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НОВИНИ КОРОТКО

ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА СТАНЕ В УКРАЇНІ ОСНОВНОЮ ДЛЯ 
ЩЕПЛЕННЯ ПРОТИ КОВІДУ

ШКОЛИ ГОТОВІ ДО ВІДКРИТТЯ, ПІДРУЧНИКІВ ВИСТАЧИТЬ НА ВСІХ

СМІТТЄВІ МАЙДАНЧИКИ — ВИВОЗИТЬ СМІТТЯ ВУКГ, 
ПРИБИРАЄ ЖЕК

ПОСЛУГОЮ ВИВЕЗЕННЯ БУР’ЯНІВ 
ПОКИ СКОРИСТАЛИСЯ ЛИШЕ 4 ОСОБИ

Ілона НЕГОДА

За інформацією керівника місь-
кої первинки Євгенія Черенка, 
озвученою на щотижневій пла-
новій нараді у міського голови 
25 серпня, за минулий тиждень 
щепили 2898 бориспільців. Наразі 
у місті діють два центри масової 
вакцинації — у будівлі кінотеатру 
«Європа» (вул. Київський Шлях, 
71) та у терміналі Д міжнародно-
го аеропорту «Бориспіль». Крім 
того, щепитися можна в будь-якій 

із міських амбулаторій. «В наяв-
ності всі вакцини. Щодо Модер-
ни, то нею щеплюють лише другу 
дозу. Знову з’явилася Астразенека. 
Судячи із державних закупівель, 
саме вона, разом із Коронаваком, 
стануть основними вакцинами в 
Україні для щеплення від коро-
навірусної інфекції», — зазначив 
Черенок. Також він зауважив, що 
згідно нової інструкції МОЗ дозво-
лено робити другу дозу щеплення 
через 4 тижні (28 днів). 

Із 200 протестованих на ковід 
бориспільців хворобу не виявили 
в жодного. 

За інформацією лікаря Бори-
спільської БЛІЛ Іллі Луціва, на 
підтримку первинці цього тижня 
планується відкриття кабінету 
вакцинації в лікарні, медики вже 
пройшли відповідну підготовку. 
Під час доповіді він також за-
значив, що лікарня «тріщить по 
швах» — заповнені всі відділен-
ня.

Ілона НЕГОДА

На щотижневій плановій нараді 
у Бориспільського міського голо-
ви 25 серпня начальник управління 
освіти і науки Тетяна Павленко до-
повіла про повну готовність усіх за-
кладів освіти міста до навчального 
року. Це результат перевірки шкіл 
комісією управління освіти.

Щодо вакцинації педагогів, 
Павленко зазначила, що станом 
на п’ятницю минулого тижня в за-
кладах загальної середньої освіти 
провакциновано 501 особу, що 
становить 47%. У закладах до-

шкільної освіти провакциновано 
269 осіб або 42% педагогічного та 
обслуговуючого складу. Позашкіл-
ля провакциноване на 51% або 103 
особи. «Є заклади, які мають більше 
80% вакцинованих педагогів, вони 
зможуть працювати навіть за умо-
ви погіршення епідемічної ситуа-
ції та переходу Бориспільщини в 
помаранчеву чи червону зону. Це 
стимул для всіх закладів освіти для 
повної вакцинації своїх співробіт-
ників», — зазначила вона. 

Щодо забезпечення шкіл під-
ручниками, керівник управління 
освіти зазначила, що завезення 

підручників із обласного складу 
триває та продовжиться ще кіль-
ка днів. «До 15 вересня школи от-
римають замовлені підручники. 
Якщо підручників не вистачатиме, 
використовуватимемо навчаль-
ні посібники інших авторів або 
книги на електронних носіях, 
вони доступні в кожній шкільній 
бібліотеці», — запевнила Тетяна 
Павленко. 

Заходи з нагоди 1 вересня кожна 
школа проводитиме на свій розсуд. 
Це може бути лінійка, флешмоб чи 
інші цікаві формати, які обере ке-
рівництво школи.

Наталія ТОКАРЧУК

Проблему прибирання сміттєвих 
майданчиків біля багатоквартир-
них житлових будинків порушили 
на плановій нараді у Бориспіль-
ського міського голови 25 серпня.

На зауваження журналіста «Ві-
стей» Ірини Костенко щодо незадо-
вільного стану сміттєвих майданчи-
ків після вивезення сміття міський 
голова Володимир Борисенко пояс-
нив: проблема в тому, що сміття ви-
возить комунальне підприємство, а 
прибудинкову територію та мережі 
утримують ЖЕКи, і ці дві організації 
поки не можуть знайти порозумін-
ня. «Будемо звертатися до ЖЕКів, 
щоб вирішили це питання. А взагалі 
практика показує, що на сміттєвих 
майданчиках закритого типу такої 
проблеми немає. Тому ми виріши-
ли, що нові майданчики у Борисполі 
будуть лише закритого типу, а ключі 
від них будуть видаватись лише тим, 
хто там живе і, відповідно, платить 
за вивезення сміття. З часом дійде 
черга і до реконструкції вже діючих 
старих сміттєвих майданчиків», — 
зазначив Борисенко.

Наталія ТОКАРЧУК

Про хід впровадження нової 
послуги від КП «ВУКГ» на плановій 
нараді у міського голови розповів 
в.о. керівника підприємства Мико-
ла Корніяка.

За його словами, послугою ско-
ристалися поки лише 4 особи, але 
їх відгуки позитивні. 

Вивезення органічних побуто-
вих відходів (бур’янів, картоплин-

ня тощо) здійснюється у обсягах 
до 2 куб. метрів і коштує 79 гри-
вень. Щоб скористатися послу-
гою, мешканець міста може зате-
лефонувати з понеділка по четвер 
у ВУКГ та вказати свої прізвище, 
адресу, контактний телефон і 
прогнозований обсяг відходів. 
Вартість послуги буде включено 
до рахунку на вивезення ТПВ. У 
п’ятницю (якщо заборгованості 
за вивезення сміття у замовника 

немає) ВУКГ повідомить час при-
їзду трактора з причепом. Важ-
ливо! Завантаження бур’янів на 
трактор здійснюється самостійно 
замовником. 

Володимир Борисенко запро-
понував розглянути можливість 
безкоштовного вивезення орга-
нічних відходів, адже вивезення 
такого сміття зі стихійних сміттє-
звалищ коштуватиме дорожче. 

До Міжнародного дня безпритульної тварини, 28 серпня, на те-
риторії КП «Центр стерилізації та адопції» буде діяти ярмарок у 
підтримку безпритульних тварин.
Учасників чекають вікторина, безпрограшна лотерея, різноманітні 
конкурси, багато корисної інформації, смаколики та напої.
За бажання ви зможете підтримати тварин кормом, наповнювачем, 
нашийниками тощо. 

Захід відбуватиметься із 10 до 15 години.
Діятиме безкоштовна розвозка о 9:30 та 12:00 годині від зупинки 
Соцмістечко, 157 (парковка біля готелю «Нон-Стоп» та біля кафе «Сла-
вутич». 

Програма заходу:
10:00-10:30 Знайомство з КП «ЦСАТ»;
10:30-11:00 Дитяча вікторина «Тваринний світ»;
11:00-11:30 Важливість стерилізації, виступ ветеринарного лікаря 
Ольги Пономарьової;
11:30-12:00 Малюнок крейдою «Тваринне товариство»;
12:00-12:30 «Тварина у домі» — виступ ветеринарного лікаря Ольги 
Пономарьової;
12:30-13:00 Виставка дитячих малюнків «Тварина і я»;
13:00-13:30 «Знайда. Чим допомогти?» — лекція від ГО «Зооплатформа»;
14:00-14:30 «Моя відповідальність» — розповідь про ідентифікацію 
тварин.
Крім того, ви матимете вільний час для прогулянки з тваринами. 

Наша адреса:
вул. Гоголя, 63 (по дорозі на злітну смугу). 
Телефон для довідок: 068 917 09 09.

НА ДОНБАСІ ЗАГИНУВ 
ВІЙСЬКОВИЙ ІЗ БОРИСПОЛЯ

На День Незалежності при-
йшло повідомлення, що на Дон-
басі від ворожого вогню загинув 
військовий із Борисполя. Про це 
повідомив міський голова Воло-
димир Борисенко.

Від ворожої кулі загинув мо-
лодший сержант Олександр Ак-
сьонов, боєць 131-го окремого 
розвідувального батальйону. 
Пішов служити у 2018 році. На 
Донбасі був прикомандиро-
ваний до 28-ої окремої меха-

нізованої бригади. На момент 
загибелі йому виповнилось 38 
років. Неодружений. У Бори-
сполі у чоловіка залишилась 
мати.

Зараз керівництво міста пра-
цює над організацією заходів із 
похорону бійця. Його поховають 
на алеї слави на Рогозівському 
цвинтарі поряд із іншими захис-
никами України, які віддали своє 
життя за незалежність нашої дер-
жави.
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БЛАГОУСТРІЙ

• Громадський транспорт Борисполя.

• Громадський траспорт Кам'янець-Подільського.

• Таллінн продовжує розвивати громадський траспорт — на фото нові 
безпілотні автобуси.

АВТОВОКЗАЛ БІЛЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО, БЕЗКОШТОВНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ 
ТРАНСПОРТ ТА ТРАМВАЇ — НА ЯКИЙ ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 
ОРІЄНТУВАТИМЕТЬСЯ БОРИСПІЛЬ?

 � Рішення виконавчого комітету про підвищення ціни на 
проїзд в міських маршрутках до 10 грн викликало бурхливу 
реакцію в мешканців Борисполя та ще раз показало, 
що місто вкрай вразливе перед вимогами приватних 
перевізників. Вихід із цієї ситуації один — комунальний 
транспорт.

Богдан РАК 

«Ми вже неодноразово стика-
лись із ситуацією, коли перевізники 
приходять і кажуть: або ви нам під-
німаєте тариф, або ми завтра не ви-
ходимо на рейси. І владі доводить-
ся йти на поступки перевізникам, 
адже допустити транспортною ко-
лапсу ми не маємо права. А альтер-
нативи їм у нас, на жаль, немає. Але 
якщо б у нас було власне підприєм-
ство, комунальне, тоді ми могли б 
говорити з приватними перевізни-
ками з інших позицій. Не виходите 
на маршрут? Добре, вийде кому-
нальний транспорт», — прокомен-
тував рішення виконкому депутат 
міської ради, голова фракції «Слу-
га Народу» Ігор Шалімов.

Світовий досвід
Сприймати комунальний гро-

мадський транспорт як пережиток 
радянських часів у корені невір-
но. Чимало розвинених країн і до-
сі використовують його, причому 
досить успішно. Досить показовий 
у цьому питанні приклад Таллінна, 
де громадський транспорт не ли-
ше комунальний, але ще й безко-
штовний.

Мета, яку ставила влада Таллінна, 
пішовши на такий крок: зменшити 
затори, зменшивши кількість при-
ватних авто, та в той же час збіль-
шити кількість пасажирів громад-
ського транспорту, а разом із цим 
— збільшити надходження в бю-
джет міста від нових платників по-
датків.

Результат перевершив очікуван-
ня: в бюджет міста надійшло вдвічі 
більше коштів, ніж було витрачено 
на оновлення громадського тран-
спорту і забезпечення його якісної 
роботи. Лише за перший рік експери-
менту число підприємців з реєстра-
цією у Таллінні зросло на 25 000 осіб. 
Відповідно, зросли надходження в 
бюджет від сплати податків. А все 
тому, що право безоплатного про-
їзду мають лише мешканці Таллін-
ну і підприємці чи власники бізне-
су, котрі зареєструвалися у столич-
ній податковій службі.

Загалом у Європі розвинений 
громадський транспорт сприйма-
ється як візитна картка міста для 
залучення інвестицій. Адже інвес-
тори звертають увагу на рівень мо-
більності в місті. Якщо працівники 
доїжджають на роботу з проблема-
ми, годинами стоять в заторах, це 
не дає можливості якісно сплану-
вати робочий день.

Приклади в Україні
Як приклад міста, де успішно 

працює комунальний транспорт, 
можна розглянути мальовниче мі-

сто Кам’янець-Подільський Хмель-
ницької області, яке має приблиз-
но такі ж розміри, як Бориспіль, та 
трохи більшу кількість населення. 

До речі, там також нещодавно 
розглядали підняття тарифів на 
перевезення громадським тран-
спортом. Приватні перевізники, як 
і в Борисполі, просили встановити 
тариф 10 грн. Але погодили їм ли-
ше 8 грн. І приватним перевізникам 
довелось погодитися на цю цифру, 
аби не втратити всіх пасажирів, ад-
же проїзд в комунальних автобусах 
Кам’янець-Подільського — 5 грн.

Загалом у комунального під-
приємства небагато автобусів, але 
їх повністю вистачає, аби зняти 
усю напругу на дорозі під час го-
дини пік. Ще у 2013 році Вінниць-
кий інститут машинобудування та 
транспорту на замовлення Кам’я-
нець-Подільської міської ради пов-
ністю проаналізував роботу гро-
мадського транспорту в місті і на-
дав свої пропозиції для його роз-
витку. Серед них: запровадження 
нових маршрутів та скорочення 
кількості рухомого складу майже 
на третину. Останнє стосувалось 
маршруток. Так, за даними інсти-
туту, 15 додаткових великих авто-
бусів можуть цілком замінити май-
же 100 малих маршруток за умови 
оптимізації маршрутів. А це знову 
ж таки розвантажує міські дороги.

Оптимізація 
маршрутів

Зараз представники міської 
влади говорять про те, що в Бо-
рисполі необхідно оптимізува-
ти маршрути, адже їх забагато, і 
не всі вони рентабельні для пе-
ревізників. Є і типова проблема 
для міських маршрутів, яку можна 
назвати коротко — «до центру». 
Через таку карту маршрутів ду-
же перевантажена вулиця Київ-
ський Шлях в районі центрально-
го ринку. 

«Загалом, краще за все зробити 

автовокзал біля залізничного вок-
залу. Це буде гарний транспортний 
вузол для нашої громади. Зроби-
ти там кінцеву зупинку для автобу-
сів, які сполучають місто з селами 
нашої громади. Це дасть можли-
вість селянам зручно добиратися 
до Києва. Кінцеву зупинку одного 
з маршрутів до Києва також можна 
перенести туди. І частину міських 
маршрутів. Там буде достатньо міс-
ця для усіх. І вони там нікому не за-
важатимуть і не перевантажувати-
муть центральну вулицю міста. Вза-
галі в багатьох європейських містах 
саме так і зроблено, автовокзал по-
ряд із залізничним вокзалом», — 
зазначає Ігор Шалімов.

Загалом, зручність стиковок різ-
них маршрутів громадського тран-
спорту відіграє велику роль у роз-
вантаженні доріг. У Німеччині, піс-
ля ряду досліджень, з’ясували, що 
люди будуть все одно і надалі вико-
ристовувати власні автомобілі по-
при те, що користування ними до-
рожче за громадський транспорт, 
якщо він постійно переповнений, 
вічно запізнюється чи до зупинки 
важко дістатися.

Ще один момент, на який зверта-
ють увагу фахівці — громадський 
транспорт повинен бути зручним. 
Це повинні бути сучасні автобуси, 
трамваї чи електрички, а не марш-
рутки, в яких на ходу відпадають 
двері чи прогнила підлога. В тако-
му транспорті люди не хочуть їзди-
ти навіть безкоштовно. Які завдання повинен вирішувати 

громадський транспорт?
Звісно, головне завдання громадського транспорту — це пе-

ревезення пасажирів. Але, окрім цього, за світовою практикою 
розвиток громадського транспорту має чотири мети: 

—  позбутися заторів;
— зменшити потребу у місцях для паркування;
— покращити якість повітря у містах;
— покращити інвестиційну привабливість міста.
«Якщо б нам вдалося побудувати автостанцію біля залізничного 

вокзалу, ми б не лише отримали зручний стиковочний вузол громад-
ського транспорту. Ми б дали поштовх для розвитку усього району 
біля залізниці. Якби в нас був комунальний транспорт, ми могли б 
говорити з приватними перевізниками з інших позицій, могли хоча б 
змусити їх створити належні умови в маршрутках. Так, все це потребує 
коштів, але мені здається, що результат — зручні та комфортні пере-
везення — того вартий», — підкреслив Ігор Шалімов. 
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СОЦІУМ

«НАШ ДІМ»: ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ 
ПОТРЕБАМИ ТА ЇХ ПРОБЛЕМИ

 � Вже більше десяти років у Борисполі діє реабілітаційний центр для дітей з особливими 
потребами — реабілітаційна установа для осіб із інвалідністю «Наш дім» імені Валентини 
Бондаренко Бориспільської міської ради Київської області. Комунальне підприємство 
було створене в 2006 році на підставі рішення міськради «Про створення центру трудової, 
медико-соціально-психологічної реабілітації для дітей і молоді, розумово відсталих і з 
функціональними обмеженнями». Чи має заклад потенціал охопити всіх потребуючих 
такої допомоги та як саме живуть діти та молодь з особливими потребами? На ці та інші 
питання спробували знайти відповідь «Вісті».

Тетяна ЦІЛИК, фото з архіву 
«Нашого дому»

«Наш дім» знаходиться на вулиці 
Сергія Камінського, 6, де займає ча-
стину невеличкої одноповерхової 
споруди, збудованої у післявоєн-
ні роки минулого століття. Тут роз-
ташовані кімнати для занять дітей 
з особливими потребами та спор-
тивний зал для реабілітації дітей та 
молоді. Щоранку о 8 годині машина 
курсує по місту, забирає вихован-
ців установи з їхніх домівок та везе 
до «Нашого дому», де займаються 
особливі діти та молодь з усіх ку-
точків Борисполя. Багато з них не 
ходять, багато не вміють розмовля-
ти через діагноз аутизм. Дітей спіт-
кали різні хвороби, але завдання 
перед «Нашим домом» стоїть од-
не — їх реабілітація та соціалізація.

Хто вони: 
«особливі» діти?

Діти з особливими освітніми по-
требами — це особи до 18-ти років, 
які потребують додаткової підтрим-
ки в освітньому процесі, тобто ді-
ти з порушеннями психофізичного 
розвитку, діти з інвалідністю та інші. 
В українському законодавстві тер-
мін «діти з особливими освітніми 
потребами»  охоплює дітей з пору-
шеннями психофізичного розвитку 
та дітей з інвалідністю.

«Наш дім» відкриває 
свої двері

Журналіста редакції «Вісті» у 
«Нашому домі» зустріла директор 
установи Лариса Пархоменко. Ли-
ше відвідавши заклад, можна діз-
натися, в яких умовах перебувають 
діти та які є потреби та проблеми 
у закладі. Отож, курсуючи примі-
щеннями, де йде підготовка до но-
вого навчального року, розумієш, 
що загалом для дітей зроблено чи-
мало. Є кабінет психолога, логопе-
да, з різноманітним обладнанням, 
іграшками для занять дітей. Цього-

річ завдяки спонсорській підтрим-
ці облаштовують окремо їдальню 
для дітей, адже до цього вони хар-
чувалися в групах, де, власне, і на-
вчалися, і гралися, і відпочивали. Є 
у закладі актовий зал для спільних 
заходів та спортивний зал для за-
нять із реабілітації з різноманітни-
ми тренажерами, оновлений нещо-
давно завдяки спонсорам. Ведуть-
ся роботи по передачі закладу ще 
кількох кімнат приміщення для об-
лаштування додаткових кабінетів 
для занять дітей. 

Під час відвідин журналістом за-
кладу велись деякі ремонтні роботи 
приміщень, оскільки діти в цей час 
за кошт міста відпочивали на морі. 

Чим «Наш дім» відрізняється від 
звичайної школи чи садочка? Про 
це розповіла директор закладу Ла-
риса Пархоменко. 

«Реабілітаційна установа для осіб 
з інвалідністю «Наш дім» спрямова-
на на створення найкращих умов з 
використанням сучасних методик 
та обладнання для комплексної ре-
абілітації дітей з інвалідністю, з ме-
тою максимальної реалізації їх осо-
бистого потенціалу, — зазначила 
директор закладу. — Заклад кому-
нальний, створений в 2006-му ро-
ці, підпорядковується управлінню 
соціального захисту населення Бо-
риспільської міської ради. 

Мета закладу — здійснення 
комплексу реабілітаційних заходів, 
спрямованих на попередження, за-
побігання, зменшення або подо-
лання фізичних, психічних розла-
дів, коригування порушень розвит-
ку, навчання дітей основним соці-
альним та побутовим навичкам, 
розвиток їх здібностей, створення 
умов для інтеграції у суспільство 
дітей та осіб з інвалідністю. Вікова 
категорія наших вихованців — від 
3 до 35 років».

Реабілітаційний заклад працює 
з понеділка по п’ятницю, в робо-
чий час, а в суботу та неділю — ви-
хідний. 

Реабілітація
У закладі проводиться рання ре-

абілітація дітей. Вона забезпечує 
комплексний підхід до дитини з ін-
валідністю, який полягає в поєдна-
ні різних видів та форм реабіліта-
ції та включає послуги з соціальної, 
психолого-педагогічної, медичної 
реабілітації та консультативну до-
помогу. 

Важливим в установі є соціаль-
на реабілітація вихованців. Це нав-
чання їх основним елементарним 
соціальним навичкам. Велика ро-

бота ведеться з психолого-педа-
гогічної реабілітації. Це і психоло-
го-педагогічне консультування, і 
психолого-педагогічна діагности-
ка, психолого-педагогічна корек-
ція. Невід’ємною роботою є медич-
на реабілітація, а саме відновна те-

рапія, профілактичні заходи, ме-
дичне спостереження вихованців. 
І звісно, надважливою є фізична ре-
абілітація — це лікувальний масаж, 
лікувальна фізкультура, механоте-
рапія та інше. 

Управління соцзахисту 
повідомляє

Управління соціального захисту 
населення Бориспільської міської 
ради надало «Вістям» наступну ін-
формацію щодо дітей з особливи-
ми потребами. Отже, кількість ді-
тей, які мають інвалідність (під-
група А), зареєстрованих в Бори-
спільській міській територіальній 
громаді, складає 63 особи. Кількість 
дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП 
— 33 особи. Загальна кількість ді-
тей із інвалідністю — 385. 

За словами в.о. начальника 
управління Людмили Гузь, кількість 
дітей, яка перебуває у реабілітаці-
йній установі «Наш дім» станом на 
19.08.2021 року, складає 42 особи. 
Діти з інвалідністю, що зареєстро-
вані в селах, які входять до Бори-
спільської ОТГ, не відвідують реабі-
літаційну установу «Наш дім». 

«Кількість дітей із інвалідністю, 
що потребують комплексу реабі-
літаційних заходів в установі «Наш 
дім», — 63 дитини, зазначила Люд-
мила Гузь. — Зарахування до уста-
нови проводиться відповідно до 
Положення реабілітаційної уста-
нови для осіб із інвалідністю «Наш 
дім», затвердженого рішенням 
Бориспільської міської ради від 

29.01.2019 року № 2593-36-VІІ, та 
Порядку надання окремим катего-
ріям осіб послуг із комплексної ре-
абілітації (габілітації), затвердженого 
постановою КМУ від 31.01.2007 року 
№80. Наразі до установи «Наш дім» у 
групу денного перебування зарахо-
вуються діти з інвалідністю віком від 
3 до 18 років та особи з інвалідністю 
віком від 18 до 35 років». 

Психологічна 
реабілітація 

Психолог Тетяна Мозгова діа-
гностує вихованців за спеціаль-
ною програмою, проводить ко-
рекційно-розвивальні заняття. Во-
ни пов’язані з роботою соціальних 
вихователів у групах, з арт-терапі-
єю, з музикотерапією. Таким чином, 
вимальовується єдина концепція, 
за якою поєднуються всі заняття з 
розвитку дитини. Наприклад, на за-
няттях з пісочної терапії діти зна-
йомляться з тваринами, з різними 
предметами побуту. Так в дитини 
розвивається логіка та пам’ять. 

Майже всі діти не говорять, тому 
їх навчають певних дій для спілку-
вання. Наприклад, коли дитина під-
ходить, їй показують картки з нама-

льованою чашкою чи їжею. Таким 
чином, дитина, вказавши пальцем 
на зображення, може дати знати, 
що вона хоче пити чи їсти. І такі 
різноманітні картки пропонують-
ся батькам, щоб ті використовува-
ли їх удома при спілкуванні з діть-
ми. За цими картками дітей навча-
ють взаємодії.  

Гарденотерапія 
«На заняттях гарденотерапії зна-

йомимо дітей із природою: висіва-
ли насіння, висаджували рослини, 
пікірували. Зараз у нас є і помідо-
ри, і огірки, весь наш урожай потім 
використовується на заняттях із ку-
лінарії, — розповідає директор за-
кладу. — Так дитина, граючись, на-
вчається і більше знайомиться з со-
ціумом».

Корекційно-
розвивальні заняття 

У закладі є логопедична лялька, 
завдяки їй у розважальній формі 
логопед допомагає дитині зрозумі-
ти, в якій позиції повинен бути язик 
при вимові. Були випадки, коли ді-
ти, які мають інтелект норма, але 

Найближчі плани 
• Облаштування їдальні 
• Капітальний ремонт та утеплення приміщення
• Створення сенсорної кімнати 
• Створення фітобару
• Створення гарденозони 
• Облаштування велодоріжок із спецпокриттям
• Створення майданчика-тренажера з безпеки дорожнього руху
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ОСОБИСТІСТЬ

ІННА РУДЕНКО: 
СПОРТ ТА ДІТИ — МОЄ 
ЖИТТЯ ТА НАТХНЕННЯ

 � Є такі люди, які мають 
покликання у спорті 
та в роботі дітьми. Це 
ентузіасти, які надихають 
рухатись уперед та щось 
робити для майбутнього 
наших дітей. Саме з такою 
героїнею ми хочемо вас 
познайомити.

Тетяна ХАУХА

Інна Руденко — молода, ціле-
спрямована, енергійна та усміх-
нена дівчина. Вона все своє жит-
тя присвятила спорту та дітям. З 
18-річного віку, от уже понад 14 ро-
ків, працює з дітьми в Бориспіль-
ській дитячо-юнацькій спортивній 
школі тренером із плавання, а та-
кож близько семи років тому з не-
великими перервами почала співп-
рацювати з реабілітаційною уста-
новою «Наш дім», де займається з 
дітками з особливими потребами.

Народження тренера
Інна Руденко навчалася в Націо-

нальному університеті фізичного 
виховання та спорту України в Ки-
єві. Велика тяга до спорту спонука-
ла обрати професію тренера. В ди-
тинстві дівчина спочатку займалась 
плаванням та велоспортом. Трене-
ри бачили в ній гарні завдатки для 
професійних занять спортом. То-
му в ранньому віці, а саме в 6-му 
класі, вже жила та навчалась у Бі-
лій Церкві в Київському обласно-
му ліцеї-інтернаті фізичного вихо-
вання і спорту. Проживання на від-
стані від батьків загартовує та дає 
можливість швидше подоросліша-
ти, оскільки в ліцеї-інтернаті що-
дня приймаєш якісь рішення, вчи-
шся самостійності та відповідаль-
ності. Життя було насичене та ціка-
ве: постійні різноманітні змагання, 
спортивні збори в Криму. Отрима-
ла майстра спорту України. Після 
закінчення навчання Інна з легкі-
стю вступила до Національного уні-
верситету фізичного виховання та 
спорту й пов’язала все своє про-
фесійне життя з тренерською ді-
яльністю. 

Тренерство як 
покликання

Як тренер із плавання Інна за-
ймається з дітьми, яким виповни-
лося 8 років. У розмові з корес-
пондентом вона згадала, як ро-
била набір однієї з останніх груп: 
«По зросту діти не підходили зов-
сім. Тоді у нас працював олімпій-
ський чемпіон Фесенко Сергій Ле-
онідович, він запропонував їм про-

йти відбір наступного року. Проте я 
вирішила взяти їх собі і тренувати. 
І не жалкую про це, адже наразі во-
ни доволі перспективні плавці». Як 
тренер Інна Руденко по можливо-
сті вивозить своїх дітей на змаган-
ня, в тому числі і за кордон. Зі зма-
гань завжди повертались із пере-
могами. У зв’язку з пандемією цьо-
го року за кордон не виїжджали. 
Проте є нові змагання, наприклад, 
в місті Кам’янську проходить Кубок 
із плавання на призи SWIM SHARKS 
JUNIOR. Цікавий формат, дистанції 
різні, починаючи з 50 м і до 800 м. У 
Інни Руденко є спортсмени і сприн-
тери, і стаєри, тому дітям було ціка-
во приймати участь у цих змаган-
нях і підвищувати свій професій-
ний рівень. 

«Я не набираю велику кількість 
дітей, у мене їх мало, але для ме-
не кожен із них чемпіон, — розпо-
відає Інна. — Я не можу тренува-
ти дуже багато дітей і не приділяти 
кожному уваги. Адже всі особисто-
сті й потребують індивідуального 
підходу. Я працюю так, щоб можна 
було кожному душу віддавати. Тому 
в нас із дітьми гарні взаємовідноси-
ни. Вони розуміють, що я тренер на 
бортику, а поза спортшколою я їх 
друг. Ми разом відпочиваємо, на-
приклад, їздили в мотузковий парк. 
Я дуже боюсь висоти, але потрібно 
бути прикладом, тому я подолала 
свої страхи та відпочивала разом із 
дітьми. Звісно, я пройшла цю висо-
ту. Було нелегко, адреналін зашка-
лював, і я їм пообіцяла, що наступ-
не тренування буде на повну — як 
для чемпіонів».

З цього навчального року якраз 
буде актуальний вік 2012 р.н. для 
виїздів на змагання. Для підопіч-
них Інни вже розпочнуться облас-

ні змагання. Інна Руденко очікує на 
гарні результати та має надію, що 
плавання в Борисполі вийде дійс-
но на високий рівень.

Секрети взаємодії
«Вісті» поцікавились у Інни Ру-

денко про те, яким вона бачить 
найкращу взаємодію між трене-
ром та учнем. «Спортсмен та тре-
нер повинні бути близькими один 
до одного, — розповідає Інна Ру-
денко. — Між ними повинно існу-
вати взаємне відчуття довіри, по-
ваги, і, звісно, звичайної людської 
симпатії. Як спортсмен, тренер по-
винен думати про те, як бути ще 
більше відкритим для своїх вихо-
ванців — наприклад, важливо ді-
литися з дітьми своїми емоціями. 
Це ніби ви берете і перевіряєте, на-
скільки благодатним є ґрунт, в який 
ви збираєтеся сіяти свій власний 
тренерський досвід. Якщо дитина 
відреагує так, як вам би хотілось, 
і заслужить вашу довіру, дайте та-
кій дитині ще більше. Якщо дитина 
байдужа, звісно, ви просто сумлін-
но виконаєте свою тренерську ро-
боту. І все. А от якщо дитина дові-
ряє тренеру, вона відчуває, що він 
може допомогти їй відкритися та 
досягти бажаних результатів, до-
торкнутися до мрії та, власне, ста-
ти чемпіоном».

Шлях у професії
Спочатку Інна працювала лише 

тренером із плавання в Бориспіль-
ській ДЮСШ. Та одного разу Ан-
дрій Первушин, колишній директор 
установи «Наш дім», запропонував, 

не вимовляють якихось певних зву-
ків, за допомогою логопеда вчили-
ся вимові конкретних звуків.

Педагогічна 
реабілітація

У закладі «Наш дім» є шість со-
ціальних вихователів по роботі з 
дітьми. Вони працюють за спеці-
альними програмами. І те, що по-
чинає впроваджувати психолог, 
логопед, вихователі закріплюють 
на заняттях. Викладацький персо-
нал закладу в основному має вищу 
освіту. Вихователі проходять кур-
си підвищення кваліфікації. Кожні 
5 років проходить атестація. Додат-
ково спеціалісти закладу пройшли 
курси реабілітологів у інституті під-
вищення кваліфікації. 

Фізична реабілітація 
Невід’ємною складовою покра-

щення стану здоров’я дітей є фізич-
на реабілітація. Саме тому велику 
увагу приділяють заняттям вихо-
ванців із вчителем-реабілітологом, 
майстром спорту України Інною 
Руденко. В цьому році вона брала 
участь у конкурсі «Обличчя моло-
ді-2021» й отримала перемогу в но-
мінації «Соціальний працівник року 
в Борисполі».

Лікувальна фізкультура, яку вона 
проводить із вихованцями, консуль-
тації вихователів та батьків допома-
гають покращити якість життя дітей.

Наприклад, у закладі є дитина, 
яка не ходить, не ковтає. Прохо-
дить велика робота з її реабіліта-
ції — батьки привозять її на дея-
кий час на індивідуальні заняття і 
це дає суттєві результати.

Творчість
«Наш дім» співпрацює з учнів-

ським самоврядуванням і під час 
навчального процесу до вихован-
ців приходять діти зі шкіл. Також іде 
тісна співпраця з будинком дитячої 
творчості. Є курс музикотерапії, ад-
же діти люблять співати та слухати 
музику. Люблять театр і театраль-
ні вистави, пальчиковий театр. Не-
щодавно в РУОІ «Наш дім» музич-
ний керівник Т.І. Карасєвич з діть-
ми підготували пальчиковий театр 
за мотивами казки «Ріпка». Всі охочі 
спробували створити свою казку, а 
також, на завершення, разом з ви-
хователями відтворили музичний 
варіант «Ріпки».  

Доволі ефективною є постій-
на співпраця з будинком дитячої 
творчості та іншими дитячими за-
кладами. Наприклад, з «Евріки» вже 
близько 10 років поспіль в «Наш 
дім» приходить викладач з петри-
ківського розпису, тому діти з нетер-
піння чекають вівторка і четверга.

Соціум
Вкрай важливою є соціалізація 

дітей, тому вихованців регулярно 
вивозять на різноманітні екскур-
сії. А нещодавно, 24 серпня, до Дня 
Незалежності в Борисполі відбу-
лося «Сонячне дефіле вихованців 
РУОІ «НАШ ДІМ», в якому прийня-
ли участь Сергій Кулинич, Богда-
на Чорнойван, Ліда Кулікова і Ан-
геліна Чумак. Це додає дітям ра-
дості життя, зникає страх до жит-
тя в соціумі. 

Незабаром, а саме 5 вересня, 
планується розважальний захід для 
дітей із обмеженими фізичними 
можливостями в міському парку, 
в якому зможуть прийняти участь 
усі діти з особливими освітніми по-
требами та обмеженими фізични-
ми можливостями, а не лише вихо-
ванці закладу.  

«Небайдужі до долі наших дітей 
і пересічні громадяни, — розпові-
дає директор закладу Лариса Пар-
хоменко. — Наприклад, одного ра-
зу прийшов тато з двома синами з 
проханням провести день народ-
ження свого сина з нашими діт-
ками. Це був чудовий день. Адже 
так зворушливо, коли батьки вихо-
вують у своїх дітей благородство 
та повагу. Був тортик, солодощі та 
приємне спілкування. Діагноз — 
то для лікаря, а для соціуму всі ді-
ти однакові».

Стратегія розвитку
На 2021-2023 роки у закладі 

«Наш дім» заплановано дуже ба-
гато роботи. Оскільки вже створе-
на Бориспільська ОТГ, то потрібне 
розширення, яке, власне, наразі і 
планується. Потужність закладу на 
денне та погодинне перебування 
— 42 особи. На сьогодні заклад од-
нозначно потребує ще одну (чет-
верту) групу, хоча в планах є ство-
рення двох груп. Адже в Бориспіль-
ській громаді 63 дитини потребу-
ють комплексу реабілітаційних 
заходів в установі «Наш дім». 

У закладі всі послуги для вихо-
ванців безкоштовні, адже це кому-
нальне підприємство фінансується 
з бюджету громади. 

Як зазначила директор закладу, 
до 6 років можна багато чого ви-
правити у розвитку дитини, тому 
реабілітація повинна проводитися 
ще на перших роках життя. 

«Найближчим часом нашу діяль-
ність в основному буде спрямова-
но на дітей дошкільного віку. Тому 
ми переробляємо положення, щоб 
займатися дітьми віком до 18 ро-
ків, а не до 35-ти, як зараз, — роз-
повідає керівник закладу. — Зви-
чайно, потрібно буде налагодити 
роботу з громадською організаці-
єю, яку зможуть відвідувати після 
18 років наші випускники закладу. 
Ось такі плани». продовження на стор. 6
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щоб вона займалась із вихованця-
ми його установи як викладач із 
плавання. Власне, так і розпочало-
ся знайомство з дітьми з особливи-
ми потребами. 

Діти для Інни Руденко багато зна-
чать. Звісно, життя вносить свої ко-
рективи. Тому близько двох років 
була перерва у співпраці з «Нашим 
домом». А потім зателефонувала ді-
ючий директор установи Лариса 
Пархоменко і запропонувала робо-
ту в «Нашому домі» реабілітологом.  

«Звісно, я погодилася, — згадує 
той момент Інна Руденко. — Вже ду-
шею прикипіла до всіх цих дітей. То-
му мені хотілося їм знову допомага-
ти. Почала працювати фахівцем із 
фізичної реабілітації. Якраз був ка-
рантин. Побачивши зал, вирішила, 
що потрібно щось змінювати. Адже 
ці діти достойні сучасної реабілітації 
з необхідним обладнанням. Тому з 
дозволу директора закладу почала 
свою роботу з ремонту спортзалу. 
Був літній період. Задіяла друзів та 
волонтерів. Все прибрали та поча-
ли з нуля оновлювати приміщення, 
і за півтора місяці зробили ремонт. 
Вийшов сюрприз діткам із відкрит-
тям залу до 1 вересня».  

Для дітей влаштували справж-
нє свято: для них була і зона з кок-
тейлями, і місце, де їм робили зачіс-
ки, було і невеличке шоу мильних 
бульбашок. Ось так розпочалась 
робота з реабілітації дітей. 

Наразі Інна Руденко займається 
реабілітацією вихованців з наймо-
лодших, п’ятирічних, до тих, кому ви-
повнилося 35 років, є у закладі і такі. 
«Одне шкода — далі, з 35 років, ви-
хованці не мають права перебувати 
у закладі, — говорить Інна Руденко. 
— Дорослі з особливими потреба-
ми залишаються сам-на-сам зі всіма 

своїми діагнозами та проблемами. 
Ось тоді змінюється їх життя, адже не 
мають ні спілкування, ні реабілітації. 
Для мене це дуже боляче. Адже бачу, 
що ті, хто через реабілітацію мав гар-
ний стан здоров’я, через рік-два вже 
в дуже поганому стані. Як викладач 
розумію, що в жодному випадку ді-
тям із особливими потребами, і мо-
лоді також, не можна зупиняти занят-
тя з реабілітації. Адже це одразу ду-
же помітно впливає на їх здоров’я. І 
обов’язково потрібно продовжува-
ти спілкування. В жодному разі їм не 
можна залишатися замкненими вдо-
ма в чотирьох стінах». 

Про роботу 
реабілітолога

Інна Руденко займається фізич-
ною реабілітацією дітей із осо-
бливими потребами. Є спеціальні 
тренажери для дітей з ураженням 
опорно-рухової системи, щоб діти 
мали можливість вчитися ходити.

Наприклад, у закладі «Наш дім» є 
хлопчик, Влад Мігренов, і саме зав-
дяки тренажеру Мотомед він поти-
хеньку почав ходити. 

«Влад раніше майже не ходив. На-
разі йому близько 7 років. І він сам 
ходить із групи в зал фізичної реа-
білітації. Помаленьку тупає, а скоро 
буде й бігати, — натхненно розпо-
відає тренер Руденко. — Без реабі-
літації таких результатів не було б. А 
так у дітей з’являється шанс покра-
щити стан здоров’я та якість життя». 

Інна Руденко переконана, що та-
ким дітям із обмеженими фізични-
ми можливостями потрібен басейн, 
щоб вони мали повноцінну реабілі-
тацію. Достатньо невеличкого, 5х5 
метрів. Адже якщо батьки самоту-

жки водять дітей у басейн до при-
ватного реабілітолога, то заняття 
коштують дуже дорого. А басейн 
ДЮСШ непридатний для неходячих 
дітей за глибиною. 

«Мої підопічні займалися в 
ДЮСШ, але ті, що можуть пересу-
ватися самі. А для неходячої дити-
ни потрібен спеціальний басейн. 
Така реабілітація у воді дуже бага-
то дає в оздоровленні дитини», — 
зазначає тренер.

Інна Руденко пройшла курси і от-
римала свідоцтво про підвищення 
кваліфікації фахівців соціальної ре-
абілітації дітей з інвалідністю в дер-
жавній реабілітаційній установі. 

Наразі практикує всі ці знання у 
«Нашому домі» зі своїми підопіч-
ними. Дізналась багато корисного 
і важливого, і це вже приносить по-
зитивні результати. «Приходжу на 
роботу, Ангеліна вже стелить собі 
каремат та лягає займатися впра-
вами, — розповідає тренер. — Ді-
ти самі вишиковуються в колону, 
бо з нетерпінням чекають занять. 
Це дуже цікаво та надихає вклада-
ти в них усю душу. У нас в установі 
95% дітей  не розмовляють, тому до 
кожного потрібен індивідуальний 
підхід. Важливо їх зрозуміти і щоб 
вони зрозуміли тебе. У нас тандем, 
я без слів вже розумію кожного». 

Благодійність
«Вісті» поцікавилися у Інни, звід-

ки така жага допомагати? Як вияви-
лося, великі речі трапляються звич-
ним способом. Все почалося з ре-
монту спортивної зали в установі 
«Наш дім». Інна розуміла, що дітям 
потрібні достойні умови, тому залу-
чила близьких, рідних, знайомих та 
просто небайдужих людей. І за пів-

тора місяця зробили спортивний 
зал для зайнять реабілітацією. 

Потім організувала збір коштів 
на придбання візочка для 6-річно-
го хлопчика Максима з ДЦП. Під 
час цього познайомилася з мамою 
9-річної дівчинки Аріни, яка також 
мріє ходити і потребувала діагнос-
тики. Що цікаво, візочок для дітей із 
особливими потребами продавала 
саме мама Аріни, просто розмов-
ляли і у бесіді виявилося, що вона 
продає його, щоб назбирати кош-
ти на діагностику донечці, на ана-
ліз 342 генів. Дівчинка має рідкісне 
генетичне захворювання, і остаточ-
ний діагноз лікарі не можуть вста-
новити вже майже 7 років. 

«Сьогодні я часто спілкуюсь із 
мамою Аріни, — розповідає Інна 
Руденко. — І вдячна долі, що змог-
ла познайомитися з цією сім’єю. 
До того ж, до допомоги долучи-
лася казкарка з Іванкова Валенти-
на Дергунова. Жінці 45 років, в неї 

діагноз ДЦП, проте вона виріши-
ла свої книжки віддати на благо-
чинність. Ось саме завдяки її каз-
кам, які ми виставили на аукціоні, 
швидко вдалося зібрати необхідну 
суму коштів на діагностику Аріни. 
Так переплітаються долі людей, які 
бажають допомагати іншим. Нара-
зі Аріну оформили в реабілітацій-
ну установу «Наш дім», і це наба-
гато пришвидшить процес покра-
щення її здоров’я, адже тепер вона 
матиме змогу отримувати система-
тично реабілітацію». 

У цьому році Інна Руденко пе-
ремогла в номінації «Соціальний 
працівник року в Борисполі» кон-
курсу «Обличчя молоді-2021». 
Влітку на День молоді Інна отри-
мала нагороду з рук мера Володи-
мира Борисенка. Як бачимо, зви-
чайна людина може зробити бага-
то доброго та корисного для інших 
звичайних людей, які цього потре-
бують. 

ОСОБИСТІСТЬ
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ГРОМАДА

КОГО І КОЛИ «ОЩАСЛИВИТЬ» «ДЕПУТАТСЬКИЙ МІЛЬЙОН»
 � У Борисполі діє практика, що кожен депутат має право 

розподіляти мільйон гривень із міської казни на роботи по 
благоустрою свого виборчого округу. Ці кошти отримали 
назву «депутатського мільйона». «Вісті» з’ясовували, як та 
на що вони використовуються у цьому році.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Дуже довга пісня
До «Вістей» надійшла копія де-

путатського звернення депута-
та міської ради Миколи Корнійчу-
ка Бориспільському міському го-
лові Володимиру Борисенку, у яко-
му звертається увага на неналежне 
обслуговування сміттєвих майдан-
чиків на вулиці Нова ІІ — округу, 
яким він опікується. Зокрема, сміт-
тєвий майданчик біля будинку №8 
взагалі залишився без огорожі. Не-
велика частина коштів з «мільйона»  
Миколи Корнійчука передбачалася 
для будівництва на тому місці май-
данчика закритого типу, решта фі-
нансування — на асфальтування 
стоянки для автомобілів. От тільки 
вже серпень закінчується, а робо-
ти ще не розпочиналися. У зв’язку 
з цим депутат звернувся до мера із 
проханням надати інформацію про 
причини відтермінування ремонт-
них робіт за виділені кошти з депу-
татського фонду. 

На запитання «Чому так затриму-
ється виконання робіт та чи всі об-
ранці вчасно визначилися із розпо-
ділом депутатського фонду?» «Ві-
стям» відповів начальник управ-
ління комунального господарства 
Іван Самарін. «Затримки часто ви-
никають у зв’язку з проведенням 
тендерних закупівель. Багато тен-
дерних процедур доводиться про-
водити по кілька разів. Але це не 
єдина причина. Станом на серпень 
цього року із 38 депутатів більше 
10 або винесли розподіл коштів на 
заплановані роботи аж на серпне-
ву сесію, або взагалі не подали сво-
їх пропозицій. 

Щодо завершених робіт, то їх ще 
немає, але є проекти, які або вже 
виконуються, або почнуть викону-
ватися найближчим часом», — за-
значив співрозмовник. 

На що підуть 
«мільйони»

• Депутат Микола Корнійчук ви-
ділив зі свого мільйона 900 тис. грн 
на автомобільну стоянку, решту — 
на сміттєвий майданчик. По капі-
тальному ремонту майданчика для 
зупинки автомобільного транспор-
ту тендер оголошували двічі. У пер-
ших торгах було два учасники, але 
їх дискваліфікували у зв’язку з тим, 
що не всі документи були подані 
правильно. У другому тендері бра-
ли участь ці ж самі підприємства. 
Цього разу вже було визначено пе-
реможця тендера з сумою 863 тис. 
грн. Найближчим часом плануєть-

ся підписання договору. Щодо ре-
монту сміттєвого майданчика, то 
на ці роботи ще тільки підрахува-
ли кошторис — близько 200 тис. 
грн. Тепер через Прозоро визна-
чатимуть виконавця.

• Роман Заєць запроектував ре-
монт вулиці Миколи Березового (в 
районі школи №6). Передбачено 
капітальний ремонт дороги з во-
довідведенням. З депутатських ко-
штів він виділив 800 тис. грн. Піс-
ля виготовлення робочого проек-
ту вартість сягнула 1 млн 300 тис. 
грн. Решту суми довиділили з міс-
цевого бюджету. Уже провели тен-
дер, укладений договір із підпри-
ємством-переможцем. 

• З подачі Володимира Шалімо-
ва запроектовано капітальний ре-
монт тротуару по вул. Гагаріна і ви-
ділено 900 тис. грн депутатських 
коштів. Проект затягнув аж на 2,5 
млн грн, тому різницю додадуть із 
бюджету громади, бо у тому мікро-
районі дорожня інфраструктура 
потребує чималих коштів. На 135 
м довжини передбачено тротуар 
із тротуарної плитки, заасфальто-
вану заїзну кишеню, водовідведен-
ня, дорожні знаки, розмітку, освіт-
лення.   

• Рустам Хамракулов та Раїса 
Хоменко мають суміжні депутат-
ські округи і спільну дорогу близь-
ко 260 метрів довжиною у Соцмі-
стечку (проходить попід санчасти-
ною). Обоє виділили по 400 тис. 
грн, виготовили робочий проект, 
який у 800 тис. грн не вписався. 
Різницю додали з бюджету, роботи 
вже у розпалі. 

• Майже весь мільйон Сергія Ку-
лика пішов на капітальний ремонт 
дитячого майданчика на вул. Шев-
ченка, 145/1. Виготовлено робочий 
проект, проведено процедуру заку-
півлі, на яку заявилося два учасни-
ки. Триває перевірка документів. 
Якщо питань не буде, днями роз-
почнуться роботи.

• Василь Куракса запланував ка-
пітальний ремонт тротуару по вул. 
Глибоцька, 1 (з боку від Фори, на-
впроти зупинки на Кийлів). Проект 
уже виготовлено, виставлятиметь-
ся на Прозоро. Там сума невелика 
— 600 тис. грн, аукціон проводити-
меться за спрощеною процедурою.

• 500 тис. грн передбачив Ілля 
Луців на капітальний ремонт тро-
туару на вулиці Польова від вул. 
Глибоцька до вул. Покровської. 
Цих коштів точно не вистачить, бо 
необхідно буде близько 2 млн грн. 
Проект знаходиться на експертизі. 
Тротуар має бути заасфальтований, 
є шанс, що у цьому році вдасться 
реалізувати проект. 

• Артем Хруленко, депутат із 
села Іванків, свої кошти з депу-
татського фонду спрямував на ка-
пітальний ремонт дитячого май-
данчика на вул. Центральна, 3б у 
Іванкові. Коштує він 1 млн 850 тис. 
грн. Ремонт обійдеться недешево, 
бо майданчик планується зі штуч-
ним покриттям, передбачено бага-
то елементів та використання тро-
туарної плитки. Гроші, яких не ви-
стачає, додадуть зі спільної міської 
казни. 

• Микола Дженжебір 950 тис. 
грн зі свого мільйона заклав на ка-
пітальний ремонт медамбулаторії 
у селі Кучаків. Зараз триває проек-
тування.

До теми
Є шанс, що Княжицьке профі-

нансують у рамках президент-
ської програми «Активні парки» 

За інформацією «Вістей», Ігор 
Шалімов планував кошти свого 

мільйона використати на продов-
ження благоустрою Княжицького 
озера. Але напередодні серпневої 
сесії було заплановано використан-
ня лише 100 тис. грн. Ігор Шалімов 
прокоментував ситуацію: 

«По Княжицькому озеру завер-
шується проходження експерти-
зи на рекреаційну зону в рамках 
Президентської програми «Актив-
ні парки» — «Княжицьке озеро». 
Вартість такої реконструкції сяга-
тиме близько 16,5 млн грн. Ці кош-
ти ми плануємо залучити з Держав-
ного бюджету. Бориспіль зі свого 
боку виготовляє проект, проводить 
його експертизу. Можливо, стави-
тиметься питання співфінансуван-
ня. Втілити проект в життя ми хоче-
мо протягом найближчих трьох ро-
ків. Адже на озері відпочиває дуже 
багато людей, а пляж там не зовсім 
обладнаний. Проектом передбача-
ються роздягальні, туалет, душова, 
спостережний пункт рятувальни-
ка. Вже облаштовано мангальні зо-

ни. Необхідно збудувати парковки 
і перекрити транспорту заїзд впри-
тул до води. 

Виникла затримка із розподілом 
коштів, оскільки до останнього ча-
су було незрозуміло, чи вдасться 
залучити на Княжицьке озеро кош-
ти не з міської казни. Сьогодні відо-
мо, що маємо шанси отримати та-
ке фінансування, тому гроші з де-
путатського фонду я перекинув на 
фінансування робіт на вул. Бабкіна.

Ми збиралися з людьми і вирі-
шили будувати великий спортив-
но-дитячий майданчик у дворі бу-
динків на 450 і 150 квартир. Це 600 
квартир, близько 3 тис. людей, у 
тому числі багато дітей, яким ніде 
гуляти та відпочивати. У минуло-
му місяці ми разом з мешканцями 
розчистили територію від чагар-
ників. На майданчик, який хоче-
мо побудувати, мільйону, що в ме-
не є, може не вистачити, тому цей 
проект буде перехідним з 2021 на 
2022 рік». 

• Сміттєвий майданчик біля будинку №8 на вул. Нова ІІ.

• Ремонт дороги у Соцмістечку.

• Ремонт дороги у Соцмістечку.

Станом на серпень цього року із 38 
депутатів більше 10 або винесли розподіл 
коштів на заплановані роботи аж на 
серпневу сесію, або взагалі не подали своїх 
пропозицій
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ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 18.20, 22.05 XVI літні Паралімпійські 

ігри
16.30 Студія Паралімпійські ігри
18.00, 21.00, 0.30, 5.25 Новини
21.45 Доба Паралімпійських ігор
0.00 #@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
1.05 Д/ф "Дикуни"
1.50 Х/ф "Іван Франко"
3.25 Країна пісень

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 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.05 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп", Серiя
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.45 Комедія "Моя улюблена 

Страшко"
22.40 Комедія "Рідня"
0.55 Детектив "Ім'я рози"

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

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
12.25 Т/с "Детектив Ренуар" (12+)
14.40, 15.35 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.30 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса та 

доктора Ватсона. Скарби Агри"
1.45 Х/ф "Взяти живим"
5.00 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях. Новий сезон
10.30 Т/с "Люся. Інтерн" (12+)
11.30 Т/с "Виходьте без дзвінка" (12+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)

16.50 Футбол. Відбір до ЧС- 2022 г. 
Казахстан-Україна

20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Клятва лікаря"
23.10, 2.00 Т/с "Вікно життя" (12+)
1.30 Телемагазин

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

Костянтином Стогнієм
10.05 "На трьох" (16+)
11.25, 13.15 Х/ф "Шоу починається" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
16.50, 21.30 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20, 1.40 Секретний фронт
23.35 Х/ф "Оселя зла-2: Апокаліпсис" 

(18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20 "Орел і решка"
9.20 Т/с "Надприродне" (16+)
12.15 "Кохання на виживання" (16+)
14.25 Х/ф "Чого хочуть жінки"
17.00 "Хто зверху?" (12+)
21.10 Х/ф "Міс Конгеніальність 2: 

Озброєна і легендарна"
23.40 Х/ф "Поки ти спав"
1.45 "Вар"яти" (12+)
2.35 "Служба розшуку дітей"
2.40 "Зона ночі"
4.55 "Абзац!"

СТБ.
4.25, 14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
6.00 Т/с "Комісар Рекс"
10.00 "МастерШеф" (12+)
13.05, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
15.40, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "Супербабуся" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Полонена" (16+)
23.00 Т/с "Все не випадково" (16+)
1.00 Т/с "Мертвий, живий, небезпечний" 

(16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00, 7.55, 9.00, 17.00, 2.50 "Випадковий 

свідок"
6.35 "Будьте здоровi"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20 "Свідок"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.50, 23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
18.20 "Вартість життя"
0.45 "Легенди бандитського Києва"
1.45 "Правда життя"
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, 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 "Новини від Христини"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 18.20, 22.05 XVI літні Паралімпійські 

ігри
16.30 Студія Паралімпійські ігри
18.00, 21.00, 0.30, 5.25 Новини
21.45 Доба Паралімпійських ігор
0.00 Д/ф "Дикі Дива"
1.05 Д/ф "Дикуни"
1.50 Х/ф "Богдан-Зиновій Хмельницький"
3.50 Країна пісень
4.20 Буковинські загадки
4.25 Енеїда

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 19.30 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"

20.45, 21.45 Комедія "Моя улюблена 
Страшко"

22.45 Комедія "Рідня"
0.55 Детектив "Ім'я рози"
5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.30, 0.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
12.25 Т/с "Детектив Ренуар" (12+)
14.40, 15.35 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.15 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса та 

доктора Ватсона. Собака 
Баскервилів"

1.45 Х/ф "Інспектор карного розшуку"
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. Новий сезон
10.30, 18.00 Т/с "Люся. Інтерн" (12+)
11.30 Т/с "Виходьте без дзвінка" (12+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
16.00 Т/с "Хід прокурора" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Клятва лікаря"
23.10, 2.00 Т/с "Вікно життя" (12+)
1.30 Телемагазин
2.45 Гучна справа
3.30 Реальна містика

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.30 Факти
4.50, 20.25, 2.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05 "На трьох" (16+)
11.25, 13.15 Х/ф "Сингулярність" (16+)

12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.10 Т/с "Пес" (16+)
16.50, 21.30 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.40 Х/ф "Оселя зла" (18+)
3.00 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.40 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.45 "Орел і решка"
9.50 Т/с "Надприродне" (16+)
12.45 "Кохання на виживання" (16+)
15.00 Х/ф "Моя суперколишня" (16+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Міс Конгеніальність"
23.30 Х/ф "Крок вперед: Все або нічого"
1.45 "Вар"яти" (12+)
3.00 "Зона ночі"
4.55 "Абзац!"

СТБ.
4.25, 14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
5.15 Т/с "Коли ми вдома"

5.40 Т/с "Комісар Рекс"
9.45 "МастерШеф" (12+)
13.05, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
15.40, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "Супербабуся" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Полонена" (16+)
23.00 Т/с "Все не випадково" (16+)
1.05 Т/с "Мертвий, живий, небезпечний" 

(16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00, 7.55, 9.00, 17.00, 2.40 "Випадковий 

свідок"
6.25 "Свідок. Агенти"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20 "Свідок"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
18.20 "Будьте здоровi"
0.45 "Легенди бандитського Києва"
1.45 "Правда життя"
3.00 "Речовий доказ"
4.00 "Правда життя. Професійні байки"

ПРЯМИЙ.
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"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» 
В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

СЕРЕДА,  1 вересня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 18.20 XVI літні Паралімпійські ігри
16.30 Студія Паралімпійські ігри
18.00, 21.00, 0.05, 5.25 Новини
21.35 "Зворотний відлік"
23.30 #ВУКРАЇНІ
0.40 Д/ф "Дикуни"
1.55 Х/ф "...Якого любили всі"
3.05 Я вдома
3.35 Бюджетники
4.25 Енеїда

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 19.30 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"

20.45, 21.45 Комедія "Моя улюблена 
Страшко"

22.40 Комедія "Рідня"
0.45 Драма "Пульс"
2.25 Жахи "Дзвінок"
4.10 Жахи "Дзвінок 2"
5.50 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
3.30, 10.05, 18.00, 19.00 "Стосується 

кожного"
4.55, 5.00 "Телемагазин"
5.25, 0.55 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.15 "Ранок з Інтером"
12.25 Х/ф "Укол парасолькою"
14.10 Х/ф "Втеча"
16.05 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"

21.00 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса і 
доктора Ватсона"

2.30 Х/ф "Екіпаж машини бойової"

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. Новий сезон
10.30 Т/с "Виходьте без дзвінка" (12+)
13.30, 15.30, 2.00 Історія одного злочину 

(16+)
16.00 Т/с "Хід прокурора" (16+)
18.00 Т/с "Люся. Інтерн" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.10 Т/с "Клятва лікаря"
0.10 Велика деолігархізація
1.30 Телемагазин
3.30 Реальна містика

ICTV.
4.45 Скарб нації
4.55 Еврика!
5.00 Служба розшуку дітей
5.05 Громадянська оборона

5.55 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05 "На трьох" (16+)
11.20, 13.15 Х/ф "Вбивство у Східному 

експресі" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.10 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25 Прихована небезпека Прем’єра
21.30 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" (16+)
23.30 Х/ф "Судний день" (16+)
1.55 Прихована небезпека
2.40 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.35 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.40 "Орел і решка"
9.50 Т/с "Надприродне" (16+)
12.45 Х/ф "Конго" (16+)
14.55 Х/ф "Сьомий син" (16+)
16.55 "Хто зверху?" (12+)

21.00 Х/ф "Шість днів, сім ночей" (16+)
23.00 Х/ф "Подружки нареченої" (16+)
1.45 "Вар"яти" (12+)
2.50 "Служба розшуку дітей"
3.00 "Зона ночі"
4.55 "Абзац!"

СТБ.
3.00 "Найкраще на ТБ"
5.15 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.05 Х/ф "Знахар"
8.55 Т/с "Мама" (12+)
13.10, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
15.40, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "Супербабуся" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Полонена" (16+)
23.00 Т/с "Все не випадково" (16+)
1.05 Т/с "Мертвий, живий, небезпечний" 

(16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00 "Таємниці кримінального світу"

7.20 Т/с "Захват" (16+)
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 2.50 "Свідок"
14.50, 23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
17.00, 3.20 "Випадковий свідок"
18.20 "Свідок. Агенти"
0.40 Х/ф "Порятунок" (16+)
2.25, 3.30 "Речовий доказ"

ПРЯМИЙ.

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.45 
"Репортер". Новини

7.10, 8.10 "Новий день"
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15 "Великий день"
15.10 "Дзвінок"
16.00 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.15 "Ехо України"
20.00 "Прямий ефір"
22.00 "Прямий" контакт"
23.00 "Перша передача"

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

ПОНЕДІЛОК, 30 серпня

ВІВТОРОК,  31 серпня
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ПРОГРАМА

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 18.20, 22.05 XVI літні Паралімпійські 

ігри
16.30 Студія Паралімпійські ігри
18.00, 21.00, 0.30, 5.25 Новини
21.45 Доба Паралімпійських ігор
0.00 Схеми. Корупція в деталях
1.05 Д/ф "Дикуни"
1.50 Х/ф "Вавилон ХХ"
3.25 Країна пісень
4.20 Буковинські загадки
4.25 Енеїда

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 19.30 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.05 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"

20.43 "Проспорт"
20.45 Комедія "Моя улюблена Страшко"
21.45 "Право на владу 2021"
0.45 Детектив "Ім'я рози"
5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.30, 0.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
12.25 Т/с "Детектив Ренуар" (12+)
14.40, 15.35 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.15 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса та 

доктора Ватсона. Двадцятий вік 
починається"

1.45 Х/ф "Взяти живим"

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. Новий сезон
10.30 Т/с "Виходьте без дзвінка" (12+)
13.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
16.00 Т/с "Хід прокурора" (16+)
18.00 Т/с "Люся. Інтерн" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Клятва лікаря"
23.10 Слідами української екології
23.50, 2.00 Т/с "Вікно життя" (12+)
1.30 Телемагазин
3.10 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

10.05 "На трьох" (16+)
11.15, 13.15 Х/ф "Судний день" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.10 Т/с "Пес" (16+)
16.50, 21.30 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20, 1.35 Анти-зомбі
23.35 Х/ф "Оселя зла-3: Вимирання" 

(16+)
2.25 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.50 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.55 "Орел і решка"
10.00 Т/с "Надприродне" (16+)
12.55 "Кохання на виживання" (16+)
14.55 Х/ф "Поки ти спав"
17.00, 19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.05 Х/ф "Свекруха-монстр" (16+)
23.05 Х/ф "Почни спочатку" (12+)
1.05 "Вар"яти" (12+)
2.45 "Служба розшуку дітей"

СТБ.
4.25, 14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.35 Т/с "Комісар Рекс"
9.35 "МастерШеф" (12+)
13.05, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
15.40, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "Супербабуся" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Полонена" (16+)
23.05 Т/с "Все не випадково" (16+)
1.05 Т/с "Мертвий, живий, небезпечний" 

(16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00, 7.55, 9.00, 17.00, 2.55 "Випадковий 

свідок"
6.25 "Вартість життя"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.25 "Свідок"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
18.20, 1.45 "Правда життя"
0.40 "Легенди бандитського Києва"
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, 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, 22.05 XVI літні Паралімпійські 

ігри
16.30 Студія Паралімпійські ігри
18.00, 21.00, 0.30, 5.25 Новини
21.45 Доба Паралімпійських ігор
0.00 Д/ф "Дикі Дива"
1.05 Д/ф "Дикуни"
1.50 Х/ф "Страчені світанки"
3.25 Країна пісень
4.20 Буковинські загадки
4.25 Енеїда

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

19.30, 5.20 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.05 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп", Серiя
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"

20.13 "Проспорт"
20.15 "Одруження наосліп 7"
22.20, 2.55 Комедія "Чорний лицар"
0.15 Драма "Бійцівський клуб"
4.25, 6.05 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.30, 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"
10.00 "Корисна програма"
12.25 Т/с "Детектив Ренуар" (12+)
14.45, 15.40, 0.40 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "21 міст" (16+)
2.55 "Жди меня. Україна"
4.00 Х/ф "Зозуля с дипломом"
5.05 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях. Новий сезон
10.00 Т/с "Намалюй мені маму" (12+)
15.30 Т/с "Гра в долю" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00, 2.00 Т/с "Тростинка на вітрі" (12+)
1.30 Телемагазин
4.00 Реальна містика

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 1.15 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+)
11.45, 23.00, 1.40 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День

13.15 "На троих" (16+)
14.00, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
16.50 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" (16+)
18.45 Факти. Вечір
3.25 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.

6.00, 7.10 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.15 "Орел і решка"
9.30 "Аферисти в сітях" (16+)
13.50 Х/ф "Ангели Чарлі" (12+)
16.10 Х/ф "Ван Хельсинг" (16+)
18.50 Х/ф "На драйві" (16+)
21.00 Х/ф "Агенти А.Н.К.Л." (16+)
23.35 Х/ф "Цифрова радіостанція" (16+)
1.10 "Вар"яти" (12+)
2.45 "Служба розшуку дітей"
2.50 "Зона ночі"
4.55 "Абзац!"

СТБ.

4.20, 14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
4.55 Х/ф "Ярмарок марнославства" (16+)
7.50 "Врятуйте нашу сім'ю" (16+)
11.35, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Слід" (16+)
0.45 Х/ф "Без особливих прикмет"

НТН.

5.00, 4.55 "Top Shop"
6.00, 7.55, 9.00, 17.00, 2.50 "Випадковий 

свідок"
6.25, 1.45 "Правда життя"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20 "Свідок"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.50, 23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
18.20 "Таємниці світу"
0.50 "Легенди бандитського Києва"
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, 18.00, 21.50 XVI літні Паралімпійські 

ігри
16.30 Студія Паралімпійські ігри
21.00, 0.00, 2.30, 5.35 Новини
21.30 Доба Паралімпійських ігор
0.25 Д/ф "Северин Наливайко. Остання 

битва!" (12+)
2.00 #ВУКРАЇНІ
2.55 Д/ф "Планета інновацій"
3.20 Д/ф "Дикуни"
4.10 Енеїда
5.05 Я вдома

КАНАЛ "1+1".
7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт -12. Пакистан"
18.30 "Світ навиворіт - 12 Пакистан"
19.30 ТСН

20.13 "Проспорт"
20.15 "Вечірній квартал 2021"
22.15, 5.20 "Жіночий квартал"
0.20 "Світське життя. 2021 найкраще"
1.20 Драма "Бійцівський клуб"
3.50 "Вечірній квартал"

ІНТЕР.
6.00 "Слово Предстоятеля"
6.10 "Орел і Решка. На краю світу"
7.10 Х/ф "Людина-оркестр"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
10.55 Х/ф "Вечори на хуторі біля 

Диканьки"
12.20 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса та 

доктора Ватсона. Собака 
Баскервилів"

15.15 Х/ф "Д'Артаньян і три мушкетери"
20.00 "Подробиці"

20.30 "Всі зірки в Юрмалі"
22.10 Д/п "Гибель Нахімова. Врятуйте 

наші душі" Прем’єра
23.00 Х/ф "Екіпаж"
1.55 Х/ф "Поїзд поза розкладом"
3.10 М/ф "Мауглі"
4.15 Х/ф "Троє в човні, якщо не рахувати 

собаки"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.25, 3.50 Реальна містика
8.40 Т/с "Люся. Інтерн" (12+)
10.45 Т/с "Встигнути все виправити" (12+)
14.40 Т/с "Любов матері" 1, 2 с. (12+)
15.20 Т/с "Любов матері" (12+)
20.00 Головна тема
21.35 Футбол. Відбір до ЧС- 2022 г. 

Україна - Франція
23.50 Т/с "Відкрите вікно" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Відкрите вікно" (12+)

ICTV.
4.50 Скарб нації
5.00 Еврика!
5.10 Факти
5.35 Анти-зомбі
6.30 Громадянська оборона
7.30 Прихована небезпека
8.25 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
12.20, 13.05 Х/ф "Нестримні" (16+)
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф "Нестримні-2" (16+)
16.15 Х/ф "Нестримні-3" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Перевізник-3" (16+)
21.10 Х/ф "Перевізник: Спадщина" (16+)
23.00 Х/ф "Петля часу" (16+)
1.25 Х/ф "Оселя зла" (18+)
3.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00 "Хто проти блондинок?" (12+)
8.00, 10.00 "Kids time"
8.05 М/ф "Татко гусак"
10.05 "Орел і решка. Земляни"

11.00 "Орел і решка. Чудеса світу"
12.00 "Хто зверху?" (12+)
14.05 Х/ф "Свекруха-монстр" (16+)
16.15 Х/ф "Шість днів, сім ночей" (16+)
18.35 Х/ф "Земне ядро"
21.10 Х/ф "Всесвітня війна Z" (16+)
23.40 Х/ф "Потяг смерті" (16+)
1.25 "Вар"яти" (12+)

СТБ.
4.25 "Вiкна-Новини"
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.55, 10.55 Т/с "Полонена" (16+)
7.55 "Неймовірна правда про зірок"
16.40, 0.00 "Звана вечеря" (12+)
19.00 "МастерШеф" (12+)

НТН.
6.15 Х/ф "Ніагара"
8.00 Х/ф "Поводир" (16+)
10.20 "Легенди карного розшуку"
12.15 "Випадковий свідок. Навколо світу"
13.35 Т/с "Смерть у раю - 9" (16+)

18.05 "Круті 90-ті"
19.00, 2.20 "Свідок"
19.30 Х/ф "Розплата" (16+)
21.20 Х/ф "Напролом" (16+)
23.10 Х/ф "Грінго" (18+)
1.05 "Таємниці кримінального світу"

ПРЯМИЙ.
8.45 "Щасливий сніданок"
9.00 "Щасливе інтерв'ю"
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 17.15 

"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, 15.30 Концерт
17.00 "Не наша Russia"
18.00 "Анатомія тижня"
20.00 "П'ята колонка"
20.30 "Війна за незалежність"
21.00 "Прямий доказ"
22.00 "THE WEEK"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 16.30, 21.50 XVI літні Паралімпійські 

ігри
13.00 Студія Паралімпійські ігри
13.30 XVI літні Паралімпійські ігри. 

Церемонія закриття
21.00, 0.30 Новини
21.30 Доба Паралімпійських ігор
0.00 #@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
0.55 Х/ф "Клітка для двох"
2.00 ПРОФІЛАКТИКА КАНАЛУ 2.00 - 

14.00

КАНАЛ "1+1".
7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт - 12 Пакистан"
11.00, 3.20 "Світ навиворіт"
18.30 "Світське життя. 2021"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"

21.00 "Танці з зірками 2021"
0.05 Драма "Знайомтеся, Джо Блек"

ІНТЕР.
6.10 Х/ф "Пік-пік"
8.00 "уДачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 11.00, 11.55, 12.50 "Інше життя"
13.35 "Вещдок. Опережая время"
18.05 Х/ф "Підозри містера Вічера: за 

межами пристойності"
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 "Ювілейний концерт Михайла 

Шуфутинського "Lovestory" 
Прем’єра

0.10 Х/ф "Вечори на хуторі біля 
Диканьки"

1.35 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50 Сьогодні
6.50, 4.00 Реальна містика
9.15 Т/с "Клятва лікаря"
17.00 Т/с "Аквамарин" 1, 2 с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Аквамарин" (12+)
23.00, 2.00 Т/с "Встигнути все виправити" 

(12+)
1.30 Телемагазин
3.10 Гучна справа
4.45 Т/с "Хід прокурора" (16+)

ICTV.
4.25 Скарб нації
4.35 Еврика!
4.40 Факти
5.10 Не дай себе обдурити
6.45 Анти-зомбі
7.45 Секретний фронт
8.45 Громадянська оборона
9.45, 13.00 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" (16+)

12.45 Факти. День
16.30 Т/с "Пес" (16+)
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф "Погоня за ураганом" (16+)
23.25 Х/ф "Автобан" (16+)
1.05 Х/ф "Оселя зла-2: Апокаліпсис" (18+)
3.00 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 1.30 "Вар"яти" (12+)
6.30 "Таємний агент" (12+)
7.50, 9.30 "Kids time"
7.55 М/ф "Том і Джері. Політ на Марс"
9.35 Х/ф "Щоденники принцеси"
11.50 Х/ф "Щоденники принцеси 2: 

Королівські заручини"
14.05 Х/ф "Міс Конгеніальність"
16.35 Х/ф "Міс Конгеніальність 2: 

Озброєна і легендарна"
18.50 Х/ф "Пасажири" (12+)
21.00 Х/ф "Містер та місіс Сміт" (16+)
23.30 "Improv Live Show" (12+)
2.00 "Профілактика"

СТБ.
5.25 "Хата на тата" (12+)
9.25 "МастерШеф" (12+)
14.25 "Супербабуся" (12+)
19.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
21.00 "Один за всіх" (16+)
22.10 "Таємниці ДНК" (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
5.30 Х/ф "Казка про жінку та чоловіка"
7.10 "Слово Предстоятеля"
7.20 "Випадковий свідок. Навколо світу"
9.50 Т/с "Смерть у раю - 9" (16+)
14.20 Х/ф "Розплата" (16+)
16.10 Х/ф "Напролом" (16+)
18.00 "Легенди карного розшуку"
22.10 Х/ф "Смертельна стежка" (16+)
23.55 Х/ф "Грінго" (18+)
1.50 "Речовий доказ"

ПРЯМИЙ.
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"

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

ЧЕТВЕР,  2 вересня

П'ЯТНИЦЯ,  3 вересня

СУБОТА,  4 вересня

НЕДІЛЯ, 5 вересня
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

БУДИНКИ

Бориспіль

Сади р-н, «Ніко-Фінанс», 120 кв.м, на ді-
лянці влаштований септик на 6 куб.м, 
електрика, є дозвіл на будівництво, при-
своєно адресу, ділянка підсипана, ви-
конані підпірні стіни на кордонах із сусі-
дами, покрівля утеплена мінеральною 
ватою, стіни з газоблоку, перекриття ком-
біноване, 690000 грн. Тел.: 0 99 0742485.

Вишеньки с., Багринівська, 16 вул., бу-
динок 114,5 кв.м та три земельні ділянки 
площами 0,18 га, 0,7 га, 0,9 га. Тел. 0 93 
6406167, 0 67 7257562.
ГАРАЖІ

Бориспіль

Капітальний гараж, кооператив «Схід» 5Х6 
м, є підвал, оглядова яма. Тел.: 0 97 5918154
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль

Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 
68 3278353.
Героїв Майдану вул., 10 соток, під забудо-
ву, світло заведене на ділянку, свердловина, 
267000 грн. Тел.: 0 67 4503318.
Район Розвилки, 5 соток, під забудову, ціна 
договірна. Тел.: 0 99 2002209.
В.Олександрівка с., 16 соток, ціна договір-
на. Всі питання по тел.: 0 96 2174689, Олек-
сандр. 
Іванків с., 20 соток, гарне, зручне місце, 
центр села, комунікації поруч. Тел.: 0 97 
5918154. 

Куплю
Бориспіль

2-к. кв., у власника, для себе (не аген-
ство). Тел.: 0 95 5753163.

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 со-
ток під будівництво в м. Бориспіль, або до 20 
км. від Києва. Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 4 до 20 со-
ток 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 со-
ток в м. Бориспіль. Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника. Тел.: 0 67 
4503318.
Куплю земельну ділянку під забудову у влас-
ника. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бо-
риспіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасли-
ве, с. Олександрівка. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бо-

риспіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасли-
ве. 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

2 кімнати для двох жінок або пари, всі зруч-
ності, 4000 грн без комунальних послуг. Тел.: 
0 66 7701019.
Кімнату в будинку, центр (біля Фори), 1500 
грн. Тел.: 0 67 4503318.

НАЙМУ
Бориспіль

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

МІНЯЮ
Бориспіль

Будинок в с. Іванків, Бориспільський ра-
йон на квартиру в м. Бориспіль. Тел.: 0 63 
1819033.

АВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль

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

Гуму на Ниву, на металевих дисках, 
175/95/16, б/в, ВЛ-21, пробіг 500 км, 4000 
грн. Тел.: 0 97 1031931.

Запчастини до ВАЗ, б/в. Тел.: 0 96 4415616.

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

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

Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

ТОРГОВІ МІСЦЯ
Тел.: 0�63�571�48�48м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

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

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
АДМІНІСТРАТОРА РЕСТОРАНУ
ОФІЦІАНТА
ПОКОЇВКУ
ПРАЦІВНИКА БАСЕЙНУ — БАНЩИКА
ІНЖЕНЕРА-ЕНЕРГЕТИКА
ІНЖЕНЕРА З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
КОНДИЦІОНЕРІВ ТА ХОЛОДИЛЬНОГО 
ОБЛАДНАННЯ
ТОКАРЯ 3,4,5Р.
ПРИБИРАЛЬНИКА ТЕРИТОРІЇ 
— САДІВНИКА
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ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Vianor, м. Бориспіль, запрошує на роботу 
автомийників, офіціанта, шиномонтажни-
ків, автослюсарів. Тел.: 0 50 8301404, 0 97 
8538218.

Запрошуємо на роботу в «Loft Bar» («Бар-
хат»): кухарів, з/п 800-1000 грн/зміна; по-
судомийку, з/п 600-800 грн/зміна; приби-
ральницю, з/п 600-800 грн/зміна. Тел.: 0 73 
7670096. 

Запрошуємо на роботу персонал для 
прибирання на вакансії: оператор підлого-
миючої машини, прибиральники/ці, з/п від 
7000 до 10000 грн. Тел. 0 67 2338089. 

На постійну роботу потрібен охоронник. 
Графік роботи 1/2, умови та оплата при 
співбесіді. Тел.: 0 67 7341607.

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

Національна мережа продуктових магази-
нів АТБ запрошує на роботу продавця-кон-
сультанта, 12000 грн/міс (16 змін); охоронця, 
13150 грн/міс. вантажника, 13150 грн/міс. (16 
змін). Тел.: 0 50 4137236.

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

РОБОТА в м. Бориспіль. Електромеханік, 
комірник, з/п висока,стабільна, повертає-
мо кошти за проїзд. Тел.: 0 67 5221290.

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

Перемички з/б 12х14х2,20 — 2 шт., 12х14х1,54 
— 3 шт.; цегла біла, одинарна, 900 шт., 4 грн/шт. 
Тел.: 0 63 3918670.
МЕБЛІ

Бориспіль

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

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль

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

ТВАРИНИ

Бориспіль

Віддам в гарні руки цуценят лабрадорів метис. 
Тел.: 0 67 5061177.

Дві кози, стара та молода. Тел.: 0 97 5312785.

РІЗНЕ

Бориспіль

Двері вхідні, пластикова (група вхідна), тем-
но-коричневого кольору, 93-210, нові, ціна до-
говірна. Тел.: 0 67 2636052.

Телевізор «Panasonic», 400 грн; електрона-
грівач масляний, 200 грн; велосипед «Укра-
їна», 800 грн; диван 220Х130 см, 2500 грн. 
Тел.: 0 67 4934247, 0 95 0443156.

КУПЛЮ
Бориспіль

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

ПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо вам потрібно пофарбувати на-
туральну 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 ви-
грібних ям 6 куб.м. Тел.: 0 98 7295604, 0 50 
5860909, Юрій.

03.09.2021 року об 11.00 відбу-
деться встановлення меж земель-
ної ділянки гр. Фесенко Олексія 
Івановича за адресою: Київська 
обл., Бориспільський р-н, с. Горо-
дище, вул. Гайова, 9.

Просимо у вказаний час прибу-
ти власників суміжних земельних 
ділянок. 

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

Вантажні перевезення, послуги спецтехні-
ки: довгоміра, маніпулятора, екскаватора. 
Тел.: 0 98 3996710.

Викачування від 1 до 7 куб.м, без вихід-
них. 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, 
чорнозем. Доставка. Тел.: 0 96 7662204.

Ремонт стартерів та генераторів, супутні за-
пчастини. Тел.: 0 98 2871782, 0 95 8887825.

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

РІЗНЕ
Бориспіль

Втрачене пенсійне посвідчення інваліда ІІ гру-
пи, видане на ім'я Драгирука Михайла Дми-
тровича пенсійним відділом м. Бориспіль 2015 
р., вважати недійсним. 

Догляну людину похилого віку з правом 
успадкування майна або куплю спадок. Тел.: 
0 68 6848964.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім'я Га-
лаган Івана Івановича Бориспільським військкома-
том, вважати недійсним.
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РЕКЛАМА

ОВЕН. Можливо, доля буде ви-
пробовувати вас на міцність, од-
нак ви подолаєте перешкоди, як-

що будете вірити в себе й не станете звер-
тати уваги на плітки й чутки.

ТЕЛЕЦЬ.  Гарний час для завер-
шення важливих справ і аналізу 
ситуації. Будьте впевнені у своїх 

силах і можливостях. Імпровізуйте, не дій-
те за шаблоном.

БЛИЗНЮКИ. Ваш графік ро-
боти оптимізують саме так, як 
вам хотілося. Зараз взагалі час 

виконання ваших бажань.  Удачу обіця-
ють принести нові ідеї й контакти. В осо-
бистому житті зірки обіцяють вам сер-
йозні зміни.

РАК. Не засмучуйтеся з дріб-
ниць: оптимізм дозволить вам 
змінити ситуацію в потрібно-

му для вас напрямку. Не треба забувати, 
що найпростіший варіант — не завжди 
найкращий.

ЛЕВ. Основну частину часу 
поглине робота. Важливо по-
ставити перед собою чітку ме-

ту та йти до неї, а не розпорошуватися 
на дрібниці.

ДІВА. Оптимізм допоможе 
вам пережити складний поча-
ток тижня. Від начальства краще 

триматися подалі, тому що йому не завжди 
подобається ваша ініціативність. Іноді вар-
то продемонструвати ретельність.

ТЕРЕЗИ. Робота не потребує 
від вас зайвої напруги, у вас 
з'явиться можливість частіше 

бувати вдома. Ви зможете переконатися 
у відданості тих, кого ви кохаєте.

СКОРПІОН. Ваші справи підуть 
набагато успішніше, якщо для ре-
алізації своїх планів ви заручаєте-

ся підтримкою друзів. На вас чекає вдале 
рішення складних питань.

СТРІЛЕЦЬ. Намагайтеся не 
відкладати важливі справи, за 
вас їх ніхто не закінчить. З коле-

гами проявляйте дипломатичність і в той 
же час наполегливість, відстоюючи свої по-
гляди. Не відмовляйтеся від відряджень і 
подорожей.

КОЗЕРІГ.  Не бійтеся втратити 
час. Поїздки, зустрічі, нові вра-
ження – це краще, ніж однома-

нітність і нудьга.

ВОДОЛІЙ. Побоюйтеся занадто 
привабливих пропозицій і влесли-
вих мов. Ви ризикуєте стати жер-

твою обману й маніпуляцій. Не звалюйте на се-
бе надмірний вантаж турбот і справ.

РИБИ.  Ви матимете шанс у 
всій красі виявити свої здібно-
сті, показавши себе з кращого 

боку. Але не забувайте відзначати й успі-
хи інших. Хвалити треба не тільки себе. 
На роботі важливе вміння працювати в 
команді. У вихідні відпочиньте, забудьте 
про свої проблеми.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 30 СЕРПНЯ-5 ВЕРЕСНЯ


