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НОВИНИ КОРОТКО

ПРАЦЮЄМО     З ПОГЛЯДОМ У МАЙБУТНЄ
 � Будівельник — одна з найстаріших професій, яка 

ніколи не зникне, адже бути будівельником значить 
створювати майбутнє для людей. Кожен будинок, школу, 
завод чи магазин збудували будівельники, і саме тому 
люди, які присвятили себе цій професії, заслуговують на 
повагу.

«День будівельника — свято іс-
тинних трудівників та відчайдуш-
них патріотів своєї держави. На-
ша спільна праця є запорукою роз-
витку країни», — зазначає голова 
правління ПрАТ «БКБМ» Ігор Шалі-
мов.

ПрАТ «Бориспільський комбінат 
будівельних матеріалів» та ПрАТ 
«Агробудмеханізація» — два по-
тужних будівельних підприємства 
Борисполя. Відомі вони і далеко за 
його межами, адже будують не ли-
ше житло, як більшість будівельних 
компаній, а й об’єкти промисловос-
ті та соціальної сфери.

Працюємо 
по всій країні

«З останніх об’єктів можна виді-
лити будівництво підприємства із 
продажу та технічного обслугову-
вання автомобілів у Львівській об-
ласті. Залізобетонний каркас для 
нього було повністю виготовлено 
на нашому підприємстві. Ще один 
каркас з 200 залізобетонних еле-
ментів ми виготовили цього літа 
для будівництва виробничої бази 
в м. Вишневе», — згадує Ігор Ша-
лімов.

І цей список досить довгий. Зага-
лом підприємство має повний цикл 
виробництва залізобетонних еле-
ментів для будівництва каркасних 
споруд (колони, балки напруже-
ні, прогони, плити перекриття 220, 
плити перекриття 320 тощо).

«Необхідно йти в ногу з часом. 

Дивитись на потреби будівельно-
го ринку і пропонувати саме ті ма-
теріали, які зараз потрібні. Головне 
— вони мають бути сучасними та 
відповідати усім вимогам безпеки, 
тому модернізація нашого підпри-
ємства — це майже безперервний 
процес. До речі, робимо ми це без 
залучення кредитів, тільки плідною 
стабільною працею нашого трудо-
вого колективу», — розповідає Ігор 
Шалімов.

«Працюємо ми й з іноземни-
ми інвесторами. Так, від почат-
ку 2000-х ПрАТ «Агробудмехані-
зація» будує в Україні четвертий 
німецький завод. Окрім Переяс-
лавського, це два заводи кабель-
но-провідникової продукції у Ко-
ломиї та Бродах. І четвертий за-
вод, нарешті, на Бориспільщіні», 
— зауважує голова правління 
ПрАТ «Агробудмеханізація» Во-
лодимир Шалімов.

Інвестиції в місто
Минулого року ПрАТ «Агробуд-

механізація» розпочало будівниц-
тво заводу з виробництва мехатро-
нних виробів (автомобільна елек-
троніка) на 900 робочих місць ні-
мецької компанії Kostal на землях 
Дударківської сільської ради Бори-
спільського району. Це четвертий 
німецький завод, який підприєм-
ство будує в Україні і перший на Бо-
риспільщині. 

«Будівництво заводу такого рів-
ня є важливим і перспективним. Це 
залучення іноземних інвестицій, 

СИТУАЦІЯ З АВАРІЙНИМ КОРПУСОМ ПОЛОГОВОГО 
ВІДДІЛЕННЯ ПОКИ БЕЗ ЗМІН

МІСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ: ТАРИФ ПОКИ 6 ГРН, 
А МАРШРУТИ ПЕРЕГЛЯНУТЬ І СКОРОТЯТЬ

НА БАЗІ ЛІКАРНІ ПРАЦЮВАТИМЕ КЛІНІЧНА КАФЕДРА 
МІЖНАРОДНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПІД ЧАС РЕМОНТУ КИЇВСЬКОГО ШЛЯХУ ПРОДОВЖУЮТЬ 
ВИЯВЛЯТИ ЗААСФАЛЬТОВАНІ «ЛИВНІВКИ»

Ілона НЕГОДА

Питання пологового відділення, 
яке знаходиться в аварійному стані 
після проведення ремонтних робіт 
недобросовісним підрядником, по-
рушив на нараді у міського голови 
2 серпня колишній депутат міської 
ради Олег Верес. 

На його запитання, адресоване 
директору Бориспільської БЛІЛ 
Олександру Щуру, той відповів, 
що вже відбулось перше засідан-
ня комісії, яка мала прийняти бу-
дівлю на баланс лікарні. У комісію 
були включені працівники ББЛІЛ, 
представники УКБ міста та району. 
В результаті на засіданні дійшли 

висновку, що не мають ні техніч-
них можливостей, ані досвіду, щоб 
приймати відділення та вирішили 
долучити до обстеження будівлі 
фахівців. 

Міський голова Володимир 
Борисенко зазначив, що  у най-
ближчий час відбудеться нарада 
у голови Київської ОДА з приводу 
будівництва нового корпусу поло-
гового будинку в Борисполі. «Вже 
є проект, наразі проходить його 
експертиза. Вже в цьому році ми 
зможемо почати перші роботи (об-
ладнання фундаменту, заведення 
мереж тощо). Тому пологовому в 
Борисполі бути», — зазначив він. 

Щодо зруйнованого старого 

корпусу пологового Володимир 
Борисенко зауважив, що сподіва-
ється на можливість його віднов-
лення, але потрібно дочекатися 
висновків фахівців. «Моя особиста 
думка — якщо приміщення можна 
відновити, то ми знайдемо можли-
вість ремонту (чи то самостійно, 
чи у формі часткового або повного 
державного чи приватного парт-
нерства). Можливо, це буде адмін-
корпус, можливо, там можна буде 
розмістити сімейну практику чи пе-
редати корпус на баланс первинки. 
Але нести якісну медичну функцію 
він уже не зможе», — прокоменту-
вав міський голова. 

Ілона НЕГОДА

Тему міських перевезень пору-
шили на понеділковій плановій 
нараді у міського голови 2 серпня. 
За словами заступника міського го-
лови Віталія Горкуна, анонсованого 
підвищення вартості проїзду до 8 
гривень з 1 серпня поки не відбуло-
ся. Причина — оновлені договори 
з перевізниками досі не підписані, 
тому діють старі, в яких зафіксована 
ціна 6 гривень. «В п’ятницю прове-
дена зустріч з перевізниками, але 
договори поки не підписані. Тому 
тариф залишається без змін і збіль-
шиться лише після підписання до-
даткової угоди», — пояснив Горкун. 

За словами міського голови Воло-
димира Борисенко, колишні догово-
ри з перевізниками були недоскона-
лими, внаслідок чого перевізники 
в односторонньому порядку могли 

закривати маршрути і жодних санк-
цій за це не було передбачено. Крім 
того, договори містили й інші сум-
нівні пункти. «Разом із юридичним 
відділом ми переробили договори, і 
зараз вони максимально захищають 
позицію міста і населення. Тепер у 
них вказано чіткі штрафні санкції та 
передбачено, що перевізник, закри-
ваючи хоча б один маршрут, позбав-
ляється права користуватися всіма 
маршрутами. Тому, коли договір 
буде підписано і не запрацює хоча 
б один маршрут, ми зможемо роз-
ривати його й оголошувати новий 
конкурс. Думаю, збільшення ціни 
стимулюватиме інших перевізників 
брати участь у конкурсі», — зазна-
чив міський голова. 

Також він повідомив, що вже 
розробляється схема нових марш-
рутів. «Сьогодні у Борисполі діє 26 
маршрутів, з яких реально працює 

15. Ми хочемо оптимізувати карту 
маршрутів, так багато їх дійсно не 
треба. Деякі з них дублюють один 
одного, а багато збиткові. Крім того, 
за рахунок збільшення громади 
після об’єднання, деякі маршрути 
доцільно буде подовжити», — про-
коментував Володимир Борисенко. 

Ілона НЕГОДА

Питання надання дозволу на роз-
міщення клінічної кафедри приват-
ного закладу вищої освіти «Міжна-
родний європейський університет» 
на базі КНП «ББЛІЛ» розглянув ви-
конавчий комітет Бориспільської 
міської ради у понеділок, 2 серпня. 

Директор Бориспільської БЛІЛ 
Олександр Щур повідомив, що за 
договором співпраці передбача-
ється надання університету зали 
засідань для навчання груп у клі-
нічних умовах. Навчальні предме-
ти будуть викладати працівники лі-
карні за додаткову плату. Крім того, 

за договором університет забезпе-
чить залу засідань сучасним муль-
тимедійним обладнанням. За необ-
хідності заняття будуть проводити 
і в ординаторських. Додатковим 
бонусом стане підвищення іміджу 
місцевого медичного закладу, а в 
подальшому можуть розглядатися 
інші проекти співпраці з Міжнарод-
ним європейським університетом. 

У підсумку дозвіл на розміщення 
клінічної кафедри було надано, а 
КНП «ББЛІЛ» доручено укласти з 
вишем договір про спільну діяль-
ність з питань організації освітньо-
го процесу. 

Ілона НЕГОДА

Про хід ремонту Київського Шляху 
доповів на плановій нараді у місь-
кого голови 2 серпня заступник 
міського голови Віталій Горкун. 

За його словами, на вул. Київ-
ський Шлях закінчується встанов-
лення бордюрного каменю. На 
цьому тижні має бути проведена 

висипка та початися бетонування 
основи. Єдине, що стримує хід ро-
біт — виявлення засмічених ливні-
вок та зливових колодязів.

Інформацію підтвердив і в.о. КП 
«ВУКГ» Микола Корніяка. Він за-
значив, що під час чищення зливо-
приймачів працівники підприєм-
ства знайшли ревізійний колодязь. 
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«Ще коли я був молодий, один досвідчений будівельник мені сказав, 
що будівельник — це героїчна професія. Ми всі поважаємо вчителів, 
адже вони нас вчать, вони дають нам дорогу в майбутнє. Ми поважаємо 
лікарів, адже вони нас лікують, рятують наші життя. Але будівельник 
— не менш важлива професія. Адже вчителям треба школа, медичним 
працівникам — лікарня, а усім їм треба десь жити. Усе, що збудовано 
навколо нас, збудовано будівельниками.

Саме тому ми, будівельники, пишаємось своєю професією, своїм по-
кликанням та тими об’єктами, які ми збудували. Адже кожен об’єкт — це 
шматочок душі будівельників, які його зводили.

У це свято я бажаю усім будівельникам здоров’я — як особистого, так 
і для їхніх родин. Аби все в них було добре. Ну і звісно — гарних об’єктів 
в майбутньому. Зі святом вас!» 

Володимир Шалімов

«Будівельник — професія справжніх чоловіків та жінок, які не бо-
яться мозолів та забруднених рук, можуть працювати в спеку і лютий 
мороз, істинних трудівників та відчайдушних патріотів своєї держави. 

Ваша праця — запорука комфорту та затишку українського народу. 
Саме завдяки вам отримують нове життя архітектурні шедеври, ста-
ють кращими й ошатнішими рідні вулиці і площі.

Бажаю вам іти лише вперед, з прагненням змінювати на краще цей 
світ. А всі, хто вас оточує, нехай допомагають і словом, і ділом. Цікавих 
об’єктів, гідних винагород і креативних ідей!»

Ігор Шалімов

Будуємо успішну країну разом

ПРАЦЮЄМО     З ПОГЛЯДОМ У МАЙБУТНЄ
створення робочих місць, податки 
в бюджет. Переговори щодо будів-
ництва розпочалися кілька років 
тому. Нам разом із представниками 
міської та районної влади довелось 
докласти чимало зусиль, аби втіли-
ти цей проект у життя», — зазначає 
Володимир Шалімов.

Будівництво такого потужно-
го об’єкту — подія, яка вийшла за 
межі Бориспільщини. На урочисте 
закладання першого каменю на-
віть приїхав спікер Верховної Ра-
ди Дмитро Разумков. Він підкрес-
лив, що такі інвестиції помітні на-
віть у масштабі країни та привітав 
місцеву владу із вдалою співпра-
цею з іноземним інвестором.

Соціальній сфері — 
особлива увага

Бориспільський академічний 
ліцей — навчальний заклад, зна-
йомий кожному мешканцю міста, 
який став своєрідною візитівкою 
компанії ПрАТ «Агробудмехані-
зація» на Бориспільщині. Це пер-
ша школа, яка була збудована в 
Борисполі з часів незалежності 
України.

«Ми будували цю школу якісно, 
з душею. Дай Боже, щоб рефор-
ма децентралізації продовжувала-
ся, щоб наші міста наповнювалися 
гарними спорудами. Я дякую Пре-
зиденту за можливість отримати 
кошти з бюджету, дякую губерна-
тору за допомогу у вирішенні га-
зових питань під час будівництва, 
дякую усім будівельникам», — за-
значив на відкритті закладу Воло-
димир Шалімов.

Також силами ПрАТ «Агробудме-
ханізація» в Борисполі побудовані 
дитячий садочок «Віночок» та су-
часна медична амбулаторія у мі-
крорайоні Розвилка.

«Відчуваю гордість, що 80% ма-
теріалів, використаних при будів-
ництві, вироблені в Україні, а 40% 

— у Борисполі. Вікна, двері виго-
товляли на Бориспільському ком-
бінаті будівельних матеріалів, бе-
тон, всі збірні конструкції — також 
продукція цього підприємства», — 
зазначив під час відкриття Володи-
мир Шалімов.

«Знаєте, будувати житло — це 
звісно добре. Але без супутньої 
соціальної інфраструктури жити 
в нових будинках буде не зовсім 
зручно. Адже відразу постануть 
питання — а де дитячий садочок? 
А чому школа так далеко? А чому 
немає лікарні? А де тут працюва-
ти? І так далі. Звісно, ми також бу-
дуємо житло, але пріоритет для 
нас — будівництво саме об’єктів 
соціальної сфери та виробничих 
комплексів», — зазначає Ігор Ша-
лімов.

Кадри вирішують усе
Головне багатство на підприєм-

ствах — кваліфіковані кадри. Тут 
пліч-о-пліч працюють люди з усі-
єї України, від Івано-Франківська 
до Луганська. Але втримати висо-
кокваліфіковані кадри важко, тим 
більше, після того, як Україна отри-
мала безвізовий режим із ЄС.

«Чому ми почали будувати жит-
ло? Аби мати змогу давати кварти-
ри нашим працівникам. Не секрет, 
що зараз знайти гарного фахівця 
в будівельній галузі складно, дуже 
багато виїхали працювати за кор-
дон. Тому ми таким чином стимулю-
ємо людей працювати у нас. Адже 
фахівець, який пропрацює на на-
ших підприємствах 10 років, має 
змогу отримати від підприємства 
власну квартиру», — зазначає Во-
лодимир Шалімов. 

Працюємо в багатьох 
громадах району

Зараз ПрАТ «БКБМ» веде будів-
ництво кількох об’єктів на тери-

торії Бориспільського району. Це 
велика школа на 600 учнів у се-
лі Гора та дитячий садочок у се-
лі Велика Олександрівка на 220 
дітей, при будівництві яких вра-
ховано всі новітні тенденції в га-
лузі освіти.

Зведена та готується до відкрит-
тя сучасна медична амбулаторія 
загальної практики сімейної меди-
цини в селі Щасливе.  Усі будівель-
ні роботи й благоустрій території 
медзакаду повністю завершено. 
Передбачені площі для стаціонар-
ного відділення, лабораторії, кабі-
нети для вузькопрофільних фахів-
ців. Розрахований він на 200 відві-
дувань у зміну.
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БУДІВНИЦТВО У БОРИСПОЛІ:
 � Хто сказав, що будувати багатоповерхівки — то справа 

для сильної статі? Чарівна жінка Світлана Танцюра давно 
зламала подібні стереотипи. Фінансово-будівельна група 
компаній, які вона очолює, не просто зводить житло у 
Борисполі, але й вирішує соціальні питання.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Підприємствам забудовника 
Світлани Танцюри за 15 років до-
водилося переживати різні ча-
си. Попри все, будівництво три-
вало завжди динамічно, спокій-
но, без різких коливань. Вводили 
в експлуатацію один будинок, піс-
ля нього розпочинали наступний. 
Не ганялися за масштабами у пе-
ріод росту економіки, не припиня-
ли будівництва у часи економічних 
криз. Успішно введені в експлуата-
цію багатоповерхівки на вул. Вату-
тіна, 99, Нова,4, Нова, 31-а і 31-б, 
ЖК «Лелека».

Довелося зіштовхнутися з нез-
розумілими діями так званих «гро-
мадських активістів», коли забу-
довник взяла на себе зобов’язан-
ня добудувати житло на Новій, 31 а, 
залишене напризволяще підпри-

ємством-банкрутом — компанією 
«Тиара», з яким пов’язувала тільки 
співпраця у якості фінансового по-
середника. Будинок, навколо якого 
вирували пристрасті, вчасно вве-
дений в експлуатацію, всі інвесто-
ри «Тиари» отримали в ньому біль-
ше 80 квартир. Сьогодні зводиться 
новий житловий комплекс «Світа-
нок», у якому теж є квартири інвес-
торів «Тиари». 

Підприємства Світлани Танцюри 
зареєстровані у Борисполі, спла-
чують податки до бюджету міста. 
За роки роботи керівник сформу-
вала дружний злагоджений колек-
тив однодумців, зусиллями яких у 
Борисполі зводяться багатоповер-
хівки з фасадами кольору ранкової 
зорі, пропонуючи людям комфорт-
не, бюджетне житло. 

Анатолій Штефан, директор 
фінансової компанії ТОВ «Злат 
Град-Інвест»:

«Я є керівником одного із підпри-
ємств фінансово-будівельної групи, 
яку очолює Світлана Танцюра. До 
цієї групи входять чотири компанії: 
замовник ТОВ «Бориспіль Промін-
вест», забудовник ТОВ «Злат Град-
Буд», управитель ТОВ «Фінансова 
компанія «Злат Град-Інвест» та ген-
підрядник ТОВ «Транспромсервіс». 
Завдяки такому симбіозу в єдиний 
цикл об’єднані залучення інвести-
цій, будівництво і відповідальність 
перед інвесторами за цільове ви-
користання вкладених ними ко-
штів. 

Сьогодні ТОВ «Злат Град-Інвест» 
управляє фінансуванням будівниц-
тва ЖК «Світанок». На базі цієї фі-

нансової компанії створено фон-
ди фінансування будівництва об’єк-
та, через які ведеться інвестування 
в будівництво квартир у багатопо-
верхівці.   

Фінансова компанія співпрацює 
з багатьма банками, зокрема таки-
ми потужними, як Укргазбанк, Кре-
добанк, ПриватБанк, Ощадбанк. 
Співпрацюємо не лише за стан-
дартними програмами кредиту-
вання, але і за державною програ-
мою «Доступне житло» (кредити 
на термін до 20 років під 7% річ-
них) — компанія пройшла відпо-
відну акредитацію. На сьогодні ду-
же мало банків працюють з програ-
мою кредитування на первинному 
ринку, коли будинок знаходиться 
ще на стадії будівництва і кредиту-
ється не квартира, а майнові права. 

Є інвестори, які вже скористали-
ся перевагами програми «Доступ-
не житло». Нам довіряють, адже 
протягом багатьох років забудов-
ник зажди виконує свої зобов’язан-
ня перед інвесторами. 

Ми маємо колектив, із яким хо-
четься працювати. Рухаємося впе-
ред, долаючи всі перешкоди. Ста-
вимо цілі і досягаємо їх. Я щиро ві-
таю колег із нашим професійним 
святом. Бажаю нових досягнень і 
перемог». 

Через терни до перемог

Спеціалізація — юрист-будівельникНам довіряють

Сергій Борщик, юрисконсульт 
«Праця юрисконсульта у справі 

будівництва є специфічною і осо-
бливою. Виклики, які стоять перед 
будівельною галуззю загалом і 
перед конкретними забудовника-
ми, труднощі, з якими доводиться 
стикатися, навряд чи зустрінеш в 

інших галузях. Наша група компа-
ній — одна з небагатьох на ринку 
Борисполя, які здійснюють добудо-
ву проблемних або колись закину-
тих об’єктів будівництва і бере на 
себе фінансові зобов’язання, які не 
змогли свого часу виконати попе-
редні власники, бо збанкрутували. 
Зокрема, це стосується ТОВ «Тиа-
ра». Ми єдиний у місті забудовник, 
який узяв на себе такі великі обсяги 
зобов’язань попередника. Йдеть-
ся про довгобуд на вул. Нова, 31-а, 
який 6 років простояв на рівні 6-го 
поверху та про об’єкт незавершено-
го будівництва у вигляді фундамен-
ту на вул. Головатого, 71-а, де нині 
зводиться перша черга житлового 
комплексу «Світанок». Ці недобу-
дови вимагали низки експертиз на 
надійність конструкцій, нових про-
ектних рішень і величезної роботи 

у юридичному полі. Це все потребує 
дуже широкого кола знань. 

Я прийшов на підприємство юри-
сконсультом з вищою юридичною 
освітою, але щоб розбиратися в усіх 
тонкощах будівельного законодав-
ства, здобув ще й вищу будівельну 
освіту. Торік закінчив інститут ін-
новаційної освіти при Київському 
національному університеті будів-
ництва та архітектури. Здобув осві-
ту інженера-будівельника — рівень 
магістра. Вдячний керівництву, яке 
сприяє професійному росту. 

Велику роль у роботі підприєм-
ства відіграє його колектив. Дуже 
приємно, що засновнику підпри-
ємства вдалося зібрати згурто-
вану команду дійсно достойних 
людей, професіоналів, які забез-
печують безперервний процес 
будівництва». 
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15 РОКІВ ШЛЯХУ
Будівельник у третьому поколінні

Коли хочеться працювати

На користь собі і людям

Господарювати — одне задоволення

«Світанок» на першій фінішній прямій 

Світлана Танцюра: 

Олександр Білецький, прораб 
будівництва

«Мої батько і дід були будівель-
никами. Я малим приходив до бать-
ка на роботу, і мені це подобалося. 
Закінчив вищий технічний навчаль-
ний заклад. А досвіду набирався, 
працюючи на будівництві. 

Будівельна галузь на місці не 
стоїть. З’являються нові матеріали, 
нові технології. Мені подобається, 
що у своїй роботі ми використову-
ємо кращі досягнення будівельної 
галузі, сучасні якісні та надійні ма-
теріали. Велика увага приділяється 
енергоефективності: зовнішні стіни 
зведені із силікатної цегли марки 
200. Для зовнішнього утеплення 
використовуються вогнетривкі мі-
неральні плити. Загальна товщина 
стін складає 64-77 см.

Після завершення будівниц-
тва виконуватимуться роботи з 
благоустрою. Зона відпочинку, 
спортивний, дитячий майданчики, 
озеленення — все це стане гар-
монійною складовою загального 
ансамблю житлового комплексу 
«Світанок». 

Руслан Гончар, майстер зі зве-
дення перегородок. 

«Працюю у цій команді більше 
10 років. Робота тут перспективна, 
хороший колектив. Внутрішні пе-

регородки ми зводимо із газобло-
ків — матеріал легкий, але міцний і 
надійний. Робота виконується якіс-
но, відходи матеріалів мінімальні. 
Міжквартирні перегородки допов-
нюються звукоізоляційним шаром. 
Якість роботи можна побачити ві-
зуально: стіни рівні — у нас жар-
тують, що під правилом долар не 
протягнеш. 

Керівник підприємства Світлана 
Танцюра — добра, чуйна людина, 
прекрасно ставиться до працівни-
ків. У наш непростий час хороша 
робота — це дуже важливо. Умови 
праці цілком задовольняють. Ми 
маємо хороші перспективи і впев-
неність у завтрашньому дні».

Борис Краснопір, муляр
«Працюємо, темпи робіт пре-

красні — трохи більше ніж за 
рік збудували три секції. Біль-
шість квартир уже продано. 
Люди задоволені. При такій 
злагодженій роботі колективу 
будівельників та його керівни-
ка і місто має користь, і праців-
ники, і інвестори, які купують 
наші квартири. Люди задоволе-
ні квартирами, ми задоволені 
роботою і ставленням до себе».

Володимир Сергієнко, голова 
ОСББ Нова, 31-а, 31-б та Голова-
того, 76-б

«Будинки, які зводить забудовник 
Світлана Танцюра, після введення 
в експлуатацію передаються на об-
слуговування об’єднанню співвлас-
ників багатоквартирних будинків. 
Уже чотири роки ОСББ на вулиці 
Нова, 31- а, 31-б та Головатого 76-б 
(масив «Лелека») очолює Володи-
мир Сергієнко. Він поділився вра-
женнями від свого господарства. 

«Починати було непросто, осо-
бливо коли будинки тільки за-
селялися. Дуже потрібною була 
допомога забудовника. Світлана 
Танцюра допомагала завжди, і до 
сьогодні не було випадку, щоб від-
мовила у допомозі. Маємо повне 

порозуміння. Будинки здавалися в 
довершеному стані. Серйозних не-
доробок не було, а дрібні питання 
вирішувалися відразу. Працювати 
з таким господарством комфорт-
но. На вулиці Нова ми запросили 
художників, входи до під’їздів 
прикрасили різними настінними 
зображеннями. Територію огород-
жено, що підвищує безпеку меш-
канців та їхнього житла.

Щиро вдячний Світлані Танцю-
рі та її колективу будівельників за 
таку високопрофесійну роботу. Ві-
таю всіх із Днем будівельника, ба-
жаю нових новобудов, нових висот 
і нових звершень».

ЖК «Світанок» має будівельну 
адресу вул. Головатого, 71-а. Пе-
редбачено дві черги будівниц-
тва. Перша черга — три секції 
по дев’ять поверхів, вона нині 
на етапі завершення. Усі три сек-
ції дев’ятиповерхівки зведено. 
Прокладено майже всі зовнішні 
мережі та комунікації, зроблено 
внутрішні комунікації. Завершу-
ються внутрішні опоряджувальні 
роботи місць громадського ко-
ристування. Тривають роботи з 
утеплення та оформлення фаса-
ду багатоповерхівки. Радує око 

градієнт забарвлення фасаду — 
від світлого до насиченого роже-
вого кольору.  

У дев’ятиповерхівці передба-
чено 135 однокімнатних квартир, 
площею від 36 до 45 кв. метрів (5 
варіантів), і 37 двокімнатних, пло-
щею 54, 62, 68 кв. метрів.

Близько 70% квартир на сьогод-
ні продано.

На підході — початок будівниц-
тва другої черги, будинку на 14 
поверхів. У ньому передбачено не 
лише одно- та двокімнатні кварти-
ри, але будуть і трикімнатні оселі.

«Щиро вітаю всіх за-
будовників міста Бори-
споля з нашим спільним 
професійним святом — 
Днем будівельника. Ми 
різні, кожне підприєм-
ство має свій неповтор-
ний стиль, але разом ми 
розбудовуємо і розвива-
ємо наше місто. Від душі 
поздоровляю наш друж-
ний колектив. 

Насамперед бажаю 
міцного здоров’я і без-

межних сил та енергії. 
Нехай кожен день буде 
насичений позитивом, 
наповнений радістю і 
щастям. Нехай усі мрії, 
надії і плани здійсню-
ються. Щоб ви завжди 
мали стимул і натхнен-
ня у своїй діяльності на 
благо жителів Бориспо-
ля. Нехай кожен новий 
день буде новим кроком 
професійного зростання 
і розвитку».

   ЖК «Світанок» 
   (перша черга): 

• Кількість житлових секцій — 3
• Поверховість — 9
• 1 поверх — комерційні приміщення 
• Кількість квартир — 162
• Вбудовані комерційні приміщення —10
• 2-7 поверхи — 1-кімнатні квартири
• 8-9 поверхи — 1- і 2- кімнатні квартири
• Опалення — індивідуальне 
(газові котли німецької фірми «Viessmann»)
• Квартири із чорновим ремонтом

Замовник «Бориспіль Промінвест»
Забудовник ТОВ «Злат Град-Буд»
Генпідрядник «Транспромсервіс»

Ліцензія: №2013051169 від 31.05.2018 року, видана 
Державною архітектурно-будівельною інспекцією 
України

Управитель ТОВ «Злат Град-Інвест»
Ліцензія на надання фінансових послуг видана 

Національною комісією, що здійснює державне ре-
гулювання у сфері ринків фінансових послуг. Розпо-
рядження №221 від 13.02.2018 р.

+(380) 99 303 99 99
+(380) 67 949 99 94
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У БОРИСПОЛІ ПРОВЕДУТЬ ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ 
ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ
Ілона НЕГОДА

У Борисполі перевірять стан усіх 
дитячих та спортивних майданчи-
ків. Про це у мережі Фейсбук по-
відомив в.о. начальника КП «ВУКГ» 
Микола Корніяка. На нарікання бо-
риспільців у соцмережах на неза-
довільний стан майданчиків у місь-
кому парку він відповів, що визнає 
— ситуація з дитячими майданчи-
ками критична, і не тільки в парку 
культури і відпочинку. Причиною, 
на думку керівника КП, є відсут-
ність системного технічного огля-
ду та періодичного чи аварійного 
ремонту таких об’єктів упродовж 
років. 

За словами Миколи Корніяки, 
очолюване ним підприємство вже 
почало роботу з інвентаризації 
усіх міських дитячих та спортивних 
майданчиків. Наразі проводиться 
перевірка та актування їх технічно-
го стану. Крім того, у штат КП «ВУКГ» 
вводяться додаткові одиниці пер-
соналу, які будуть проводити тех-
нічне обстеження та обслуговуван-
ня таких об’єктів. Всього у місті на-
лічується близько 130 майданчиків. 

У КИЄВІ СТВОРИЛИ РЕЄСТР ЗЕЛЕНИХ ЗОН
У Києві створили реєстр зеле-

них зон комунальної власності 
та земельних ділянок, право на 
яке в процесі оформлення при-
вели у відповідність до сучасних 
вимог, у вигляді інтерактивної 
мапи. Вона працює на основі ін-
формаційно-аналітичної системи 
«Майно», де зазначені межі всіх 
зелених об’єктів столиці — лісо-
паркових господарств, скверів та 
парків, об’єктів природно-запо-
відного фонду. Про це розповів 
Юрій Тацій, заступник директора 
Департамента містобудування та 
архітектури КМДА. 

Він також зазначив, що крім іс-

нуючих об’єктів, в реєстрі показані 
ділянки, щодо яких подане клопо-
тання з розробки проекту земле-
устрою зеленої зони. 

Інтерактивна мапа зелених зон 
стане у нагоді забудовнику перед 
тим, як розробляти проект будів-
ництва, адже розміщення зелених 
зон зі специфічним статусом поряд 
може накладати певні обмеження. 

Використання мапи перед роз-
робкою проекту дозволить забез-
печити чітке дотримання містобу-
дівних обмежень. 

Джерело: управління містобуду-
вання та архітектури КМДА

ЧОТИРИ ВАЖЛИВІ НОВИНИ ЩОДО КАРАНТИНУ
1. В Україні продовжать каран-

тин. За словами головного санітар-
ного лікаря, після 31 серпня плану-
ється продовжити карантин. Але 
на який саме строк, поки невідомо.

2. З 5 серпня через «Дельту» по-
силюються правила в'їзду в Україну. 
Кабмін постановою від 28.07.2021 р. 
№787 вніс чергові зміни до «каран-
тинної» постанови №1236. Зокре-
ма, для іноземців залишається ви-
мога мати при собі негативний тест 
на COVID, страховий поліс, а в разі 
відсутності повного курсу вакцина-
ції буде запропоновано встановити 
додаток «Вдома». Перетин держав-
ного кордону з будь-яких країн бу-
де безперешкодним для громадян 
України за умови наявності одного 
з двох документів: документу, що 
підтверджує отримання повного 
курсу вакцинації від COVID-19 вак-
цинами, включеними ВООЗ до пе-
реліку дозволених; довідка 063-О 
про перше щеплення з курсу вак-
цинації від COVID-19.

3. Підприємствам з вакцинова-
ними працівниками можуть дозво-
лити працювати в локдаун. Йдеть-
ся про використання «внутрішньо-

го» ковідного сертифіката. Це елек-
тронний документ, який громадяни 
зможуть згенерувати в додатку 
«Дія», який підтверджує факт ще-
плення проти COVID-19. Серед різ-
них опцій Кабмін розглядає мож-
ливість дозволити працювати під-
приємствам з вакцинованими спів-
робітниками, які будуть відвідувати 
щеплені проти COVID-19 клієнти.

4. При посиленні карантину на-
вчальні заклади працюватимуть за 

наявності 80% вакцинованого пер-
соналу. МОЗ розповіло, що у разі пе-
реходу області до жовтої, помаран-
чевої чи червоної зони для роботи 
навчального закладу потрібно мати 
мінімум 80% повністю вакциновано-
го персоналу. Про це йдеться у по-
станові КМУ від 28.07.2021 р. №787, 
яка набрала чинності з 5 серпня 
2021 р.

Джерело: видання «Дебет-Кре-
дит»

РІЗНЕ

ПАРЛАМЕНТ УХВАЛИВ 
ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО СТАРОСТ

Верховна Рада України повторно 
розглянула та в цілому ухвалила за-
конопроект «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо роз-
витку інституту старост», врахував-
ши пропозиції Президента України. 

«Закон довгоочікуваний і над-
звичайно важливий. Він спрямова-
ний на вдосконалення правового 
регулювання інституту старост та 
утворення старостинських округів. 
В умовах децентралізації староста 
має належним чином представляти 
інтереси всіх жителів, аби соціаль-
ні та побутові потреби мешканців 
усіх населених пунктів були задо-
волені, а проблеми місцевого рівня 
вирішувалися ефективно та прозо-
ро. Адже староста є представником 
влади у селі чи селищі тергрома-
ди, до кого може звернутись кожен 
житель», — зазначив Міністр роз-
витку громад та територій України 
Олексій Чернишов.

Зокрема, законопроект пропонує 
перед внесенням кандидатури ста-
рости на розгляд ради обов’язково 
проводити громадське обговорен-
ня з мешканцями. Староста може не 
входити до складу виконавчого ко-
мітету ради громади, але водночас 
має право на участь та виступ на за-
сіданнях ради, виконкому або інших 
органах ради. Також за рішенням 
органу місцевого самоврядування 
за старостою закріплюються окре-
мі завдання адміністратора ЦНАП.

Окрім того, врегульовуються ін-
ші питання: порядок створення ста-
ростинських округів, затверджен-
ня радою громади положень про 
старосту, суміщення посади старо-
сти тощо.

Нагадаємо, 3 червня Президент 
ветував попередній проект зако-
ну, адже той містив зміни до зако-
ну про Конституційний Суд України, 
які не стосуються питань старост.

Староста — нова посада для 
місцевого самоврядування, 
яку було введено у 2015 році.

Староста представляє інтереси 
села/селища в адміністративно-
му центрі громади. Для цього він 
має робоче місце у межах старо-
стинського округу та веде при-
йом громадян. Він інформує міс-
цеву владу про проблеми свого 
села/селища та пропонує шляхи 
їх вирішення. Крім того, староста 
залучається до розроблення бю-
джету територіальної громади, 
програм розвитку. Вказує на те, 
скільки коштів має бути виділено 
в бюджеті на розвиток його села/
селища. Бюджет приймає рада 
тергромади. 

Староста допомагає жителям 
у підготовці документів. Може  
виконувати окремі завдання ад-
міністратора, пов’язані з надан-
ням адміністративних послуг, 

отриманням заяв та документів, 
видачею результатів надання 
адміністративних послуг. Також 
староста виконує контролюючі 
функції — стежить за тим, як пра-
цюють комунальні підприємства 
та виконавчі органи ради у селі/
селищі, може вносити пропози-
ції щодо покращення їх роботи, 
просить виконавчий комітет 
провести перевірки їх діяльно-
сті. Староста може звертатись до 
правоохоронних органів у разі, 
якщо у межах старостинського 
округу порушується громад-
ський порядок. За свою роботу 
староста отримує заробітну пла-
ту і є підзвітним як перед жите-
лями старостинського округу, 
так і перед радою і виконавчим 
комітетом ради.

Джерело: пресслужба Мініс-
терства розвитку громад та те-
риторій України 

 � ДО ТЕМИ
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В УКРАЇНІ ВІДКРИЛИ ПОНАД 300 ПРОСТОРІВ МАЙСТЕРНОСТІ: ЩО ЦЕ?
 � Друзі, ми раді поділитися з вами надзвичайною 

новиною —  12-14 серпня у місті Бориспіль відкривається 
наш фірмовий магазин. А це означає, що українська 
мережа майстерності нараховує вже понад  300 просторів, 
де кожен може знайти свій улюблений інструмент та 
відчути легкість і задоволення, створюючи щось своїми 
руками.

Що на вас чекає?
• Дивовижний конкурс «Колесо фортуни», в якому ви зможете 

легко виграти цінні призи 
• Зона тестування інструменту, яка не залишить байдужим нікого
• Персональна знижка 200 грн на першу покупку
• Найсмачніші солодощі та запашна кава

Як потрапити на відкриття ?
Ми будемо чекати вас 12-14 серпня у місті Бориспіль за адресою: 

вул. Київський Шлях, 75.
З цієї нагоди Dnipro-M  ділиться фактами, які допоможуть по-

глянути на український бренд електроінструменту по-новому.

300 — це тільки 
початок

Dnipro-M швидко зростає: якщо 
у 2019 році в Україні було 73 фірмо-
вих магазини, то у 2020 році — 155, 
а у липні 2021 — більше 300.  До 
Dnipro-M можна завітати в усіх вели-
ких та більшості середніх міст країни. 
У 2019 році інструменти почали екс-
портувати за кордон до Польщі, Ав-
стрії, Чехії, Латвії, Литви, Естонії, Мол-
дови, Грузії, Вірменії та Азербайджану.  

3000+ моделей 
інструментів

Dnipro-M — це інструмент із 
українською душею. Найпершим  у 
2011 році з’явився на ринку зварю-
вальний інвертор. Кожен  продукт 

— це бажання споживача, втілене 
в інструменті. У самому серці Києва 
понад 100 інженерів та дизайнерів 
щоденно працюють над новими та 
вже існуючими моделями. Розробле-
ні інструменти  виготовляються на 
120 заводах, розташованих у Китаї, 
Індії, Польщі, Туреччині та Україні.

100 000 відвідувачів 
щодня 

Щодня магазини та вебсайт відві-
дують понад 100 тис. осіб. Загалом 
станом на червень 2021 року клі-
єнтами бренду став 1 млн людей. 

Сервіс, який надихає
Бренд пропонує клієнтам гаран-

тію 3 роки на електроінструмент, 
безкоштовну кур’єрську доставку, 

знижку за самовивіз товару, си-
стему бонусів та акцій. Продавці з 
радістю підтримають розмову за 
чашечкою запашної кави та при-
гостять солодощами. 

У кожному фірмовому магазині 
можна власноруч протестувати 
інструмент. Якщо знадобиться від-
ремонтувати техніку, її приймуть 
протягом 3 хвилин та полагодять 
за 3 години або швидше, а якщо 
поломка складна — не довше 3 
робочих днів.  

10 років Dnipro-M працює над 
тим, щоб, узявши інструмент до 
рук, кожен майстер відчув справж-
нє задоволення та радість, зробив-
ши щоденну працю актом творчос-
ті. Наша компанія стає ближчою до 
українців, щоб покращувати світ 
разом.

За детальною інформацією звертайтесь за номером +38 (067) 414 5075 та  на сайт dnipro-m.ua

ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРИЙНЯТОГО 
РІШЕННЯ ПРО РОЗРОБКУ МІСТОБУДІВ-
НОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ «ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН 
ТЕРИТОРІЇ ЩОДО РОЗМІЩЕННЯ БАЗИ 
ВІДПОЧИНКУ НА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯН-
КАХ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ТА ОБСЛУГО-
ВУВАННЯ САНАТОРНО-ОЗДОРОВЧИХ 
ЗАКЛАДІВ ПЛОЩЕЮ 3,000 ГА, ЯКІ РОЗ-
ТАШОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ ЦИБЛІВСЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ЗА МЕЖАМИ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ С. 
ЦИБЛІ)»

Витяг з рішення Циблівської сіль-
ської ради Переяслав-Хмельницького 
району Київської області від 09 липня 
2021 року № 499

Розглянувши звернення директора 
ТОВ «АМОЛІ ГРУП» Гамолі Івана Пе-
тровича відповідно до ст. 6, 8, 10, 16, 
19, 20, 21 Закону України «Про регу-
лювання містобудівної діяльності», ст. 
95, 122 Земельного кодексу України, 
ст.1, 2, 5, 11, 12, 13 Закону України 
«Про стратегічну екологічну оцінку», 
постанови Кабінету Міністрів України 
від 25.05.2011 № 555 «Порядок про-
ведення громадських слухань щодо 
врахування громадських інтересів під 
час розроблення проектів містобудів-

ної документації на місцевому рівні», 
наказу Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-ко-
мунального господарства України 
від 16.11.2011 № 290 «Порядок роз-
роблення містобудівної документа-
ції», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад і зміст 
детального плану території», з метою 
визначення планувальної організації, 
функціонального призначення, про-
сторової композиції та параметрів 
забудови ділянки, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Розробити містобудівну доку-

ментацію «Детальний план території 
щодо розміщення бази відпочинку на 
земельних ділянках для будівництва і 
обслуговування санаторно-оздоровчих 
закладів площею 3,0000 га, які розташо-
вані на території Циблівської сільської 
ради Київської області (за межами на-
селеного пункту с. Циблі), з кадастрови-
ми номерами 3223388200:02:023:0003, 
3 2 2 3 3 8 8 2 0 0 : 0 2 : 0 2 3 : 0 0 0 6  т а 
3223388200:02:023:0004, що пере-
бувають у власності гр. Гамолі Івана 
Петровича, директора ТОВ «АМОЛІ 
ГРУП», відповідно до Витягів з Дер-
жавного реєстру речових прав на не-

рухоме майно про реєстрацію права 
власності: індексний номер 248407135 
від 16.03.2021, реєстраційний но-
мер 565165532110; індексний номер 
227613452 від 09.10.2020, реєстрацій-
ний номер 2190365132233; індексний 
номер 227617291 від 09.10.2020, ре-
єстраційний номер, 1429360132233 
відповідно.

2. Розробити Стратегічну екологіч-
ну оцінку документу державного пла-
нування «Детальний план території 
щодо розміщення бази відпочинку на 
земельних ділянках для будівництва і 
обслуговування санаторно-оздоровчих 
закладів площею 3,000 га, які розташо-
вані на території Циблівської сільської 
ради Київської області (за межами насе-
леного пункту с. Циблі)», з кадастрови-
ми номерами 3223388200:02:023:0003, 
3 2 2 3 3 8 8 2 0 0 : 0 2 : 0 2 3 : 0 0 0 6  т а 
3223388200:02:023:0004.

3.  Виконавчому комітету Циблівської 
сільської ради:

3.1) звернутися до Київської об-
ласної державної адміністрації щодо 
визначення державних інтересів для 
їх врахування під час розроблення1 
документу державного планування 

містобудівної документації «Деталь-
ний план території щодо розміщення 
бази відпочинку на земельних ділян-
ках для будівництва і обслуговуван-
ня санаторно-оздоровчих закладів 
площею 3,000 га, які розташовані на 
території Циблівської сільської ради 
Київської області (за межами населе-
ного пункту с.Циблі)» з кадастровими 
номерами: 3223388200:02:023:0003, 
3 2 2 3 3 8 8 2 0 0 : 0 2 : 0 2 3 : 0 0 0 6  т а 
3223388200:02:023:0004;

3.2) забезпечити організацію про-
ведення громадських обговорень та 
слухань щодо врахування громадських 
інтересів;

3.3) подати на розгляд архітектур-
но-містобудівній раді відповідного 
рівня при спеціальному уповноваже-
ному органі з питань містобудування 
та архітектури;

3.4) оприлюднити дане рішення в 
засобах масової інформації;

3.5) забезпечити подання документу 
державного планування містобудівну 
документацію «Детальний план терито-
рії щодо розміщення бази відпочинку 
на земельних ділянках для будівниц-
тва і обслуговування санаторно-оздо-

ровчих закладів площею 3,000 га, які 
розташовані на території Циблівської 
сільської ради Київської області (за 
межами населеного пункту с. Циблі)», 
на затвердження Циблівській сільській 
раді Київської області.

4. Фінансування робіт з розробки 
документу державного планування мі-
стобудівної документації «Детальний 
план території щодо розміщення бази 
відпочинку на земельних ділянках для 
будівництва і обслуговування санатор-
но-оздоровчих закладів площею 3,000 
га, які розташовані на території Циблів-
ської сільської ради Бориспільського 
району Київської області (за межами 
населеного пункту с. Циблі)» здійсню-
вати за рахунок коштів ТОВ «АМОЛІ 
ГРУП» за згодою сторін

5. Контроль за виконанням рішення 
покласти на постійну комісію з питань 
екології, земельних відносин, архітек-
тури та будівництва.

Сільський голова
О.М. Палагута

Повідомлення про оприлюднення 
Заяви про визначення обсягу страте-

гічної екологічної оцінки 
проекту документу державного плану-

вання містобудівної документації
«Детальний план території щодо 

розміщення бази відпочинку на зе-
мельних ділянках для будівництва і 
обслуговування санаторно-оздоро-
вчих закладів площею 3,000 га, які 
розташовані на території Циблівської 
сільської ради Переяслав-Хмель-
ницького (Бориспільського) району 
Київської області (за межами населе-
ного пункту с. Циблі) за кадастровими 
номерами 3223388200:02:023:0003, 
3 2 2 3 3 8 8 2 0 0 : 0 2 : 0 2 3 : 0 0 0 6  т а 
3223388200:02:023:0004»

1) На підставі Рішення № 169 Ци-
блівської СР Київської об-ті від 09.07. 
21 р. «Про розроблення містобудівної 
документації «Детальний план терито-
рії щодо розміщення бази відпочинку 
на земельних ділянках для будівниц-
тва і обслуговування санаторно-оздо-
ровчих закладів площею 3,000 га, які 
розташовані на території Циблівської 
сільської ради Переяслав-Хмель-
ницького (Бориспільського) району 
Київської області (за межами населе-
ного пункту с. Циблі), з кадастровими 
номерами 3223388200:02:023:0003, 
3 2 2 3 3 8 8 2 0 0 : 0 2 : 0 2 3 : 0 0 0 6  т а 
3223388200:02:023:0004» та керуючись 
вимогами Закону України «Про регулю-
вання містобудівної діяльності» триває 

розробка детального плану території, а 
також стратегічної екологічної оцінки 
(далі СЕО) до нього у порядку, встанов-
леному ЗУ «Про стратегічну екологічну 
оцінку».

2) Орган, що приймає рішення про 
затвердження документа державного 
планування – Циблівська СР Київської 
об-ті. 

3) Передбачувана процедура гро-
мадського обговорення Заяви СЕО, у 
тому числі: 

а) дата початку та строки здійснення 
процедури: 15 днів з дня оприлюднен-
ня на офіційному сайті Циблівської СР, 
тобто з 06.08.21 р. по 20.08.21 р. включ-
но.

б) способи участі громадськості: 

надання пропозицій і зауважень у 
письмовому вигляді, а саме на пошто-
ву адресу: 08454, Київська обл., Бори-
спільський р-н, с. Циблі, вул. Шевченка, 
буд. 41 та в електронному вигляді на 
електронну скриньку Циблівської СР: 
tsyblysr@ukr.net.

г) орган, від якого можна отримати 
інформацію та адреса, за якою можна 
ознайомитися із заявою про визначен-
ня обсягу стратегічної екологічної – на 
офіційному сайті Циблівської громади 
за посиланням: https://tsg.gov.ua/. 

ґ) орган, до якого подаються заува-
ження і пропозиції, поштова та елек-
тронна адреса та строки подання за-
уважень та пропозицій – Циблівська СР, 
поштова адреса: 08454, Київська обл., 

Бориспільський р-н, с. Циблі, вул. Шев-
ченка, буд. 41 та в електронному вигля-
ді на електронну скриньку Циблівської 
СР: tsyblysr@ukr.net; строки подання 
зауважень і пропозицій: 15 днів з дня 
оприлюднення на офіційному сайті 
Циблівської СР, тобто з 06.08.21 р. по 
20.08.21 р. включно .

д) місцезнаходження наявної еко-
логічної інформації, у тому числі 
пов’язаної зі здоров’ям населення, що 
стосується документа державного пла-
нування: Циблівська СР.

4) необхідність проведення тран-
скордонних консультацій щодо проєк-
та документа державного планування: 
відсутня. 
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ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.15 Новини
7.05, 0.20 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
8.05 Роздивись
8.20 Відтінки України
8.50 ЗаАрхівоване
9.05 Телепродаж
9.35 Т/с "Наші матері - наші батьки" (16+)
11.20 Край пригод
11.50 Буковинські загадки
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.50 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Ніна Матвієнко та та 

Дмитро Андрієць
17.30, 18.55 "Світ дикої природи"
19.55, 23.00 "Супер - чуття"
20.20, 21.50 "Дикі тварини"
22.20 "Боротьба за виживання"

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 "Папік"
22.50, 2.20 Т/с "Сидоренки-Сидоренки"
0.25 Трилер "Дорогою"

ІНТЕР.
5.25, 22.15 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
9.50 Т/с "Дамське щастя" (12+)
12.25 Х/ф "007: Восьминіжка"
15.00, 15.45, 1.55 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.25 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Велика перерва"
0.05 Х/ф "Весняний призов"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
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, 23.10 Т/с "Капітанша" (12+)
0.20, 2.00 Т/с "Вікно життя" (12+)

ICTV.
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10, 22.25 Дизель-шоу (12+)
11.45, 13.15, 0.00 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 16.15, 21.30 Т/с "Пес" (16+)
16.20 Х/ф "Важкий корпус" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
1.00 Х/ф "Американський гангстер" (16+)

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

7.45 "Орел і решка"
10.00 Т/с "Надприродне" (16+)
12.40 "Аферисти в сітях" (16+)
14.40 Х/ф "Невразливий" (16+)
16.55 Т/с "Будиночок на щастя"
19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Глибоке синє море" (16+)
23.05 Х/ф "Змії на борту літака" (16+)
1.15 "Вар'яти" (12+)
2.50 "Служба розшуку дітей"

СТБ.
5.20 Т/с "Коли ми вдома"
6.10 Т/с "Комісар Рекс"
10.05 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
13.05, 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 "Щаслива попри все" 

(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"
3.00 "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 "Година пік"
17.10 "Ситуація"
18.15 "Одна година"
19.00 "Велика середа"
22.00 "Прямий" контакт"
23.00 "Новини від Христини"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.05 Я вдома
6.30 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.15 Новини
7.05, 0.20 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
8.05 Невідомі Карпати
8.20 Відтінки України
8.50 ЗаАрхівоване
9.05 Телепродаж
9.35 Т/с "Наші матері - наші батьки" (16+)
11.20 Край пригод
11.50 Буковинські загадки
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.50 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.20 Д/ф "Бовсунівські бабусі" (12+)
17.30, 18.55 "Світ дикої природи"
19.55, 23.00 "Супер - чуття"
21.50 "Дикі тварини"
1.20, 2.55 Суспільна студія. Головне
4.00 Д/ф "Ті, що вірні"

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

19.30, 4.45 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 "Папік"
22.50, 2.40 Т/с "Сидоренки-Сидоренки"
0.25 Фантастика "Зіткнення з безоднею"

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: Тільки для твоїх очей" 

(16+)
15.00, 15.45, 2.00 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"

18.00, 19.00, 3.20 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Велика перерва"
0.05 Т/с "Батьківський інстинкт" (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 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.10 Т/с "Капітанша" (12+)
0.20, 2.00 Т/с "Вікно життя" (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 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок

9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм

10.10, 22.30 Дизель-шоу (12+)
11.45, 13.15, 0.00 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 21.30 Т/с "Пес" (16+)
16.15 Х/ф "Довгий поцілунок на добраніч" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
1.20 Х/ф "Очі дракона" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.05 "Орел і решка"
9.10 Т/с "Надприродне" (16+)
11.50 "Аферисти в сітях" (16+)
14.00 Х/ф "Хан Соло" (12+)
16.50 Т/с "Будиночок на щастя"
19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Невразливий" (16+)
23.10 Х/ф "Скло" (16+)

СТБ.
6.25 Т/с "Комісар Рекс"
10.25 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 "Щаслива попри все" 

(16+)
1.25 Детектор брехні (16+)

НТН.
6.55 "Свідок. Агенти"
7.50, 14.50, 17.00, 2.50 "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 "Будьте здоровi"
23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
0.40 "Легенди бандитського Києва"
1.40 "Реальні злочинці"

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 "Година 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.
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UA: ПЕРШИЙ.
6.30 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.15 Новини
7.05, 0.20 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
8.05 Невідомі Карпати
8.20 Візуальний код
8.50 ЗаАрхівоване
9.05 Телепродаж
9.35 Д/с "Вердикт історії"
10.45 Т/с "Наші матері - наші батьки" 

(16+)
11.35 Край пригод
11.50 Буковинські загадки
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.50 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.35 Концерт. Квартет Гетьман
17.30, 5.05 Еко-люди
17.35, 18.55 "Світ дикої природи"
19.55, 23.00 "Супер - чуття"
21.50 "Дикі тварини"
1.25, 2.55 Суспільна студія. Головне

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

19.30, 4.40 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 "Папік"
22.50, 2.15 Т/с "Сидоренки-Сидоренки"
0.25 Трилер "Тихе місце"
3.35, 5.30 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
2.35 Д/п "Ризиковане життя. Кава"
4.25 М/ф
5.00, 4.55 "Телемагазин"
5.30, 22.15 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"

10.05, 18.00, 3.15 "Стосується кожного"
12.25 Х/ф "Агент Лев" (16+)
14.25 Х/ф "Скупий" (12+)
16.05 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Велика перерва"
0.00 Т/с "Батьківський інстинкт" (16+)
2.00 "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 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 "Капітанша" (12+)
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 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.10, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.25, 13.15 Х/ф "Горець" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.25 Х/ф "Грошовий поїзд" (16+)
16.15 Х/ф "Ігри патріотів" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.10, 21.30 Т/с "Пес" (16+)
22.35 Х/ф "Довгий поцілунок на добраніч" 

(16+)
1.05 Х/ф "Дочка генерала" (16+)
2.55 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.00 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.05 "Орел і решка"
9.10 Т/с "Надприродне" (16+)
10.50 Х/ф "Зоряні війни: Останні Джедаї" 

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

Сходження" (12+)

16.45 Т/с "Будиночок на щастя"
19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Парочка копів" (16+)
23.05 Х/ф "Кіану"
1.10 "Вар'яти" (12+)
2.50 "Служба розшуку дітей"
2.55 "Зона ночі"

СТБ.
5.20 Т/с "Коли ми вдома"
6.10 Т/с "Комісар Рекс"
10.05 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
13.05, 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 "Щаслива попри все" 

(16+)
1.25 Детектор брехні (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
5.45 "Таємниці кримінального світу"
7.05 Т/с "Третього не дано"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)

12.30, 16.30, 19.00, 2.55 "Свідок"
14.50, 17.00, 3.25 "Випадковий свідок"
17.50 "Таємниці світу"
18.20 "Свідок. Агенти"
23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
0.45 Х/ф "Tри дев'ятки" (16+)
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 
"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 "Година пік"
17.10 "Ситуація"
18.15 "Ехо України"
19.30 Д/ф "UA - 30"
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, 9 серпня

ВІВТОРОК,  10 серпня
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UA: ПЕРШИЙ.
6.05 Я вдома
6.30 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.15 Новини
7.05, 0.20 Т/с "Доктор Блейк" (16+)
8.05, 11.35 Роздивись
8.20 Геолокація: Волинь
8.50 ЗаАрхівоване
9.05 Телепродаж
9.35 Т/с "Наші матері - наші батьки" (16+)
11.20 Край пригод
11.50 Буковинські загадки
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.50 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Іво Бобул
17.30, 21.50 "Боротьба за виживання"
18.55 "Світ дикої природи"
19.55 "Тваринна зброя"
23.00 Схеми. Корупція в деталях
1.25, 2.55 Суспільна студія. Головне

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

19.30, 5.00 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 "Папік"
22.50 Т/с "Сидоренки-Сидоренки"
0.25 Бойовик "Людина, що біжить"
2.25 Драма "Щоденник Симона Петлюри"
4.20, 5.50 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.25, 22.15 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
9.50 Т/с "Дамське щастя" (12+)

12.25 Х/ф "Ніколи не говори "ніколи" 
(16+)

15.00, 15.50, 1.55 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.20 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Велика перерва"
0.05 Х/ф "Вийти заміж за капітана"
2.30 Д/п "Запрограмовані долі"
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, 23.50 Т/с "Капітанша" (12+)
23.10 Слідами
1.10, 2.15 Т/с "Вікно життя" (12+)
1.45 Телемагазин
3.25 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
10.10, 22.30 Дизель-шоу (12+)
11.45, 13.30, 0.00 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.15, 21.30 Т/с "Пес" (16+)
16.45 Х/ф "Двійник" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти-зомбі
1.00 Х/ф "Людина пітьми" (18+)
2.45 Я зняв!

НОВИЙ канал.
6.00, 7.20 "Kids time"
6.05 М/с "Мультфільм"
6.15 М/с "Том і Джеррі"
7.25 "Орел і решка"
10.15 Т/с "Надприродне" (16+)
12.05 "Аферисти в сітях" (16+)

14.10 Х/ф "Скло" (16+)
16.50 Т/с "Будиночок на щастя"
19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Шафт" (16+)
23.00 Х/ф "Ціна страху"
1.40 "Вар'яти" (12+)
2.55 "Служба розшуку дітей"

СТБ.
5.20 Т/с "Коли ми вдома"
6.05 Т/с "Комісар Рекс"
10.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
13.05, 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 "Щаслива попри все" 

(16+)
1.20 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 
"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 "Година пік"
17.10 "Ситуація"
18.15 "Ехо України"
19.30 Д/ф "UA - 30"
20.00 "Прямий ефір"
22.00 "Прямий" контакт"

UA: ПЕРШИЙ.
6.30 М/ф
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.15 Новини
7.05, 0.25 Д/с "Тероризм, якому змогли 

запобігти" (12+)
8.05, 11.20, 17.25 Роздивись
8.20 Геолокація: Волинь
8.50 ЗаАрхівоване
9.05 Телепродаж
9.35 Т/с "Наші матері - наші батьки" (16+)
11.50 Буковинські загадки
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.50 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.35 Концерт. Наталія Валевська
17.30, 4.00 Перша шпальта
18.55 "Світ дикої природи"
19.55 "Тваринна зброя"
21.50 "Боротьба за виживання"
23.00 #ВУКРАЇНІ
1.20, 2.55 Суспільна студія. Головне

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

19.30, 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 Фантастика "Час"
0.25 Комедія "Бумеранг"
2.40 Фантастика "Зіткнення з безоднею"

ІНТЕР.
5.25, 0.15 "Слідство вели... з Леонідом 

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

14.55, 15.45, 2.05 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Сутичка" (16+)
23.10 Д/п "Острів Фіделя"
3.15 "Жди меня. Україна"

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
10.35 Х/ф "Паперові квіти" (12+)
12.40, 15.30 Т/с "Добра душа" (12+)
17.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
22.00, 23.10, 2.00 Т/с "Відчайдушний 

домогосподар"
1.30 Телемагазин

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

4.25, 1.20 Факти
4.45 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+)
11.45, 0.00, 1.45 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.15 "На троих" (16+)
14.00, 16.15 Х/ф "Вуличний боєць" (16+)
16.30 Х/ф "Самоволка" (16+)
18.45 Факти. Вечір
23.00 "На трьох-10" (16+)
3.25 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.20 "Kids time"
6.05 М/с "Мультфільм"
6.20 М/с "Том і Джеррі"
7.25 "Орел і решка"
9.50 "Аферисти в сітях" (16+)
15.55 Х/ф "Стартрек: Помста" (16+)
18.40 Х/ф "Стартрек: За межами Всесвіту" 

(16+)

21.00 Х/ф "Протистояння" (16+)
22.50 Х/ф "Вбивці на заміну" (18+)
0.40 Х/ф "Кіану"
2.25 "Служба розшуку дітей"
2.30 "Зона ночі"

СТБ.
4.15 Х/ф "Останній танець за мною" (16+)
6.20 Х/ф "Останній танець за мною 2" 

(16+)
8.15 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 Було у батька два сини

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"

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 "Година 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.
6.05, 4.10 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.10, 2.35, 3.45, 

5.35 Новини
7.10 М/ф
8.05 "Дикі Дива. Дикі тварини в зоопарку 

Сан-Дієго"
8.30, 10.10 #ВУКРАЇНІ
9.05 Телепродаж
9.35 Антропологія
10.35, 23.15 "Дика природа Аргентини"
11.25 Х/ф "Авраам: охоронець віри" 1, 2 

с.
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.05 Концерт. Пісні про кохання
17.20 Міста та містечка
17.35 Найменші тваринки
18.35 Х/ф "Богдан-Зиновій 

Хмельницький"
21.25 Х/ф "Передчуття"
0.35 Д/с "Секрети історії. Портрети"

КАНАЛ "1+1".
7.00, 6.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00, 18.20 "Світ навиворіт"
13.00 Комедія "Папік"
19.30, 5.15 ТСН
20.13 "Проспорт"
20.15 "Вечірній квартал"
22.15 "Жіночий квартал"
23.55 "Світське життя. 2021 найкраще"
0.55 Комедія "Як позбутися хлопця за 10 

хвилин"
2.55 Комедія "Бумеранг"

ІНТЕР.
5.45 "Орел і Решка. На краю світу"
6.45 "Слово Предстоятеля"
7.00 Х/ф "Операція "Тушонка" (16+)
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Корисна програма"

11.00 Х/ф "Білявка за рогом"
12.40 Х/ф "Найчарівніша та 

найпривабливіша"
14.25 Х/ф "Самотнім надається 

гуртожиток"
16.10 Х/ф "Рідня"
18.10 Х/ф "Здрастуй і прощавай"
20.00, 3.35 "Подробиці"
20.30 "Творчий вечір К.Меладзе "Останній 

романтик"
22.20 Т/с "Голос з минулого" (12+)
2.00 Х/ф "Коханці" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.25, 3.50 Реальна містика
8.10 Т/с "Штамп у паспорті" (12+)
12.40 Т/с "Квочка" 1, 2 с.
15.20 Т/с "Квочка"
17.00 Т/с "Любов з заплющеними очима" 

1, 2 с. (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Любов з заплющеними очима" 

(12+)

23.00 Т/с "Обручка з бірюзою" 1, 2 с.
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Обручка з бірюзою"

ICTV.
5.10 Факти
5.35 Не дай себе обдурити
6.25, 12.00, 13.00 "На трьох" (16+)
10.40 Дизель-шоу (12+)
12.45 Факти. День
13.35 Т/с "Пес" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Турист" (16+)
21.10 Х/ф "Одного разу у Мексиці: 

Відчайдушний-2" (16+)
23.05 Х/ф "Мачете вбиває" (16+)
1.25 Громадянська оборона

НОВИЙ КАНАЛ.
6.05 "Хто проти блондинок?" (12+)
8.05, 10.00 "Kids time"
8.10 Х/ф "Діти шпигунів"
10.05 "Орел і решка. Земляни"

11.00 "Орел і решка"
15.00 Х/ф "Сусіди на стрьомі" (16+)
17.05 Х/ф "Пустун" (16+)
19.00 Х/ф "Кілери" (16+)
21.00 Х/ф "Тілоохоронець кілера" (16+)
23.35 Х/ф "Інший світ: Пробудження" 

(18+)
2.10 "Зона ночі"

СТБ.
5.15 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, 23.45 Звана вечеря (12+)
21.00 МастерШеф. CELEBRITY (12+)

НТН.
5.00, 4.45 "Top Shop"
6.00 "Легенди бандитської Одеси"
7.00 Т/с "Право на захист" (16+)
10.45 "Легенди карного розшуку"
12.35 "Випадковий свідок. Навколо світу"

13.50 Т/с "Смерть у раю" (16+)
18.05 "Круті 90-ті"
19.00, 2.45 "Свідок"
19.30 Х/ф "Пограбування казино" (16+)
21.25 Х/ф "Лічені секунди" (16+)
23.15 Х/ф "Час відплати" (16+)
1.30 "Таємниці кримінального світу"

ПРЯМИЙ.
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 Концерт
17.00 "Не наша Russia"
18.00 "Анатомія тижня"
20.00 Д/ф "UA - 30"
20.30 "Війна за незалежність"
21.00 "Прямий доказ"
22.00 "THE WEEK"
23.00 "Вата-шоу"

UA: ПЕРШИЙ.
7.10 М/ф
8.20, 21.25 "Дикі тварини"
9.00 Божественна Літургія Православної 

Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української 

Греко-Католицької Церкви
12.30 Недільна Свята Меса Римсько-

Католицької Церкви в Україні
13.30 Міста та містечка
14.30 Телепродаж
15.05 Країна пісень
16.20 Концерт. Дмитро та Назарій 

Яремчуки
17.30 Концерт. Квартет Гетьман
18.25 Х/ф "Передчуття"
20.05 "Дика природа Аргентини"
22.00 Д/с "Вердикт історії"
23.10 Пишемо історію. Симон Петлюра
23.25 "Світ дикої природи"
0.30 Х/ф "Богдан-Зиновій Хмельницький"

КАНАЛ "1+1".
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00, 3.40 "Світ навиворіт"
13.00 Комедія "Папік"
18.30 "Світське життя. 2021 найкраще"
19.30, 5.35 ТСН
20.15 Кріс пратт у фільмі "Кінг конг"
0.00 Фантастика "Хеллбой: герой із 

пекла"
2.15 Трилер "Тихе місце"

ІНТЕР.
8.00 "уДачний проект"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00, 11.00, 12.00 "Інше життя"
13.05 "Вещдок. Опережая время. Кожан"
17.50 Х/ф "Сутичка" (16+)
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Сімейне пограбування" (12+)
22.25 "Бенефіс Алли Пугачової" Прем’єра

КАНАЛ "УКРАЇНА".
8.45 Т/с "Відчайдушний домогосподар"
12.50 Т/с "Невідправлений лист" (12+)
17.00 Т/с "Будь, що буде" 1, 2 с. (12+)
20.00 Т/с "Будь, що буде" (12+)
22.00 Т/с "Соломонове рішення" (12+)
1.50 Телемагазин

ICTV.
4.50 Скарб нації
5.00 Еврика!
5.10 Факти
5.35 Не дай себе обдурити
6.25, 2.00 Анти-зомбі
7.20 Секретний фронт
8.20 Громадянська оборона
9.20 Х/ф "Одного разу у Мексиці: 

Відчайдушний-2" (16+)
11.15, 13.00 Х/ф "Турист" (16+)
12.45 Факти. День
13.33 Х/ф "Втікач" (16+)
16.05 Х/ф "Служителі закону" (16+)
18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф "Шерлок Холмс" (16+)
21.45 Х/ф "Шерлок Холмс. Гра тіней" 

(16+)
0.05 Х/ф "Людина пітьми" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.45 М/с "Том і Джеррі"
7.00 М/ф "Том і Джері зустрічають 

Шерлока Холмса"
8.05 М/ф "Ральф-руйнівник"
10.00 М/ф "Ральф-руйнівник 2"
12.10 Х/ф "Змії на борту літака" (16+)
14.20 Х/ф "Глибоке синє море" (16+)
16.40 Х/ф "Тілоохоронець кілера" (16+)
18.55 Х/ф "Шалений патруль" (16+)
21.00 Х/ф "Шалений патруль 2" (16+)
23.05 "Improv Live Show" (12+)

СТБ.
5.20 Т/с "Коли ми вдома"
5.45 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+)
23.50 Я соромлюсь свого тіла (16+)

НТН.
5.45 Х/ф "Прорив"
7.15 "Слово Предстоятеля"
7.25 "Випадковий свідок. Навколо світу"
9.50 Т/с "Смерть у раю" (16+)
14.15 Х/ф "Пограбування казино" (16+)
16.05 Х/ф "Лічені секунди" (16+)
17.50 "Легенди карного розшуку"
19.00 Т/с "Янголи війни" (16+)
23.00 Х/ф "Мовчазна отрута" (16+)
0.40 Х/ф "Час відплати" (16+)

ПРЯМИЙ.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00 

"Репортер". Новини
9.10 "Медексперт"
10.10 "Про особисте"
11.15, 12.15 "Акценти"
13.10 "П'ята колонка"

13.40 "Запорєбрик NEWS"
14.00, 15.30 Концерт
17.15 "Не наша Russia"
18.00 "Анатомія тижня"
20.00 "Прямий доказ"
20.20 "WATCHDOGS"
20.45 "Sound.ЧЕК"
21.00 "Великі новини"
22.00 "Влада хохотала"
22.30 "Щасливий день з політиком"

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

ЧЕТВЕР,  12 серпня

П'ЯТНИЦЯ,  13 серпня

СУБОТА,  14 серпня

НЕДІЛЯ, 15 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.
Район Розвилки, 5 соток, під забудову, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 95 2002209.

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.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бориспіль 
або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. Олексан-
дрівка. 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-ЕНЕРГЕТИКА
ІНЖЕНЕРА З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
КОНДИЦІОНЕРІВ ТА ХОЛОДИЛЬНОГО 
ОБЛАДНАННЯ
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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. Тел.: 0 67 
4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в с. Гора від 5 
соток. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в с. Гора, с. 
Щасливе або с. Проліски від 5 соток. Тел.: 0 67 
4040137.

Здам
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бориспіль. Тел.: 
0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
2 кімнати для двох жінок або пари, всі зручнос-
ті, 4000 грн без комунальних послуг. Тел.: 0 66 
7701019.
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. 

Житло, порядок і охайність гарантую. Тел.: 0 67 
4503318.

МІНЯЮ
Бориспіль
Будинок в с. Іванків, Бориспільський район на квар-
тиру в м. Бориспіль. Тел.: 0 63 1819033.

АВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
ВАЗ 2107, інжектор, 2007 р.в., у 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, зи-
мова гума, ціна договірна. Тел.: 0 98 2030654.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Vianor, м. Бориспіль, запрошує на роботу авто-
мийників, офіціанта, шиномонтажників, автос-
люсарів. Тел.: 0 50 8301404, 0 97 8538218.

Вантажники на грибне виробництво в Київ-
ську обл., з/п 10000-12000 грн, вахтовий метод. 
Офіційна робота+житло. Тел.: 0 96 7877394, 
Олександр.

Запрошуємо на роботу прибиральниць та 
двірників, з/п 7000 грн. Тел. 0 67 2338089. 

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

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

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

Потрібні універсали-будівельники, різноробочі, во-
дії з власним авто. Тел.: 0 68 6848964. 

Київ
Працівники на завод з виготовлення морозива. Тер-
міново! З/п 25 000 грн. Іногороднім безкоштовно на-
даємо житло. Робота в передмісті Києва. Тел.: 0 67 
8550161, 0 95 6789109.

ПРОДАМ
МЕБЛІ

Бориспіль

Дитяче ліжечко з матрасом та шухлядами, 167/89. Май-
же нове. ЦІНА 3000 грн. Тел.: 0 50 6596252.
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.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль

Вулики системи «українець», в гарному стані, ціна 
договірна. Тел.: 0 67 9945800.

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.

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

КУПЛЮ
Бориспіль
Куплю баночки 0,5 л. Ціна договірна. Тел.: 0 66 
4099336.

ПОСЛУГИ
Бориспіль
А якщо вам потрібно пофарбувати натуральну 
шкіру, то будь ласка: куртка чорна — 200 грн, 
коричнева — 250 грн, бордова — 300 грн; пальто 
(плащ) чорне — 250 грн, коричневе — 300 грн, 
бордове — 400 грн. Тел.: 0 95 1492131.
Асенізаторські послуги, викачування вигрібних 
ям 6 куб.м. Тел.: 0 98 7295604, 0 50 5860909, Юрій.

Бригада будівельників виконує абсолютно всі види 
ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бетонно-мон-
тажні, кладочні, оздоблювальні, покрівельні та ін. 
види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 1269208.
Вантажні перевезення, послуги спецтехніки: 
довгоміра, маніпулятора, екскаватора. Тел.: 0 98 
3996710.

Вантажні перевезення: пісок, щебінь, чорнозем, 
відсів, гній. Тел.: 0 98 1200220.

Викачування від 1 до 7 куб.м, без вихідних. Тел.: 
0 93 7564969, 0 97 5505353, 0 66 4553391.

Викачування ям 3,8+10+10 куб.м. Тел.: 0 67 
9619812, Володимир.

Послуги самоскида, пісок, щебінь, відсів, чор-
нозем. Доставка. Тел.: 0 96 7662204.

Ремонт стартерів та генераторів, супутні запчасти-
ни. Тел.: 0 98 2871782, 0 95 8887825.

Салон «Апраксіна» запрошує на стрижки, фарбу-
вання та манікюрні послуги, 5 хв. від «McDonald's». 
Проводимо курси — перукар, макіяж і манікюр-пе-
дикюр. Також на роботу потрібні перукарі. Тел. 0 
97 8828312.

РІЗНЕ
Бориспіль

Втрачене посвідчення учасника бойових дій, серія 
АА №322417, видане на ім'я Крисана Івана Леоні-
довича Бориспільським ОМВК, вважати недійсним. 

Втрачений військовий квиток, виданий на ім'я 
Рудь Максима Володимировича Баранівським 
військовим комісаріатом 23.06.1991 р., вважати 
недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім'я Яр-
моленка Василя Васильовича Корсунь-Шевченків-
ським військоматом 1989 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.

12.08.2021 року об 11:00 від-
будеться встановлення меж зе-
мельної ділянки гр. Гриценко 
Олексія Федоровича за адресою: 
Київська обл., Бориспільський 
район, с. Вороньків, вул. Виш-
нева, 35-в. Просимо у вказаний 
час прибути власників суміжних 
ділянок.
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РЕКЛАМА

ОВЕН. З'явиться реальна мож-
ливість для корекції своєї долі, 
внесення в неї чогось нового, 

незвичайного. Довіртеся голосу своєї ін-
туїції, і вона вас не підведе.

ТЕЛЕЦЬ. Ви маєте високий 
творчий потенціал. Але поста-
райтеся не зв'язувати себе ніяки-

ми обіцянками, будьте обачнішими, щоб 
уникнути непорозумінь.

БЛИЗНЮКИ. Ваші цікаві ідеї й 
чудові думки саме зараз будуть 
затребувані й здійсняться. Мож-

ливі знайомства з новими людьми, поба-
чення, подорожі та багато яскравих вра-
жень. Ваше особисте життя різко зміниться, 
причому саме так, як ви мріяли.

РАК. Не варто заздалегідь пе-
реживати з приводу подій, що 
насуваються. Ви однаково не 

зможете все вгадати. Але краще планува-
ти справи й зустрічі, інакше вони будуть 
трохи хаотичні.

ЛЕВ. Вам потрібно буде бага-
то чому навчитися. Доведеть-
ся пересилити себе і звільни-

тися від ряду комплексів, які ускладню-
вали ваше життя. 

ДІВА. Ви можете захопити навко-
лишніх своїми здатностями, роз-
кривши творчий потенціал.  Умін-

ня слухати й чути подарує вам успіх у будь-
якій сфері. Якщо для цього є передумови, ви 
можете вдало поміняти вид діяльності.

ТЕРЕЗИ. Ділова поїздка може 
відкрити перед вами нові пер-
спективи. Є шанс, що удача по-

сміхнеться вам, також можливий і зовсім 
закономірний зліт у кар'єрі.

СКОРПІОН. Ви зможете вирі-
шити давню проблему й позбути-
ся усього старого та непотрібно-

го. Подивіться філософськи на ситуацію, що 
склалася, і  побачите вихід.

СТРІЛЕЦЬ. Вам особливо важ-
ливо буде відчути свою незалеж-
ність. Це допоможе розкрити 

творчий потенціал і продемонструвати свої 
можливості навколишнім. На роботі буде ба-
гато суперечок і дискусій, постарайтеся вислу-
хати опонента та аргументовано заперечити.

КОЗЕРІГ.  Постарайтеся змири-
ти свою гординю й не відмовляй-
теся від запропонованої допомоги.  

Головні новини можуть очікувати вас вдома.

ВОДОЛІЙ. Вам доведеться від-
стоювати свою точку зору, нама-
гайтеся робити це максималь-

но коректно й аргументовано, але не випу-
скайте з уваги слова опонентів.

РИБИ.  Наступає досить 
складний і відповідальний пе-
ріод, який може супроводжу-

вати деяке внутрішнє напруження. Для 
досягнення успіху знадобиться сила во-
лі, зосередженість і душевна рівновага, 
але якщо бути оптимістом, то все заду-
мане здійсниться.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 2-8 СЕРПНЯ


