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НОВИНИ КОРОТКО

 � ФОТОФАКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
КОНЦЕПЦІЮ 
РОЗВИТКУ ДЮСШ

 � Згідно з президентським проектом реконструкції 18 
спортивних інтернатів та 100 ДЮСШ з метою забезпечення 
кращої підготовки спортсменів у Київській області цьогоріч 
заплановано приведення до сучасних вимог шести 
комунальних спортивних закладів. Одним із них стала 
Бориспільська ДЮСШ.

Богдан РАК

27 липня в приміщенні Київської 
обласної державної адміністра-
ції за участю представників Офі-
су Президента України та Мініс-
терства молоді та спорту пройшла 
онлайн нарада, на якій представ-
ники спортивних закладів презен-
тували свої концепції розвитку. По 
кожному закладу було запропоно-
вано конкретне бачення щодо роз-
витку окремих видів спорту і, від-
повідно, запропоновано проведен-
ня необхідних робіт по об’єктах для 
забезпечення кращої підготовки 
спортсменів.

Захищалися проекти реконструк-
ції шести спортивних закладів Київ-
щини — двох училищ та чотирьох 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 
а саме: Броварський спортивний 
фаховий коледж, Київський облас-
ний ліцей-інтернат фізичної культу-
ри та спорту, Бориспільська ДЮСШ, 

Броварська ДЮСШ, Київська облас-
на ДЮСШ, Київська обласна спеціа-
лізована ДЮСШ олімпійського ре-
зерву «Промінь» з велоспорту.

Фахівці затвердили розбудову 
Бориспільської ДЮСШ. Згідно кон-
цепції розвитку, до існуючої спорт-
школи планується добудувати три-
поверхову добудову. Вона розта-
шовуватиметься між ДЮСШ та те-
нісними кортами на місці парковки. 
На першому поверсі планують тре-
нажерний зал. Другий поверх за-
ймуть боксери, третій — зал бо-
ротьби. Проект включає не ли-
ше будівельні роботи, але й осна-
щення приміщень усім необхідним 
спортивним спорядженням.

Єдина умова — проект повинен 
бути виготовлений до кінця року, 
за кошти місцевої громади, тоді на-
ступного року він отримає фінансу-
вання і місто зможе розпочати буді-
вельні роботи.

МОБІЛЬНІ БРИГАДИ ЗДІЙСНЮЮТЬ 
ЩЕПЛЕННЯ В СЕЛАХ

«КАЗКА» НЕ ВІДКРИЄТЬСЯ У ВЕРЕСНІ, 
ДІТИ ПІДУТЬ ДО ІНШИХ САДКІВ

Ілона НЕГОДА

За словами заступника міського 
голови Тамари Матяш, що прозву-
чали на понеділковій плановій на-
раді 26 липня, з п’ятниці по неді-
лю включно пункт вакцинації при-
ймав людей із Глибоцького та Куча-
ківського старостинських округів. 
Всього за ці дні провакциновано 
172 людини. 

На цьому тижні міська первин-
ка спільно з Червоним Хрестом бу-
дуть здійснювати виїзну вакцина-
цію біля сільських рад Бориспіль-
ської ОТГ. Щеплення проводити-
меться вакциною Коронавак. Також 
мобільна бригада вакцинуватиме 
представників підприємств із ви-
їздом на місце роботи, якщо бажа-

ючих вакцинуватися буде більше, 
ніж 50 осіб. Таким чином на мину-
лому тижні вже щепили працівни-
ків сільськогосподарського підпри-
ємства ТОВ «Любарецьке». 

Загалом міські центри вакцина-
ції працюють в штатному режимі, 
захворюваність на ковід поки на 
низькому рівні. 

Заступник міського голови Віта-
лій Горкун додав, що під час май-
бутнього карантину ті підприєм-
ства, працівники яких будуть вак-
циновані, зможуть працювати без 
обмежень. Те ж стосується і закла-
дів громадського харчування. Це 
може стати додатковою мотиваці-
єю для заохочення працівників за-
кладів до вакцинації. 

Ілона НЕГОДА, фото автора

Заступник міського голови 
Людмила Бистра на плановій 
нараді 26 липня повідомила, 
що через затримку з відкриттям 
ДНЗ «Казка» (вже відомо, що 1 
вересня заклад не зможе від-
критися) та численні звернення 
батьків, що подали документи 
на зарахування дітей саме до 
цього закладу, діти тимчасово 
будуть влаштовані в інші до-
шкільні заклади. Яку саме кіль-
кість дітей із «Казки» зможуть 
прийняти міські ДНЗ та які, не 
уточнювалося. 

ВОДОВІДВЕДЕННЯ У ДНЗ «КАЗКА» НА ВУЛ. МОМОТА, 46а 
— КАЛЮЖА НЕ ВИСИХАЄ НАВІТЬ У СПЕКУ

Нещодавно управління освіти 
і науки на власній сторінці у ме-
режі Фейсбук повідомило про 
завершення робіт із водовідве-
дення на території ДНЗ «Казка». 
Якість робіт побачив на власні очі 
журналіст «Вістей». 

Жителі будинків, що знахо-
дяться біля будівництва, розпо-

віли, що водовідведення почали 
облаштовувати ще кілька місяців 
тому. Для врізу в міську каналіза-
цію розбивали бетонні плити бі-
ля сміттєвого майданчика. Пізні-
ше і огорожу території, і сміттєві 
баки перенесли ближче до доро-
ги, і місце врізу зараз знаходить-
ся на території ДНЗ. 

Через не суцільну огорожу вид-
но, що велика калюжа на місці зро-
бленого водовідведення не виси-
хає навіть у спеку, застояна вода 
в ній зеленого кольору з плямами 
цвілі. У понеділок калюжу почали 
засипати землею. Чи допоможе це 
водовідведенню та куди потече во-
да, коли садок розпочне роботу?

РЕЄСТРАЦІЮ 
ВІДКРИТО!
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ПЕРСПЕКТИВИ

ПИТАННЯ КАНАЛІЗАЦІЇ ПОКИ БЕЗ ВИРІШЕННЯ
 � Питання каналізаційних стоків у Бориспільській, 

Гірській та Пристоличній громадах досі без вирішення. 
Вже відбулась повторна зустріч фахівців у Київській 
облдержадміністрації, але закінчилась, як і попередня — 
без результату.

Богдан РАК

Головна проблема — кожен ба-
чить вирішення питання по різному. 
Представники Пристоличної грома-
ди більше схиляються до варіанту бу-
дівництва труби на Бортницьку стан-
цію аерації, цю ідею також підтриму-
ють фахівці Київводоканалу. В той же 
час представники Борисполя напо-
лягають на добудові міських очисних 
споруд, адже дивитись необхідно не 
лише на вартість проекту, а й на пер-
спективу його впровадження.

«Труба — це вирішення питан-
ня зараз. Але вона фактично позба-
вить громади можливості розвит-
ку. В неї є запланована потужність, 
і більше вона не пропустить. А що 
робити, коли цю потужність буде 
вичерпано? Прокладати поряд ще 
одну трубу?» — запитують фахівці. 

Очисні споруди, що будувались 
свого часу для міста, мають набага-
то більшу проектну потужність, то-
му можуть стати вирішенням про-
блеми не лише зараз, але й на май-
бутнє. Проте цей варіант не дуже 
подобається представникам КОДА, 
адже це чималі кошти.

«Нам фактично запропонува-
ли наступне: хочете добудовувати 
свої очисні споруди? Беріть кре-
дит та добудовуйте», — розповідає 
заступник міського голови Віталій 
Горкун.

Остаточну крапку в цьому питан-
ні має поставити зустріч Бориспіль-
ського міського голови із головою 
КОДА. Дата поки не визначена, але 
саме від цих перемовин залежить, 
чи з’являться в Борисполі нарешті 
свої очисні споруди.

КАНАЛІЗАЦІЙНІ СТОКИ ЯК ДЖЕРЕЛО ТЕПЛА: РЕАЛЬНІСТЬ ЧИ ФАНТАЗІЇ?
 � Будівництво потужних сучасних очисних споруд на 

Бориспільщині розпочалося у 2011 році. Замовником 
будівництва виступило управління капітального 
будівництва Міністерства регіонального розвитку України, 
на роботи було витрачено 270 млн грн із державного 
бюджету. У 2014 році роботи припинилися, коштів на 
добудову досі немає. «Вісті» намагалися дослідити, чи 
є перспектива реанімувати проект, про який нещодавно 
знову заговорили?

Ірина КОСТЕНКО

Як «поховати» 
270 мільйонів

Очисні споруди, які з 2011 ро-
ку зводилися на землях Бориспо-
ля, займають ділянку 30 соток. 
Сьогодні водоканалізаційні сто-
ки відводяться на мулові поля, що 
займають 65 гектарів. З 2014 ро-
ку будівля, на яку витрачено 270 
млн грн, стоїть як нагадування про 
безгосподарність. Місто Бориспіль 
у цій ситуації було тільки стороннім 
спостерігачем.  

Хід будівництва і пов’язані з 
ним проблеми неодноразово 
озвучувалися у засобах масової 
інформації. Два роки тому «Вісті» 
стали одним із учасників виїзду 
на об’єкт представницької деле-
гації на чолі з тодішнім міським 
головою Анатолієм Федорчуком. 
Директор КП ВКГ «Бориспільво-
доканал» Олександр Гануш тоді 
коментував присутнім, що робо-
ти зупинилися, коли було завер-
шено будівництво головної кана-
лізаційної станції і тіла очисних 
— так званого круглого типу, ку-
ди мали сходитися стоки з Бори-
споля і району (села Мартусівка, 
Гора, Велика і Мала Олександрів-
ка). На об’єкт уже почали звозити 
дороговартісне обладнання, ко-
ли в 2014 році фінансування зу-
пинилося. 

Нині спорудами ніхто не цікавить-
ся, все вивезли. Вкрали дорогі елек-
тродвигуни. Об’єкт законсервова-
ний на невизначений термін. 

Варіанти є, 
немає згоди

За словами керівника Бори-
спільводоканалу Олександра Гану-
ша, свого часу наріжним каменем 
стали шляхи скиду очищених вод. 
Міськими комунальниками було за-
пропоновано шість варіантів від-
ведення очищеної води та її ски-
ду, але вони були заблоковані че-
рез маніпуляції окремих політиків. 
Пропонувалися оптимальні варіан-
ти, при яких населені пункти та їхні 
ресурси не зазнали б шкоди, про-
те селяни виходили на пікети, сіль-
ради були проти. У результаті кіль-
карічної бездіяльності загроза під-
топлення міста й території району 
наростає. 

Сьогодні до проблеми цивілізо-
ваної утилізації каналізаційних сто-
ків вчергове повернулися, вже на 
обласному рівні. КОДА пропонує 
втілення одного з двох варіантів: 
добудову Бориспільських очисних 
споруд або будівництво траси для 
спрямування стоків до Бортницької 
станції аерації. Станом на сьогодні 
грошей на жоден з проектів поки 
не обіцяють. Якщо думати на пер-
спективу, перевага мала б відда-

ватися добудові власних очисних. 
Бориспіль росте, розбудовуються 
навколишні села, і труба до Борти-
ницької станції аерації, яку область 
пропонує Бориспільській громаді 
прокладати за власний кошт, дуже 
швидко стане неспроможною про-
пускати зростаючі об’єми стоків.

Перетворити воду 
на біопаливо?

Якщо питання вирішиться на ко-
ристь добудови очисних споруд, 
знову постане питання відведення 
очищених вод. Минулого року на 
нарадах у міського голови фахівця-
ми неодноразово пропонувалася 
оригінальна альтернатива — виса-
дження на полях фільтрації Міскан-
туса гігантського (Miscánthus 
giganteus), рослини, що в період 
вегетації потребує великої кілько-
сті вологи, а після висихання восе-

ни може використовуватися як па-
ливо для твердопаливних котлів. 

Вирощування Міскантусу гігант-
ського як сировини для вироб-
ництва біопалива вважається од-
ним із найменш витратних. В про-
цесі вегетації ця рослина потребує 
близько 700 мм опадів. Його потре-
ба у воді набагато вища, ніж наяв-
ні обсяги середньорічних опадів в 
Україні. За сприятливих погодних 
умов Міскантус гігантський може 
давати понад 20 тонн з гектара су-
хої речовини. А у нас є 65 гектарів 
мулових полів. Крім того, ця багато-
річна рослина є невибагливою до 
ґрунтових умов та може рости на 
одному місці до 25 років. Науковці 
стверджують, що за рахунок висо-
кої врожайності сухої біомаси, ви-
сокої теплотворної здатності, низь-
кої природної вологості стебел на 
час збирання міскантус є однією з 
найефективніших рослин для ви-
робництва біопалива, порівняно з 
іншими культурами. 

Навряд чи можна покладатися 
на вирощування біопалива, як на 
єдину можливість «прилаштувати» 
очищені води. У будь-якому випад-
ку потрібен буде й інший шлях во-
довідведення. 
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СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ

ДІТЯМ ІЗ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ РОДИН 
ВИДІЛЯТЬ ДОПОМОГУ ПЕРЕД 1 ВЕРЕСНЯ

В Україні дітям із багатодітних 
малозабезпечених родин до 1 
вересня виділять по 2 тисячі гри-
вень на підготовку до навчання. 

Про це 27 липня під час брифін-
гу розповів Сергій Нікіфоров, прес-
секретар Президента Зеленського. 

«За ініціативою Володимира Зе-
ленського уряд зараз готує поста-
нову до 1 вересня про виділення 
допомоги малозабезпеченим ба-
гатодітним родинам. Зрозуміло, що 
таким сім'ям найскладніше готува-
ти дітей до 1 вересня. І щоб полег-

шити їм підготовку до навчання, 
уряд готовий виділити їм допомо-
гу — по 2 тисячі гривень на дитину. 
Наші міністерства порахували, що 
отримувачів такої допомоги — са-
ме дітей, а не родин — є до 150 ти-
сяч. А тому для цього передбачили 
близько 300 мільйонів гривень. По-
станова зараз проходить останнє 
узгодження та приготування, але 
вона має з'явитись дуже швидко, 
щоб до вересня гроші встигли ви-
тратити на підготовку дітей», — за-
значив Нікіфоров. 

ПЕНСІОНЕРИ ВІКОМ ВІД 75 РОКІВ 
ОТРИМУВАТИМУТЬ АДРЕСНІ ВИПЛАТИ

Із жовтня цього року адресні 
виплати одержуватимуть пенсі-
онери віком від 75 років. Про це 
повідомила Міністр соціальної 
політики України Марина Лазеб-
на під час свого виступу на Всеу-
країнському форумі «Україна 30. 
Трудові ресурси».

«Ще у грудні 2019 року Президент 
Володимир Зеленський пообіцяв 
поступове збільшення пенсій для 
людей похилого віку — від самих 
літніх до більш «молодших». Ініціа-
тива Президента щодо підвищення 
соціальних гарантій для пенсіонерів 
буде продовжена. З жовтня цього 
року адресні виплати одержувати-

муть пенсіонери віком від 75 років», 
— сказала Марина Лазебна. 

За її словами, Мінсоцполітики за-
раз працює над тим, щоб включити 
до президентської програми під-
тримки людей похилого віку осіб 
віком від 70 років. 

Міністр відзначила, що Уряд і 
надалі буде сприяти підвищенню 
стандартів соціального захисту лю-
дей, які мають тривалий страховий 
стаж роботи.

Марина Лазебна також розпові-
ла про плани щодо забезпечення 
гарантованим рівнем доходів тих 
літніх людей, які не охоплюються 
програмою пенсійного страхуван-

ня. За її словами, до цієї ініціати-
ви схвально ставляться як експер-
ти Міжнародної організації праці 
(МОП), так і представництво Світо-
вого банку, за підтримки якого ре-
алізується проект «Модернізація 
системи соціальної підтримки на-
селення України». 

Нагадаємо, що з початку минуло-
го року за дорученням Президен-
та Уряд встановив порядок випла-
ти від держави щомісячної адрес-
ної соціальної допомоги пенсіоне-
рам, яким виповнилося 80 та більше 
років.

Джерело: Агентство стратегіч-
них рішень  ShiStrategies 

ГРОМАДАМ ДАДУТЬ ПО 2 млн грн 
НА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Уряд спростив умови участі те-
риторіальних громад у пілотно-
му проекті «Розвиток соціаль-
них послуг». Кожна громада, яка 
візьме участь у проекті, отримає 
від держави до 2 млн грн на рік 
на розвиток соціальних послуг. 
Відповідна постанова прийнята 
21 липня 2021 р. на засіданні Ка-
бінету Міністрів України.

У 2020 році коштами з держав-
ного бюджету, передбаченими на 
цей пілотний проект, через недо-
статній розвиток соціальної інф-
раструктури не змогла скори-
статися жодна громада. Проа-
налізувавши ситуацію, Міністер-
ство соціальної політики України 
спростило умови участі у пілот-
ному проекті. Тепер на держав-
ну допомогу може претендува-
ти кожна територіальна громада, 
у якій працює хоча б один фахі-
вець із соціальної роботи. Також 
передбачається можливість уча-
сті у проекті надавачів соціальних 
послуг державного, комунально-
го та недержавного секторів.

«Ключові соціальні послуги ма-

ють бути доступні людині за місцем 
її проживання — у територіальній 
громаді. Ми розуміємо, що на міс-
цевому рівні не вистачає кваліфіко-
ваних спеціалістів та ресурсів для 
створення якісних соціальних по-
слуг, тому спростили умови участі у 
конкурсі, щоб кожна територіальна 
громада мала можливість отрима-
ти державну допомогу на розвиток 
соціальних послуг», — зазначила 
Міністр соціальної політики Укра-
їни Марина Лазебна.

Громади, які візьмуть участь у пі-
лотному проекті, отримають фінан-
сування на запровадження ключо-
вих соціальних послуг: денного до-
гляду для дітей з інвалідністю, осіб 
з інвалідністю та людей похилого 
віку; супроводу під час інклюзив-
ного навчання; соціального супро-
воду при працевлаштуванні та під 
час роботи; тимчасового відпочин-
ку для батьків або опікунів, які до-
глядають за дітьми з інвалідністю; 
підтриманого проживання; стаціо-
нарного догляду.

Джерело: Міністерство соціаль-
ної політики України

ВИКОНКОМ ПРИЙНЯВ РІШЕННЯ 
ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ

27 квітня на засіданні виконавчо-
го комітету проголосували за під-
вищення тарифів на міські автобу-
сні перевезення. Таким чином, вар-
тість проїзду в місті зросте з 6 до 10 
грн. Перехід відбуватиметься по-
ступово: до вересня проїзд буде по 
8 грн, а після — 10 грн. При цьому 
всі рейси виконуватимуться в пов-
ному обсязі. У навчальний час шко-
лярі, показавши учнівський квиток, 
їздитимуть зі знижкою 50%.

Рішення виконавчого комітету 

набере чинності після публікації 
у друкованих засобах масової ін-
формації.

Ініціатори підняття тарифів за-
значають, що востаннє тарифи на 
перевезення переглядалися 4 ро-
ки тому. За цей час збільшилася мі-
німальна заробітна плата, вартість 
послуг, запчастин та пального. Пе-
ревізники неодноразово зазнача-
ли, що тариф у 6 грн економічно 
невигідний для здійснення марш-
рутних перевезень. У зв’язку з цим 

маршрути, закриті під час каран-
тинних обмежень, так і не віднови-
ли свою роботу. Прийняте рішен-
ня про підвищення тарифів дозво-
лить відновити раніше закриті міс-
цеві маршрути. 

Крім рішення про підняття тари-
фів, був затверджений склад комісії 
з регулювання автобусних переве-
зень. Її члени будуть контролюва-
ти виконання умов договору, якість 
послуг та розглядатимуть скарги 
від населення. 

НОВИНИ З ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ З ХОКЕЮ 
НА ТРАВІ: ЖІНОЧА ЗБІРНА УКРАЇНИ U-18 
ПОСІЛА ПЕРШЕ МІСЦЕ

У складі національної збірної виступали сім вихованок Бориспіль-
ської ДЮСШ. 

Наші дівчата перемогли команду Хорватії, з рахунком 4:1 у заключ-
ному матчі чемпіонату Європи. Жіноча збірна України U-18 здобула 
перемоги у всіх трьох іграх й посіла першу сходинку турнірної табли-
ці на чемпіонаті Європи серед команд до 18 років.

Вітаємо команду та бажаємо нових перемог.
Джерело: Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
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БЛАГОУСТРІЙ

МІСЬКИЙ ПАРК 
ВТРАТИТЬ ЩЕ 19 ДЕРЕВ

 � На засіданні виконавчого комітету 27 липня були 
прийняті рішення про видалення зелених насаджень на 
низці вулиць Борисполя, в тому числі і в міському парку 
культури і відпочинку.

Богдан РАК, фото автора 

Загалом по місту будуть видале-
ні більш ніж 50 дерев на наступних 
вулицях: вул. Київський Шлях, вул. 
Володимира Момота, вул. Голова-
того, вул. Привокзальна, вул. Геро-
їв Небесної Сотні, вул. Покровська, 
вул. 1-го Травня.

Дев’ятнадцять із них знаходять-
ся в парку культури та відпочинку: 
одна біла акація, чотири блакитні 
ялини біля меморіалу загиблим у 
Другій світовій війні, одинадцять 

в’язів вздовж вулиці 1-го Травня, 
два каштани та один клен. За сло-
вами комунальників, всі ці дере-
ва аварійні. 

«Ми виїжджали з комісією, огля-
дали їх, також запрошували фахів-
ця. Всі ці дерева або вже сухі, або 
всихають. За словами фахівця, во-
ни хворі, тому необхідно їх вида-
лити, аби вони не заражали здо-
рові дерева. Ми розуміємо, що це 
чимало дерев, але в нас немає ін-
шого виходу», — зазначив в.о. ди-

ректора КП «ВУКГ» Микола Кор-
ніяка.

Чи будуть висаджуватися на їх 
місце нові дерева — поки невідо-
мо. Незважаючи на те, що міська 
адміністрація планує на осінь акцію 
з висаження дерев по місту, парк 
вона може обійти. Причина про-
ста — наступного року планується 
реконструкція парку культури та 
відпочинку, тому висаджувати сад-
жанці перед її початком — не най-
краща ідея.

«АЛЕЮ ПЕНЬКІВ» БІЛЯ ОЗЕРА ГУЛЬКІВКА ПОПОВНИЛА «АЛЕЯ СУХОСТОЮ»
Ілона НЕГОДА, фото автора 

Кожного разу під час обговорен-
ня чергового видалення зелених 
насаджень представники міської 
влади виправдовуються на закиди 
опонентів, стверджуючи, що у мі-
сті висаджується набагато більше 
дерев, ніж вирубується. Особливо 
«щедрою» на дерева виявилася ос-
тання передвиборна кампанія — 
тільки лінивий не сфотографував-
ся біля щойно посадженого дере-
ва та не виклав пост про це у соці-
альну мережу. Здебільшого дерева 
висаджували біля міських озер для 
озеленення прилеглої до них тери-
торії. Гарну традицію продовжили 
після виборів новий міський очіль-
ник та його команда. 

Так, на початку квітня біля озе-
ра Гульківка, що на вул. Польова, 
керівництво міста разом із акти-
вістами висадили алею сакур із 25 
дерев. Повідомлялося, що за кіль-
ка тижнів по інший бік вулиці ви-

садять сосни, ялини та декоратив-
ні кущі. 

Через кілька днів крупноміри 
декоративної акації висадили біля 
Будинку культури на вул. Овраш-
ка. Роботи виконували представ-
ники дільниці зеленого госпо-
дарства ВУКГ. На критику містян 
та сумніви щодо того, що такі ве-
ликі дерева зможуть прижитися, 
комунальники на камеру з упев-
неністю відповідали: обов’язково 
приживуться. 

На жаль, із 25 сакур на Гульківці 
умовно живими залишилися ли-
ше дві, інші всохли. Вони органіч-
но доповнили композицію із пень-
ків, що залишилися після видален-
ня розкішних верб під час «окуль-
турення» приозерної території. 

Щодо акацій біля БК, то вони теж 
всохли та нещодавно були видале-
ні комунальниками, залишивши на 
згадку після людської недбалості 
лише кілки. 

 � ДО ТЕМИ

ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ ДІАНУ
Діагноз: спинально-м'язова атрофія 
1 типу (СМА 1)

2-місячна дівчинка потребує лікування на 
суму понад 2 000 000$

Дитина втрачає здоров'я та сили кожного дня. 
Часу обмаль.

Приєднуйтесь! Допоможіть!
Разом у нас все вийде!

Приват
4149 4393 1154 1563 грн 
мама Катерина Соляник

Моно 
5375 4141 2331 2182 грн

тато Олександр Бекін 

КАРТКИ
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ЗЕМЛЯ

Депутати Пристоличної ОТГ 
від фракції «Батьківщина» 
відкрили гарячу лінію! 

Мешканці громади можуть 
звертатися з питаннями, 
які їх турбують, на лінію 
парторганізації ОТГ. 

Зокрема, консультують 
із питань землі, тарифів, 
рейдерства, зловживання 
владою або службовим 
становищем тощо.

Звертайтеся за номером: 
0 800 50 09 82 
(9:00 – 18:00)

ПІВТОРИ СОТНІ ОДИНИЦЬ ТЕХНІКИ І НЕ ТІЛЬКИ НА ОДНОМУ ПОЛІ ПІД БОРИСПОЛЕМ
 � «УКАБ Агротехнології. ЦЕНТР» — це виставка, яка 

зібрала біля Борисполя аграріїв та всіх причетних до 
виробництва і переробки сільгосппродукції.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Наймасштабніша польова подія 
літа — виставка техніки та продук-
ції, причетної до сільськогосподар-
ського виробництва — відбулася 
28 липня на потужностях агрохол-
дингу «Агрорегіон» у селі Вели-
ка Олександрівка Бориспільсько-
го району Київської області. Орга-
нізаторами  виступили асоціація 
«Український клуб аграрного біз-
несу» (УКАБ) спільно з агенцією 
UCABevent.

Виставкову зону на полі біля ок-
ружної дороги, з наметами і вели-
кою кількістю сільськогосподар-
ської техніки, було видно здалеку. 
На цьому полі нещодавно зібрали 
зернові, під ногами ще золотилась 
стерня. Навколо зеленіла кукурудза 
і золотилися соняхи — це демон-
страційні ділянки різних брендів, які 
обіцяли багатий урожай.  

Однодумців, закоханих у землю, 
збирали тематичні майстер-класи 
та семінари, корисним став обмін 
досвідом під час особистого спілку-
вання з виробниками, агрономами, 
інженерами, науковцями. 

На виставці більше 100 компаній 
представляли свої новинки у ста-
тичній композиції. Понад 40 агре-
гатів від топових вітчизняних та за-
кордонних виробників проходили 
демонстраційні випробування на 
полі площею 50 га. 

В урочистостях з нагоди офіцій-
ного відкриття заходу взяли участь 
перший заступник Міністра аграр-
ної політики і продовольства Укра-
їни Тарас Висоцький, операційний 
директор Групи компаній «Агро-Ре-
гіон» Володимир Кравцов, прези-
дент УКАБ, Генеральний директор 
Індустріальної Молочної Компа-
нії  (ІМК) Алекс Ліссітса.  У рамках 
пленарної частини велося обгово-
рення новинок техніки та іннова-
ційних підходів у сільгоспвиробни-
цтві, учасників і гостей порадували 
розіграшем цінних призів. 

Особливу увагу учасників захо-
ду привернули демонстраційні по-
кази в польових умовах. Тестували 
зернозбиральні комбайни, сівал-
ки та посівні комплекси, глибоко-
розпушувачі, плуги, дискові боро-
ни та іншу техніку. Роботу кожної 
одиниці техніки оцінювала група 
профільних спеціалістів різних на-
прямків. 

Оригінальною родзинкою заходу був стенд, на якому свої вироби 
представив бренд «ОЗИМІ». Троє студенток Національного університе-
ту біоресурсів і природокористування України виготовили футболки і 
сумки з принтами, на яких вишито сюжети, що демонструють: агро — 
це круто, агро — це те, що спонукає творити і розвиватися, те, чим ми 
маємо пишатися. • У сільському господарстві активно використовують дрони.
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИ-
ЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТА 
ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІ-
ТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ 
ОЦІНКУ

Відповідно до частини 3 статті 11 
Закону України «Про стратегічну 
екологічну оцінку» звітом про стра-
тегічну екологічну оцінку для про-
ектів містобудівної документації є 
розділ  «Охорона навколишнього 
природного середовища». 

ПОВНА НАЗВА ДОКУМЕНТА ДЕР-
ЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ: 

Внесення змін до містобудівної 
документації – детального плану 
території, обмеженої вулицями 
Привокзальна, Головатого та Карла 
Маркса у м. Бориспіль Київської об-
ласті (далі - ДПТ). 

ОРГАН, ЩО ПРИЙМАТИМЕ РІШЕН-
НЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДОКУМЕНТА 
ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ: Бори-

спільська міська рада
ПРОЦЕДУРА ГРОМАДСЬКОГО ОБ-

ГОВОРЕННЯ ДАТА ПОЧАТКУ ТА СТРО-
КИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ: відпо-
відно до статті 12 Закону України 
«Про стратегічну екологічну оцінку» 
та Порядку проведення громадських 
слухань щодо врахування громад-
ських інтересів під час розроблення 
проектів містобудівної документації 
на місцевому рівні, затвердженому 
постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 25 травня 2011 року № 555, 
громадське обговорення ДПТ що 
вміщує звіт зі стратегічної екологіч-
ної оцінки розпочато з дня їх опри-
люднення, а саме з 30 липня 2021 
року на сайті Бориспільської міської 
ради (https://borispol-rada.gov.ua/) та 
триватиме до 29 серпня 2021 року 
(включно).

СПОСОБИ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ  
Громадськість в межах строку гро-

мадського обговорення має право 
подати в письмовій формі зауважен-
ня та пропозиції до звіту із страте-
гічної екологічної оцінки та проекту 
документу державного планування. 
Усі зауваження і пропозиції до про-
екту документа державного плану-
вання та звіту про стратегічну еко-
логічну оцінку, одержані протягом 
встановленого строку, підлягають 
обов’язковому розгляду замовни-
ком. За результатами розгляду за-
мовник враховує одержані заува-
ження або вмотивовано їх відхиляє.

ДАТА, ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 
ЗАПЛАНОВАНИХ ГРОМАДСЬКИХ 
СЛУХАНЬ 

12.08.2021 о 10-00 годині в при-
міщенні Управління містобудування 
та архітектури Бориспільської місь-
кої ради  (Україна, 08301, Київська 
обл., місто Бориспіль, вул. Київський 
шлях, будинок 73).

Ознайомитися з проектом ДПТ 
що вміщує звіт зі стратегічної еко-
логічної оцінки та отримати додат-
кову інформацію можна за адресою: 
Україна, 08301, Київська обл., місто 
Бориспіль,                      вул. Київський 
шлях, будинок 73. Телефон для дові-
док (04595) 6-12-23

ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ 
ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ЙОГО 
ПОШТОВА ТА ЕЛЕКТРОННА АДРЕСИ 
ТА СТРОКИ ПОДАННЯ ЗАУВАЖЕНЬ І 
ПРОПОЗИЦІЙ      

Зауваження і пропозиції до Звіту 
із стратегічної екологічної оцінки, 
проекту Стратегії розвитку території 
подаються до: до Управління місто-
будування та архітектури Бориспіль-
ської міської ради.

Адреса: Україна, 08301, Київська 
обл., місто Бориспіль, вул. Київський 
шлях, будинок 73.

Тел: (04595) 6-12-23

Електронна поштова скринька: 
borarhitect@i.ua

Відповідальна особа: заступник 
начальника управління Костюченко 
Світлана Іванівна.

Пропозиції та зауваження, подані 
після встановленого строку, не роз-
глядаються 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ НАЯВНОЇ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, У ТОМУ 
ЧИСЛІ ПОВ’ЯЗАНОЇ ЗІ ЗДОРОВ’ЯМ 
НАСЕЛЕННЯ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ДОКУ-
МЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Адреса: Україна, 08301, Київська 
обл., місто Бориспіль, вул. Київський 
шлях,

будинок 73.
Тел: (04595) 6-12-2
Необхідність проведення тран-

скордонних консультацій щодо 
проекту документа державного 
планування відсутня. 



I-VISTI.COM8 | 
  |  №30 [1086], 30 ЛИПНЯ 2021

ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 18.20, 22.00, 0.30 ХХХII літні 

Олімпійські ігри
10.30, 16.30 Студія Олімпійські ігри
11.00 ХХII літні Олімпійські ігри
18.00, 21.00 Новини
21.40 Доба Олімпійських ігор
0.00 Д/ф "Світ дикої природи"

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, 4.45 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.05 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.00 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.18 "Проспорт"
20.20 Комедія "100 тисяч хвилин разом"
22.20, 2.00 Т/с "Сидоренки-Сидоренки -2"
0.05 Фантастика "Вулиця монстро, 10"

ІНТЕР.
5.25, 22.25 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
9.50 Т/с "Дамське щастя" (12+)
12.25 Х/ф "007: Людина із золотим 

пістолетом"
15.00, 15.50, 2.05 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 3.15 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Д'Артаньян і три мушкетери"
0.15 Х/ф "Людина-амфібія"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зоряний шлях
10.30 Агенти справедливості (16+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Біле-чорне" (16+)
23.10, 2.00 Т/с "Референт" (12+)

ICTV.
4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.15 Служба розшуку дітей
4.20 Факти
4.40 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10, 21.25 Дизель-шоу (12+)
11.40, 13.15, 22.55 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.20 Т/с "Пес" (16+)
16.25 Х/ф "Малавіта" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20, 1.45 Секретний фронт
0.00 Х/ф "Від сутінків до світанку-2: 

Криваві гроші Техасу" (18+)
2.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
5.00, 4.50 "Абзац!"
6.00, 7.50 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.55 "Орел і решка"
10.05 Т/с "Надприродне" (16+)
12.45 "Аферисти в сітях" (16+)

14.50 Х/ф "Шалена п'ятниця"
16.50 Т/с "Будиночок на щастя"
19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Привид в обладунках" (12+)
23.05 Х/ф "Залізне небо: Нове пришестя" 

(16+)
0.50 "Вар'яти" (12+)
2.50 "Служба розшуку дітей"
2.55, 3.00 "Зона ночі"

СТБ.
5.25 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.15 Т/с "Комісар Рекс"
10.05 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
13.10, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.40, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "Супербабуся" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Я все тобі доведу" (16+)
1.20 "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"
3.25 "Речовий доказ"
3.55 "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 
"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, 11.00, 18.20, 22.00, 0.30 ХХХII літні 

Олімпійські ігри
10.30, 16.30 Студія Олімпійські ігри
18.00, 21.00 Новини
21.40 Доба Олімпійських ігор
0.00 Д/ф "Світ дикої природи"

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, 4.45 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.05 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.00 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.18 "Проспорт"
20.20 Комедія "100 тисяч хвилин разом"
22.20, 2.10 Т/с "Сидоренки-Сидоренки -2"
0.05 Бойовик "Атака кобри 2"
3.30, 5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.25, 22.55 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
9.50 Т/с "Дамське щастя" (12+)
12.25 Х/ф "007: Живи та дай померти 

іншим" (16+)
15.00, 15.45, 2.45 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 3.20 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Д'Артаньян і три мушкетери"
0.45 Х/ф "В'язень замку Іф"
4.50 М/ф
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 Зоряний 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 "Втрачені спогади" (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, 20.20, 2.05 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10, 21.25 Дизель-шоу (12+)
11.40, 13.15, 22.55 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.35, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
16.40 Х/ф "Дикий, дикий Вест" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
0.00 Х/ф "Від сутінків до світанку" (18+)
2.50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
5.00 "Абзац!"
6.00, 7.40 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.45 "Орел і решка"
9.55 Т/с "Надприродне" (16+)
12.35 "Аферисти в сітях" (16+)
14.35 Х/ф "Кучерявка Сью"
16.50 Т/с "Будиночок на щастя"
19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Напролом" (16+)
23.00 Х/ф "Пастка" (16+)
1.00 "Вар'яти" (12+)
2.45 "Зона ночі"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.30 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.20 Т/с "Комісар Рекс"
10.20 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
13.20, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.45, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "Супербабуся" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Я все тобі доведу" (16+)
1.20 "Детектор брехні" (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.20 "Таємниці світу"
6.55 "Свідок. Агенти"
7.55, 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"
2.55 "Речовий доказ"
3.45 "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,  4 серпня

UA: ПЕРШИЙ.

6.00, 11.00, 18.20, 22.00, 3.00 ХХХII літні 
Олімпійські ігри

10.30, 16.30 Студія Олімпійські ігри
18.00, 21.00, 0.30 Новини
21.40 Доба Олімпійських ігор
0.00 Перша шпальта
1.05 Х/ф "Тіні забутих предків"

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 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.05 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.00 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.18 "Проспорт"
20.20 Комедія "100 тисяч хвилин разом"

22.20, 2.20 Т/с "Сидоренки-Сидоренки -2"
0.05 Бойовик "Атака кобри"
3.40, 5.30 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.

6.05, 22.45 "Слідство вели... з Леонідом 
Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.05, 18.00, 19.00, 3.15 "Стосується 

кожного"
12.25 Х/ф "Великий переполох"
14.10 Х/ф "Фантомас проти Скотланд-

Ярду"
16.05 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Д'Артаньян і три мушкетери"
0.30 Х/ф "В'язень замку Іф"
2.40 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зоряний шлях
10.30 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
3.30 Реальна містика

ICTV.

4.30 Скарб нації
4.40 Еврика!
4.45 Служба розшуку дітей
4.50, 0.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.10, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Х/ф "Ультрафіолет" (16+)

11.55, 13.15 Х/ф "Той, хто біжить по лезу" 
(16+)

12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.15 Х/ф "Той, хто біжить по лезу 

2049" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.05, 21.25 Х/ф "Анаконда" (16+)
22.15 Х/ф "Анаконда-2: Полювання на 

прокляту орхідею" (16+)
1.20 Секретний фронт
2.05 Анти-зомбі
2.50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.

6.00, 7.15 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20 "Орел і решка"
9.30 Т/с "Надприродне" (16+)
12.55 Х/ф "Однокласники" (16+)
14.55 Х/ф "Однокласники 2" (16+)
16.55 Т/с "Будиночок на щастя"
19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Повстання" (16+)

22.50 Х/ф "Окупація" (16+)
1.10 "Вар'яти" (12+)
2.55 "Служба розшуку дітей"
3.00 "Зона ночі"

СТБ.

5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.35 Т/с "Комісар Рекс"
10.20 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
13.15, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.40, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "Супербабуся" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Я все тобі доведу" (16+)
1.25 "Детектор брехні" (16+)

НТН.

5.00 "Top Shop"
5.15 "Таємниці кримінального світу"
6.40 Х/ф "Сліди апостолів" (16+)
8.55 Х/ф "Перевертень у погонах" (16+)
10.35, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)

12.30, 16.30, 19.00, 2.50 "Свідок"
14.50, 17.00 "Випадковий свідок"
17.50 "Таємниці світу"
18.20 "Свідок. Агенти"
23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
0.45 Х/ф "11.6" (16+)
3.20 "Речовий доказ"
4.25 "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, 2 серпня

ВІВТОРОК,  3 серпня
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ПРОГРАМА

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 11.00, 18.20, 22.00 ХХХII літні 

Олімпійські ігри
10.30, 16.30 Студія Олімпійські ігри
18.00, 21.00 Новини
21.40 Доба Олімпійських ігор

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

19.30, 4.40 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.05 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.00 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.18 "Проспорт"
20.20 Комедія "100 тисяч хвилин разом"
22.20, 1.55 Т/с "Сидоренки-Сидоренки -2"
0.05 Трилер "Тихе місце"
3.15, 5.30 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.25, 22.45 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
9.50 Т/с "Дамське щастя" (12+)
12.25 Х/ф "007: Шпигун, який кохав мене"
15.00, 15.50, 2.20 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 3.30 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
0.30 Х/ф "Балада про доблесного лицаря 

Айвенго"
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 Зоряний 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 "Замок на піску" (12+)
1.30 Телемагазин
3.15 Реальна містика

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Факти
4.50 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10, 21.25 Дизель-шоу (12+)
11.40, 13.15, 22.55 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.25 Т/с "Пес" (16+)
16.35 Х/ф "Грошовий поїзд" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20, 1.50 Анти-зомбі

0.00 Х/ф "Від сутінків до світанку-3: 
Дочка ката" (18+)

2.35 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.30 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.35 "Орел і решка"
9.40 Т/с "Надприродне" (16+)
13.05 "Аферисти в сітях" (16+)
15.00 Х/ф "Залізне небо: Нове пришестя" 

(16+)
16.50 Т/с "Будиночок на щастя"
19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Хан Соло" (12+)
23.50 Х/ф "Медовий місяць" (16+)
1.55 "Вар'яти" (12+)
2.45 "Служба розшуку дітей"
2.50 "Зона ночі"
4.50 "Абзац!"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
6.20 Т/с "Комісар Рекс"

10.20 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
13.15, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.40, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "Супербабуся" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Я все тобі доведу" (16+)
1.15 "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"
3.00 "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"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 18.20, 22.00, 0.50 ХХХII літні 

Олімпійські ігри
10.30, 16.30 Студія Олімпійські ігри
11.00 ХХII літні Олімпійські ігри
18.00, 21.00 Новини
21.40 Доба Олімпійських ігор
0.00 Д/ф "Світ дикої природи"

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 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.05 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.00 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.13 "Проспорт"
20.15 "Одруження наосліп 7"
22.15 Комедія "Євротур"
0.10 Бойовик "Три ікси"

2.20 Трилер "Тихе місце"
3.45 Фантастика "Вулиця монстро, 10"
6.05 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.25, 23.10 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
9.50 Т/с "Дамське щастя" (12+)
12.25 Х/ф "007: Місячний гонщик" (16+)
15.00, 15.45, 1.00 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Професіонал"
2.55 "Жди меня. Україна"
4.05 М/ф
4.30 "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 Сьогодні
9.00 Зоряний шлях
10.40 Х/ф "Коли мене полюбиш ти" (12+)
12.30, 15.30 Т/с "Алмазна корона" (12+)
17.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
23.00 Перші. Шоу Василя Голованова
0.15, 2.00 Т/с "Після зими" (12+)
1.30 Телемагазин
4.10 Реальна містика

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 1.10 Факти
4.50 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10, 20.10 Дизель-шоу (12+)
11.40, 0.00, 1.40 "На трьох" (16+)

12.45, 15.45 Факти. День
13.15 "На троих" (16+)
14.10, 16.15 Х/ф "Малавіта" (16+)
17.00 Х/ф "Ультрафіолет" (16+)
18.45 Факти. Вечір
22.55 "На трьох-10" (16+)
3.20 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.10 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.15 "Орел і решка"
9.20 "Аферисти в сітях" (16+)
15.30 Х/ф "Хан Соло" (12+)
18.15 Х/ф "Зоряні війни: Останні Джедаї" 

(12+)
21.15 Х/ф "Зоряні Війни: Скайвокер. 

Сходження" (12+)
0.10 Х/ф "Повстання" (16+)
2.00 "Вар'яти" (12+)
2.40 "Служба розшуку дітей"
2.45 "Зона ночі"
4.55 "Абзац!"

СТБ.
5.20 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.10 Х/ф "Різдво у коханні" (12+)
8.00 "Врятуйте нашу сім'ю" (16+)
13.15, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
22.50 Т/с "Садівниця" (12+)

НТН.
5.00, 4.55 "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"
2.55 "Речовий доказ"
3.55 "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.
6.00 ХХХII літні Олімпійські ігринаживо
10.30, 16.20 Студія Олімпійські ігри
11.00, 18.20, 21.50, 0.50 ХХХII літні 

Олімпійські ігри
18.00, 21.00, 0.00 Новини
21.30 Доба Олімпійських ігор
0.35 Земля, наближена до неба

КАНАЛ "1+1".
7.00, 6.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 Комедія "100 тисяч хвилин разом"
18.20 "Світ навиворіт"
19.30, 5.15 ТСН
20.13 "Проспорт"
20.15, 2.20 "Вечірній квартал"
21.50, 3.40 "Жіночий квартал"
23.30 "Світське життя. 2021"
0.30 Комедія "Євротур"

ІНТЕР.
5.45, 4.05 "Орел і Решка. На краю світу"
6.35 "Слово Предстоятеля"
6.45 Х/ф "Пограбування" (16+)
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочі"
12.00 Х/ф "За сімейними обставинами"
14.40 Х/ф "Велика перерва"
20.00, 3.35 "Подробиці"
20.30 Концерт "Поїхали"
22.15 Т/с "Батьківський інстинкт" (16+)
2.05 Х/ф "Влітку я надаю перевагу 

весіллю" (16+)
4.45 Х/ф "Стежки-доріжки"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.25, 4.00 Реальна містика
8.30 Т/с "Поверни моє життя" (12+)

12.40 Т/с "Я тебе знайду" 1, 2 с. (12+)
15.20 Т/с "Я тебе знайду" (12+)
17.00 Т/с "Таксистка" 1, 2 с. (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Таксистка" (12+)
23.00 Т/с "Сліди в минуле" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Сліди в минуле" (12+)
3.10 Гучна справа

ICTV.
5.10 Скарб нації
5.20 Еврика!
5.25 Факти
5.45 Не дай себе обдурити
6.45, 10.05, 14.00 "На трьох" (16+)
8.55, 12.40, 13.00 Т/с "Вижити за будь-

яку ціну"
11.15 Дизель-шоу (12+)
12.45 Факти. День
15.05 Х/ф "Анаконда" (16+)
16.50 Х/ф "Анаконда-2: Полювання на 

прокляту орхідею" (16+)
18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф "Конан-варвар" (16+)
21.30 Х/ф "Троя" (16+)
0.40 Х/ф "Горець" (16+)
2.50 Громадянська оборона
3.35 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
5.50, 1.35 "Вар'яти" (12+)
6.10 "Хто проти блондинок?" (12+)
8.10, 10.00 "Kids time"
8.15 М/ф "Бі Муві: Медова змова"
10.05 "Орел і решка. Земляни"
11.10 "Орел і решка"
14.25 Х/ф "Окупація" (16+)
16.55 Х/ф "Еволюція"
19.00 Х/ф "Сусіди на стрьомі" (16+)
21.00 Х/ф "Стартрек" (16+)
23.40 Х/ф "Інший світ: Повстання ліканів" 

(18+)
2.20 "Зона ночі"

СТБ.
5.20 Т/с "Коли ми вдома"
5.35, 10.55 Т/с "Слід" (16+)
7.55 "Неймовірна правда про зірок"
13.55 "Супербабуся" (12+)
18.40, 23.40 "Звана вечеря" (12+)
21.00 "МастерШеф. CELEBRITY" (12+)

НТН.
5.55 "Легенди бандитської Одеси"
6.50 Т/с "Банкірші"
10.50 "Легенди карного розшуку"
12.40 "Випадковий свідок. Навколо світу"
13.50 Т/с "Смерть у раю" (16+)
18.05 "Круті 90-ті"
19.00, 2.25 "Свідок"
19.30 Х/ф "Легіонер" (16+)
21.30 Х/ф "Ласкаво просимо в джунглі" 

(16+)
23.20 Х/ф "Замкнутий ланцюг" (16+)
1.15 "Таємниці кримінального світу"
2.55 "Випадковий свідок"
3.00 "Речовий доказ"
4.00 "Правда життя. Професійні байки"

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 Документальний 

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

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 18.20 ХХХII літні Олімпійські ігри
11.30 Студія Олімпійські ігри
13.15, 21.50 ХХХII літні Олімпійські ігри. 

Церемонія закриття
18.00, 21.00, 1.25, 5.35 Новини
21.30 Доба Олімпійських ігор
1.55 Х/ф "Веселі Жабокричі"
3.05 Д/ф "Хто створив Змієві Вали?"
4.05 Енеїда

КАНАЛ "1+1".
7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00, 3.05 "Світ навиворіт"
18.30 "Світське життя. 2021 найкраще"
19.30, 5.35 ТСН
20.15 Трилер "Час"
22.25 Бойовик "Людина, що біжить"
0.25 Драма "Бійцівський клуб"

ІНТЕР.
5.55 Х/ф "Хто є хто?" (16+)
8.00 "уДачний проект"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00, 11.00, 12.00 "Інше життя"
13.00 "Вещдок. Опережая время. Мазур"
17.40 Х/ф "Профессионал"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Агент Лев" (16+)
22.30 "Бенефіс Софії Ротару"
0.35 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50, 19.00 Сьогодні
6.50, 3.00 Реальна містика
8.40 Т/с "Біле-чорне" (16+)
17.00 Т/с "Добра душа" 1, 2 с. (12+)
20.00 Т/с "Добра душа" (12+)
22.00 Т/с "Дружина за обміном" (12+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
4.55 Скарб нації
5.05 Еврика!
5.10 Факти
5.35 Особливості національної роботи
6.25, 2.25 Анти-зомбі
7.30 Секретний фронт
8.35 Громадянська оборона
9.40, 13.00 Т/с "Пес" (16+)
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф "Конан-варвар" (16+)
15.30 Х/ф "Троя" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Втікач" (16+)
21.50 Х/ф "Служителі закону" (16+)
0.20 Х/ф "Ігри патріотів" (16+)
3.10 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
5.25 "Таємний агент" (12+)
6.30, 8.00 "Kids time"
6.35 М/с "Том і Джеррі"

7.00 М/ф "Том і Джері. Історія 
Лускунчика"

8.05 Х/ф "Небесні гінці"
9.55 М/ф "Луїс і прибульці"
11.40 Х/ф "Напролом" (16+)
13.40 Х/ф "Привид в обладунках" (12+)
15.45 Х/ф "Стартрек" (16+)
18.15 Х/ф "Стартрек: Помста" (16+)
21.00 Х/ф "Стартрек: За межами 

Всесвіту" (16+)
23.35 "Improve Live Show" (12+)
1.35 "Вар'яти" (12+)
3.00 "Зона ночі"

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

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Все перемагає любов"
7.25 "Слово Предстоятеля"
7.35 "Випадковий свідок. Навколо світу"
9.55 Т/с "Смерть у раю" (16+)
14.05 Х/ф "Легіонер" (16+)
16.00 Х/ф "Ласкаво просимо в джунглі" 

(16+)
17.50 "Легенди карного розшуку"
19.00 Т/с "Третього не дано"
22.40 Х/ф "Tри дев'ятки" (16+)
0.50 Х/ф "Замкнутий ланцюг" (16+)
2.40 "Речовий доказ"

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"
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,  5 серпня

П'ЯТНИЦЯ,  6 серпня

СУБОТА,  7 серпня

НЕДІЛЯ, 8 серпня
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РЕКЛАМА

НЕРУХОМІСТЬ
Продам

2-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
Бежівка, 5 вул., 4/5, 52,7 кв.м., після ремонту, 

м/п вікна, кахель, с/в окремо, бойлер, 972000 
грн. Тел.: 0 97 2526578.

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.

Сошників с., новий, 103 кв.м, 4 кімнати, кухня, 
просторий с/в, м/п вікна, дах бітумна черепиця, 
опалення нове на дровах, літня кухня, сарай, 
18 соток, сад, хороший стан, межує з лісом, 
1323000 грн. Тел.: 0 97 2526578.

Андріївка с., центр села, 55 кв.м, 3 кімнати, кух-
ня, комірка, пічне опалення, літній душ, сарай, 
туалет, 16 соток, гарне місце, 405000 грн. Торг. 
Тел.: 0 97 2526578.

В. Олександрівка с., центр села, цегляний, 86 
кв.м, 4 кімнати, кухня, с/в, газове опалення, 
літня кухня, сарай, підвал 8,5 соток, хороший 
стан, поруч ліс, озеро, 945000 грн. Торг. Тел.: 0 
97 2526578.

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

Сошників с., 108 кв.м, 4 кімнати, кухня, с/в, опа-
лення газове, на твердому топливі, літня кухня, 
альтанка, гараж, сарай, 21 сотка, хороший стан, 
поруч ліс, озеро, 990000 грн. Тел.: 0 97 2526578.

Старе с., цегляний, 120 кв.м, 4 кімнати, кухня, 
с/в, камін, газове опалення, літня кухня, сау-
на (під ремонт), сарай, водопровід, 21 сотка, 
навпроти зелена зона, 432000 грн. Тел.: 0 97 
2526578.

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
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 під-
вал, оглядова яма. Тел.: 0 97 5918154

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
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. 

Туполєва вул., під забудову, 6 соток,комму-
нікації по вулиці, поруч нова забудова, 324000 
грн. Тел.: 0 97 2526578.

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.

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

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-357-43-86
Анатолій Володимирович

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

ВОДІЯ КАТ. B, C, D
КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
АДМІНІСТРАТОРА РЕСТОРАНУ
ОФІЦІАНТА
ПОКОЇВКУ
ПРАЦІВНИКА 
БАСЕЙНУ — БАНЩИКА
ІНЖЕНЕРА-ЕЛЕКТРИКА
ІНЖЕНЕРА-ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКА
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РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Куплю земельну ділянку у власника в м. Бориспіль 
або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. Олексан-
дрівка. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бориспіль 
або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе. Тел.: 0 67 
4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в с. Гора від 5 
соток. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в с. Гора, с. 
Щасливе або с. Проліски від 5 соток. Тел.: 0 67 
4040137.

Здам
Бориспіль

1-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.

НАЙМУ
Бориспіль

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

96012 | 1 | 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, Бориспільський 
район, Київська обл. (продукція із гуми) запрошує 
механіка, зварювальника, слюсаря, робітника 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 «С». Робота по Україні, з/п договірна, д/р 
далекобійника обов’язковий. Телефонувати з 09.00 
до 17.00. Тел.: 0 98 1517788, 0 98 1517798.
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, інже-
нера-електромонтажника. Тел.: 0 50 3521592. 
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» запрошує 
на постійну роботу осіб з інвалідністю (прибирання 
території, робота на повітрі). Тел.: (044) 2817986.
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 роботу у с. Проліски потрібні: столяр, водій, 
постовий. Тел.: 0 50 8349748.

На склад побутової техніки, м. Бориспіль, по-
трібні вантажники. Тел.: 0 50 3309438.

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

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.

Поросята Ландрас, велика біла, альба, 6-8 тиж-
нів, ціна договірна. Тел.: 0 98 4810302.
Суточні бройлери. Сіно, солома, ціна оптова. 
Тел.: 0 50 1590197, 0 96 8144831.

РІЗНЕ
Бориспіль

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

Телевізор «Sony» — 2 шт., диван-ліжко — 2 шт., 
крісло — 2 шт., підсилювач колонки, поверхня для 
варіння, духовка, витяжка. Тел.: 0 66 3241226.

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

Втрачену картку водія №UAD0000071368000, ви-
дану на ім'я Войтенка Сергія, вважати недійсною. 

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.
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РЕКЛАМА

ОВЕН. Відпочиньте ж нарешті 
від роботи, вона нікуди від вас не 
подінеться. Ви багато чого може-

те встигнути, ви матимете енергетичний і 
емоційний підйом.

ТЕЛЕЦЬ. Якщо ви прагнете но-
вих позитивних якостей, напри-
клад, підвищити працездатність 

і стати пунктуальними, у вас буде шанс це 
зробити.

БЛИЗНЮКИ. Не варто бояти-
ся нових починань, вони прине-
суть вам упевненість у своїх си-

лах і фінансову стабільність. Але не потріб-
но й надто різко стартувати, добре б трохи 
знизити темп роботи, так ви позбудетеся 
напруги й доб'єтеся блискучих результатів.

РАК. Тиждень буде вдалим для 
завершення справ, що нагрома-
дилися, і рішення проблем. Як-

що щось не буде виходити, постарайтеся 
не йти напролом, відкладіть на кілька днів, 
багато чого само собою вирішиться.

ЛЕВ. Під впливом оточуючих 
ви здатні розгорнути бурхли-
ву діяльність, однак пам'ятай-

те, що занадто завзята праця загрожує 
підірвати здоров'я. 

ДІВА.  Найближчі дні вар-
то присвятити інтенсивній 
роботі. На вас очікує весь 

спектр службової взаємодії.  Тиждень 
буде повний важливих подій, як на ро-
боті, так і у вашій родині.

ТЕРЕЗИ. Події будуть розви-
ватися в сприятливому для вас 
напрямку, зненацька можуть 

виникнути нові перспективи в особи-
стому житті. 

СКОРПІОН. Ви багато чого мо-
жете повернути на свою користь. 
Усе зараз залежить тільки від ва-

ших зусиль. Успіх практично гарантований 
— треба тільки відкинути все несуттєве.

СТРІЛЕЦЬ. Будьте особли-
во обережні з інформацією та 
утримуйтеся від злослівля, то-

му що будь-які ваші вислови можуть не-
вірно зрозуміти. Починаючи скільки зав-
годно невеликих справ, вибирайте аб-
солютно надійних партнерів.

КОЗЕРІГ.  Ходіння по колу за-
вершилося, ви нарешті зруши-
лися з мертвої точки. Постарай-

теся більше часу проводити вдома.

ВОДОЛІЙ. Постарайтеся не 
бути надто егоцентричними, 
навколо вас теж багато тонких, 

чуйних людей. Будьте коректними в спілку-
ванні з ними.

РИБИ.  Бажано не поспішати. 
Вам явно потрібно розібрати-
ся в собі й поставити досяжні 

цілі. На роботі або в особистому житті 
у вас може з'явитися серйозний конку-
рент. Будьте гранично акуратні й завба-
чливі, інакше ваші позиції можуть похит-
нутися.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 2-8 СЕРПНЯ


