладу. 
Таку пропозицію отримали дві спортшколи області, Бориспільська та Броварська.

Богдан РАК, фото автора

«Це дуже гарний шанс для роз-
витку спорту в місті. Ми розуміємо, 
що лише за кошти міського бюдже-
ту сучасну спортивну споруду по-
будувати важко. Тому пропозиція 
збудувати нам додатковий корпус 
— дуже вчасна та необхідна», — за-
значив директор ДЮСШ Михайло 
Шкоруп.

Місце для додаткового корпу-
су планують виділити між існуючою 
будівлею спортшколи та тенісними 
кортами, замість парковки. За сло-
вами директора ДЮСШ, будуть про-
сити триповерхову будівлю з боксер-
ським та тренувальними залами.

Михайло Шкоруп зазначив, що 
керівництво ДЮСШ також планує 
просити фінансування для встанов-
лення накриття для тенісних кортів, 
щоб вони могли працювати неза-
лежно від погодних умов. 

Умови фінансування поки невідо-
мі. Попередньо це може бути повне 
фінансування за кошти державного 
бюджету або співфінансування, ко-
ли певну частку доведеться виділи-
ти міському бюджету. В будь-якому 
випадку, шанс на фінансування бу-
дівництва втрачати не можна, вва-
жає директор ДЮСШ.

ДВА АВТО НА РІК ДЛЯ 
ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ОФІЦЕРА ГРОМАДИ

Ірина ГОЛУБ

На сесійному засіданні Бори-
спільської міської ради було при-
йнято рішення «Про затверджен-
ня програми «Поліцейський офі-
цер громади» Бориспільської 
міської територіальної грома-
ди на 2021 – 2023 роки». Про-
грамою передбачено створення 
умов для роботи поліцейського 
офіцера громади. Відповідно до 
проекту «Поліцейський офіцер 
громади», громада забезпечує 
поліцейського офіцера поліцей-
ською станцією — місцем робо-
ти, купує службовий автомобіль, 
який використовується у грома-

ді, маркується розпізнавальними 
знаками належності до цієї гро-
мади. Поліція забезпечує все ін-
ше: заробітну плату, оснащення, 
планшет, доступ до бази даних, 
підтримку додатковими силами і 
засобами, які можуть знадобити-
ся для підтримання порядку на 
ввіреній території.

Програмою передбачено фі-
нансування створення робочих 
місць для поліцейського офіцера 
громади — у такому місті, як Бо-
риспіль, посада має бути не одна.  

Забезпечення умов роботи 
поліцейських офіцерів громади 
передбачає придбання службо-

вого автотранспорту поліцей-
ських офіцерів громади (2 оди-
ниці на рік), придбання оргтех-
ніки, меблів, канцтоварів, по-
бутової техніки, забезпечення 
доступу до мережі інтернет. Ре-
сурсне забезпечення Програми 
передбачає 3 млн 404 тис. грн. 
на три роки (2 млн 074 тис. грн 
на 2021 рік, 1 млн 290 тис. грн 
на 2022 рік та 40 тис. грн у 2023 
р.). Фінансування проводити-
меться з міського бюджету. Це 
ще не виділення коштів, а лише 
можливість реалізовувати про-
граму у межах передбачених фі-
нансів. 

МІСЬКІ БЮВЕТИ НЕ ДАЮТЬ 
СПОКОЮ ЗЛОВМИСНИКАМ

Про черговий акт вандалізму що-
до бювету на вул. Київський Шлях, 
біля казначейства, повідомив на 
плановій нараді у міського голови 
Олександр Гануш, керівник КП «Бо-
риспільводоканал». За його слова-
ми, бювет уже вчергове було вирва-
но разом із кріпленнями. За два дні 
працівники водоканалу відновили 
його роботу, та скільки він просто-
їть до нової «атаки» бориспільців, 
невідомо. 

Крім того, Олександр Гануш по-
відомив про хибний виклик що-
до іншого бювету, що знаходиться 
біля будинків на вулиці Лютневій, 
16 та 18. Так, невідомий, зателе-

фонувавши до КП, повідомив, що 
бювет знаходиться в антисанітар-
ному стані через голубів. Бригада, 
що приїхала на виклик, жодних оз-
нак пошкодження чи забруднен-
ня не виявила. «Працівники водо-
каналу опитали мешканців при-
леглих будинків, чи бажають вони, 
щоб птахів постріляли чи отруїли. 
У відповідь ті обурювались та за-
значали, що голуби не створюють 
жодних незручностей. Голуби — 
теж живі істоти і хочуть пити. При-
родно, що вони прилітають до бю-
ветів та інших джерел води в спе-
ку», — зазначив керівник Бори-
спільводоканалу.
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БОРИСПІЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА: 

РЕМОНТИ, БОРГИ І 
ГАЗОВА КАБАЛА
Ірина КОСТЕНКО

Основні завдання і проблеми, 
які стоять сьогодні перед підпри-
ємством, озвучила директор КПТМ 
«Бориспільтепломережа» Маріанна 
Желєзко на плановій нараді у Бо-
риспільського міського голови 12 
липня.

Про ремонти
• Завершились роботи по проек-

туванню двох теплових мереж, які 
перетинатимуть вулицю Шевчен-
ка. Прокладка мереж планується у 
серпні та проводитиметься відкри-
тим способом, тож водіїв очікують 
додаткові незручності. 

• На вулицях Франка та Нижній 
Вал напередодні вихідних підряд-
ник розпочав земельні роботи. Але 
доки гаражі не прибрані, розкопа-
ти можна лише близько 20 метрів 
мереж. 

Про альтернативу газу
• Для того, щоб зменшити наван-

таження на закупівлю газу, у цьому 
році на деяких об'єктах плануєть-

ся запускати твердопаливні котли. 
Розрахували, що для них потрібно 
закупити близько 1,5 тис. кубоме-
трів дров. 

• У котельні мікрорайону Соцміс-
течко, де був встановлений твердо-
паливний котел, що досі не вико-
ристовувався, ведуться регламент-
ні роботи по підготовці до введен-
ня його в експлуатацію. 

Про борги
• Проводиться аналіз боргів спо-

живачів за підсумками минулого 
опалювального сезону. Виявлено 
169 абонентів, борг кожного з яких 
перед Бориспільтепломережею 
складає більше 40 тис. грн. Загаль-
на сума боргу перевищує 9 млн грн. 

• Ще одне невирішене питання 
— 10 млн грн за розподіл газу. У та-
рифі були передбачені менші суми 
на оплату послуг із розподілу газу. 
Різниця обернулася збитками для 
КПТМ «Бориспільтепломережа». 

Про перспективи
На сесію готувалося рішення про 

підписання договору з газопоста-
чальною організацією. Але, за сло-
вами Маріанни Желєзко, договір 
борговий, підприємство застав-
ляє своє майно. Якщо не буде змо-
ги розрахуватися, газопостачаль-
на організація може повністю за-
брати майно. Це питання критичне 
для всього міста.  

На сесійному засіданні Бо-
риспільської міської ради 13 
липня 2021 року депутати при-
йняли рішення «Про надання 
дозволу комунальному підпри-
ємству теплових мереж «Бо-
риспільтепломережа» на укла-
дення договору з товариством 
з обмеженою відповідальністю 
«Газопостачальна компанія «На-
фтогаз Трейдинг» на постачання 
природного газу».

 � ДО ТЕМИ

ФОРМУВАТИ ТАРИФИ НА ТЕПЛО БУДЕ МІСЦЕВА ВЛАДА
Національна комісія, що здійс-

нює державне регулювання у 
сферах енергетики та комуналь-
них послуг (НКРЕКП), передала 
повноваження з регулювання 
діяльності підприємств тепло-
комуненерго (ТКЕ) органам міс-
цевого самоврядування. 

«Регулятор передав повнова-
ження з регулювання діяльності 
підприємств теплопостачання з 
державного на місцевий рівень. 
На виконання ініціатив уряду та 
підтримуючи відповідні позиції 
Мінрегіону, місцевих органів вла-
ди, асоціацій та громадських орга-
нізацій щодо децентралізації вла-

ди, регулятор на відкритому засі-
данні 7 липня 2021 року прийняв 
постанову НКРЕКП «Про затвер-
дження Змін до Ліцензійних умов 
провадження господарської ді-
яльності у сфері теплопостачан-
ня», — йдеться у повідомленні 
НКРЕКП.

При цьому НКРЕКП продовжить 
здійснювати методичну роботу та 
методологічну допомогу з питань 
державного регулювання підпри-
ємств теплопостачання, регулю-
вання яких відбуватиметься на 
місцевому рівні та продовжува-
тиме нормативно-правове забез-
печення їх діяльності.

Як повідомляється, Національна 
комісія, що здійснює державне ре-
гулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, передає пов-
новаження з регулювання діяльно-
сті підприємств теплопостачання з 
державного на місцевий рівень. Зо-
крема, відбудеться передача 80 лі-
цензіатів (28 суб’єктів господарю-
вання), що провадять діяльність із 
виробництва, транспортування та 
постачання теплової енергії. Рані-
ше в межах реформи децентралі-
зації влади в Україні на місцевий рі-
вень були вже передані 623 таких 
ліцензіатів.

Джерело: Укрінформ

ПРИЗНАЧЕНО 
НОВОГО 
ЗАСТУПНИКА 
МІСЬКОГО 
ГОЛОВИ

13 липня на засіданні міської 
ради було обрано нового заступ-
ника Бориспільського міського 
голови. Кандидатуру Євгенія 
Грони на посаду заступника за-
пропонував очільник міста Во-
лодимир Борисенко. 

За словами міського голови, 
посада заступника була вакант-
на півроку. На останній сесії ко-
легіально, абсолютною більшістю 
депутатів було прийнято рішення 
на посаду заступника Бориспіль-
ського міського голови призначи-
ти Євгенія Грону. 

«Він уже був депутатом мину-
лого скликання, він місцевий, 
дуже гарно орієнтується у про-
блемах міста. Також Євгеній Гро-

на балотувався на посаду Бори-
спільського міського голови і йо-
го підтримала значна кількість 
населення, тому я запропонував 
йому посісти посаду заступника 
міського голови. Завдячуючи де-
путатам, це стало можливим», — 
зазначив Володимир Борисенко.

На пленарному засіданні Бори-
спільської міської ради за канди-
датуру нового зама проголосу-
вала більшість депутатів. Відтак 
Євгеній Грона став заступником 
міського голови з питань діяль-
ності виконавчих органів.

«Ставлю собі за мету зробити 
Бориспіль одним із найкращих у 
Київській області. Рішення при-
йняти пропозицію та стати за-
ступником далося важко. Про-
те, маючи 6-річний депутатський 
досвід та знаючи про проблемні 
питання мешканців громади, ме-
ні буде легше працювати та бути 
корисним на цій посаді», — поді-
лився з «Вістями» планами ново-
обраний заступник. 

ПІД ЧАС РЕМОНТУ КИЇВСЬКОГО 
ШЛЯХУ БУЛИ ВИЯВЛЕНІ 
ЗААСФАЛЬТОВАНІ ЛИВНІВКИ

На плановій нараді у Бориспіль-
ського міського голови 12 липня 
виконуючий обов’язки директора 
КП «ВУКГ» Микола Корніяка пові-
домив, що під час виконання робіт 
із реконструкції Київського Шляху 
були виявлені заасфальтовані та за-
сипані землею ливнівки, які не мог-
ли виконувати свої функції. «Зараз 
ми намагаємося знайти перелив-
ний колодязь, засипаний орієнтов-
но 10 років тому. Вже заплановано 
проведення додаткових робіт із об-
стеження і чищення усіх ливнівок 

по місту», — зазначив він. 
Також, за словами Миколи Кор-

ніяки, вже почалися підготовчі ро-
боти щодо демонтажу гаражів на 
вул. Франка. 

До слова, ініціативна група, ство-
рена власниками гаражів, що під-
лягають знесенню, у виконком так 
і не з’явилась і пропозицій щодо 
створення гаражного кооперативу 
на іншому місці не надала. Про це 
у додатковому коментарі «Вістям» 
повідомив заступник міського го-
лови Віталій Горкун.

У БОРИСПОЛІ ЗБІЛЬШИЛАСЯ КІЛЬКІСТЬ 
ДТП, СПРИЧИНЕНИХ ПИЯТИКОЮ

На плановій нараді у Бори-
спільського міського голови у по-
неділок, 12 липня, доповідач від 
патрульної поліції міста зазначив 
про збільшення кількості ДТП, що 
сталися з причини пиятики воді-
їв чи пішоходів. Щодо загальної 
кількості ДТП, вона зросла по-
рівняно з минулим роком на 28 
відсотків. «За нашими даними, за 
останні 6 місяців двадцять відсо-
тків ДТП із потерпілими стаються 
через нетверезих пішоходів. Не 
завжди винен водій, пішоходи та-
кож порушують правила дорож-
нього руху, в тому числі у нетве-
резому стані переходячи дорогу 
у невстановлених місцях», — за-
значив доповідач. Також, за йо-
го словами, кількість нетвере-

зих водіїв на території ОТГ має 
тенденцію до збільшення, як і 
кількість нетверезих порушни-

ків громадського порядку, в т.ч. 
у скверах, парковій зоні та на ву-
лицях міста.
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БЕЗПЕКА

ЗА РОЗВИТОК МІСЦЕВОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ 
ВІЗЬМУТЬСЯ БІЙЦІ «ШТУРМУ»

 � У Борисполі створено місцеву пожежну охорону 
Бориспільської міської ради. За відповідне рішення 
депутати проголосували під час сесії, 13 липня. 
Сформувати її довірили двом бійцям добровільної 
пожежної команди «Штурм» — Андрію Макарову та 
Олександру Берішеву.

Богдан РАК

Сільські пожежні 
частини ОТГ 
об’єднають в одну 
структуру

Необхідність створення муніци-
пальної пожежної охорони назріва-
ла давно, але до моменту створення 
ОТГ на це питання не звертали ува-
ги. Коли ж до Борисполя приєдна-
лись села, перед керівництвом гро-
мади постало питання — що роби-
ти із сільськими пожежними части-
нами? Певний час вони працювали 
кожна сама по собі, але врешті їх ви-
рішили об’єднати в єдину структуру.

«У нас є п’ять сільських пожежних 
частин. В Іванкові, Кучакові, Сень-
ківці, Рогозові та Глибокому. В кож-
ній по одній машині. Але комунікації 
між ними не було. Тому вирішили їх 
об’єднати в єдину структуру. Таким 
чином ми зможемо централізовано 
відслідковувати ситуацію в кожній із 
них і розуміти, кому та чим необхід-
но допомогти», — пояснює очільник 
місцевої пожежної охорони та керів-
ник ДПК «Штурм» Андрій Макаров.

Коли було прийнято рішення 
про об’єднання усіх частин в єди-
ну структуру, постало питання — 
хто буде нею керувати. 

«В нас була мета створити таку 
службу і адміністрація прийшла до та-
кого ж рішення. Тому коли ми вчерго-
ве підняли це питання, нам запропо-
нували не тільки долучитись до цього 
процесу, а й очолити його. Адже для 
цього потрібні люди, які розбирають-
ся в усіх тонкощах пожежогасіння», — 
зазначає керівник КП.

При цьому, за словами керівни-
ка, пожежна команда «Штурм» за-
лишається окремим незалежним 
підрозділом, який, як і раніше, пра-
цюватиме на громадських засадах.

Села отримають нові 
пожежні автомобілі

Зараз головна мета міської по-
жежної охорони — навести лад у 
селах. За словами керівника, робо-
ти там чимало. 

«Пожежні автомобілі, які стоять 
на варті в селах, морально застарі-
ли. Навіть якщо вони гарно вигля-
дають — це не ознака того, що все-
редині теж все гаразд. Та й райони 
обслуговування в них різні. Тому в 
першу чергу ми вирішили підсили-
ти деякі пожежні частини», — за-
уважує Андрій Макаров.

Так, вже за місяць додаткові по-
жежні автомобілі мають отримати 
ПЧ в Іванкові та Кучакові. Іванків — 
досить велике село, до того ж місце-
ва пожежна частина допомагає на 
пожежах в Любарцях та Борисполі. 
А Кучаківська ПЧ обслуговує п’ять сіл 
та додатково допомагає в Сеньківці. 
Буде і резервний автомобіль, який 
можна буде використовувати у ра-
зі, якщо вийде з ладу один із діючих.

«Також у планах придбання но-
вої техніки. Але тут є певні тонко-
щі. На жаль, наша промисловість 
не випускає нормальних пожежних 
автомобілів для сіл. Ті, що є, вели-
кі, але з маленьким запасом води. 
А тут треба легкі авто, які б могли 
проїхати по бездоріжжю, але при 
цьому мали б гарний запас води», 
— пояснює Андрій Макаров.

В сільських ПЧ не лише автомобі-
лі, але й більшість обладнання заста-
ріла. Необхідні чималі вкладення для 
їх оновлення. Але й на цей виклик у 
хлопців із «Штурму» є своя відповідь.

«У нас є чимало друзів з-за кор-
дону. Вони можуть надіслати нам 
гуманітарною допомогою новий 
захисний одяг і чимало обладнан-
ня. Зараз ми як юридична особа 
зможемо приймати такі вантажі. Є 
й чимало друзів по Україні, які го-
тові допомагати», — зазначає ке-
рівник місцевої пожежної охорони.

Місту потрібне ще 
одне пожежне депо

Про місто теж не забудуть — на 
перспективу розглядається питан-
ня облаштування пожежного депо 
в Борисполі.

«Місто розбудовується, і ми ба-
чимо, що однієї пожежної частини 
для нього вже замало. Необхідна 
ще одна, бажано в іншій частині Бо-
рисполя. Це обов’язково», — вва-
жає Андрій Макаров.

Загалом список того, що необхід-
но новоствореному КП, величез-
ний — від нових автомобілів до 
пожежних рукавів. Але керівнику 
«Штурму» не звикати до труднощів, 
він налаштований оптимістично.

«Колись ми на «голому» ентузіаз-
мі створили в Борисполі добровіль-
ну пожежну команду, яка працюва-
ла багато років без жодної копійки 
офіційного фінансування. Вже має-
мо чимало сучасного обладнання, а 
отже, й досвід, де це все взяти та як 
організувати», — говорить Макаров.
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ПЕРСПЕКТИВИ

ДОБУДОВА ШКОЛИ №5: 
ЗНОВУ ПОЧИНАЄМО «З НУЛЯ»

 � Питання добудови приміщення Бориспільського НВК ім.  
К. Могилка (ЗОШ №5) за кошти Європейського інвестиційного 
банку повернулося на стартові позиції через неодноразові 
проблеми з визначенням переможців тендеру. Проект 
добудови знову боротиметься за право отримати закордонні 
інвестиції. Іншими словами — інвестора місто втратило, 
подаватиметься на конкурс проектів знову.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Втратили час і гроші
Бажання будувати школу в Бо-

рисполі за кошти Європейського 
інвестиційного банку (ЄІБ) вияви-
ли багато забудовників, незважа-
ючи на жорсткі вимоги до підпри-
ємств. 5 млн євро, які виділялися на 
це будівництво, виявилися ласим 
шматком. На жаль, методи бороть-
би конкурентів були не завжди по-
рядними. Після кожного проведе-
ного тендеру сипався шквал скарг 
до Антимонопольного комітету, й 
результати тендерів відміняли. 

Останній тендер відбувся у липні 
минулого року вже за новою зако-
нодавчою базою, яка не дозволяла 
безкоштовно скаржитися до Анти-
монопольного комітету. Рік тому, 20 
липня 2020 року, пройшло відкрит-
тя пропозицій та визначення пере-
можця. Процедури перевірок під-
приємства-переможця, майбутньо-
го забудовника, відбувалися три-
валий час, були й певні проблеми. 

Заступник Бориспільського місь-
кого голови Сергій Лещенко роз-
повів «Вістям», що договір із пере-
можцем таки було заключено, вже 
аж у грудні 2020 року. Але про-
куратура виявила порушення під 
час тендерних закупівель, подала 
позов до суду в інтересах держа-
ви в особі Бориспільської міської 
ради. Зараз вирішується питання 
про припинення договірних від-
носин із попереднім підрядником 
у судовому порядку. Справу роз-
глядає Господарський суд Київської 
області. До кінця липня уже має бу-
ти рішення. 

Але шлях до співпраці з ЄІБ дове-
деться розпочинати з початку.

Знову на конкурс?  
Паралельно із судовими спорами 

міська рада та управління капіталь-
ного будівництва готують новий па-

кет документів на проходження 5-го 
пулу, що проводить Міністерство 
розвитку громад і територій Укра-
їни по залученню коштів Європей-
ського інвестиційного банку. 

Бориспільський міський голова 
Володимир Борисенко повідомив 
«Вістям», що йдеться про конкурс 
проектів, які отримають право на 
фінансування. На сьогодні відібрані 
вже всі конкурсанти, проект добу-
дови ЗОШ №5 потрапляє у 5-й пул. 
Конкурс планується на кінець ве-
ресня — початок жовтня. Тоді бу-
де відомо, чи отримає Бориспіль 5 
млн євро на добудову.  «Якщо Бори-
спіль виграє, то влітку наступного 
року, тобто через рік, можна буде 
приступати до робіт», — зазначає 
Володимир Борисенко. 

Заступник міського голови Сергій 
Лещенко повідомив, що найближчи-
ми днями представники Бориспо-
ля записані на прийом до першо-
го заступника міністра Міністерства 
розвитку громад і територій України 
Івана Лукері, який координує співп-
рацю Міністерства з Європейським 
інвестиційним банком, кошти яко-
го можна залучати для будівництва 
соціально важливих проектів. На зу-
стрічі буде представлений не тільки 
пакет документів по НВК ім. К. Мо-
гилка, місто сподівається в перспек-
тиві отримати фінансування і на інші 
об’єкти: будівництво нового ЦНАПу, 
реконструкцію міського парку, бу-
дівництво нового лікувального кор-
пусу та реконструкцію дитсадка на 
вул. Привокзальній. 

Школа — як рукавичка, 
тріщить по швах

Наскільки важливою для школи 
є реалізація проекту добудови, «Ві-
стям» розповіла заступник дирек-
тора з навчально-виховної роботи 
Наталія Залевська. 

Вона повідомила, що при потуж-

ності 450 учнів сьогодні у школі на-
вчається 935 учнів, це 33 класи. У 
цьому році набрали 3 перших кла-
си, тоді як випустили тільки один 
11-й клас. «Місто та район розбу-
довуються, а школа фізично не мо-
же розмістити більше дітей. Навіть 
нинішня кількість не має можливо-
сті навчатися у зручних умовах. Для 
вивчення іноземної мови класи ді-
ляться на дві або три групи. Деякі 
групи іноземної мови займаються 
у підвальному приміщенні. Там не-
має інтернету, не потрапляє ден-
не світло, а вікно використовується 
тільки для провітрювання. 

У кабінетах трудового навчання і 
для хлопців, і для дівчат стоять ще 
й парти. Коли нема уроків трудово-
го навчання, там займаються групи 
з іноземної мови. Для цих груп у ко-
ридорі змушені були встановлюва-
ти перегородки», — зазначила На-
таля Залевська. 

За її словами, у першу зміну займа-
ються тільки перші, другі, дев’яті, де-
сяті та одинадцяті класи. Усі інші ма-
ють другу зміну навчання. У школі 
відсутні групи продовженого дня, 
бо немає можливості їх розмістити. 

Через відсутність актової зали 
репетиції, у тому числі до міських 
заходів, доводиться проводити у 
фойє школи. Спортзал ніколи віль-
ним не буває, хоч і перебуває у вет-
хому стані. Вже проведено тендер 
для виготовлення проекту з його 
капітального ремонту.

Поки ситуація невідома, на місці майбутньої 
зони забудови висадили дерева
Ілона НЕГОДА, фото Світлани Мазур

Про висадження дерев та кущів біля НВК ім. К. Могилка повідомила 
в соціальних мережах директор закладу Світлана Мазур. За її словами, 
саджанці (всього 80 одиниць дерев та кущів) придбали та посадили ви-
пускники школи. Їх висадили в кількох місцях, в тому числі на місці, яке 
знаходиться в зоні майбутньої реконструкції. Вочевидь, і керівництво 
школи, і його учні вже втратили надію на те, що заклад реконструюють 
у найближчі роки. 

 � ДО ТЕМИ

 � ПЕРЕДІСТОРІЯ

• У коридорі вста-
новили лавочки і 
столики для дітей, 
їх використовують 
і вчителі, влашто-
вуються там пере-
віряти зошити.

Про початок реалізації проек-
ту добудови НВК ім. К. Могилка 
оголосив колишній міський го-
лова Борисполя Анатолій Фе-
дорчук 8 листопада 2019 р. На-
прикінці 2018 року місто подало до 
Мінрегіону проект «Реконструкція 
Бориспільського навчально-вихов-
ного комплексу «Спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів – загальноос-
вітня школа І-ІІІ ступенів» імені Кос-
тянтина Могилка вул. Володимира 
Момота, 1 у м. Бориспіль Київської 
області» (І черга). Поданий проект 
потрапив у перелік проектів 4-го 
пулу Надзвичайної кредитної про-

грами для відновлення України, що 
планувалися до реалізації протя-
гом 2019-2021 років. 

Громада міста мала отримати 
кошти Європейського інвести-
ційного банку шляхом виділення 
субвенції з державного бюджету. 

Передбачалося, що в результаті 
реконструкції закладу буде збудо-
вана триповерхова будівля, збло-
кована з існуючою будівлею по 
західних торцях. Схема прибудови 
П-подібна та аналогічна існуючій 
будівлі. Разом вони утворюють 
замкнуту прямокутну плануваль-
ну забудову з внутрішнім двором, 

який на рівні другого поверху ді-
литься навпіл переходом.

Планувальна схема прибудови 
забезпечує оптимальні умови для 
організації навчально-виховного 
процесу, відпочинку та харчу-
вання учнів. Відповідно до неї, у 
прибудові зможуть навчатися 400 
учнів (16 класів). Було заплано-
вано навчальні та навчально-ви-
робничі приміщення, спортивну 
залу з роздягалками та душовими, 
бібліотеку, актовий зал на 280 по-
садкових місць, їдальню з буфетом 
на 234 посадкових місця, адміні-
стративні приміщення тощо. 

• У кабінеті трудового навчання займаються 
й групи з іноземної мови.
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РІЗНЕ

У СТАРОМУ БУДЕ ФОНТАН
ВІСТІ, фото Лариси Янько

Триває благоустрій Базарної 
площі в с. Старому Бориспільсько-
го району. Вже укладається троту-
арна плитка, на черзі встановлен-
ня лавочок, ліхтарів, гойдалок для 
дітей. Родзинкою площі стане фон-
тан. Через нестачу води у водогін-
ній системі села для роботи фон-

тану та колонки з питною водою 
вже пробита окрема свердловина. 

За словами сільського старо-
сти Олега Некрасова, реконструк-
ція площі здійснюється за рахунок 
різних джерел, в тому числі коштів, 
виділених головою Вороньківської 
сільської ради Любов’ю Чешко та 
благодійниками.

У ЩАСЛИВОМУ УГКЦ ПЛАНУЄ 
ВІДКРИТИ ДИТЯЧИЙ ТАБІР 
ТА ХОЧЕ ЗБУДУВАТИ ХРАМ

Представники Української Гре-
ко-Католицької Церкви з села Ща-
сливе хочуть відкрити денний ди-
тячий табір для дітей від 6 років. 
Такі наміри вони озвучили на при-
йомі у Пристоличного сільського 
голови Миколи Каськіва.

Настоятель церкви зазначив, 
що табір діятиме на території 
Щасливського НВК. Діти збира-
тимуться на шкільному подвір'ї, 
а потім вирушатимуть до парку, 
лісу чи стадіону. У розважальних 
програмах будуть задіяні аніма-
тори.

«Мета заходу — духовне вихо-
вання дітей, формування мораль-
них якостей. Такі табори ми уже ор-
ганізовували в селі до карантину. 
Цього тижня оприлюднимо афішу 
про відкриття табору з графіком 
роботи», — повідомив настоятель.

Також представники церкви на-
гадали про бажання отримати зе-
мельну ділянку під будівництво 
храму, адже у Щасливому члени 30 

родин є парафіянами УГКЦ. Зараз 
їм доводиться їздити до храму в Бо-
риспіль чи Київ.

Микола Каськів запропонував 
можливі варіанти: орендувати чи 
придбати приватизовану земельну 
ділянку у власника, оскільки віль-
ної землі у Щасливому не залиши-
лося. Є й інший варіант — зверну-
тися до землеупорядника сільради 
для з’ясування, чи є придатна для 
зведення храму земельна ділянка 
в інших селах ОТГ.

Нагадаємо, на сесійному засі-
данні Пристоличної сільської ради 
30 червня депутати обговорювали 
звернення УГКЦ щодо надання до-
зволу на розробку проекту земле-
устрою для відведення земельної 
ділянки під будівництво храму в се-
лі Щасливе. Після дискусії депутати 
не дійшли згоди щодо місця та пло-
щі виділення земельної ділянки, а 
також потреби будівництва храму, 
тому питання відправили на дови-
вчення.

ТРИВОЖНИЙ СИГНАЛ: 
НОВІ ВИПАДКИ COVID-19 
НА ТЕРИТОРІЇ ПРИСТОЛИЧНОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Головний лікар Щасливської 
медичної амбулаторії ЗПСМ Анас-
тасія Покозацька 14 липня повідо-
мила, що після місячного затиш-
шя знову діагностовано випадки 
інфікування COVID-19 у селі Ща-
сливе.

«Захворіли два жителі села Ща-
сливе. Це молоді люди. Також один 

хворий із села Проліски вже оду-
жав. До цього місяць був спокій-
ним, без випадків інфікування, — 
прокоментувала Анастасія Поко-
зацька. — Прохання до всіх не від-
кладати щеплення проти COVID-19. 
Вакцини CoronaVac в нашому пунк-
ті щеплення вистачить для всіх ба-
жаючих».

«СРІБЛО» НА ЧЕМПІОНАТІ СВІТУ

2-5 липня 2021 року в Литві відбувся Чемпіонат світу серед юнаків до 16 років, міжнародні змагання 
з гирьового спорту, де Україну в складі юнацької збірної представляв Андрій Дорошець, вихованець 
Бориспільської ДЮСШ  (вагова категорія до 58 кг) з гирями 16 кг.  Юнак здобув почесну срібну медаль. 

З нагоди перемоги на Чемпіонаті світу з гирьового спорту міський голова Володимир Борисенко 
вручив Подяки та пам’ятні сувеніри Андрію Дорошцю та його тренеру Євгенію Бикову.
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Повідомлення про оприлюднення 
проекту містобудівної документації «Де-

тальний план території в межах Гнідинської 
сільської ради Бориспільського району Ки-
ївської області», звіту про стратегічну еколо-
гічну оцінку та початок процедури розгляду 
і врахування пропозицій громадськості

1) Повна назва документа державного 
планування, що пропонується, та стислий 
виклад його змісту: 

На виконання ст.19, 21 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяль-
ності» (Закон про регулювання), Порядку 
проведення громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів під час 
розроблення проектів містобудівної доку-
ментації на місцевому рівні», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
25.05.2011 року № 555 та інших норматив-
но-правових актів України цим повідомля-
ємо, що на підставі Розпорядження Бори-
спільської РДА № 149 від 25 травня 2021 
року «Про розробку детального плану 
території земельних ділянок, розташова-
них на території Гнідинської сільської ради  
(Золочівська сільська рада) Бориспільсько-
го району Київської області (за межами на-
селеного пункту) (заявник – гр. Коломієць 
С.І.) Бориспільська районна державна адмі-
ністрація проводить громадські слухання 
під час розробки Детального плану терито-

рії перспективної забудови (надалі - ДПТ), 
враховуючи розвиток прилеглих території 
згідно ДБН Б.1.1. - 14:2012 та інших норма-
тивних актів.

Мета проекту «Детальний план території 
в межах Гнідинської сільської ради Бори-
спільського району Київської області» – ви-
значення параметрів забудови земельної 
ділянки в адміністративних межах Гнідин-
ської сільської ради (Золочівської сільської 
ради) для розміщення перспективної забу-
дови з врахуванням існуючих планувальних 
обмежень. 

Детальний план території складається з 
текстових та графічних матеріалів. Текстові 
матеріали представлені пояснювальною 
запискою. Графічні матеріали детального 
плану представлені 6 кресленнями згідно 
завдання на проектування.

Основні техніко-економічні показники:
- орієнтовна площа території у межах де-

тального плану – 12,15  га;
- орієнтовна площа забудови 12,08 тис. 

м2;
- функціонування об’єкту забезпечить 

створення близько 100 робочих місць.
     Цільове призначення земельних ді-

лянок заплановано змінити відповідно до 
містобудівної документації, що розробля-
ється. 

Замовником містобудівної документації 

є Бориспільська РДА, розробником – ТОВ 
«Адванс Інвест».

2) Орган, що прийматиме рішення про 
затвердження документа державного пла-
нування:

Золочівська сільська рада Бориспіль-
ського району Київської області.

3) Передбачувана процедура громад-
ського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення 
процедури:

Громадське обговорення починається з 
16.07.2021р. і триває до 20.08.2021р.

б) способи участі громадськості (надання 
письмових зауважень і пропозицій, громад-
ські слухання тощо):

Відповідно до статті 12 Закону України 
«Про стратегічну екологічну оцінку» гро-
мадськість у межах строку громадського 
обговорення має право подати замовнику 
в письмовій формі (у тому числі в електро-
нному вигляді) зауваження і пропозиції до 
проекту документа державного планування 
та звіту про стратегічну екологічну оцінку. 
Пропозиції і зауваження, подані після вста-
новленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення заплано-
ваних громадських слухань:

Громадські слухання відбудуться 
23.07.2021р. об 11:00 год. у приміщенні 
відділу містобудування та архітектури Бо-

риспільської районної державної адміні-
страції за адресою: м. Бориспіль, вул. Кот-
ляревського, 2.

Заплановано проведення презентації де-
тального плану території за участі замовника 
та розробника містобудівної документації та 
прилюдне обговорення проекту містобудів-
ної документації «Детальний план території в 
межах Гнідинської сільської ради Бориспіль-
ського району Київської області» та Звіту про 
стратегічну екологічну оцінку  (розділ «Охоро-
на навколишнього природного середовища»).

г) орган, від якого можна отримати 
інформацію та адресу, за якою можна оз-
найомитися із проектом «Детальний план 
території в межах Гнідинської сільської ради 
Бориспільського району Київської області» 
та звітом про стратегічну екологічну оцінку:

Експозиція проекту детального плану 
території та звіт про СЕО розміщені в при-
міщенні відділу містобудування та архітек-
тури  Бориспільської районної державної 
адміністрації в робочі дні з 09:00 до 17:00 за 
адресою: м. Бориспіль, вул. Котляревського, 
2 від 16.07.2021 року до 20.08.2021 року та 
на сайті Бориспільської районної державної 
адміністрації http://www.raybori.gov.ua.

ґ) орган, до якого подаються зауваження 
і пропозиції, його поштова та електронна 
адреси та строки подання зауважень і про-
позицій:

Бориспільська районна державна адміні-
страція Київської області.

Адреса для подання зауважень та пропо-
зицій у письмовій формі: 08300 Київська об-
ласть, Бориспільський район, м. Бориспіль, 
вул. Котляревського, 2. 

Посадовою особою, відповідальною за 
організацію розгляду пропозицій, є началь-
ник відділу  містобудування та архітектури  
Бориспільської районної державної адміні-
страції Анна Степаненко.

Електронна адреса: rda@raybori.gov.ua
Зауваження і пропозиції приймаються у 

строк з 16.07.2021 по 20.08.2021.
д) місцезнаходження наявної екологічної 

інформації, у тому числі пов’язаної зі здо-
ров’ям населення, що стосується документа 
державного планування:

Бориспільська районна державна адміні-
страція Київської області.

4) Необхідність проведення транскор-
донних консультацій щодо проекту доку-
мента державного планування:

Проведення транскордонних консульта-
цій не потребує.

Підпис уповноваженої посадової особи 
замовника

Повідомлення про оприлюднення 
проекту містобудівної документації «Де-

тальний план території в межах Гнідинської 
(Золочівської) сільської ради Бориспіль-
ського району Київської області (за межами 
населеного пункту) орієнтовною площею 12 
га», звіту про стратегічну екологічну оцінку 
та початок процедури розгляду і врахуван-
ня пропозицій громадськості

1) Повна назва документа державного 
планування, що пропонується, та стислий 
виклад його змісту: 

На виконання ст.19, 21 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяль-
ності» (Закон про регулювання), Порядку 
проведення громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів під час 
розроблення проектів містобудівної доку-
ментації на місцевому рівні», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
25.05.2011 року № 555 та інших норматив-
но-правових актів України цим повідомля-
ємо, що на підставі Розпорядження Бори-
спільської РДА № 152 від 25 травня 2021 
року «Про розробку детального плану те-
риторії земельних ділянок, розташованих 
на території Гнідинської сільської ради  (Зо-
лочівська сільська рада) Бориспільського 
району Київської області (за межами насе-
леного пункту) (заявник – гр. Майлов Д.П.) 
Бориспільська районна державна адміні-
страція проводить громадські слухання під 

час розробки Детального плану території 
перспективної забудови (надалі – ДПТ), 
враховуючи розвиток прилеглих території 
згідно ДБН Б.1.1. - 14:2012 та інших норма-
тивних актів.

Мета проекту «Детальний план території 
в межах Гнідинської (Золочівської) сільської 
ради Бориспільського району Київської 
області (за межами населеного пункту) 
орієнтовною площею 12 га» – визначення 
параметрів забудови земельної ділянки в 
адміністративних межах Гнідинської сіль-
ської ради (Золочівської сільської ради) 
для розміщення перспективної забудови 
з врахуванням існуючих планувальних об-
межень. 

Детальний план території складається з 
текстових та графічних матеріалів. Текстові 
матеріали представлені пояснювальною 
запискою. Графічні матеріали детального 
плану представлені 6 кресленнями згідно 
завдання на проектування.

Основні техніко-економічні показники:
- орієнтовна площа території у межах де-

тального плану – 15,8  га;
- орієнтовна площа садових ділянок – 

6,97  га.
Цільове призначення земельних ділянок 

заплановано змінити відповідно до місто-
будівної документації, що розробляється. 

Замовником містобудівної документації 
є Бориспільська РДА, розробником – ТОВ 

«Адванс Інвест».
2) Орган, що прийматиме рішення про 

затвердження документа державного пла-
нування:

Золочівська сільська рада Бориспіль-
ського району Київської області.

3) Передбачувана процедура громад-
ського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення 
процедури:

Громадське обговорення починається з 
16.07.2021р. і триває до 20.08.2021р. 

б) способи участі громадськості (надання 
письмових зауважень і пропозицій, громад-
ські слухання тощо):

Відповідно до статті 12 Закону України 
«Про стратегічну екологічну оцінку» гро-
мадськість у межах строку громадського 
обговорення має право подати замовнику 
в письмовій формі (у тому числі в електро-
нному вигляді) зауваження і пропозиції до 
проекту документа державного планування 
та звіту про стратегічну екологічну оцінку. 
Пропозиції і зауваження, подані після вста-
новленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення заплано-
ваних громадських слухань:

Громадські слухання відбудуться 
23.07.2021р. об 11:00 год. у приміщенні 
відділу містобудування та архітектури Бо-
риспільської районної державної адміні-
страції за адресою: м. Бориспіль, вул. Кот-

ляревського, 2.
Заплановано проведення презентації 

детального плану території за участі замов-
ника та розробника містобудівної докумен-
тації та прилюдне обговорення проекту мі-
стобудівної документації «Детальний план 
території в межах Гнідинської (Золочівської) 
сільської ради Бориспільського району 
Київської області (за межами населеного 
пункту) орієнтовною площею 12 га» та Звіту 
про стратегічну екологічну оцінку  (розділ 
«Охорона навколишнього природного се-
редовища»).

г) орган, від якого можна отримати 
інформацію та адресу, за якою можна оз-
найомитися із проектом «Детальний план 
території в межах Гнідинської (Золочівської) 
сільської ради Бориспільського району Ки-
ївської області (за межами населеного пунк-
ту) орієнтовною площею 12 га»  та звітом 
про стратегічну екологічну оцінку:

     Експозиція проекту детального плану 
території та звіт про СЕО розміщені в при-
міщенні відділу містобудування та архітек-
тури  Бориспільської районної державної 
адміністрації в робочі дні з 09:00 до 17:00 за 
адресою: м. Бориспіль, вул. Котляревського, 
2 від 16.07.2021 року до 20.08.2021 року та 
на сайті Бориспільської районної державної 
адміністрації http://www.raybori.gov.ua.

ґ) орган, до якого подаються зауваження 
і пропозиції, його поштова та електронна 

адреси та строки подання зауважень і про-
позицій:

Бориспільська районна державна адміні-
страція Київської області.

Адреса для подання зауважень та пропо-
зицій у письмовій формі: 08300, Київська об-
ласть, Бориспільський район, м. Бориспіль, 
вул. Котляревського, 2. 

Посадовою особою, відповідальною за 
організацію розгляду пропозицій, є началь-
ник відділу  містобудування та архітектури  
Бориспільської районної державної адміні-
страції Анна Степаненко.

Електронна адреса: rda@raybori.gov.ua
Зауваження і пропозиції приймаються у 

строк з 16.07.2021 по 20.08.2021.
д) місцезнаходження наявної екологічної 

інформації, у тому числі пов’язаної зі здо-
ров’ям населення, що стосується документа 
державного планування:

Бориспільська районна державна адміні-
страція Київської області.

4) Необхідність проведення транскор-
донних консультацій щодо проекту доку-
мента державного планування:

Проведення транскордонних консульта-
цій не потребує.

Підпис уповноваженої посадової особи 
замовника

Повідомлення про оприлюднення 
проекту містобудівної документації 

«Детальний план території багатофункціо-
нального комплексу  в межах Гнідинської 
сільської ради (Золочівська громада) Бо-
риспільського району Київської області (за 
межами населеного пункту), що належить 
ТОВ «ОМ ГРУП КОМПАНІ», звіту про стра-
тегічну екологічну оцінку та початок про-
цедури розгляду і врахування пропозицій 
громадськості

1) Повна назва документа державного 
планування, що пропонується, та стислий 
виклад його змісту: 

 На виконання ст.19, 21 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяль-
ності» (Закон про регулювання), Порядку 
проведення громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів під час 
розроблення проектів містобудівної доку-
ментації на місцевому рівні», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
25.05.2011 року № 555 та інших норматив-
но-правових актів України цим повідомля-
ємо, що на підставі Розпорядження Бори-
спільської РДА № 140 від 19 травня 2021 
року «Про розробку детального плану 
території земельних ділянок, розташова-
них на території Гнідинської сільської ради  
(Золочівська сільська рада), Бориспільсько-
го району Київської області (за межами на-
селеного пункту) (заявник – ТОВ «ОМ ГРУП 
КОМПАНІ») Бориспільська районна дер-

жавна адміністрація проводить громадські 
слухання, щодо розробленого Детального 
плану території перспективної забудови 
(надалі - ДПТ), враховуючи розвиток при-
леглих території згідно ДБН Б.1.1. - 14:2012 
та інших нормативних актів.

 Мета проекту «Детальний план території 
багатофункціонального комплексу  в межах 
Гнідинської сільської ради (Золочівська гро-
мада) Бориспільського району Київської 
області (за межами населеного пункту), що 
належить ТОВ «ОМ ГРУП КОМПАНІ», – ви-
значення параметрів забудови земельної 
ділянки в адміністративних межах Гнідин-
ської сільської ради (Золочівської сільської 
ради)  для розміщення перспективної забу-
дови з врахуванням існуючих планувальних 
обмежень. 

 Детальний план території складається з 
текстових та графічних матеріалів. Текстові 
матеріали представлені пояснювальною 
запискою. Графічні матеріали детального 
плану представлені 6 кресленнями згідно 
завдання на проектування.

Основні техніко-економічні показники:
- площа території у межах детального 

плану – 4,1207  га;
- орієнтовна площа забудови 5,9 тис. м2;
- функціонування об’єкту забезпечить 

створення близько 300 робочих місць.
 Цільове призначення земельних ділянок 

заплановано змінити відповідно до місто-
будівної документації, що розробляється. 

 Замовником містобудівної документації 
є Бориспільська РДА, розробником – ТОВ 
«Девелопмент АІ».

2) Орган, що прийматиме рішення про 
затвердження документа державного пла-
нування:

Золочівська сільська рада Бориспіль-
ського району Київської області.

3) Передбачувана процедура громад-
ського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення 
процедури:

Громадське обговорення починається з 
16.07.2021р. і триває до 20.08.2021р. 

б) способи участі громадськості (надання 
письмових зауважень і пропозицій, громад-
ські слухання тощо):

Відповідно до статті 12 Закону України 
«Про стратегічну екологічну оцінку» гро-
мадськість у межах строку громадського 
обговорення має право подати замовнику 
в письмовій формі (у тому числі в електро-
нному вигляді) зауваження і пропозиції до 
проекту документа державного планування 
та звіту про стратегічну екологічну оцінку. 
Пропозиції і зауваження, подані після вста-
новленого строку, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення заплано-
ваних громадських слухань:

Громадські слухання відбудуться 
23.07.2021р. об 11:00 год. у приміщенні 
відділу містобудування та архітектури  Бо-
риспільської районної державної адміні-

страції за адресою: м. Бориспіль, вул. Кот-
ляревського, 2.

Заплановано проведення презентації 
детального плану території за участі замов-
ника та розробника містобудівної докумен-
тації та прилюдне обговорення проекту мі-
стобудівної документації «Детальний план 
території багатофункціонального комплексу 
в межах Гнідинської сільської ради (Золо-
чівська громада) Бориспільського району 
Київської області (за межами населеного 
пункту), що належить ТОВ «ОМ ГРУП КОМ-
ПАНІ» та Звіту про стратегічну екологічну 
оцінку  (розділ «Охорона навколишнього 
природного середовища»).

г) орган, від якого можна отримати інфор-
мацію та адресу, за якою можна ознайоми-
тися із проектом «Детальний план території 
багатофункціонального комплексу в межах 
Гнідинської сільської ради (Золочівська 
громада) Бориспільського району Київської 
області (за межами населеного пункту), що 
належить ТОВ «ОМ ГРУП КОМПАНІ» та звітом 
про стратегічну екологічну оцінку:

Експозиція проекту детального плану 
території та звіт про СЕО розміщені в при-
міщенні відділу містобудування та архітек-
тури  Бориспільської районної державної 
адміністрації в робочі дні з 09:00 до 17:00 за 
адресою: м. Бориспіль, вул. Котляревського, 
2 від 16.07.2021 року до 20.08.2021 року та 
на сайті Бориспільської районної державної 
адміністрації http://www.raybori.gov.ua.

ґ) орган, до якого подаються зауваження 
і пропозиції, його поштова та електронна 
адреси та строки подання зауважень і про-
позицій:

Бориспільська районна державна адміні-
страція Київської області.

Адреса для подання зауважень та пропо-
зицій у письмовій формі: 08300, Київська об-
ласть, Бориспільський район, м. Бориспіль, 
вул. Котляревського, 2. 

Посадовою особою, відповідальною за 
організацію розгляду пропозицій, є началь-
ник відділу  містобудування та архітектури  
Бориспільської районної державної адміні-
страції Анна Степаненко.

Електронна адреса: rda@raybori.gov.ua
Зауваження і пропозиції приймаються у 

строк з 16.07.2021 по 20.08.2021.
д) місцезнаходження наявної екологічної 

інформації, у тому числі пов’язаної зі здо-
ров’ям населення, що стосується документа 
державного планування:

Бориспільська районна державна адміні-
страція Київської області.

4) Необхідність проведення транскор-
донних консультацій щодо проекту доку-
мента державного планування:

Проведення транскордонних консульта-
цій не потребує.

Підпис уповноваженої посадової особи 
замовника
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ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.40 М/ф "Чому зникла шапка-

невидимка"
6.50 М/ф "Про кішку, яка упала з неба"
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 Візуальний код
8.50 ЗаАрхівоване
9.05 Телепродаж
9.35 Т/с "Гордість" (12+)
11.40 Край пригод
11.55 Буковинські загадки
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. Дмитро та Назарій 

Яремчуки
17.30 Наші гроші
18.55 Д/ф "Боротьба за виживання"
19.55 Д/ф "Супер - чуття"
21.55 Д/ф "Дикі тварини"
23.00 Д/ф "Світ дикої природи"
1.25, 3.05 Суспільна студія. Головне

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

19.30, 4.30 ТСН
9.25, 10.20, 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, 3.25 Т/с "Сидоренки-Сидоренки"
0.35 Х/ф "Хранителі"

ІНТЕР.
5.25, 23.55 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 14.05, 15.00, 16.00 "Вещдок"
8.50 "Позаочі"
9.50 Т/с "Моя сім'я та інші звірі" (12+)
11.50 Х/ф "007: Із Росії з любов'ю" (16+)
17.00 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 2.30 "Стосується кожного"
20.00, 1.45 "Подробиці"

21.00 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса та 
доктора Ватсона. Скарби Агри"

4.00 "Орел і решка. Морський сезон"
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях
10.30 Агенти справедливості (16+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Затемнення" 5, 6 с.
23.10 Т/с "Втікачі" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Втікачі" (12+)
2.50 Гучна справа
3.35 Реальна містика

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30 Факти
4.50 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок

9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм

10.15, 21.55 Дизель-шоу (12+)
11.40, 13.15, 23.15 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.10 Х/ф "Денне світло" (16+)
17.00 Х/ф "Рембо-4" (16+)
18.45 Факти. Вечір
20.25 Спецпроект "МН-17. Роки брехні"
0.30 Х/ф "Пункт призначення-4" (18+)
2.00 Секретний фронт
3.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
5.00 "Абзац!"
6.00, 7.40 "Kids time"
6.05 "М/c Том і Джеррі"
7.45 "Орел і решка"
9.50 Т/с "Надприродне" (16+)
12.30 "Аферисти в сітях" (16+)
14.30 Х/ф "Відпадний препод" (16+)
16.50 Т/с "Будиночок на щастя"
19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Черговий тато"
22.50 Х/ф "Черговий тато: Літній табір"
0.40 "Improv Live Show" (12+)
2.25 "Служба розшуку дітей"
2.30 "Зона ночі"

СТБ.
5.30 Т/с "Коли ми вдома". Нова історія"
6.15 Т/с "Комісар Рекс"
10.35 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
13.40, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
16.00, 18.05, 22.50 Т/с "Слід" (16+)
19.40 Супербабуся (12+)
0.40 Детектор брехні (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.20 "Будьте здоровi"
7.50, 14.50, 17.00, 2.50 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20 "Свідок"
9.00 "Страх у твоєму домі"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
17.50 "Вартість життя"
23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
0.45 "Легенди бандитського Києва"
1.45 "Реальні злочинці"

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

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

7.10, 8.10 "Новий день"

9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"

13.15 "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.
6.30 М/ф "Парасолька на полюванні"
6.40 М/ф "Хто в лісі хазяїн?"
6.50 М/ф "Кривенька Качечка"
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 Візуальний код
8.50 ЗаАрхівоване
9.05 Телепродаж
9.35 Т/с "Гордість" (12+)
11.40 Край пригод
11.55 Буковинські загадки
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
17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.55 Д/ф "Боротьба за виживання"
19.55 Д/ф "Супер - чуття"
21.55 Д/ф "Дикі тварини"
23.00 Наші гроші

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, 2.40 Т/с "Сидоренки-Сидоренки"
0.30 Х/ф "Брати Гримм"

ІНТЕР.
5.25, 0.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 14.00, 15.00, 16.00 "Вещдок"
8.50 "Позаочі"
9.50 Т/с "Моя сім'я та інші звірі" (12+)
11.50 Х/ф "007: Доктор Ноу"
17.00 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 2.30 "Стосується кожного"
20.00, 1.45 "Подробиці"

21.00 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса та 
доктора Ватсона. Собака 
Баскервилів"

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 Агенти справедливості (16+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Затемнення" 3, 4 с.
23.10 Т/с "Німа" 1, 2 с. (16+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Німа" (16+)
2.50 Гучна справа
3.35 Реальна містика

ICTV.
4.15 Скарб нації
4.25 Еврика!
4.30 Факти
4.50, 20.25, 2.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок

9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм

10.15, 21.30 Дизель-шоу (12+)
11.45, 23.05 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 16.10 Х/ф "Наймані вбивці" (16+)
16.25 Х/ф "Танго і Кеш" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
0.20 Х/ф "Гра" (16+)
3.20 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"
10.05 Т/с "Надприродне" (16+)
12.50 "Аферисти в сітях" (16+)
14.50 Х/ф "Книга джунглів"
16.50 Т/с "Будиночок на щастя"
19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Махач вчителів" (16+)
22.50 Х/ф "Денніс-мучитель"
0.50 "Improv Live Show" (12+)
2.35 "Зона ночі"

СТБ.

5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.35 Т/с "Коли ми вдома". Нова історія"
6.25 Т/с "Комісар Рекс"
10.40 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
13.40, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
16.00, 18.05, 22.50 Т/с "Слід" (16+)
19.40 Звана вечеря (12+)
0.40 Детектор брехні (16+)

НТН.

5.00 "Top Shop"
6.20 "Таємниці світу"
6.55 "Свідок. Агенти"
7.50, 14.50, 17.00, 2.40 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.10 "Свідок"
9.00 "Страх у твоєму домі"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
17.50 "Будьте здоровi"

23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
0.40 "Легенди бандитського Києва"
1.45 "Реальні злочинці"
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, 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"
13.15 "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,  21 липня

UA: ПЕРШИЙ.
6.30 М/ф "Лис і Дрізд"
6.40 М/ф "Найголовніший горобець"
6.50 М/ф "Чарівні окуляри"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.15, 5.10 Новини
7.05, 0.20 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
8.05 Невідомі Карпати
8.20 Візуальний код
8.50 ЗаАрхівоване
9.05 Телепродаж
9.35 Т/с "Гордість" (12+)
11.40 Край пригод
11.55 Буковинські загадки
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. Хорея Козацька
17.30 Д/ф "Світ дикої природи"
18.55 Вижити у рифах
19.55, 21.55 Д/ф "Дикі тварини"
23.00 Перша шпальта

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, 5.30 "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, 2.55 Т/с "Сидоренки-Сидоренки"
0.35 Х/ф "Зоряний пил"

ІНТЕР.
4.55 "Телемагазин"
5.25, 0.55 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00 "Вещдок"
8.55, 18.00, 3.10 "Стосується кожного"
10.50 Х/ф "Жандарм із Сан-Тропе"
12.50 Х/ф "Жандарм у Нью-Йорку"

14.50 Х/ф "Жандарм одружується"
16.35 "Жди меня. Україна"
20.00, 2.25 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса і 

доктора Ватсона"

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 Агенти справедливості (16+)
14.30, 15.30, 2.00 Історія одного злочину 

(16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Затемнення" 1, 2 с.
23.10 Т/с "Затемнення" 3 с.
0.10 Велика деолігархізація
1.30 Телемагазин

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 "Тремтіння землі-3: Повернення 

в Перфекшен" (16+)
11.15, 13.15 Х/ф "Тремтіння землі-4: 

Легенда починається" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.10 Х/ф "Тремтіння землі-5: 

Кровна рідня" (16+)
16.45 Х/ф "Тремтіння землі-6" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.10, 21.25 Х/ф "Рембо-4" (16+)
22.15 Х/ф "Полювання на злодіїв" (16+)
1.05 Х/ф "Зелена книга" (12+)
3.20 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.40 "Kids time"
6.05 "М/c Том і Джеррі"
7.45 "Орел і решка"
9.55 Т/с "Надприродне" (16+)
10.50 Х/ф "Блакитна лагуна"
12.55 Х/ф "Повернення в Блакитну 

лагуну"

15.00 Х/ф "Блакитна лагуна: 
Пробудження"

16.55 Т/с "Будиночок на щастя"
19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Відпадний препод" (16+)
23.30 Х/ф "Відпадний препод 2" (16+)
1.45 "Improv Live Show" (12+)
2.30 "Служба розшуку дітей"
2.35 "Зона ночі"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.50 Т/с "Коли ми вдома". Нова історія"
6.50 Т/с "Комісар Рекс"
10.50 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
13.40, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
16.00, 18.05, 22.50 Т/с "Слід" (16+)
19.40 Звана вечеря (12+)
0.45 Детектор брехні (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
5.25 "Таємниці кримінального світу"
6.40 Т/с "Паршиві вівці" (16+)

10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 3.00 "Свідок"
14.50, 17.00, 3.30 "Випадковий свідок"
17.50 "Таємниці світу"
18.20 "Свідок. Агенти"
23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
0.45 Х/ф "Поганий лейтенант" (16+)
3.35 "Речовий доказ"
4.30 "Правда життя. Професійні байки"

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

13.00, 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"
13.15 "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, 19 липня

ВІВТОРОК,  20 липня
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ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Я вдома
6.30 М/ф "Бегемот та Сонце"
6.40 М/ф "Цап та Баран"
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 Д/ф "Тероризм, якому змогли 

запобігти" (12+)
8.05 Невідомі Карпати
8.20 Візуальний код
8.50 ЗаАрхівоване
9.05 Телепродаж
9.35 Т/с "Гордість" (12+)
11.40 Край пригод
11.55 Буковинські загадки
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 "Кобза"
17.30, 19.30 Д/ф "Світ дикої природи"
18.55 Д/ф "Боротьба за виживання"

19.55 Д/ф "Супер - чуття"
21.55 Д/ф "Дикі тварини"
23.00 Схеми. Корупція в деталях
1.10 Пишемо історію
1.25, 3.05 Суспільна студія. Головне
4.10 Д/ф "Одесити на Донбасі" (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, 4.25 ТСН
9.25, 10.20, 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, 3.00 Т/с "Сидоренки-Сидоренки"
0.35 Детектив "Дев`ята брама"

ІНТЕР.
7.00, 14.10, 15.05, 16.05 "Вещдок"
8.50 "Позаочі"
9.50 Т/с "Готель "Імперіал" (16+)
12.00 Х/ф "007: Голдфінгер"
17.00 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 2.30 "Стосується кожного"
20.00, 1.45 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса та 

доктора Ватсона. Двадцятий вік 
починається"

4.00 "Орел і решка. Морський сезон"
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях
10.30 Агенти справедливості (16+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Затемнення"
23.10 Т/с "Компаньйонка" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
4.15 Скарб нації
4.25 Еврика!
4.30 Факти
4.50 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.15, 21.30 Дизель-шоу (12+)
11.50, 13.15 Х/ф "Гра" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.10, 16.10 Х/ф "Полювання на злодіїв" 

(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25, 2.00 Анти-зомбі
23.05 "На трьох" (16+)
0.20 Х/ф "Пункт призначення-5" (18+)
3.30 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 "Надприродне" (16+)
12.40 "Аферисти в сітях" (16+)
14.30 Х/ф "Відпадний препод 2" (16+)
16.50 Т/с "Будиночок на щастя"
19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Ну що, приїхали?"
23.00 Х/ф "Ну що, приїхали: Ремонт"
0.55 "Improv Live Show" (12+)
2.40 "Служба розшуку дітей"

СТБ.
5.40 Т/с "Коли ми вдома". Нова історія"
6.40 Т/с "Комісар Рекс"
10.40 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
13.40, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
16.00, 18.05, 22.50 Т/с "Слід" (16+)
19.40 Супербабуся (12+)
0.40 Детектор брехні (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
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 "Страх у твоєму домі"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
17.50 "Правда життя"
23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
0.40 "Легенди бандитського Києва"
1.45 "Реальні злочинці"
3.35 "Речовий доказ"

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

13.00, 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"
13.15 "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 Я вдома
6.30 М/ф "Братик Кролик та братик Лис"
6.40 М/ф "Історія про дівчинку, яка 

наступила на хліб"
6.50 М/ф "Кульбаба - товсті щоки"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 18.00, 21.00 

Новини
7.05 Д/ф "Тероризм, якому змогли 

запобігти" (12+)
8.05 Невідомі Карпати
8.20 Візуальний код
8.50 ЗаАрхівоване
9.05 Телепродаж
9.35 Т/с "Гордість" (12+)
11.40 Край пригод
11.55 Буковинські загадки
12.00, 18.20 Суспільна студія
13.10 Cтудія Токіо- 2020 г.
13.50, 22.05 ХХХII літні Олімпійські ігри. 

Церемонія відкриття
18.55 Перша шпальта

19.30 Д/ф "Світ дикої природи"
19.55 Д/ф "Супер - чуття"
21.45 Доба Олімпійських ігор
3.00 ХХХII літні Олімпійські ігри. 

Фехтування

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, 3.55, 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"
22.25 Комедія "Ніч у музеї - 3. Секрет 

гробниці"
0.25 Жахи "Монстро"
2.05 Х/ф "Брати Гримм"

ІНТЕР.
5.25, 23.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 14.40, 15.30, 16.10, 0.50 "Вещдок"
8.50 "Позаочі"
9.50 Т/с "Готель "Імперіал" (16+)
12.00 Х/ф "007: Куляста блискавка"
17.00 "Вещдок. Особый случай"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Фантомас"
2.35 "Жди меня. Україна"
4.05 "Україна вражає"
4.30 "Орел і решка. Морський сезон"
5.20 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях
10.40 Т/с "Мама моєї доньки" (12+)
14.40 Т/с "Вісімнадцятирічний олігарх" 1 

с. (12+)
15.30 Т/с "Вісімнадцятирічний олігарх" 

(12+)
20.10 "Говорить Україна"

23.00 Перші. Шоу Василя Голованова
0.15, 2.00 Т/с "Незабута" (12+)
1.30 Телемагазин
4.15 Реальна містика

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 1.25 Факти
4.50 Громадянська оборона
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, 23.40, 1.50 "На трьох" (16+)
12.25, 13.15 Х/ф "Зелений шершень" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.25, 16.10 Х/ф "Перший лицар" (12+)
18.45 Факти. Вечір
23.00 "На трьох-10" (16+)
3.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.10 "Kids time"
6.05 "М/c Том і Джеррі"
7.15 "Орел і решка"
9.20 "Аферисти в сітях" (16+)
14.25 Х/ф "Після заходу сонця" (16+)
16.15 Х/ф "Золото дурнів" (16+)
18.50 Х/ф "Білі ціпоньки" (16+)
21.00 Х/ф "Ціпонька" (16+)
23.05 Х/ф "Три метри вище неба" (16+)
1.50 "Improv Live Show" (12+)

СТБ.
7.45 Врятуйте нашу сім'ю (16+)
13.25, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
22.50 Т/с "Слід" (16+)
0.40 Детектор брехні (16+)

НТН.
5.00, 4.45 "Top Shop"
6.25 "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 "Страх у твоєму домі"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
0.45 "Легенди бандитського Києва"
1.45 "Реальні злочинці"

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

13.00, 15.00, 17.00 "Репортер". 
Новини

7.10, 8.10 "Новий день"
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15 "Великий день"
15.10 "Дзвінок"
16.00 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.00 "П'ята колонка" з Христиною 

Чернегою
18.30 "Влада хохотала"
19.00 "Ехо України"
22.00 "Міністерство правди"
22.30 "Запорєбрик NEWS"
22.45 "WATCHDOGS"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 11.00 ХХХII літні Олімпійські ігри. 

Дзюдо
8.30 ХХХII літні Олімпійські ігри. 

Спортивна гімнастика
9.30 ХХХII літні Олімпійські ігри. Кульова 

стрільба
10.30, 16.30 Студія Токіо- 2020 г.
13.50 ХХХII літні Олімпійські ігри. 

Фехтування
18.00, 21.00, 0.00 Новини
18.20 ХХХII літні Олімпійські ігри. 

Плавання
20.00, 21.50 ХХХII літні Олімпійські ігри
21.30 Доба Олімпійських ігор
0.25 Х/ф "Сватання на Гончарівці"
2.00 Д/ф "Світ дикої природи"
3.00 ХХХII літні Олімпійські ігри. 

Академічне веслування
4.30 ХХХII літні Олімпійські ігри. 

Плавання. Кульова стрільба

КАНАЛ "1+1".
7.00, 6.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00, 18.30 "Світ навиворіт"
14.00 Комедія "Свати"
19.30, 5.15 ТСН
20.15, 2.50 "Вечірній квартал"
22.10, 4.20 "Жіночий квартал"
23.20 "Світське життя. 2021"
0.20 Детектив "Дев`ята брама"

ІНТЕР.
6.45 "Слово Предстоятеля"
6.55 Х/ф "Том Сойєр"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.10 Х/ф "Вертикаль"
12.40 Х/ф "Місце зустрічі змінити не 

можна"
20.00, 3.20 "Подробиці"

20.30 "Місце зустрічі"
22.10 Х/ф "Ти будеш моєю" (12+)
0.05 Т/с "Нехай говорять" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.25, 3.10 Реальна містика
8.50 Т/с "Я заплачу завтра" (12+)
12.45 Т/с "Час йти, час повертатися" 1, 2 

с. (12+)
15.20 Т/с "Час йти, час повертатися" (12+)
17.00 Т/с "Сім'я на рік" 1, 2 с. (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Сім'я на рік" (12+)
23.00 Т/с "Мама моєї доньки" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Мама моєї доньки" (12+)

ICTV.
4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.15 Факти
4.40 Не дай себе обдурити

5.30 Багач - Бідняк. Реаліті-шоу
7.30, 11.00 Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
8.40, 12.20, 13.00 "На трьох" (16+)
9.45 Дизель-шоу (12+)
12.45 Факти. День
13.45 Х/ф "Перший лицар" (12+)
16.35 Х/ф "Будь кмітливим!" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Як викрасти хмарочос" (16+)
21.25 Х/ф "Копи на підхваті" (16+)
23.35 Х/ф "Адреналін" (18+)
1.20 Громадянська оборона
2.55 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
5.45 "Вар'яти" (12+)
6.05 "Хто проти блондинок?" (12+)
8.00, 10.00 "Kids time"
8.05 Х/ф "Королівський коргі"
10.05 "Орел і решка. Земляни"
11.00 "Орел і решка. Дівчата. Невидане"
12.10 "Орел і решка"
15.10 Х/ф "Ну що, приїхали?"
17.10 Х/ф "Ну що, приїхали: Ремонт"

19.05 Х/ф "Двоє: я і моя тінь"
21.00 Х/ф "Мій шпигун" (12+)
23.10 Х/ф "Три метри вище неба 2: Я тебе 

хочу" (16+)
1.55 "Improv Live Show" (12+)
2.40 "Зона ночі"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома". Нова історія"
5.55 Наречена для тата (12+)
13.55, 23.20 Звана вечеря (12+)
16.25 Супербабуся (12+)
21.00 МастерШеф. CELEBRITY (12+)

НТН.
5.45 "Втеча. Реальні історії"
7.05 Т/с "СБУ. Спецоперація"
11.05 "Україна вражає"
12.50 "Випадковий свідок. Навколо світу"
14.00 Т/с "Смерть у раю" (16+)
18.05 "Круті 90-ті"
19.00, 3.00 "Свідок"
19.30 Х/ф "Близнюки-дракони" (16+)

21.35 Х/ф "Ведмежатник" (16+)
0.00 Х/ф "Викрадений" (16+)
1.55 "Таємниці кримінального світу"
3.30 "Випадковий свідок"
4.00 "Речовий доказ"

ПРЯМИЙ.
8.45 "Щасливий сніданок"
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"
21.00 "Прямий доказ"
22.00 "THE WEEK"
23.00 "Вата-шоу"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ХХХII літні Олімпійські ігри. 

Плавання. Кульова стрільба
6.20 ХХХII літні Олімпійські ігри. Дзюдо
7.40 ХХХII літні Олімпійські ігри. Стрільба 

з лука. Стрибки в воду
10.30, 16.30 Студія Токіо- 2020 г.
11.00 ХХХII літні Олімпійські ігри. Дзюдо. 

Фехтування
18.00, 21.00, 0.00 Новини
18.20 ХХХII літні Олімпійські ігри. Важка 

атлетика
20.20, 21.50 ХХХII літні Олімпійські ігри
21.30 Доба Олімпійських ігор
0.30 ХХХII літні Олімпійські ігри. Тріатлон
3.00 ХХХII літні Олімпійські ігри. 

Фехтування
3.25 ХХХII літні Олімпійські ігри. 

Академічне веслування
4.30 ХХХII літні Олімпійські ігри. 

Плавання

КАНАЛ "1+1".
7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45, 4.20 "Світ навиворіт"
18.30 "Світське життя. 2021"
19.30 "ТСН-тиждень"
21.00 Х/ф "Люди ікс. Апокаліпсис"
23.40 Фантастика "Нові мутанти"
1.50 Х/ф "Хранителі"

ІНТЕР.
8.00 "уДачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 11.00, 12.00 "Інше життя"
13.10 "Вещдок. Опережая время"
18.00 Х/ф "Фантомас"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Винесені з моря" (16+)
22.20 Х/ф "Золоте теля"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50 Сьогодні
6.50, 4.00 Реальна містика
9.50 Т/с "Затемнення"
17.00 Т/с "Се ля ві" 1, 2 с. (16+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Се ля ві" (16+)
23.00, 2.00 Т/с "Я заплачу завтра" (12+)
1.30 Телемагазин
3.10 Гучна справа
4.45 Агенти справедливості (16+)

ICTV.
4.30 Скарб нації
4.40 Еврика!
4.45 Факти
5.10 Особливості національної роботи
6.55, 10.55 Багач - Бідняк. Реаліті-шоу
7.55, 0.50 Анти-зомбі
8.55 Секретний фронт
9.55 Громадянська оборона
11.55, 13.00 Х/ф "Будь кмітливим!" (16+)

12.45 Факти. День
14.35 Х/ф "Копи на підхваті" (16+)
16.40 Х/ф "Як викрасти хмарочос" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Шторму назустріч" (16+)
20.55 Х/ф "Хижак" 2018 г. (16+)
23.00 Х/ф "Адреналін-2: Висока напруга" 

(18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
5.50, 1.00 "Вар'яти" (12+)
6.25 "Таємний агент" (12+)
7.45, 9.10 "Kids time"
7.50 "М/ф Том і Джеррі: Шпигунські 

пристрасті"
9.15 Х/ф "Денніс-мучитель"
11.25 Х/ф "Черговий тато: Літній табір"
13.05 Х/ф "Черговий тато"
15.00 Х/ф "Двоє: я і моя тінь"
17.05 Х/ф "Мій шпигун" (12+)
19.05 Х/ф "Шпигун по сусідству"
21.00 Х/ф "Канікули" (16+)
23.00 "Improv Live Show" (12+)

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

НТН.
5.00 "Top Shop"
5.30 Х/ф "Весь світ в очах твоїх..."
6.45 "Слово Предстоятеля"
6.55 "Випадковий свідок. Навколо світу"
9.20 Т/с "Смерть у раю" (16+)
13.30 Х/ф "Близнюки-дракони" (16+)
15.30 Х/ф "Ведмежатник" (16+)
17.55 "Легенди карного розшуку"
19.00 Х/ф "Таємничий острів"
20.50 Х/ф "Полювання за тінню"
23.00 Х/ф "Деяка справедливість" (18+)
1.00 Х/ф "Викрадений" (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" з Тарасом 

Березовцом
22.00 "Влада хохотала"
22.30 "Щасливий день з політиком"
23.00 "Вата-шоу"

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

ЧЕТВЕР,  22 липня

П'ЯТНИЦЯ,  23 липня

СУБОТА,  24 липня

НЕДІЛЯ,  25 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.

2-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
Шевченка вул., новий будинок, 82 кв.м, 1/9, кім-
нати окремо, м/п вікна, нова сантехніка, ламінат, 
гарний стан, 1620000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

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, 264600 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, 325000 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 ді-
лянці 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

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
ОФІЦІАНТА
ПРИБИРАЛЬНИКА 
ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ
ПОКОЇВКУ
ПРАЦІВНИКА 
БАСЕЙНУ — БАНЩИКА
ІНЖЕНЕРА-ЕЛЕКТРИКА
ІНЖЕНЕРА-ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКА
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1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бориспіль. Тел.: 
0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
1-к. кв., с. Рогозів,всі умови для проживання, бой-
лер, пральна машинка, індивідуальне опалення, 
3000 грн. Тел.: 0 67 4503318.
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
ВАЗ 2107, інжектор, 2007 р.в., в відмінному ста-
ні, потрібен незначний косметичний ремонт, про-
біг 150000 км, 45900,00 грн; запчастини на Мо-
сквич-412. Тел.: 0 63 1471083, 0 99 1534472.

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

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 оператор підлогомиючої ма-
шини, прибиральники/ці, двірники, з/п від 7000 
до 12000 грн. Тел. 0 67 2338089. 

ЗОШ №6 (вул. Головатого, 19) запрошуємо на по-
стійну роботу кухаря, кухонного працівника(миття 
посуду), прибиральницю службовох приміщень, 
робітників (2 людини) по ремонту та обслугову-
ванню службових приміщень, двірника. Тел.: 0 67 
4570661, 0 93 8601014.

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. 

На роботу потрібна прибиральниця, г/р з 07.00 
до 11.00, 2-3 дня в неділю. Тел.: 0 63 5711153. 

На роботу у с. Проліски потрібні: столяр, во-
дій, постовий. Тел.: 0 50 8349748.

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.

ТОВ «Автосервіс» у зв'язку з розширенням під-
приємства запрошує на роботу: керівника під-
приємства; досвідчених водіїв кат. «В», «С», «Д»; 
столярів; слюсарів з ремонту автомобілів; елек-
трозварювальників; автомалярів; працівників 
на автомобільну мийку; охоронців; працівників 
будівельних професій; різноробочих. Тел.: 0 66 
2068458, 0 96 1077305, Володимир Іванович, 0 67 
9159031, Людмила Миколаївна. 

ШУКАЮ РОБОТУ
Mісто: Бориспіль
Шукаю підробіток газорізальником по металу. Тел.: 
0 50 8122910, 0 67 9102502.

ПРОДАМ
ДИТЯЧІ РЕЧІ

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

ТВАРИНИ

Бориспіль
Коза дійна, недорого. Тел.: 0 96 7722620.

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

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Стара дрібна картопля. Тел.: 0 63 1471083, 0 99 
1534472

РІЗНЕ
Бориспіль

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, чорнозем, 
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.

РІЗНЕ

Бориспіль

Втрачене посвідчення учасника бойових дій, серія 

УБД №216005, видане на ім'я Акулінкіна Андрія 

Андрійовича начальником управління персона-

лу-заступником нац.штабу ЗСУ 29 січня 2019 р., 

вважати недійсним.

Втрачений сертифікат на право на земельну част-

ку (пай), серія КВ №0071135, виданий на ім'я Ко-

марницької Любові Степанівни Бориспільською 

районною державною адміністрацією, вважати 

недійсним.

Втрачений військовий обліковий документ, вида-

ний на ім'я Мурашка Андрія Михайловича Бори-

спільським військкоматом, 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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ОВЕН. Бажано вирушити в подо-
рож, у відпустку, ви відмінно відпо-
чинете. Якщо ж ні, то варто відго-

родити себе від зайвої роботи. Виберіть час 
вивчити життєві обставини у всіх аспектах.

ТЕЛЕЦЬ. Схоже, вам набрид-
ла рутина, хочеться почати щось 
екстравагантне. Що ж, ризикніть!  

Гарний період для завершення старих 
справ і для будь-яких починань.

БЛИЗНЮКИ. Прекрасний 
тиждень для сміливих і енергій-
них дій, які дозволять покращи-

ти ваше життя. Вам не доведеться особли-
во замислюватися над тим, що робити, ви 
прекрасно все знаєте. Багато життєвих пи-
тань будуть вирішуватися спокійно.

РАК. Чекайте помітних змін у 
відносинах із діловими партне-
рами, ваша кар'єра йде в гору. 

Від вас буде потрібна здатність до співро-
бітництва та юридична грамотність. Ви мо-
жете отримати пропозицію нової роботи.

ЛЕВ. Заспокояться багато кон-
фліктів та ущухнуть внутрішні 
бурі. Можна відправлятися в 

далеку поїздку, вона виявиться вдалою. 
У вихідні не варто нічого починати. 

ДІВА.  Гарний час для ко-
лективної роботи, зустрічей 
із друзями, спільних проек-

тів.  Багато користі може принести по-
новлення старих знайомств і ділових 
зв'язків. 

ТЕРЕЗИ. У всіх справах потріб-
но зберігати порядок, постарай-
теся не вступати в конфлікти. На 

службі вас очікують більші успіхи, якщо ви 
не будете розмінюватися на дрібниці.

СКОРПІОН. Вам необхідно зо-
середитися на головному й не 
звертати уваги на незначне. Зна-

добляться такі якості, як швидкість прийнят-
тя рішень, внутрішній спокій і витривалість.

СТРІЛЕЦЬ. Починається 
сприятлива смуга, з'явиться 
шанс для просування кар'єр-

ними сходами. З'являться нові плани, 
перспективи, ідеї, покращиться на-
стрій. Очікуйте приємних подій в осо-
бистому житті.

КОЗЕРІГ.  Чим більше ви по-
працюєте, тим більші одержите 
прибутки. Постарайтеся приді-

ляти більше часу дітям.

ВОДОЛІЙ. Імовірна зміна ва-
шого кола спілкування. На пер-
шому плані опиняться поїздки, 

налагодження контактів з різними людьми, 
переговори.

РИБИ.  Імовірні труднощі в 
спілкуванні з колегами, родича-
ми або сусідами, не варто пові-

домляти їм свою життєву позицію, вас од-
наково не почують. Не самий вдалий час 
для декларації своїх нових ідей на роботі. 
Грошові питання можуть вас напружити, 
але все вирішиться вдало.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 19-25 ЛИПНЯ


