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ПИТАННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ СТОКІВ УЖЕ ДАВНО ГОСТРО СТОЇТЬ 
ПЕРЕД БОРИСПОЛЕМ ТА ВСІМ РАЙОНОМ. БУЛИ СПОДІВАННЯ, ЩО 
ПІСЛЯ СТВОРЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ПИТАННЯ МОЖЛИВО 
БУДЕ ВИРІШИТИ. АЛЕ, ЯК ВИЯВИЛОСЬ, САМОТУЖКИ У ЖОДНІЙ 
ГРОМАДІ КОШТІВ НА ЦЕ НЕ ВИСТАЧАЄ.
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«ВЕСНА» НА ПРОВУЛКУ 
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МІСТО

ВИЗНАЧЕНО ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ 
ДИТЯЧОГО ОФТАЛЬМОЛОГА

ВОДА У ФОНТАНІ — НАЛЕЖНОЇ 
ЯКОСТІ, КУПАТИСЯ МОЖНА

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА 
ПОСАДУ ДИРЕКТОРА ЗОШ №8

ЗАБОРГОВАНОСТІ ПО ЗАРПЛАТІ 
ЛІКАРІВ У БОРИСПОЛІ НЕМАЄ ВІТАННЯ ВІД УКРТЕЛЕКОМУ: 

ЛЮК ВІДНОВИЛИ, «КРАСУ» ЗАЛИШИЛИ

Обладнати у центрі міста дві охо-
лоджувальні рамки, що розпилюва-
тимуть водний туман, запропону-
вав на понеділковій плановій нара-
ді 19 липня Бориспільський місь-
кий голова Володимир Борисенко. 
Його ідею підтримав керівник КП 
«Водоканал» Олександр Гануш. Він 
розповів, що на території централь-
ної площі є два пожежні гідранти, 
які можна було б задіяти для робо-
ти арок. За словами Гануша, і тиску, і 

діаметру труб достатньо для втілен-
ня задуму. «Дуже жарко, тому фон-
тан перед міською радою є справж-
ньою оазою для відпочинку містян. 
Плескаючись під струменями води, 
дітвора отримує масу задоволення. 
В свою чергу, водоканал несе повну 
відповідальність за якість води, ми 
регулярно здійснюємо її перевірку. 
Вода належної якості і за хімічними, 
і за бактеріологічними показника-
ми», — зазначив Олександр Гануш.

Розпочався конкурс на поса-
ду директора 8-ї школи. Про це 
повідомила заступник начальни-
ка управління освіти і науки Бо-
риспільської міської ради Катери-
на Шабан на понеділковій нараді у 
міського голови 19 липня. 

«Від завтра можна подавати доку-
менти в управління освіти. Подання 
документів на конкурс триватиме 
до 17 серпня. Конкурс проходити-
ме в чотири етапи, останній із яких 
завершиться 14 вересня. Обов’яз-
ковою умовою для участі в конкур-
сі є наявність у претендента на по-
саду сертифіката про рівень воло-

діння державною мовою», — зазна-
чила вона. 

Також чиновник повідомила, 
що наразі триває перевірка готов-
ності закладів освіти до навчаль-
ного року. За її словами, певні пи-
тання є до ЗОШ №7 та ліцею «Ди-
зайн-Освіта». Так, під час візиту 
чиновників із управління підряд-
ників ЗОШ №7 не було на робочо-
му місці, а спортивна зала досі не 
зроблена, до її ремонту підрядни-
ки мали приступити сьогодні. У лі-
цеї «Дизайн-Освіта ще не покла-
дено тротуарну плитку, очікують 
проект на освітлення.

Про ситуацію із відшкодуванням 
НСЗУ (Національної служби здо-
ров’я України) для оплати праці лі-
карів повідомив на плановій нара-
ді у міського голови 19 липня ди-
ректор Бориспільської БЛІЛ Олек-
сандр Щур. 

За його словами, заборгованості 
по заробітній платі у лікарні поки 
немає, але якою буде ситуація да-
лі — невідомо. «До вересня дотяг-
немо, але далі з тими коштами, що 
нам відшкодовує НСЗУ, буде важ-
ко. Це проблема не лише нашої лі-
карні, аналогічні проблеми майже 
у всіх лікарнях України, знаю про 
це зі спілкування з колегами. Є ви-
падки, коли лікарні не отримували 
відшкодування, хоча й працювали, 
бо, наприклад, не мали чотирьох 
анестезіологів, як цього вимагають 

правила НСЗУ. В результаті вони 
пролікували 250 людей, а коштів 
не отримали. Всі виходять із ситу-
ації по-різному: деякі лікарні бе-
руть кредити, деякі вже мають за-
боргованість по зарплаті. В таких 
ситуаціях медиків, особливо мо-
лодих спеціалістів, важко втрима-
ти. Ми їх вчимо за свої кошти, а по-
тім вони йдуть у Київ, бо там про-
понують 25-30 тисяч гривень про-
ти наших 8-10 тисяч», — розповів 
Олександр Щур. 

У відповідь міський голова за-
значив, що органи місцевого са-
моврядування мають право допо-
магати у таких ситуаціях. «Якщо ми 
будемо бачити, що ситуація із від-
шкодуванням НСЗУ критична, бу-
демо втручатися», — прокоменту-
вав Володимир Борисенко.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Якраз перед першим снігопадом 
минулої зими на розі вулиць Ва-
тутіна та Момота провалився люк 
мережі комунікацій Укртелекому. 
Достукатися до власників, які зо-
бов’язані були його відремонтува-
ти, було майже неможливо. Щоб за-
хистити водіїв і пішоходів від не-
безпеки провалитися у яму, люк 
накрили бетонною плитою. Але та 
плита на повороті довго не втрима-
лася, розкришилася під колесами. 
Важко сказати, скільки разів замі-
нювали там плиту. І увесь цей час 
тривали спроби змусити Укртеле-
ком усунути небезпеку. Надсилала 
заявки на інтернет-сторінку Укрте-

лекому журналіст «Вістей», тримала 
ситуацію на контролі і наполягала 
на виконанні робіт Бориспільська 
міська влада. Результатів вдалося 
добитися тільки на початку липня. 

Люк нарешті відновили, але на міс-
ці залишилися всі відходи після ви-
конання робіт. Вони так і валяють-
ся біля люку уже кілька тижнів по-
спіль.

На засіданні виконавчого комі-
тету Бориспільської міської ради 
19 липня було прийнято рішен-
ня «Про встановлення тарифів 
на платні медичні послуги дитя-
чого лікаря-офтальмолога Кому-
нального некомерційного під-
приємства Бориспільської ра-
йонної ради Київської області та 
Бориспільської міської ради Ки-
ївської області «Бориспільська ба-
гатопрофільна лікарня інтенсив-
ного лікування».

Тарифи вводяться в дію з момен-
ту їх оприлюднення на офіційному 
веб-сайті.

БОРИСПІЛЬСЬКА СТОМАТОЛОГІЯ 
СУДИТИМЕТЬСЯ З НСЗУ
Богдан РАК

КНП «Бориспільський стома-
тологічний центр» подав позов 
до суду на Національну службу 
здоров’я України. Про це на пла-
новій нараді 19 липня повідоми-
ла директор підприємства Ксе-
нія Паук.

Причиною позову стала відмо-
ва НСЗУ в укладанні договору із 
стоматологічним центром на від-
шкодування послуг. Причина від-

мови — центр не подав звіт по ді-
яльності за 2020 рік. Але пробле-
ма в тому, що на початок 2020 ро-
ку центр ще не працював. Проте, 
як виявилось, для НСЗУ це не ар-
гумент.

«Ми подали позов, це перший 
прецедент такого роду в Україні. 
На минулому тижні до нас приєд-
налась ще одна установа. Адже та-
ких, як ми, по країні багато», — за-
значає Ксенія Паук.

На думку фахівців, причина відмо-
ви суто формальна. Адже відповід-
но до неї жодна новостворена ме-
дична установа ніколи не зможе за-
ключити договір з НСЗУ.

«Ми, скоріш за все, виграємо по-
зов, але чи заплатить нам НСЗУ за 
цей рік — велике питання», — за-
уважує Ксенія Паук.

Справа розглядатиметься в Ки-
ївському окружному адміністра-
тивному суді.
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ГРОМАДА

ГОРА БУДУЄ:ГОРА БУДУЄ: БУДЕ ШКОЛА НА 600 УЧНІВ  БУДЕ ШКОЛА НА 600 УЧНІВ 
ТА ПАРК ЗІ ШТУЧНИМ ОЗЕРОМ ТА ПАРК ЗІ ШТУЧНИМ ОЗЕРОМ 
ЗА 7 МІЛЬЙОНІВЗА 7 МІЛЬЙОНІВ

 � Заступник голови Київської обласної державної 
адміністрації Андрій Лісовик відвідав Гірську ОТГ та 
перевірив хід робіт на об’єктах, що отримали кошти за 
програмами співфінансування.

Богдан РАК, фото автора

Школі — бути
Головний об’єкт — школа в селі 

Гора, яку почали зводити в 2019 ро-
ці за підтримки райдержадміністра-
ції, що виступила замовником робіт. 
Згідно з проектом нова школа змо-
же прийняти 600 учнів (24 класи), а 
загальна площа забудови станови-
тиме 13 тис. 867 м.кв. Тендер на про-
ведення робіт виграла бориспіль-
ська компанія ПрАТ «БКБМ». 

Після об’єднання громад уся до-
кументація на школу була переда-
на Гірській ОТГ. Був проведений по-
вторний тендер, переможцем яко-
го знову стало ПрАТ «БКБМ». Проте 
перед новоствореною громадою 
постало питання продовження фі-
нансування будівництва. Загальна 
кошторисна вартість будівництва 
становить 194,06 млн грн, на поча-
ток 2021 року виконано робіт на 
59,44 млн гривень. 

Завдяки активній співпраці та 
взаємодії з Київською обласною 
державною адміністрацією Гірська 
сільрада взяла участь у відборі 
проектів на фінансування Держав-
ним фондом регіонального розвит-
ку. Вже є рішення про фінансування 
будівництва гірської школи на суму 
11,9 млн грн із умовою здачі об’єкта 
у найближчі три роки. 

«Цього року на будівництво виді-
лений 21 мільйон гривень. За ці кош-
ти ми плануємо закрити зовнішній 
контур, звести дах, повністю зробити 
фасад і зайнятись зовнішніми мере-
жами», — зазначив голова правління 
ПрАТ «БКБМ» Ігор Шалімов.

Заступник губернатора Київщи-
ни Андрій Лісовик оглянув примі-
щення майбутньої школи, великі 
спортивну та актову зали, їдаль-
ню та переконався, що вони пов-
ністю відповідатимуть сучасним 
вимогам безпеки та інклюзивної 
освіти. 

Замовник будівництва постійно 
співпрацює з підрядником — за не-
обхідності вносяться коригування 
в проект. Одне з них відбулось пря-
мо під час візиту заступника голо-
ви КОДА, коли делегація оглядала 
приміщення їдальні. Голова сіль-
ради Роман Дмитрів запропонував 
передбачити у приміщенні їдальні 
зону для лінії роздачі. За його сло-
вами, це необхідно для організа-
ції кейтерингового харчування, яке 
нині популярне в закладах освіти. 

Ходом робіт заступник голови 
КОДА залишився задоволений та 
попросив за можливості пришвид-
шити їх, адже на осінь можливий 
перерозподіл бюджету і отримання 
додаткового фінансування. У цьому 
випадку підряднику необхідно буде 
встигнути освоїти додаткові кошти.

Голова правління ПрАТ «БКБМ» 
запевнив — із цим проблем не бу-
де. Якщо буде додаткове фінансу-
вання, кількість робочих на об’єкті 
буде збільшено.

Парк замість смітника
Також Андрій Лісовик проінспек-

тував будівництво парку «Ошитків-
ський» у Горі, яке також частково фі-
нансується областю. Ідея облашту-
вання зеленої зони для відпочинку 

виникла ще у 2016 році, коли на цьо-
му місці проводилась толока. Саме 
тоді люди запропонували зробити 
благоустрій цієї ділянки, адже на той 
час парку в Горі не було. Спочатку 
на території встановили дитячий та 
спортивний майданчики, потім роз-
робили проект благоустрою всієї ді-
лянки. Зараз тут закінчуються роботи 
з облаштування зеленої зони зі штуч-
ним озером та алеями. Вартість робіт 
становить 7,85 млн грн. 

«Завдяки підтримці депутатів Ки-
ївської обласної ради нам вдалось 
отримати фінансування з обласно-
го бюджету у сумі 7 млн грн. Реш-
ту суми виділили з сільського бю-
джету», — зазначив Роман Дмитрів.

Роботи розпочались у черв-
ні цього року. Закінчити їх плану-
ють до Дня незалежності. До речі, в 
парку вже з’явилась гарна традиція 
— висаджування саджанців дітьми 
після закінчення дитячого садка. 

КИЦЮ-ПОРОДІЛЛЮ ПРИХИСТИЛИ У МІСЬКРАДІ
Інна КРИНИЧНА, фото автора

Минулої середи, 14 липня, у ме-
режі Фейсбук з’явилася інформа-
ція, що біля приміщення будинку 
дитячої та юнацької творчості на-
роджує кішка. Журналісти редакції 
намагалися знайти тваринку, щоб 
допомогти їй. Але та вже встигла 
сховатися разом із кошенятами, 
відшукати її не вдалося. 

Історія продовжилася наступ-
ного дня. Знесилена від спеки тва-
ринка разом із одним із відвіду-
вачів зайшла до фойє приміщен-
ня міської ради. Кішка важко ди-
хала та ледве трималася на ногах. 
Їй налили води та дали змогу при-
йти до тями. Відпочивши, новоспе-
чена мама вийшла і повернулася 
з кошеням. Коли охоронець про-
стежив за тваринкою, виявив ще 
трьох новонароджених хвостиків. 
Малюків з мамою помістили у ко-

робку і розмістили у приміщенні 
охорони міської ради. Про це «Ві-
стям» розповів охоронець, який 
був на чергуванні, коли ми заві-
тали до породіллі. За його слова-
ми, вперше тварина з’явилася не-
подалік міської ради близько пів-
року тому. Добра, лагідна, без ос-
траху іде до рук. У неї народилося 
четверо малюків — чорний і бі-
лий хлопчики та дві білі дівчин-
ки. Також охоронець повідомив, 
що чорного котика і одну кішечку 
вже забронювали. Ще двоє чека-
ють майбутніх господарів. 

Журналістів запевнили, що з го-
дуванням кицьки проблем немає: 
волонтери та небайдужі бориспіль-
ці, яких зачепила історія киці-поро-
діллі, приносять корм. Одна з во-
лонтерок взяла кішку під опіку, во-
на подбає, щоб, коли прийде час, 
тварину стерилізували.  
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БУДІВНИЦТВО

«ВЕСНА» НА ПРОВУЛКУ СТАРОВОКЗАЛЬНОМУ:          БЮДЖЕТНЕ ЖИТЛО І ЗОНА РЕЛАКСАЦІЇ НА ДАХУ 
 � Цей будинок вигідно вирізнятиметься серед сусідніх 

багатоповерхівок. З одного боку — висотки однотонного 
світлого кольору, з іншого — яскраві, з червоної цегли. 
Фасад житлового комплексу «ВЕСНА», який зводить 
ТОВ «Трест Бориспільсільбуд», задуманий світлим, 
з додаванням теплих весняних кольорів. Директор 
підприємства Олександр Сич розповів «Вістям» про 
особливості новобудови та нові цікаві рішення.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Комфортно і з душею
Житловий комплекс «Весна» зводиться за адресою провулок Ста-

ровокзальний, 3. Місце його розташування має зручне транспортне 
сполучення. Є заїзд для транспорту з вулиці Головатого, поряд зу-
пинка автобуса, який курсує від вокзалу до центру Борисполя, а до 
вокзалу можна дійти пішки. Через дорогу — Храм святих рівноапо-
стольних Володимира і Ольги УГКЦ і пам’ятник Святому Володимиру. 

Будинок на 2 під’їзди та 135 квартир. Квартири одно- і двокімнат-
ні — такі сьогодні користуються особливим попитом. Однокімнатні 
квартири мають дванадцять варіантів планування, а двокімнатні — 
три. У будинку є цокольний поверх, на якому передбачені нежитлові 
приміщення, та 9 житлових поверхів. 

Можливості для розвитку сфери 
обслуговування

На цокольному поверсі знаходитимуться насосна, електрощито-
ва, передбачені колясочна, приміщення для офісу ОСББ та нежит-
лові приміщення. Запит на такі приміщення у мікрорайоні розташу-
вання нової багатоповерхівки досить високий. Будинків набудовано 
багато, а до послуг споживачів є тільки торговий центр «Левада». 
Мешканцям же потрібні аптека, стоматологія, перукарня, більше 
торгових закладів, офіси. Адже отримати послуги біля місця про-
живання набагато зручніше, ніж їхати в центр міста. Значна частина 
нежитлових приміщень уже продана, але вибір ще залишається.

Монолітно-каркасні будинки 
розраховані на те, що у випадку 
виникнення сейсмічної ситуації 
витримають поштовхи силою 12 
балів, хоча таких землетрусів у 
нашій місцевості не буває. У бу-
динках, які зводить Бориспіль-
сільбуд, енергоефективність 
на найвищому рівні. Моноліт 
— несучий елемент будівлі, 
більш «холодний». Для нього 
використовується утеплювач 

150-міліметрової товщини. 
Стіни зроблені із газобетон-

них блоків — пористого бетону 
AEROC. Для їх утеплення достат-
ньо 100 мм товщини утеплювача. 

Опалення у будинку індивіду-
альне — у кожній квартирі газо-
вий котел. Це дуже вигідно і зруч-
но. Був випадок, коли мешканці 
раніше зведеного будинку тільки 
при 20-градусному морозі запи-
тали, як вмикати котел у квартирі. 

Раніше просто не було потреби. 
На поверсі 7 квартир: три на-

ліво, чотири направо. Від схо-
дової клітини вони відділені 
спільними тамбурами. Внутріш-
ні стіни — 200 мм, міжквар-
тирні перегородки — 250 мм: 
AEROC 100 мм — 50 мм звуко-
ізоляційна зона — AEROC 100 
мм. Для внутрішньоквартирних 
перегородок достатньо 100 мм 
AEROC.

Затишно і надійно, тепло і енегоефективно

• Майбутня зона релаксу
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БУДІВНИЦТВО

«ВЕСНА» НА ПРОВУЛКУ СТАРОВОКЗАЛЬНОМУ:          БЮДЖЕТНЕ ЖИТЛО І ЗОНА РЕЛАКСАЦІЇ НА ДАХУ 

Характеристики ЖК «ВЕСНА»:
• монолітно-каркасна технологія будівництва;
• матеріал стін — газоблок AEROC;
• опалення — індивідуальне 
  (газовий котел у кожній квартирі);
• висотність — 9 поверхів плюс цокольний;
• висота стелі — 2,57 м;
• кількість під’їздів — 2;
• кількість квартир — 135;
• квартири із чорновим ремонтом.

Інформація для інвесторів
✓ Ціна одного кв. метра — від 17 000 до 18 000 грн 
✓ Вартість однокімнатної квартири — від 660 тис. грн 
✓ Вартість двокімнатної квартири — від 935 тис. грн 
Близько 40% квартир уже продано.

Контакти: 
Офіс продажу — м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84.
Тел.: (063) 436-03-63
(050) 330-42-99
(050) 356-31-06
Ліцензія: №2013028064  

Пікнік на даху
Покрівля на будівлі ЖК «ВЕСНА» — інверсійна, покрівля, яку можна 

експлуатувати. Це багатошарове покриття з використанням керам-
зиту, руберойду, утеплювача, стяжки, спеціальних паропропускних 
мембран. Усе це засипається щебенем. По ньому можна ходити, біга-
ти, танцювати, організовувати пікнік із шашликами, читати, загоряти 
на лежаках. На даху будинку буде облаштовано повноцінну зону для 
релаксу та відпочинку. Територія цілком безпечна навіть для дітей — 
висота парапету не менше, ніж 1 м 30 см. Форма парапету забезпечує, 
щоб вода по фасаду не стікала, передбачено внутрішній водозлив із 
дворівневим захистом від засмічення. 

На таких покрівлях можна навіть басейни робити. Але цього разу 
басейн не передбачений.

Перші будинки з інверсійною покрівлею — це багатоповерхівки 
на Банківській, 23. Бориспільсільбуд — єдина будівельна компанія у 
Борисполі, яка використовує таку технологію.

Будівництво виходить 
на фінішну пряму

На сьогодні монолітний каркас завершений повністю. Триває клад-
ка газобетонних блоків. У місцях загального користування малярі тяг-
нуть безпіщанку. Вже пройшли 7 поверх першого під’їзду. Паралельно 
робиться розводка електрики, води, системи опалення. До першого 
серпня потрібно закінчити всю розводку, яка проходить по каналах 
під підлогою, для того, щоб почати заливати підлогу. Електророзводка 
по квартирах виконується повністю з установкою вимикачів і розеток 
мідними дротами, встановлюються виводи для стельового освітлен-
ня. У квартири заводиться щиток із автоматичними вимикачами, що 
дозволяють у разі необхідності вимикати живлення окремо на кожну 
гілку по квартирі, не виходячи у коридор до лічильника. Електрое-
нергією можна користуватися відразу після вселення в квартиру. З 
газопостачанням процедура складніша. Потрібно, щоб будинок був 
заселений хоча б на 70%.

Після першої секції роботи перейдуть на другу. У вересні плануєть-
ся завершити всі покрівельні роботи, а у жовтні фасадні. На листопад 
залишаться довиконати внутрішні роботи і провести благоустрій, 
яким передбачено дитячий та спортивний майданчики, озеленення, 
місця для відпочинку, стоянки для автомобілів. У грудні 2021 будинок 
планується ввести в експлуатацію. 

Роботи виконуються за графіком. 
Днями на сесії Бориспільської міської ради було продовжено дого-

вір на оренду землі під будівництвом. 
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БЛАГОУСТРІЙ

КУДИ ПОТЕЧУТЬ КУДИ ПОТЕЧУТЬ 
КАНАЛІЗАЦІЙНІ СТОКИ?КАНАЛІЗАЦІЙНІ СТОКИ?

 � Питання каналізаційних стоків уже давно гостро стоїть 
перед Борисполем та всім районом. Були сподівання, що 
після створення територіальних громад питання можливо 
буде вирішити. Але, як виявилось, самотужки у жодній 
громаді коштів на це не вистачає.

Богдан РАК, фото автора

Бориспільська, Гірська та Присто-
лична громади почали звертатись за 
допомогою в область. Там відреагу-
вали й зібрали представників ОТГ ра-
зом із фахівцями за одним столом. 

«Ми зібрали такий поважний 
склад, аби розробити дорожню 
карту щодо вирішення цього пи-
тання. Проблема спільна для усіх 
громад, але кожна бачить вирішен-
ня по-своєму. Ми пропонуємо на-
працювати спільне рішення цієї 
проблеми, одне для усіх», — зазна-
чив під час зустрічі заступник голо-
ви КОДА Андрій Лісовик.

Бориспіль: і гроші, і 
проект закінчились у 
2014 році

Починаючи з 60-х років минуло-
го століття і до сьогодні всі стоки, 
що продукує Бориспіль, очищають-
ся на полях фільтрації, що не розра-
ховані на сучасні потреби. До того 
ж, розташовані вони безпосеред-
ньо поблизу злітної смуги, і зараз у 
котлованах розмножилася птиця, 
яка становить небезпеку для літа-
ків: потрапивши у двигун, вона мо-
же спричинити аварію.

У 2011 році було вирішено побу-
дувати сучасні очисні споруди, які б 
займали значно меншу територію — 
на ділянці 30 соток замість 65 га му-
лових полів. Замовником виступило 
управління капітального будівництва 
Міністерства регіонального розвит-
ку України. Було розроблено техніч-
ну документацію, завершено будів-
ництво головної каналізаційної стан-
ції, так званого круглого типу. На ро-
боти виділено 270 млн грн. Але в 2014 
році роботи припинилися, з того часу 
спорудами ніхто не цікавиться.

«Я вважаю злочином, що в Бори-
сполі стоять недобудовані очисні 
споруди, на які виділили майже 300 
мільйонів державних коштів, і не 
доробили. Ми єдине місто в Укра-
їні, яке не має очисних споруд. Це 
ненормально», — зазначив ди-
ректор КП «Бориспільводоканал» 
Олександр Гануш.

За його словами, очисні споруди 
могли б вирішити проблеми усьо-
го району, адже за проектом до 
них мали сходитися стоки не лише 
з Борисполя, а й навколишніх сіл: 
Мартусівки, Гори, Великої та Малої 
Олександрівки. 

Сьогодні фахівці зазначають — за 
умови продовження активної забу-
дови міста потужність існуючих по-
лів фільтрації скоро буде вичерпано, 

і тоді каналізаційні стоки почнуть ви-
ливатись на злітну смугу аеропорту.

Пристолична громада: 
стоки відкачують у ліс

Села Пристоличної громади ски-
дають каналізаційні стоки у котло-
вани, що знаходяться біля села Ма-
ла Олександрівка. За 50 м від очис-
них, за лісом, розташована перша 
вулиця села — Соснова. 

«Найменше раз на рік ліс зато-
плює, бо басейни переповнюють-
ся. Стоки регулярно відкачують у 
ліс, запах каналізації цілодобово, 
відчинити вікна неможливо», — 
стверджують мешканці. 

У сільраді Великої Олександрів-
ки питання свого часу вирішити не 
змогли. Розглядали варіант збуду-
вати трасу для скидання стоків на 
Бортницьку станцію аерації, але 
самотужки такий дороговартісний 
проект реалізувати не могли.

Щасливська сільрада готова була 
долучитись до цього проекту лише 
частково, бо він враховував лише 
стоки села Проліски, а не Щасливого. 

Гірська сільська рада назвала ре-
алізацію цього проекту малоймо-
вірною і відмовилась брати участь 
у його фінансуванні.

Гірська ОТГ хоче 
під’єднати свої села 
до Бориспільських 
полів фільтрації

В Гірській ОТГ зараз гостро сто-
їть проблема каналізаційних стоків 
у селах Ревне та Петропавлівське. 

«У цих селах взагалі немає ніяких 
очисних споруд, каналізація злива-
ється прямо в поле. Тому ми пропо-
нуємо під’єднати їх до Бориспіль-
ських полів фільтрації, аби хоча б 
тимчасово зняти цю проблему», — 
зазначає Гірський сільський голова 
Роман Дмитрів.

За словами представників Бори-
споля, це можливо. Але ненадов-
го, адже об’єми скидів міста також 
зростають. Необхідно вирішувати 
питання в цілому. 

Представники Гори погоджують-
ся. Адже навіть в самому селі Гора 
забудовники, які зводять нові ра-
йони, змушені будувати локальні 
очисні споруди, аби хоч якось ви-
рішити це питання.

Проектів багато — 
реалізують лише один

Принципова умова обласного 
керівництва — наявність одного 
спільного проекту, який би задо-
вольнив усі територіальні грома-
ди, причетні до нього. Обласна вла-
да не буде фінансувати кілька окре-
мих проектів очисних споруд, адже 
це величезні кошти.

«Це може бути добудова Бори-
спільських очисних споруд або тра-
са на Бортницьку станцію аерації 
— як я розумію, це два основних 
варіанти. Але це повинен бути 
один проект. Лише тоді ми зможе-
мо його втілити в життя. Саме тому 
ми зібрались тут разом, щоб спіль-
но вирішити, який варіант найкра-
щий», — зазначив заступник голо-
ви КОДА Андрій Лісовик.

Представник ПрАТ «Київводока-
нал» запевнив присутніх, що Борт-
ницька станція аерації готова при-
йняти стоки від усіх громад, і якщо бу-
де обраний саме цей проект, то вони 
усіляко сприятимуть його реалізації.

Бориспіль, у свою чергу, також 
зазначив, що готовий прийняти 
стоки всіх навколишніх сіл у разі 
добудови своїх очисних споруд.

Фахівцям дали термін для підготов-
ки економічного обґрунтування обох 
варіантів. Після цього, на наступній зу-
стрічі в КОДА, буде вирішено, який із 
двох проектів втілюватимуть у життя. 

 � На початку тижня в Борисполі ледь не стався сміттєвий 
колапс. З ранку понеділка жоден сміттєвоз комунального 
підприємства не зміг потрапити на полігон. Невідомі особи, 
які називали себе екологічними активістами, заблокували 
роботу сміттєзвалища.

Богдан РАК

За словами директора з право-
вих питань ТОВ «Еко-Сервіс» (під-
приємства, що здійснює діяль-
ність на полігоні сміттєвих відхо-
дів) Миколи Тарана, активісти ви-
шикувались живою смугою і не 
пропускали автомобілі, при цьо-
му не надаючи жодних пояснень. 
Представники компанії разом із 
бориспільськими комунальника-
ми намагалися налагодити діалог 
із протестувальниками, але мар-
но. У протестувальників була єди-
на вимога — негайно зачинити по-
лігон. Куди при цьому дівати сміт-
тя, а це близько 450 кубів щоден-
но, їх не цікавило.

Зрештою, були написані заяви в 
поліцію, і наступного дня силами 
правоохоронців робота поліго-

ну була розблокована. Комуналь-
ники почали вивозити сміття, яке 
встигло накопичитись у місті.

В.о. директора КП «ВУКГ» Ми-
кола Корніяка зазначає, що піс-
ля розблокування полігону ситуа-
ція нормалізується протягом двох 
днів. Сміття накопичилося багато, 
і розгребти накопичене важче, ніж 
його регулярно вивозити. Будуть 
залучені додаткова техніка і люди. 

Без альтернативи 
зачинити полігон 
неможливо

Міська влада погоджується з тим, 
що полігон переповнений і його ро-
боту треба припиняти, бо він шко-

дить екології. Але позиція влади — 
робити це необхідно цивілізовано. І 
в першу чергу треба вирішити, куди 
дівати сміття. Під час прямого ефіру 
міський голова зазначив, влада вже 
давно працює над цим питанням, і 
певні напрацювання є.

«На сьогодні у нас є земельна ді-
лянка, яку виділили під час мину-
лої каденції для будівництва сміт-
тєпереробного заводу. І міський 
голова, і абсолютно всі депутати 
за це рішення. Але зробити все 
за один день нереально. Ми вже 
проводимо перемовини з деяки-
ми сміттєпереробними підприєм-
ствами. Але тут є ще законодавчі 
нюанси, адже необхідно, аби Ка-
бінет Міністрів та Верховна Рада 
регламентували процедуру співп-
раці таких підприємств із грома-

дами», — зазначив Володимир Бо-
рисенко.

Що далі?
За словами міського голови, тер-

мін дії договору оренди земельної 
ділянки, на якій розміщений полі-
гон, спливає через півтора року. 
Продовжувати його влада не пла-
нує. Тому часу, аби вирішити питан-
ня переробки сміття, залишилось 
небагато. 

Після того, як місто визначить-
ся із альтернативним варіантом 

утилізації сміття, діючий нині по-
лігон планують зачинити на ре-
культивацію. Це певний комплекс 
дій, направлений на те, аби зачи-
нений полігон не наносив шко-
ди екології. За умовами діючого 
договору рекультивацією має за-
йматися орендар, ТОВ «Еко-Сер-
віс». З цієї причини важливо не 
допустити дострокового розі-
рвання договору та припинення 
діяльності підприємства, адже в 
цьому випадку рекультивація по-
лігону ляже на плечі Бориспіль-
ської громади. 

БОРИСПІЛЬ ЛЕДЬ НЕ ПОТОНУВ У СМІТТІБОРИСПІЛЬ ЛЕДЬ НЕ ПОТОНУВ У СМІТТІ
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ОФІЦІЙНО

МІЖ ДИТСАДКАМИ БОРИСПОЛЯ І СІЛ РОЗПОДІЛИЛИ 
ТЕРИТОРІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ. ПРО ТАРАСІВКУ ЗАБУЛИ

Дошкільний навчальний за-
клад (ясла-садок) комбінованого 
типу № 1:

вул. Академіка Амосова, вул. 
Академіка Богомольця, вул. Акаде-
міка Вернадського, вул. Академіка 
Шульги, вул. Анни Ахматової, вул. 
Банківська, вул. Білоозерська, вул. 
Бориса Дробинського, вул. Булга-
кова, вул. Василя Лукашевича, вул. 
Верхній Вал, вул. Герцена, вул. Дже-
рельна, вул. Дмитра Волошка, вул. 
Довженка, вул. Драгоманова, вул. 
Дружби Народів, вул. Каховська, 
вул. Київський Шлях (№ № 18, 18 А, 
18 Б, 20, 24, 28, 38 до 83), вул. Кирила 
Розумовського, вул. Кооперативна, 
вул. Краєвидна, вул. Лобановського, 
вул. Магістральна, вул. Марини Цве-
таєвої, вул. Мендєлєєва, вул. Мечни-
кова, вул. Мистецька, вул. Мілютенка, 
вул. Олександра Сенька, вул. Остапа 
Вересая, вул. Петра Верни, вул. Пи-
рогова, вул. Котляревського (від № 
2 до № 50), вул. Покровська, вул. По-
штова, вул. Раїси Окіпної, вул. Сакса-
ганського, вул. Святомиколаївська, 
вул. Сєрова, вул. Сосюри, вул. Софіїв-
ська, вул. Спортивна, вул. Стефаника, 
вул. Харківська, вул. Ціолковського, 
вул. Чернишевського, пров. Герце-
на, пров. Джерельний, пров. Кахов-
ський, пров. Кооперативний, пров. 
Магістральний, пров. Микити Стасю-
ка, пров. Остапа Вересая, пров. Раїси 
Окіпної, пров. Саксаганського, пров. 
Спортивний, пров. Тарасівський, 
пров. Ціолковського.

Дошкільний навчальний за-
клад (ясла-садок) комбінованого 
типу «Веселка»:

вул. 8 Березня, вул. Академіка Па-
тона, вул. Антона Яцюти, вул. Ботаніч-
на (крім № 21, 23), вул. Ватутіна (від 
№ 1 до № 71, від 2 до № 82), (вул. Віри 
Онацької), вул. Вознесенська, вул. 
Гоголя, вул. Григорія Сковороди, вул. 
Грушевського, вул. Жовтнева, вул. 
Зодчих, вул. Івана Некрашевича, вул. 
Калинова, вул. Корнія Косогона, вул. 
Короленка (від № 1 до № 27), вул. Ко-
цюбинського, вул. Кутузов, вул. Лер-
монтова, вул. Лугова, вул. Мічуріна, 
вул. Наталії Ужвій, вул. Нахімова, вул. 
Небесної Сотні, вул. Незалежності, 
вул. Некрасова, вул. Нова-2, вул. Но-
вопрорізна, вул. Олесницька, вул. 
Островського, вул. Павла Полуботка, 
вул. Переяславська, вул. Петра Воля-
нюка, вул. Пушкіна, вул. Садова (від 
№ 1 до № 55, від 2 до № 32), вул. Сер-
гія Жигалка, вул. Сім’ї Сосніних, вул. 
Челюскінців, вул. Юрія Максюти, вул. 
Яблунева, пров. Академіка Шульги, 

пров. Березневий, пров. Гоголя, пров. 
Івана Некрашевича, пров. Корнія Ко-
согона, пров. Коцюбинського, пров. 
Кутузова, пров. Нахімова, пров. Ниж-
ній Вал, пров. Новопрорізний, пров. 
Переяслівський, пров. Пушкіна, пров. 
Сім’ї Сосніних, пров. Челюскінців

Дошкільний навчальний за-
клад (ясла-садок) «Колосочок»:

вул. Бориса Іванова, вул. Братуся, 
вул. Валентина Лисиці, вул. Василя 
Симиренка, вул. Василя Стуса, вул. 
Ветеринарна, вул. Глибоцька (від № 
6 до кінця), вул. Гліба Успенського, 
вул. Глінки, вул. Григора Тютюнника, 
вул. Данила Амеліна, вул. Данила 
Галицького, вул. Дубечанська, вул. 
Зарічна, вул. Івана Багряного, вул. 
Івана Мазепи, вул. Івана Сулими, вул. 
Князя Бориса, вул. Короленка (від 
№ 28 до кінця), вул. Котляревського 
(від № 51 до кінця), вул. Кравченка, 
вул. Марка Кропивницького, вул. 
Олени Пчілки, вул. Остапа Вишні, 
вул. Павла Грабовського, вул. Пар-
кова, вул. Пилипа Орлика, вул. Пів-
денна, вул. Плеханова, вул. Польова 
(крім № 1), вул. Пречистенська (від 
№ 35 до № 75), вул. Рєпіна, вул. Са-
гайдачного, вул. Севастьяна, вул. 
Сергія Оврашка, вул. Солов'їна, вул. 
Сонячна, вул. Степана Кривору-
ченка (від № 24 до № 83), вул. Сте-
пова, вул. Теплична, вул. Тиха, вул. 
Тополева, вул. Черняховського, вул. 
Шолом-Алейхема, вул. Ясна, пров. 
Василя Стуса, пров. Дубечанський, 
пров. Івана Миколайчука, пров. 
Короленка, пров. Котляревського, 
пров. Олексія Потапенка, пров. Пів-
денний, пров. Польовий, пров. Са-
гайдачного, пров. Севастьяна, пров. 
Симона Петлюри, пров. Спаська. 

Дошкільний навчальний за-
клад (ясла-садок) № 3:

вул. Бежівка, вул. Борисогліб-
ська, вул. Братів Шило, вул. Вікен-
тія Хвойки, вул. Ганни Каленченко, 
вул. Глибоцька (від № 1 до № 5), вул. 
Голосіївська, вул. Городня, вул. Гри-
шинська, вул. Дем’яна Кошмана, вул. 
Дніпровська, вул. Зелена, вул. Івана 
Богуна, вул. Івана Піддубного, вул. 
Івана Черпака, вул. Карпенка-Каро-
го, вул. Київський Шлях (від № 84 до 
кінця), вул. Князя Святослава, вул. 
Крашенівка, вул. Левадна, вул. Липо-
ва, вул. Марка Вовчка, вул. Миколи 
Карпенка, вул. Миколи Прудкого, 
вул. Преображенська, вул. Павла 
Дришлюка, вул. Пречистенська 
(від № 1 до № 34), вул. Приозерна, 
вул. Свободи, вул. Слов’янська, вул. 

Степана Криворученка (від № 1 до 
№ 34), вул. Туполева, вул. Франка, 
вул. Чехова, вул. Чкалова, вул. Шкі-
ля, вул. Яцютівка, пров. Бежівський, 
пров. Весняний, пров. Володимир-
ський, пров. Ганни Каленченко, 
пров. Городній, ров. Гришинський, 
пров. Грушевського, пров. Дем’яна 
Кошмана, пров. Квітневий, пров. Ко-
цюбинського, пров. Левадний, пров. 
Мирний, пров. Павла Дришлюка, 
пров. Свободи, пров. Фізкультур-
ний, пров. Яблуневий

Дошкільний навчальний за-
клад (дитячий садок) «Сонечко»:

вул. 1 Травня, вул. Айвазовського, 
вул. Академіка Глушка, вул. Академіка 
Заболотного, вул. Анатолія Солов'я-
ненка, вул. Андрія Малишка, вул. Ан-
тона Макаренка, вул. Богдана Ступки, 
вул. Бориса Гмирі, вул. Вєтрова, вул. 
Володимира Івасюка, вул. Галицька, 
вул. Деснянська, вул. Ентузіастів, вул. 
Європейська, вул. Катерини Бранки, 
вул. Квітки Основ’яненка, вул. Ки-
бальчича, вул. Князя Володимира, 
вул. Козацька, вул. Комарова, вул. Ко-
рольова, вул. Крилова, вул. Максима 
Залізняка, вул. Матросова, вул. Ме-
трополита Шептицького, вул. Микити 
Стасюка, вул. Михайла Врубеля, вул. 
Мусоргського, вул. Нечуя-Левиць-
кого, вул. Нижній Вал, вул. Нова, вул. 
Паторжинського, вул. Перемоги, вул. 
Приозерна, вул. Салютна, вул. Січових 
Стрільців, вул. Стадіонна, вул. Стецен-
ка, вул. Тараса Трясила, вул. Фізкуль-
турна, вул. Черешнева, вул. Шевченка 
(від № 2 до № 98, від №1 до №117), вул. 
Широка, вул. Юрія Збанацького, вул. 
Ярослава Гашека, вул. Ярославська, 
пров. 1 Травня, пров. Андрія Ма-
лишка, пров. Богдана Ступки, пров. 
Максима Залізняка, пров. Матросо-
ва, пров. Нечуя-Левицького, пров. 
Новий, пров. Черешневий.

Дошкільний навчальний за-
клад (ясла-садок) № 2:

вул. Бабкіна, вул. Захисників Ві-
тчизни, пров. Бабкіна (№ 13), Со-
цмістечко.

Дошкільний навчальний за-
клад (ясла-садок) «Росинка»:

вул. Богдана Хмельницького, вул. 
Ганни Берло, вул. Головатого (від 
№ 1 до № 13, від № 2 до № 34), вул. 
Київський Шлях (від № 33 до № 45), 
вул. Лютнева від №1 до №40, вул. 
Робітнича, вул. Сорочинська, вул. 
Філатова, пров. Лютневий, пров. 
Робітничий.

Дошкільний навчальний за-
клад (ясла-садок) «Теремок»:

вул. Бажана, вул. Василя Швеця, 
вул. Великопромінська, вул. Весня-
на, вул. Виноградна, вул. Вишнева, 
вул. Гагаріна, вул. Гайдамацька, вул. 
Гетьмана Дорошенка, вул. Гостинна, 
вул. Декабристів, вул. Екскаваторна, 
вул. Євгена Гребінки, вул. Завокзаль-
на, вул. Затишна, вул. Каштанова, вул. 
Квіткова, вул. Кленова, вул. Княжиць-
ка, вул. Космонавтів, вул. Лисенка, 
вул. Лозова, вул. Максима Рильсько-
го, вул. Мальовнича, вул. Марії При-
ймаченко, вул. Михайла Калмикова, 
вул. Набережна, вул. Незалежна, вул. 
Олександрівська, вул. Олеся Берд-
ника, вул. О. Невського, вул. Павла 
Тичини, вул. Пантелеймона Куліша, 
вул. Партизанів, вул. Патріотів, вул. 
Північна, вул. Поповича, вул. Прип’ят-
ська, вул. Промінська, вул. Профспіл-
кова, вул. Райдужна, вул. Світлична, 
вул. Східна, вул. Урожайна, вул. Уша-
кова, вул. Чорнобильська, вул. Шо-
лохова, вул. Щаслива, вул. Ювілейна, 
пров. Гетьмана Дорошенка, пров. Де-
кабристів, пров. Княжицький, пров. 
Космонавтів, пров. Миколи Мозго-
вого, пров. Молодіжний, пров. На-
бережний, пров. Олександрівський, 
пров. Отамана Зеленого, пров. Пав-
ла Тичини, пров. Петропавлівська, 
пров. Примакова, пров. Прип’ят-
ський, пров. Профспілковий, пров. 
Світличний, пров. Східний, пров. 
Шолохова, пров. Ювілейний.

Дошкільний навчальний за-
клад (ясла-садок) «Світлячок»:

вул. Авіаторів, вул. Броварська, 
вул. Глібова, вул. Євгена Горбатюка, 
вул. Індустріальна, вул. Київський 
Шлях (від № 1 до № 31, від № 2 до 
№ 16), вул. Сергія Камінського, вул. 
Френкеля, ОКПП «Київ», пров. Ае-
родромний, пров. Бабкіна (№4, від 
№6 до №12).

Дошкільний навчальний за-
клад (ясла-садок) «Журавонька»:

вул. Байди-Вишневецького, вул. 
Георгія Тороповського, вул. Дар-
віна, вул. Єсеніна, вул. Запорізька, 
вул. Зоряна, вул. Кринична, вул. 
Миру, вул. Одеська, вул. Павлов-
ського, вул. Панаса Мирного, вул. 
Полтавська, вул. Соборна, вул. Чу-
мацька, пров. Соборний. 

Дошкільний навчальний за-
клад (ясла-садок) «Берегиня»:

вул. Бориспільська, вул. Буді-
вельна, вул. Волошкова, вул. Друж-
би, вул. Залізнична, вул. Миколи 
Березового, вул. Михайлівська, вул. 
Промислова, вул. Скіфська, вул. 
Толстого, вул. Трипільська, пров. 
Богдана Хмельницького, пров. 
Головатого, пров. Дружби, пров. 
Залізничний, пров. Маяковського, 
пров. Назарія Яремчука, пров. То-
лстого, пров. Шкільний.

Дошкільний навчальний за-
клад (дитячий садок) «Віночок»:

вул. Бандуристів, вул. В.Йови, вул. 
Вокзальна, вул. Головатого (від № 
15 до кінця, від № 36 до кінця), вул. 
Дорошенка, вул. Лесі Українки, 
вул. Лютнева (від № 41 до кінця), 
вул. Маяковського, вул. Привок-
зальна, вул. Старовокзальна, вул. 
Тургенєва, вул. Чернігівська, вул. 
Шевченка (від №98 до кінця, від 
№117 до кінця), пров. Привокзаль-
ний, пров. Старовокзальний, пров. 
Тургенєва

Бориспільський заклад до-
шкільної освіти (ясла-садок) 
«Казка»:

вул. Архітектора Городецького, 
вул. Ботанічна (№ 21, 23), вул. Ватуті-
на (від № № 73, 84 до кінця), вул. Во-
лодимира Момота, вул. Дачна, вул. 
Кошового, вул. Леся Курбаса, вул. 
Либідська, вул. Лісова, вул. Максима 
Березовського, вул. Олеся Гончара, 
вул. Польова, № 1, вул. Садова (від 
№ № 57, 34 до кінця), вул. Січнева, 
вул. Чайковського, вул. Чубинсько-
го, вул. Яновського, пров. Ботаніч-
ний, пров. Гаражний, пров. Євгена 
Коновальця, пров. Олеся Гончара, 
пров. Кошового, пров. Леся Курбаса, 
пров. Лісовий, пров. Максима Бере-
зовського, пров. Меблевий, пров. 
Юрія Яновського.

Глибоцький заклад дошкільної 
освіти (ясла-садок) «Колосок»:

с. Глибоке 
с. Городище.

Іванківський заклад дошкіль-
ної освіти (дитячий садок) «Ве-
селка»:

с. Іванків.

Кучаківський заклад дошкіль-
ної освіти (ясла-садок) «Журав-
лик»:

с. Кучаків, с. Артемівка.

Лебединський заклад до-
шкільної освіти (ясла-садок) 
«Лебедик»:

с. Лебедин, с. Сулимівка, с. Мала 
Стариця.

Любарецький заклад дошкіль-
ної освіти (ясла-садок) «Сонечко»:

с. Любарці.

Рогозівський заклад дошкіль-
ної освіти (дитячий садок) «Со-
нечко»:

с. Рогозів, с. Кириївщина.

Сеньківський заклад дошкіль-
ної освіти (ясла-садок) «Малятко»:

с. Сеньківка, с. Андріївка, с. Ве-
лика Стариця, с. Григорівка, с. Го-
робіївка, с. Перегуди.

Ірина КОСТЕНКО

На засіданні одинадцятої сесії 
Бориспільської міської ради VІІІ 
скликання було прийнято рішен-
ня «Про закріплення за закла-
дами дошкільної освіти Бори-
спільської міської територіаль-
ної громади території обслуго-
вування». 

У цьому списку не вдалося знай-
ти село Тарасівка Любарецького ста-

ростинського округу. Заступник на-
чальника управління освіти та науки 
Бориспільської міської ради Катери-
на Шабан визнала, що була допуще-
на помилка, оскільки документ готу-
вався на основі первинної інформа-
ції, отриманої у районі. На наступній 
сесії до прийнятого рішення необ-
хідно буде вносити зміни. 

За інформацією «Вістей», до 
утворення громад школярі і до-

шкільнята Тарасівки відвідува-
ли навчальні заклади села Мир-
не, яке нині належить до іншої те-
риторіальної громади. Без згоди 
батьків їх не мають права перево-
дити до іншого закладу. А от но-
вих прийматимуть відповідно до 
розподілу, затвердженого нині. 
Схоже, діти з маленької Тарасівки 
тепер їздитимуть у дитсадок і на 
навчання до двох різних сіл.

ІНФОРМАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ: РОЗПОДІЛ 
ВУЛИЦЬ БОРИСПОЛЯ ТА СІЛ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ОТГ ЗА 
ДОШКІЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ
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ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ХХХII літні Олімпійські ігри. 

Плавання. Дзюдо
7.05, 11.00, 5.15 ХХХII літні Олімпійські 

ігри. Дзюдо
8.00 ХХХII літні Олімпійські ігри. Дзюдо. 

Велоспорт
10.30, 16.30 Студія Олімпійські ігри
13.30, 18.20, 22.00 ХХХII літні Олімпійські 

ігри
15.15 ХХХII літні Олімпійські ігри. 

Спортивна гімнастика
16.00 ХХХII літні Олімпійські ігри. 

Баскетбол
18.00, 21.00, 0.30 Новини
21.40 Доба Олімпійських ігор
0.00 Д/ф "Світ дикої природи"
1.05 Х/ф "Ярослав Мудрий" 1 с.

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

19.30, 4.35 ТСН

9.25, 10.20, 3.50, 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"
23.00, 2.35 Т/с "Сидоренки-Сидоренки"
0.40 Фантастика "Вулиця монстро, 10"

ІНТЕР.
5.20 Д/п "Святитель Іоанн. Повернення 

додому"
7.00, 14.30, 15.10, 16.05 "Вещдок"
8.00 "Позаочі"
9.00 "Трансляція Божественної Літургії з 

Києво-Печерської Лаври"
11.00 Т/с "Готель "Імперіал" (16+)
12.10 Х/ф "007: Живеш тільки двічі"
17.00 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.30 "Стосується кожного"
20.00, 2.45 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Місце зустрічі змінити не 

можна"

22.25 "Слідство вели... з Леонідом 
Каневським"

0.10 Т/с "Шулер" (16+)
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях
10.30 Агенти справедливості (16+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Біле-чорне" (16+)
23.00 Біле-чорне
23.10, 2.00 Т/с "Час йти, час повертатись" 

(12+)
1.30 Телемагазин
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, 21.25 Дизель-шоу (12+)
11.40, 13.15, 23.00 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.25 Х/ф "Точка обстрілу" (16+)
15.15, 16.15 Х/ф "Перший лицар" (12+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.25, 1.55 Секретний фронт
0.20 Х/ф "Адреналін-2: Висока напруга" 

(18+)
2.40 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 "Kids time"
6.05 "Мультфільм"
6.10 М/с "Том і Джеррі"
7.20 "Орел і решка"
9.20 Т/с "Надприродне" (16+)
12.55 "Аферисти в сітях" (16+)
14.50 Х/ф "Дівчина з Джерсі"
17.00 Т/с "Будиночок на щастя"
19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Кучерява Сью"
23.00 Х/ф "Чоловік за викликом" (16+)
0.55 "Імпрув Live Show" (12+)
2.40 "Вар'яти найкраще" (12+)

2.45 "Служба розшуку дітей"
2.50 "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+)
13.35, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-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, 2.45 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.15 "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+)
0.40 "Легенди бандитського Києва"
1.40 "Реальні злочинці"
3.20 "Речовий доказ"

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 з Андрієм Сайчуком
19.00 "Велика середа"
22.00 "Прямий" контакт"
23.00 "Новини від Христини"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ХХХII літні Олімпійські ігри. Кульова 

стрільба
6.15 ХХХII літні Олімпійські ігри. Стрільба 

з лука
7.25, 11.00 ХХХII літні Олімпійські ігри. 

Бокс
8.00 ХХХII літні Олімпійські ігри. Каное 

слалом, каяки
9.00 ХХХII літні Олімпійські ігри. 

Маунтінбайк, крос-кантрі
10.30, 16.30 Студія Олімпійські ігри
13.00 ХХХII літні Олімпійські ігри. 

Плавання
15.30 ХХХII літні Олімпійські ігри. 

Баскетбол
18.00, 21.00, 0.30 Новини
18.20, 22.00 ХХХII літні Олімпійські ігри
21.40 Доба Олімпійських ігор
0.00 Д/ф "Світ дикої природи"
1.05 Д/ф "Кіноперформанс. Народний 

Малахій!" (12+)

2.00 ХХХII літні Олімпійські ігри. Серфінг. 
Академічне веслування. Плавання

4.35 ХХХII літні Олімпійські ігри. 
Акакдемічне веслування. 
Плавання. Дзюдо

5.40 ХХХII літні Олімпійські ігри. 
Плавання. Дзюдо

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, 3.45, 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, 2.25 Т/с "Сидоренки-Сидоренки"
0.35 Фантастика "Нові мутанти"

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

Каневським"
7.00, 15.00, 16.00 "Вещдок"
8.45 "Позаочі"
9.45 Т/с "Готель "Імперіал" (16+)
13.00 "Молебень на Володимирській гірці 

та Всеукраїнська хресна хода"
17.00 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.25 "Стосується кожного"
20.00, 2.40 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Місце зустрічі змінити не 

можна"
0.45 Т/с "Шулер" (16+)
4.50 "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 "Біле-чорне" (16+)
23.10, 2.00 Т/с "З мене досить" (12+)
1.30 Телемагазин

2.50 Гучна справа
3.35 Реальна містика

ICTV.
4.15 Скарб нації
4.25 Еврика!
4.30 Факти
4.50, 20.25, 1.55 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+)
11.40, 13.15, 23.05 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 16.15 Х/ф "На одного менше" (16+)
16.20 Х/ф "Страшили" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
0.20 Х/ф "Адреналін" (18+)
2.40 Я зняв!

НОВИЙ канал.
6.00, 7.15 "Kids time"
6.05 "Мультфільм"
6.15 М/с "Том і Джеррі"
7.20 "Орел і решка"

9.30 Т/с "Надприродне" (16+)
13.00 "Аферисти в сітях" (16+)
14.55 Х/ф "50 перших поцілунків"
17.00 Т/с "Будиночок на щастя"
19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Великий татко"
23.00 Х/ф "Дружина напрокат" (16+)
1.10 "Імпрув Live Show" (12+)
2.50 "Вар'яти найкраще" (12+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.45 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.30 Т/с "Комісар Рекс"
10.35 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
13.35, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-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"
6.50 "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 "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,  28 липня

UA: ПЕРШИЙ.

6.00 ХХХII літні Олімпійські ігри. 
Плавання

6.40, 18.20, 22.00 ХХХII літні Олімпійські 
ігри

7.55 ХХХII літні Олімпійські ігри. 
Бадмінтон

9.00 ХХХII літні Олімпійські ігри. Стрибки 
в воду

10.00, 5.40 ХХХII літні Олімпійські ігри. 
Кульова стрільба

10.30, 16.30 Студія Олімпійські ігри
11.00 ХХХII літні Олімпійські ігри. Бокс
12.00 ХХХII літні Олімпійські ігри. 

Фехтування. Спортивна 
гімнастика

18.00, 21.00 Новини
21.40 Доба Олімпійських ігор
23.50 Перша шпальта
0.20 ХХХII літні Олімпійські ігри. Тріатлон

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, 3.05 Т/с "Сидоренки-Сидоренки"
0.35 Х/ф "Люди ікс. Апокаліпсис"

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

Каневським"
7.00 "Вещдок"
8.55, 18.00, 3.30 "Стосується кожного"
10.50 Х/ф "Жандарм на відпочинку"
12.50 Х/ф "Жандарм та інопланетяни"

14.35 Х/ф "Жандарм і жандарметки"
16.35 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Місце зустрічі змінити не 

можна"
0.50 Т/с "Шулер" (16+)

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, 23.10 Т/с "Біле-чорне" (16+)
0.10 Велика деолігархізація
1.30 Телемагазин

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

6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.10, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Особливості національної роботи
12.05, 13.15, 3.45 Я зняв!
12.45, 15.45 Факти. День
13.45, 16.10 Х/ф "Останній кіногерой" 

(16+)
16.55 Х/ф "Точка обстрілу" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.10, 21.30 Х/ф "300 спартанців" (16+)
22.55 Х/ф "300 спартанців: Відродження 

імперії" (16+)
0.55 Х/ф "Пункт призначення-4" (18+)
2.25 Х/ф "Пункт призначення-5" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.05 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.10 "Орел і решка"
9.15 Т/с "Надприродне" (16+)
12.40 Х/ф "Білі ціпоньки" (16+)
14.50 Х/ф "Ціпонька" (16+)

17.00 Т/с "Будиночок на щастя"
19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Дівчина з Джерсі"
23.10 Х/ф "Із 13 в 30"
1.10 "Імпрув Live Show" (12+)
2.50 "Служба розшуку дітей"
2.55 "Зона ночі"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.40 Т/с "Комісар Рекс"
10.30 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
13.35, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-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"
5.30 "Таємниці кримінального світу"
6.50 Х/ф "Таємничий острів"
8.40 Х/ф "Полювання за тінню"

10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 2.45 "Свідок"
14.50, 17.00, 3.15 "Випадковий свідок"
17.50 "Таємниці світу"
18.25 "Свідок. Агенти"
23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
0.45 Х/ф "Деяка справедливість" (18+)
3.30 "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, 26 липня

ВІВТОРОК,  27 липня
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ПРОГРАМА

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

Дзюдо
8.00, 9.40 ХХХII літні Олімпійські ігри. 

Каное слалом, каяки
8.45 ХХХII літні Олімпійські ігри. 

Стендова стрільба
10.30, 16.20 Студія Олімпійські ігри
13.50 ХХХII літні Олімпійські ігри. 

Спортивна гімнастика
15.40 ХХХII літні Олімпійські ігри. 

Настільний теніс
18.00, 21.00, 0.30 Новини
18.20, 22.00 ХХХII літні Олімпійські ігри
21.40 Доба Олімпійських ігор
0.00 Д/ф "Світ дикої природи"
1.05 Х/ф "Ярослав Мудрий" 2 с.
2.30 Земля, наближена до неба
2.45 ХХХII літні Олімпійські ігри. 

Академічне веслування
4.30 ХХХII літні Олімпійські ігри. 

Плавання

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 Комедія "Свати"
21.55, 3.10 Т/с "Сидоренки-Сидоренки"
0.35 Фантастика "Штучний розум"

ІНТЕР.
5.25, 22.35 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 14.40, 15.30, 16.10 "Вещдок"
8.55 "Позаочі"
9.50 Т/с "Готель "Імперіал" (16+)
12.00 Х/ф "007: На секретній службі Її 

Величності" (16+)

17.00 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 3.30 "Стосується кожного"
20.00, 2.45 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Місце зустрічі змінити не 

можна"
0.20 Т/с "Шулер" (16+)
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 "Біле-чорне" (16+)
23.10, 2.00 Т/с "Згадати себе" (12+)
1.30 Телемагазин
3.15 Реальна містика

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+)
11.40, 23.05 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 16.15 Х/ф "Чорний дощ" (16+)
16.25 Х/ф "Хижак" 2018 г. (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.25, 2.20 Анти-зомбі
0.20 Х/ф "Шість куль" (18+)
3.05 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 "Kids time"
6.05 "Мультфільм"
6.10 М/с "Том і Джеррі"
7.20 "Орел і решка"
9.20 Т/с "Надприродне" (16+)
13.00 "Аферисти в сітях" (16+)
14.50 Х/ф "Із 13 в 30"
17.00 Т/с "Будиночок на щастя"

19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Все або нічого" (16+)
23.10 Х/ф "Чоловік за викликом 2" (18+)
1.00 Х/ф "Лукас"
2.30 "Вар'яти найкраще" (12+)
2.40 "Служба розшуку дітей"
2.45 "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"
10.25 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
13.30, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
15.55, 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+)
0.45 "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, 4.30 ХХХII літні Олімпійські ігри. 

Плавання
6.10 ХХХII літні Олімпійські ігри. Дзюдо
8.45 ХХХII літні Олімпійські ігри. Стрільба 

з лука
10.30, 16.30 Студія Олімпійські ігри
11.00 ХХХII літні Олімпійські ігри. 

Стрільба з лука. Дзюдо. Легка 
атлетика

13.50, 3.00 ХХХII літні Олімпійські ігри. 
Легка атлетика

15.00, 18.20, 22.00 ХХХII літні Олімпійські 
ігри

15.30 ХХХII літні Олімпійські ігри. Кінний 
спор

18.00, 21.00, 0.30 Новини
21.40 Доба Олімпійських ігор
0.00 Перша шпальта
1.15 Земля, наближена до неба
1.30 ХХХII літні Олімпійські ігри. Тріатлон

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, 5.20 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"
22.25 Комедія "Бумеранг"
0.55 Фантастика "Зіткнення з безоднею"
3.00 Фантастика "Штучний розум"

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

Каневським"
7.00, 14.30, 15.20, 16.05, 0.45 "Вещдок"
8.50 "Позаочі"
9.50 Т/с "Готель "Імперіал" (16+)
12.00 Х/ф "007: Діаманти назавжди" (16+)
17.00 "Вещдок. Особый случай"

18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Фантомас розбушувався"
3.10 "Жди меня. Україна"
4.20 "Мультфільм"
4.35, 5.45 "Орел і Решка. На краю світу"
5.15 "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
10.40 Т/с "Се ля ві" (16+)
14.40, 15.30 Т/с "Сім'я на рік" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
22.00, 23.10, 2.00 Т/с "Втрачені спогади" 

(12+)
1.30 Телемагазин
2.20 Реальна містика

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Служба розшуку дітей
4.25, 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+)
11.40, 0.20, 1.45 "На трьох" (16+)
12.35, 13.15 Х/ф "Страшили" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.30, 16.15 Х/ф "Останній кіногерой" 

(16+)
18.45 Факти. Вечір
23.00 "На трьох-10" (16+)
3.25 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.00 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.05 "Орел і решка"
9.15 "Аферисти в сітях" (16+)
15.00 Х/ф "Шпигун по сусідству"
16.55 Х/ф "Канікули" (16+)
19.00 Х/ф "Каліфорнійський дорожній 

патруль" (16+)
21.05 Х/ф "Пароль "Риба-меч" (16+)

23.10 Х/ф "Кровний батько"
1.00 "Імпрув Live Show" (12+)
1.55 "Вар'яти найкраще" (12+)
2.10 "Служба розшуку дітей"
2.15 "Зона ночі"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.45 Х/ф "Моє улюблене весілля" (12+)
7.25 "Врятуйте нашу родину" (16+)
13.25, 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 "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 "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"
3.20 "Речовий доказ"
3.50 "Правда життя. Професійні байки"

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

UA: ПЕРШИЙ.

6.20 ХХХII літні Олімпійські ігри. 
Вітрильний спорт

7.30 ХХХII літні Олімпійські ігри. Стрибки 
на батуті

9.30 ХХХII літні Олімпійські ігри. Cтрільба 
з лука

10.30, 16.30 Студія Олімпійські ігри
11.00 ХХХII літні Олімпійські ігри. Футбол
13.00 ХХХII літні Олімпійські ігри. Легка 

атлетика
15.55, 18.20, 21.50 ХХХII літні Олімпійські 

ігри
18.00, 21.00, 0.00 Новини
21.30 Доба Олімпійських ігор
0.25 Х/ф "Страчені світанки"
2.10 Д/ф "Світ дикої природи"
2.40 Земля, наближена до неба
3.00 ХХХII літні Олімпійські ігри. Легка 

атлетика. Плавання

КАНАЛ "1+1".
7.00, 5.55 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00, 18.30 "Світ навиворіт"
15.05, 16.05, 17.05 Комедія "Свати"
19.30, 5.10 ТСН
20.15, 2.15 "Вечірній квартал"
21.55, 3.30 "Жіночий квартал"
23.20 "Світське життя. 2021"
0.20 Трилер "Дорогою"

ІНТЕР.
6.40 "Слово Предстоятеля"
6.50 Х/ф "Синьйор Робінзон"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочі"
12.00 Х/ф "В'язень замку Іф"
16.30, 20.30 Х/ф "Д'Артаньян і три 

мушкетери"

20.00, 3.15 "Подробиці"
22.20 Х/ф "Сорочинський ярмарок"
0.00 Т/с "Кров не вода" (16+)
3.45 "Орел і Решка. На краю світу"
4.25 "Мультфільм"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.25, 3.10 Реальна містика
8.50 Т/с "З мене досить" (12+)
12.45 Т/с "Референт" 1, 2 с. (12+)
15.20 Т/с "Референт" (12+)
17.00 Т/с "Після зими" 1, 2 с. (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Після зими" (12+)
23.00 Т/с "Замок на піску" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
4.15 Скарб нації
4.25 Еврика!
4.30 Факти
4.50 Не дай себе обдурити

5.35 Багач - Бідняк. Реаліті-шоу
7.20, 11.25 Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
8.45, 13.00 "На трьох" (16+)
9.50 Дизель-шоу (12+)
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф "300 спартанців" (16+)
16.45 Х/ф "300 спартанців: Відродження 

імперії" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Пограбування по-італійськи"
21.35 Х/ф "Афера Томаса Крауна"
23.45 Х/ф "Чорний дощ" (16+)
2.10 Громадянська оборона
3.45 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00 "Варьяты"
6.15 "Хто проти блондинок?" (12+)
8.05, 10.00 "Kids time"
8.10 М/ф "Кролик Пітер"
10.05 "Орел і решка. Земляни"
11.00 "Орел і решка. Дівчата. Невидане"
12.15 "Орел і решка"
14.10 М/ф "Фердинанд"

16.10 Х/ф "Все або нічого" (16+)
18.40 Х/ф "Ми - Міллери" (16+)
20.55 Х/ф "Змішані" (16+)
23.20 Х/ф "Інший світ" (18+)
1.55 "Імпрув Live Show" (12+)
2.50 "Зона ночі"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.45, 10.55 Т/с "Комісар Рекс"
9.30 "Неймовірна правда про зірок"
13.55, 23.45 "Звана вечеря" (12+)
16.25 "СуперБабуся" (12+)
21.00 "МастерШеф. CELEBRITY" (12+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00 "Легенди бандитської Одеси"
6.55 Т/с "Банкірші"
10.50 "Україна вражає"
12.45 "Випадковий свідок. Навколо світу"
13.55 Т/с "Смерть у раю" (16+)
18.05 "Круті 90-ті"

19.00, 3.05 "Свідок"
19.30 Х/ф "Арсен Люпен" (16+)
22.00 Х/ф "У бігах" (16+)
23.55 Х/ф "Герой" (16+)
1.50 "Таємниці кримінального світу"
3.35 "Випадковий свідок"

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 Спецпроект "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. Легка 

атлетика. Плавання
6.25 ХХХII літні Олімпійські ігри. Теніс
9.00 ХХХII літні Олімпійські ігри. Стрибки 

в воду
10.30, 16.30 Студія Олімпійські ігри
11.00 ХХХII літні Олімпійські ігри. 

Спортивна гімнастика. Легка 
атлетика. Важка атлетика

16.00, 18.20, 21.50 ХХХII літні Олімпійські 
ігри

18.00, 21.00, 0.00 Новини
21.30 Доба Олімпійських ігор
0.25 Х/ф "Українська вендета"
2.10 Д/ф "Світ дикої природи"
2.40 Земля, наближена до неба
3.00 ХХХII літні Олімпійські ігри. Легка 

атлетика. Греко-римська боротьба

КАНАЛ "1+1".
7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45, 3.00 "Світ навиворіт"
18.30 "Світське життя. 2021"
19.30, 5.35 ТСН
20.15 Бойовик "Атака кобри"
22.40 Бойовик "Атака кобри 2"
0.50 Бойовик "Три ікси"

ІНТЕР.
6.05 Х/ф "Корсиканець"
8.00 "уДачний проект"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00, 11.50 "Інше життя"
13.40 "Вещдок. Опережая время"
18.00 Х/ф "Фантомас розбушувався"
20.00 "Подробиці"

20.30 Х/ф "Фантомас проти Скотланд-
Ярду"

22.40 "Концерт Олега Винника "Я не 
втомлюся"

1.00 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50 Сьогодні
6.50, 4.00 Реальна містика
8.50 Т/с "Біле-чорне" (16+)
17.00 Т/с "Алмазна корона" 1, 2 с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Алмазна корона" (12+)
23.00, 2.00 Т/с "Аметистова сережка" 

(12+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
4.30 Скарб нації
4.40 Еврика!
4.55 Факти
5.20 Особливості національної роботи

7.05, 11.00 Багач - Бідняк. Реаліті-шоу
8.05 Анти-зомбі
9.05 Секретний фронт
10.00 Громадянська оборона
12.05, 13.00 Х/ф "Афера Томаса Крауна"
12.45 Факти. День
14.45 Х/ф "Пограбування по-італійськи"
16.55 Х/ф "Шторму назустріч" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Всесвітня війна Z" (16+)
21.35 Х/ф "Той, хто біжить по лезу" (16+)
23.55 Х/ф "Той, хто біжить по лезу 2049" 

(16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00 "Таємний агент" (12+)
7.00, 8.15 "Kids time"
7.05 М/ф "Том і Джеррі: У пошуках 

скарбів"
8.20 Х/ф "Великий татко"
10.15 Х/ф "Шалена п'ятниця"
12.15 Х/ф "Казки на ніч" (16+)
14.15 Х/ф "Ми - Міллери" (16+)

16.30 Х/ф "Змішані" (16+)
19.00 Х/ф "Однокласники" (16+)
21.00 Х/ф "Однокласники 2" (16+)
23.00 "Імпрув Live Show" (12+)
0.55 "Вар'яти" (12+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.00 "Хата на тата" (12+)
12.10 "МастерШеф. CELEBRITY" (12+)
14.55 "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 "Веселі Жабокричі"
6.45 "Слово Предстоятеля"
6.55 "Випадковий свідок. Навколо світу"
9.15 Т/с "Смерть у раю" (16+)
13.30 Х/ф "Арсен Люпен" (16+)
16.00 Х/ф "У бігах" (16+)

17.55 "Легенди карного розшуку"
19.00 Х/ф "Сліди апостолів" (16+)
21.15 Х/ф "Перевертень у погонах" (16+)
22.55 Х/ф "11.6" (16+)
1.05 Х/ф "Герой" (16+)

ПРЯМИЙ.
9.10 "Медексперт"
10.10 "Про особисте"
11.15, 12.15 "Акценти"
13.10 "П'ята колонка"
13.40 "Запорєбрик NEWS"
14.00, 15.30 Концерт
17.15 "Не наша Russia"
18.00 "Анатомія тижня"
20.00 "Прямий доказ"
20.25 "Війна за незалежність"
20.45 "Sound.ЧЕК"
21.00 "Великі новини"
22.00 "Влада хохотала"
22.30 "Щасливий день з політиком"
23.00 "Вата-шоу"

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

ЧЕТВЕР,  29 липня

П'ЯТНИЦЯ,  30 липня

СУБОТА,  31 липня

НЕДІЛЯ,  1 серпня
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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.

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.
Коцюбинського вул., 57,5 кв.м, 2 кімнати, кухня 20 
кв.м, ванна, газове опалення, свердловина, вода 
у будинку, можливе місце для твердопаливного 
котла, 5 соток, держакт, ціна договірна. Тел.: 0 93 
1817991, 0 63 4740538.

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. 

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
097-127-66-05

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

Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿÂèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²ÉÏ²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍÙÅÁ²ÍÜ, 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-к. кв., с. Рогозів,всі умови для проживання, бой-
лер, пральна машинка, індивідуальне опалення, 
3000 грн. Тел.: 0 67 4503318.
1-к.кв., Академічного ліцею р-н, новий будинок, ре-
монт, меблі, техніка, 8000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673, Наталія.
Будинок, Розвилки р-н, 3 кімнати, без умов, 5000 
грн+комунальні. 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
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.

Виробниче підприємство с. Любарці, Бориспіль-
ський район, Київська обл. (продукція із гуми) 
запрошує механіка, зварювальника, слюсаря, ро-
бітника на склад, начальника відділу технічного 
контролю. З/п від 10000грн. Житло. Гнучкий г/р 
(вахта, зміна т.д.) Офіційне оформлення. Тел.: 0 
67 4665747.

Водій кат. «Е» (перевозка зернових, щебню, піску) 
на авто МАН, ЄВРО-5. Відповідальне ставлення до 
техніки, досвід роботи по кат. «Е». Відрядження по 
Україні. З/п 25000-30000грн. Тел.: 0 68 7982189, 0 
63 3601512, Сергій.

Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА» 
запрошує на роботу: кухаря-універсала, ад-
міністратора ресторану, покоївку, працівника 
басейну — банщика, інженера-електрика, ін-
женера-електромонтажника. Тел.: 0 50 3521592. 

Запрошуємо на роботу персонал для приби-Запрошуємо на роботу персонал для приби-
рання на вакансії: оператор підлогомиючої ма-рання на вакансії: оператор підлогомиючої ма-
шини, прибиральники/ці, двірники, з/п від 7000 шини, прибиральники/ці, двірники, з/п від 7000 
до 12000 грн. Тел. 0 67 2338089. 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, ро-
бітників (2 людини) по ремонту та обслуговуванню 
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), адмі-
ністратор Бітрікс24. Оплата праці достойна. Тел.: 0 
66 7318069. 

На роботу у с. Проліски потрібні: столяр, водій, 
постовий. Тел.: 0 50 8349748.

Потрібні універсали-будівельники, різноробочі, водії 
з властним авто. Тел.: 0 68 6848964.

Терміново! Потрібен продавець у продуктовий Терміново! Потрібен продавець у продуктовий 
магазин, гнучкий г/р по домовленості, з/п висо-магазин, гнучкий г/р по домовленості, з/п висо-
ка, м. Бориспіль, вул. Шевченка, 100. Тел.: 0 97 ка, м. Бориспіль, вул. Шевченка, 100. Тел.: 0 97 
1773770, 0 66 3965185, 0 63 2969105.1773770, 0 66 3965185, 0 63 2969105.

ТОВ «Костал Україна» запрошує на роботу: 
операторів складу,економістів із матеріаль-
но-технічного забезпечення (зі знанням англій-
ської мови), організатора зі збуту (зі знанням 
англійської мови).Ми пропонуємо:с табільну з/п 
та преміювання, медичне страхування. Тел.:0 67 
4637244, 0 67 441022, 0 67 8020559. 

ПРОДАМ
ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Холодильник «Мінськ», б/в, ціна договірна. Тел.: 0 
97 3116957

ТВАРИНИ

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

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

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; паль-
то (плащ) чорне — 250 грн, коричневе — 300 
грн, бордове — 400 грн. Тел.: 0 95 1492131.
Асенізаторські послуги, викачування вигріб-
них ям 6 куб.м. Тел.: 0 98 7295604, 0 50 5860909, 
Юрій.

Бригада будівельників виконує абсолютно всі види 
ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бетонно-мон-
тажні, кладочні, оздоблювальні, покрівельні та ін. 
види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 1269208.

Вантажні перевезення, послуги спецтехніки: 
довгоміра, маніпулятора, екскаватора. Тел.: 0 
98 3996710.

Вантажні перевезення: пісок, щебінь, чорно-
зем, відсів, гній. Тел.: 0 98 1200220.

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

Втрачений Державний акт на право власності на 
земельну ділянку, серія ЯЕ №820353, виданий на 
ім'я Крикуна Ігоря Михайловича Щасливською сіль-
ською радою 02.10.2007 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 пра-
вом успадкування майна. Тел.: 0 67 8665792.

ФОП Подгорна Н.О. просить Шма-
тову Н.С., Дяченко Г.Д., власників зе-
мельних ділянок, бути присутніми 
30.07.2021 р. об 11.00 при обмірах зе-
мельної ділянки Ніжнік Ю.Б. за адре-
сою: с. Щасливе, вул. Лісова, 8. У разі 
відсутності суміжних землевласників 
акт встановлення меж вважається по-
годженим. 
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РЕКЛАМА

ОВЕН.  На роботі потрібно ре-
тельно аналізувати події, що від-
буваються, та чинити все, ре-

тельно обмірковуючи. Будуть вдалими 
поїздки й відрядження. 

ТЕЛЕЦЬ.  Ви зможете розпо-
чати реалізовувати свої плани 
і задуми. Але будьте уважні: не-

безпечно як недопрацювати, так і пе-
реробити.

БЛИЗНЮКИ. Намагайтеся 
менше працювати, частіше 
відпочивати, ходити на поба-

чення, дивитися на захід сонця. При 
цьому ви зможете впоратися практич-
но з усіма справами без  особливих зу-
силь.

РАК. Події можуть здатися вам 
повторенням пройденого, але 
не варто застосовувати вже ви-

пробувані рецепти для вирішення про-
блем. Шукайте нові варіанти. Гарний час 
для того, щоб проявляти ініціативу.

ЛЕВ. Не відкладайте справи, то-
му що ви можете з ними чудо-
во впоратися саме зараз. Спри-

ятливо пройде спілкування з важливими 
людьми, у тому числі з начальством.

ДІВА.  Гарний час для побу-
дови планів на майбутнє, во-
ни в подальшому обов'язко-

во здійсняться. Час змінювати свої по-
гляди на життя та позбуватися від ста-
рих стереотипів.

ТЕРЕЗИ. На вас очікує сплеск 
активності в сфері професійної
діяльності та творчих пошуків. 

Усе буде виходити пречудово, не упу-
скайте ініціативу.

СКОРПІОН.  Вам буде потріб-
но навчитися  розслаблюватися 
й одержувати задоволення. Роз-

ставте пріоритети, зрозумійте, що любов 
— це важливо, і нехай весь світ зачекає.

СТРІЛЕЦЬ.  Наявність почут-
тя міри у всьому і добре роз-
винена інтуїція дозволять вам 

вчасно обійти підводні камені. У справах 
шукайте для себе користь і зрозумійте 
необхідні уроки.  Фортуна посміхається 
вам, будьте мудрі.

КОЗЕРІГ.  Вам може бути склад-
но зважитися на стрімкий стрибок 
уперед. Переможіть цей страх, і ви 

відчуєте  упевненість у власних силах.

ВОДОЛІЙ.  Справ у вас бу-
де дуже багато і, щоб упора-
тися з ними й усюди встигну-

ти, вам доведеться гарно попрацювати. 
У вас може з'явитися бажання вирішити 
все одним махом.

РИБИ.   Дивитися на життя по-
трібно максимально прагматич-
но. Намагайтеся завершити всі 
серйозні та невідкладні справи. 

Настав час взяти невелику відпустку та гар-
ненько відпочити. Вдалими будуть подоро-
жі або активний відпочинок на природі.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 26 ЛИПНЯ - 1 СЕРПНЯ

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


