ТАРИФИ
НА ТЕПЛО
МОЖУТЬ
ЗРОСТИ
ЩОТИЖНЕВИК

•

№36 (1092)

• WWW.I-VISTI.COM •

10 вересня 2021 рік

стор. 3

СЕКРЕТНІ ІНВЕСТИЦІЇ
ДЕ ПОБУДУЄ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР
УКРПОШТА?
стор. 6

| №36 [1092], 10 ВЕРЕСНЯ 2021

2 | НОВИНИ КОРОТКО
ВОЛОДИМИР БОРИСЕНКО ДАВ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ
АДОПЦІЇ СПІВПРАЦЮВАТИ З ІНШИМИ ОТГ
Тетяна ХАУХА
6 вересня на плановій нараді міський голова звернувся із
завданням до представників Центру стерилізації та адопції тварин.
Очільник зазначив: «У нас центр
адопції єдиний, який знаходиться
у Бориспільському районі, тому
я б хотів, щоб ви доопрацювали з
усіма ОТГ Бориспільського району і заключили з ними договори
на стерилізацію. У подальшому, на
наступний рік, коли будемо формувати бюджет, ми частково будемо
залучати й інші ОТГ, як мінімум ті,
що знаходяться поруч, а можливо,
і Переяслав, і Яготин».

Одразу кілька питань порушила під час планової наради у міського голови 6 вересня заступниця
міського голови Людмила Бистра.
Свій виступ вона розпочала закликом не забувати носити захисні
маски та вакцинуватися, щоб подбати про здоров’я своє і оточуючих.
Розповідаючи про підготовку
до майбутнього святкування Дня
міста, що в цьому році припадає
на 18 вересня, Людмила Бистра зазначила, що заздалегідь дякує всім,
хто долучається до підготовки. Які
саме заходи проводитимуться, не
уточнювалося. «Готуємось до тих
заходів, до яких готуємось…. Великі заходи будуть відбуватися в місті.
Ми вже звернулися до правоохоронних органів, звертаємося до медиків, через те, що спільно з вами
ми будемо приймати участь і для

нас це буде надскладний робочий
день. Уже сьогодні ми починаємо
розсилку заходів, які ми обумовили, обговорили й відпрацювали і
сьогодні ви отримаєте ці заходи
безпосередньо: щодо участі і щодо
підготовки до Дня міста. Якщо будуть виникати проблеми — велике
прохання відпрацьовувати їх своєчасно», — звернулася Людмила Бистра до присутніх на нараді.
За словами заступниці, велику
роль під час святкування Дня міста візьме на себе відділ поліції та
його очільник Тарас Кравчук, який
займатиметься частуванням містян.
«Він забезпечить усіх бажаючих кашею. Вони (відділ поліції — прим.
ред.) вже забезпечували нею раніше і довели, що готують її надсмачно», — зазначила вона.
Також, за інформацією Людмили
Бистрої, деякі навчальні заклади

Бориспільської ОТГ мають проблеми з підготовкою до опалювального сезону. «В нас є велика проблема
по БАЛ (Бориспільський академічний ліцей) та Глибоцькій ЗОШ. Сподіваюсь, у нас вистачить сил і досвіду підготуватися і допомогти один
одному. Велику кількість питань,
які ми висвітлюємо, ми не можемо
вирішити без вашої допомоги», —
звернулась вона до міського голови Володимира Борисенко.
На завершення доповіді заступниця міського голови розповіла
про акцію по висаджуванню дерев від КОДА «Зростаємо разом»,
до якої долучився Бориспіль. «Такі
акції управління освіти вже проводило самостійно, — зауважила
Людмила Бистра. — В четвер, 9 вересня, ми проведемо чергову таку
акцію і будемо знов висаджувати
дерева біля озера Гульківка».

МІСЬКИЙ ГОЛОВА ВІДЗНАЧИВ КРАЩИХ ПІДПРИЄМЦІВ МІСТА
Ілона НЕГОДА
Із нагородження грамотами та
подяками кращих підприємців
міста з нагоди Дня підприємця
почалась 6 вересня планова нарада міського голови Володимира Борисенка.
Заступниця міського голови Тамара
Матяш зачитала список підприємств
та підприємців, визнаних кращими у
Борисполі за версією міської влади.
Ними стали директор ТОВ «Марта»
Володимир Гапон, директор ТОВ
«Ольвія» Володимир Мельник, директор фермерського господарства
«Лотос» Яременко Віталій, директор
ТОВ «Моноліт-Нет» Віталій Ярмоленко, директор ТОВ «Контраст» Євгеній
Ігнатьєв та підприємці: Сергій Кобзар,

!

КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ СТАНЕ
МАКСИМАЛЬНО БЕЗПЕЧНИМ ДЛЯ
ПІШОХОДІВ — МІСЬКИЙ ГОЛОВА
Ілона НЕГОДА

ЛЮДМИЛА БИСТРА: ПРО ПРОБЛЕМИ З
ПІДГОТОВКОЮ ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО
СЕЗОНУ В ШКОЛАХ, КАШУ ВІД ПОЛІЦІЇ
ТА ДЕРЕВА НА ГУЛЬКІВЦІ
Ілона НЕГОДА
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Віталій Пономаренко, Юлія Семенова,
Андрій Жеба, Віктор Кацан.
Підприємцям подякували за активну допомогу і співпрацю з виконавчим комітетом. Як саме відбувався відбір «кращих із кращих», яким
видом діяльності вони займаються,
які критерії (час заснування, обсяги
виробництва продукції та надання
послуг, сума податків та зборів, сплачених до міського бюджету тощо) застосовувала міська влада, залишилося невідомим. Про діяльність свого
підприємства після поздоровлення
розповів лише Володимир Мельник, директор ТОВ «Ольвія» (ресторан «Ольвія), яке цього року святкує
30-річний ювілей. Він зазначив, що
на подяку більше заслуговують пра-

цівники закладу, завдяки самовідданій праці яких підприємство працює
та розвивається.
Нагадаємо, відповідно до Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Бориспільської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки
всього на території Бориспільської
територіальної громади діють 2
тис. 665 юридична осіб та 3 тис.
809 фізичних осіб-підприємців. З
них у місті зареєстровано 2 тис.
501 юридичну особу та 3 тис. 536
фізичних осіб-підприємців. У сільській місцевості діють 164 юридичних особи (з них 31 підприємство
аграрного спрямування) та 273
фізичних осіб-підприємців.

Про стан робіт із ремонтом вулиці Київський Шлях розповів
під час прямого ефіру 3 вересня
Бориспільський міський голова
Володимир Борисенко.
За його словами, ремонт іде за
графіком. Крім асфальтної частини,
проект реконструкції передбачає
заміну освітлення, електроопор,
мереж та світлофорних об’єктів.
Світлофори залишаться старими,
але опори під ними і система будуть оновлені. «Ми хочемо зробити
рух містом в системі «зеленої хвилі», оновити циклограми і зробити
пропускну здатність ще кращою»,
— прокоментував Борисенко.
Також міський голова підняв питання острівців безпеки та ширини смуг, які викликали критику містян. «Київський Шлях розширили по всій території ремонту (а це
майже 1 км), а от смуги дійсно звузились. Як ми всі розуміємо, Бориспіль — це місто однієї вулиці, Київського Шляху, і левова частка автомобілів, що рухаються ним — транзитні. В першу чергу, центральна
вулиця має бути безпечною для на-

селення міста та пішоходів. Наведу
наочний приклад. У Києві на мосту
Патона звужені смуги. Водіям, коли
вони рухаються мостом, дуже некомфортно їхати з великою швидкістю. Така ж ситуація має бути на
Київському Шляху. Водіям має бути комфортно їхати зі швидкістю
до 50 км/годину, більше — ні. Розмовляти по телефону під час їзди
також має бути некомфортно, адже з одного боку буде бордюрний
камінь, а з іншого — інше авто. Таким чином, усе робиться для безпеки пасажирів та пішоходів, і я впевнений, що у підсумку всі нововведення збільшать пропускну спроможність Київського Шляху. Щодо
острівців безпеки, то вони стануть
справжньою окрасою Борисполя.
Дуже мало українських міст можуть похвалитися такою цікавою
родзинкою. Тому не поспішаємо з
висновками, чекаємо завершення
робіт», — наголосив Володимир
Борисенко.
Орієнтовно роботи на відрізку
від вул. Глібова до вул. Момота мають завершити до 1 жовтня.

У БОРИСПОЛІ РОЗРОБЛЕНО НОВІ
МАРШРУТИ ГРОМАДСЬКОГО
ТРАНСПОРТУ
Ілона НЕГОДА
Про закінчення роботи над розробкою нових маршрутів громадського транспорту у місті розповів під час прямого ефіру 3 вересня міський голова Володимир Борисенко.
«Вже розробили нові паспорти
маршрутів, а також пропрацювали
нові міські маршрути, які скоро будуть імплементовані. Після цього
перевізник, який не виконуватиме

свої функції якісно, буде позбавлятися права їздити на конкретному
маршруті. Маю сподівання, ситуація з маршрутними перевезеннями
буде врегульована. З 1 вересня всі
маршрути приступили до роботи»,
— зазначив Володимир Борисенко.
Також він зауважив, що з 1 вересня бориспільські школярі платитимуть за проїзд у громадському
транспорті пільгову ціну — 5 грн.

У зв’язку з очищенням та гіперхлоруванням водопровідних мереж та резервуарів

16-17 вересня 2021 року буде відсутня вода по всьому місту.

Прохання всім водокористувачам заготовити запас води для приготування їжі.
18 вересня хлоровану воду можна буде використовувати для господарських потреб.
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ТАРИФИ НА ТЕПЛО МОЖУТЬ ЗРОСТИ
Ілона НЕГОДА
Про можливе зростання тарифів
на теплопостачання повідомив під
час прямого ефіру 3 вересня Бориспільський міський голова Володимир Борисенко.
За його словами, він мав зустріч
із цього приводу з міністром регіонального розвитку Чернишовим, а
також брав участь у круглому столі з мерами міст у голови Київської

обласної державної адміністрації,
де обговорювалися тарифи на теплоносії.
«На жаль, у світі нічого не дешевшає, і наша країна не є виключенням. Не хотілось би піднімати ціни
на тепло, але все буде залежати від
держави. Якщо держава дасть нам
можливість закупити газ для населення за пільговою ціною, то питання підйому ціни навіть не буде роз-

глядатися. Якщо ж ні, будемо дивитися. У будь-якому випадку, тарифи
будуть раціонально обґрунтовані.
Ми проведемо громадські слухання, будемо радитися з фінансовим
відділом, адже будь-яка компенсація за опалення лягає потім на плечі місцевого самоврядування. Різницю в тарифах сплачувати нам, а
це якраз бюджет розвитку», — зазначив Володимир Борисенко.

БОРИСПІЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА
НА ПОРОЗІ ЗИМИ
 З чим зустрічає КПТМ «Бориспільтепломережа»
наближення опалювального сезону, «Вістям» розповіла
директор підприємства Маріана Желєзко.
Ірина КОСТЕНКО, фото автора

З ремонтами повинні
встигнути
Коротка інформація про хід підготовки до зими прозвучала на понеділковій плановій нараді у міського голови 6 вересня. Керівник
повідомила, що станом на 6 серпня
завершено всі роботи по поточному ремонту котелень. Проте є шість
аварійних ділянок теплових мереж,
які були виявлені після гідровипробувань. Минулого тижня підприємство вже отримало 494 метри попередньо ізольованих труб, необхідних для виконання ремонтних робіт. Із них до понеділка 160 метрів
уже було прокладено.
Залишаються невиконаними заплановані роботи з капітального
ремонту — дві ділянки теплотраси
у районі вулиці Шевченка: від котельні на вул. Нова ІІ до будинку,
де розташована пожежна частина,
а також від котельні на вул. Нижній
Вал до котельні на вул. Шептицького (закільцювання мережі).
«Вістям» Маріана Желєзко деталізувала ситуацію.
«Роботи планувалися ще на серпень, — розповіла вона. — Але
перший тендер не відбувся, довелося проводити повторно. У другому тендері переможцем було визнано ТОВ «ІК-Монтаж». Зараз завершується підготовка документів.
Наступного тижня планується підписання договорів. Але підприємство вже займається оформленням
дозволів на виконання земельних
робіт, щоб якомога швидше розпочати ремонт. До запуску тепла залишилося не так багато часу. Загалом
необхідно прокласти 460 метрів
труб. Роботи передбачають переріз вулиці Шевченка у двох місцях.
Тож водіям доведеться терпіти певні незручності».

Готуємось обігрівати
«Казку»
Коментуючи, на якій стадії сьогодні знаходиться реконструкція теплотраси до ДНЗ «Казка», керівник
підприємства розповіла, що у зв’язку з приєднанням нових наванта-

жень необхідно збільшити пропускну здатність двох ділянок теплових
мереж. Зараз виконуються роботи
на відрізку від котельні на вул. Момота, 42 до теплової камери. Зварювальні роботи вже закінчуються. На
сьогодні ще є питання по комплектації теплових камер запірною арматурою. До заміни труб на другій
ділянці ще не приступали.
Роботи виконує не Бориспільтепломережа, але підприємство надає необхідну підтримку.

Від аварій не
застраховані
«Вісті» поцікавилися, чи багато у
Борисполі мереж, які взимку можуть виявитися слабкою ланкою?
«Таких близько 55%, — констатувала співрозмовниця. — 45% теплотрас виконано у попередньо
ізольованих трубах. Більша частина решти труб прокладена до 1975
року. Додатковою проблемою є те,
що у місті відсутній катодний захист (електрохімічний захист металу від зовнішніх електромагнітних полів). На щастя, у Борисполі
немає трамваїв, які б здійснювали
електромагнітний вплив на мережі.
Проте там, де проходять електричні кабелі, утворюються електромагнітні поля, що додатково впливає
на швидкість корозії трубопроводів. Але на сьогодні маємо зосередитись на більш нагальних проблемах».

Котельні будуть зі
штатом
Маріана Желєзко звернула увагу,
що у Борисполі операторами котелень працюють сезонні працівники. Але це не «люди з вулиці», вони
проходять навчання і отримують
відповідні допуски. Особлива увага приділяється техніці безпеки. У
цьому році вже провели екзамен
на перевірку знань із охорони праці по виконанню робіт на котельнях
для операторів. Усі оператори екзамени успішно склали. Люди готові
приступати до роботи. До початку
опалювального сезону штат на котельні укомплектований. Окрім то-

го, найближчим часом формуватиметься група для підготовки операторів. Вже є бажаючі пройти таке навчання.

Не буде грошей — не
буде тепла
На прохання «Вістей» прокоментувати становище з оплатою послуг Бориспільтепломережі, керівник розпочала розмову з позитиву та відзначила кращих платників
і назвала будинки, у яких проплата
за тепло складає 95%. Це будинки
за адресами: пров. Бабкіна, 13, вул.
Головатого, 6, Головатого, 13, Кошового, 5, Київський Шлях, 33, Київський Шлях, 90, Київський Шлях,
98, Лютнева, 10, Нижній Вал, 1, Новопрорізна, 2, Франка, 2, Франка
9-А, Шевченка, 4, Ясна, 2, Ясна, 5, Ясна, 9. На жаль, боржників набагато
більше. Є багатоповерхівки, які загалом накопичили майже півмільйона боргів. Рекордсменом став

будинок на Бабкіна, 12 — заборгованість складає 840 тис. грн. Мешканці будинків на вул. Головатого, 4
винні 600 тис. грн, на вул. Гагаріна,
1 — 550 тис. грн, на вул. Головатого,
36-А — 500 тис. грн, на вул. Момота, 40 — 450 тис. грн, на вул. Момота, 42 — 445 тис. грн, на вул. Завокзальна, 7-А — 440 тис. грн, на вул.
Момота, 44, Ватутіна, 99 та Привокзальна, 3-А недоплати по 420 тис.
грн, на вул. Кошового, 4, Лютнева,
16 та Петропавлівська, 31-А заборгували по 390 тис. грн. І це тільки
найбільші суми заборгованості.
Загалом робота з боржниками
принесла непогані результати. Так,
якщо у червні заборгованість споживачів складала 40 млн грн, то на
1 вересня борги населення зменшились до 30, 5 млн грн. До початку опалювального сезону ще трохи більше місяця. Є надія, що за цей
час борг споживачів перед підприємством зменшиться до 26 млн грн.
У той же час заборгованість Бориспільтепломережі за газ на сьогод-

 ДО ТЕМИ

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
ПЕРВИНКИ НА ГОГОЛЯ, 2
ПІД ЗАГРОЗОЮ
Недарма говорять: «Де шість хазяйок, там їсти нічого».
Саме в такому становищі опинилося приміщення колишньої дитячої поліклініки на вул. Гоголя, 2 у місті Борисполі,
яке орендує, зокрема, центр первинної медико-санітарної
допомоги підприємства «Аптека 194».
Раніше ця будівля належала Старинській сільській раді.
Після адміністративно-територіальної реформи нею опікується Вороньківська територіальна громада.
Директор КПТМ «Бориспільтепломережа» Маріана
Желєзко повідомила «Вістям», що за попередній опалювальний сезон та за рахунок сум постійної складової двохставкового тарифу протягом весняно-літнього періоду
накопичився борг 181 тис. грн. Досі незрозуміло, хто оплачуватиме ці кошти. Так само неясно, хто підписуватиме
з тепломережею договір на теплопостачання протягом
опалювального сезону 2021-2022 років. Без такого договору підприємство просто не має права подавати тепло.
За словами Маріани Желєзко, керівництво Вороньківської громади не поспішає вирішувати питання, а часу до
холодів залишилося небагато.

ні складає більше 15 млн грн. Вчасно розпочати опалювальний сезон
з боргами за газ буде дуже складно.

«Шари» не чекайте
Маріана Желєзко розповіла, що роботу з боржниками підприємство веде комплексно. Це і попередження
на квитанціях, і роз’яснювальна робота контролерів зі споживачами, і суди. Судових позовів подано на суму 7
млн 540 тис. грн. У результаті проведеної роботи споживачі вже погасили заборгованість на суму 3 млн 400
тис. грн. Цьому сприяло також те, що
у цьому році змінилася законодавча
база. Почали за рішенням суду блокувати рахунки, і багато людей розраховувалися із боргами для того, щоб
розблокувати банківські картки.
Щодо будинків — злісних боржників, то їх мешканцям варто бути
готовими до того, що їм не поспішатимуть подавати тепло до погашення або хоча б суттєвого зменшення
заборгованості.
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У НАЙБЛИЖЧИЙ ЧАС БОРГИ ПО ЗАРОБІТНІЙ
ПЛАТІ МЕДИКАМ БОРИСПОЛЯ ВИПЛАТЯТЬ

КОМПЕНСАЦІЮ ЗА «ПАКУНОК
МАЛЮКА» МОЖНА ОТРИМАТИ ОДРАЗУ
ПІСЛЯ НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ

Ілона НЕГОДА
На плановій нараді у міського голови 6 вересня директор КНП «Бориспільська БЛІЛ» Олександр Щур
повідомив, що Національна служба здоров’я вже підписала звіт, наданий лікарнею, і у найближчий час
на рахунок медичного закладу надійде відшкодування від НСЗУ в сумі 8 млн грн (за липень і серпень).
Після цього працівники ББЛІЛ зможуть отримати заробітну плату.
Коментуючи інформацію, міський голова Володимир Борисенко
зазначив, що на минулому тижні
відбулося засідання асоціації міст
України, на якому було прийнято рішення направити листа до НСЗУ щодо затримок грошового відшкодування медичним закладам за надані послуги населенню, адже проблема спільна для всіх лікарень
України. Це ж питання буде винесене на найближчу сесію міської
ради, яка відбудеться 14 вересня.

Ілона НЕГОДА

ІЛЛЯ ЛУЦІВ: «ЕПІДЕМІЮ У БОРИСПОЛІ ОЧІКУЄМО В
СЕРЕДИНІ ЖОВТНЯ»
Ілона НЕГОДА
Питання вакцинації від ковід та
можливого зростання захворюваності розглянули на плановій нараді у Бориспільського міського
голови 6 вересня.
Керівник міської первинки Євгеній Черенок доповів, що за тиждень щепили 2151 особу, працюють усі амбулаторії та два пункти
щеплень (у кінотеатрі «Європа» і
МА «Бориспіль»). За його словами,
в наявності всі вакцини, а сьогодні

має надійти нова партія європейської Астразенеки, яка буде доступна і для першої, і для другої дози
щеплення. «Хочу попередити, що
термін між дозами Астразенеки зараз не 28 тижнів (3 місяці), як було
раніше, а 4 тижні», — зауважив Черенок.
На запитання міського голови
Володимира Борисенка про статистику захворювань на ковід на
території Бориспільської ОТГ керівник міської первинки відповів, що
на минулому тижні зафіксовано 27

випадків коронавірусу (23 у місті і
4 в селах), і це свідчить про те, що
рівень захворюваності починає
зростати.
Його підтримав депутат міської
ради та лікар Бориспільської БЛІЛ
Ілля Луців, зазначивши, що початок
епідемії в місті орієнтовно очікують
у середині жовтня.
Нагадаємо, кабінет щеплень від
ковід відкрито також у Бориспільській БЛІЛ, в наявності вакцини Коронавак та Пфайзер.

УКРАЇНА МОЖЕ ПЕРЕЙТИ В «ЖОВТУ» ЗОНУ КАРАНТИНУ
З 13 ВЕРЕСНЯ. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Міністерство охорони здоров'я
надіслало подання Кабміну щодо
переведення України в «жовту»
зону карантину, повідомив керівник МОЗ Віктор Ляшко в ефірі телеканалу «Україна 24».
За словами міністра, 6 вересня
Україна перевищила індикатори,
які можуть перенести країну з «зеленої» в «жовту» зону.
Карантин можуть посилити з 13
вересня.
ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ «ЖОВТА»
ЗОНА
• Заборонене перебування без
масок у громадських спорудах, громадському транспорті.
• Масові заходи (культурні, спор-

тивні, розважальні, релігійні, рекламні) можна проводити у випадку, якщо буде одна людина на 4 м²
площі будівлі.
• Кінотеатри та заклади культури
мають заповнювати зали лише на
50%.
• Спортзали і фітнес-центри можуть працювати у випадку, якщо
буде одна особа на 10 м².
Проте головний санітарний лікар Віктор Кузін наголосив, що для
вакцинованих осіб хочуть ввести
привілеї. Це стосуватиметься відвідувань спортзалів.
«Наприклад, не буде регулюватися кількість людей на 1 м², якщо
ми говоримо про функціонування

спортивних залів. Такі норми будуть діяти для вакцинованих як
для обслуговчого персоналу, так і
для людей, які відвідують заклад»,
— заявив Кузін.
Обмеження по часу роботи закладів відсутні. Окрім цих обмежень, діють ті карантинні правила,
що і в «зеленій» зоні.
У липні 2020 року регіони України поділили на декілька карантинних зон за рівнем поширення
коронавірусу: ЗЕЛЕНУ, ЖОВТУ, ПОМАРАНЧЕВУ ТА ЧЕРВОНУ. Залежно
від кількості інфікованих обмеження послаблюють чи посилюють.
Джерело: THE-VILLAGE.COM.UA

Для отримання грошової компенсації за «Пакунок малюка» тепер не потрібно чекати 30-денного терміну для звернення. З 1 липня 2021 року монетизація послуги
проводиться за бажанням батьків
одразу після народження дитини.
Про це повідомило управління
соціального захисту населення Бориспільської РДА.
За словами керівника управління
Інни Білецької, невдовзі звернення щодо отримання грошової компенсації вартості «Пакунку малюка»
можна буде надіслати за допомогою порталу «Дія», під час оформ-

лення комплексної послуги «е-Малятко». Відповідні зміни до законодавства вже розробляються Міністерством соціальної політики.
Нагадаємо, грошова компенсація за «Пакунок малюка» становить 5763 грн. Її можна витратити
лише за призначенням — на закупівлю речей дитячого призначення
та продуктів харчування для дітей
у торгівельних мережах, які приєдналися до проекту на договірних умовах. Контроль здійснюватиметься безпосередньо банком,
Мінсоцполітики та торгівельними
мережами, що здійснюють реалізацію товарів.

ВАКЦИНАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ
ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Тетяна ЦІЛИК
Важливим для освітнього процесу у наш час є питання вакцинації
освітян. Саме це питання підняла
на плановій нараді у міського голови Тетяна Павленко, начальник
управління освіти та науки: «Всього
у нас 38 закладів освіти. З них щеплено, де більше 80% — це п’ять
закладів. Щеплено від 79% до 60%
— 10 закладів. Щеплено від 30% до
59% — 14 закладів. Щеплено менше, ніж 29% — 9 закладів. Все це

заклади загальної, середньої, дошкільної та позашкільної освіти».
Також начальник управління наголосила, що в дошкільних закладах 3 заклади мають більше 80%
щепленого персоналу. Заклади загальної та середньої освіти — один
заклад має такий відсоток. І в закладах позашкільної освіти — один.
Вакцина є, умови для вакцинації є, тому продовжується робота
з вакцинації працівників закладів
освіти.

ДАНІ ПРО ЩЕПЛЕННЯ ОСВІТЯН
НЕ БУДУТЬ РОЗГОЛОШУВАТИ
Заклади освіти мають отримувати деперсоніфіковану (без
зазначення персональних даних
щеплених) інформацію від закладів охорони здоров'я про кількість
вакцинованих працівників свого
колективу. Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.
За його словами, отримання персональних даних про стан вакцинації в
колективах від закладів охорони здоров'я може стати приводом для тиску і
змушення до вакцинації, тому заклади
освіти не повинні отримувати від медиків прізвищ вакцинованих освітян.
«Вважаю, ідеальною була б така

схема: департамент охорони здоров’я раз на тиждень подає до
кожної школи інформацію: мовляв, у вас вакциновано стільки-то
працівників. При цьому медицина
бачить прізвища, а освіта — ні. І не
має бачити, бо це буде приводом
до тиску і змушення до вакцинації,
яка наразі у нас є добровільною.
І хоча я не вважаю, що це цілком
відповідає інтересам громадського
здоров’я, але так воно є. І ми маємо
дотримуватися вимог чинної нормативної бази…», — підкреслив
Сергій Горбачов.
Джерело: видання Цензор.нет
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРУЧНИКАМИ ШКІЛ ТРИВАЄ БОРИСПІЛЬСЬКІ ДІТИ МАЮТЬ
Тетяна ЦІЛИК
Початок навчального року у розпалі, маємо завезення підручників.
Як повідомила 6 вересня на плановій нараді у міського голови Тетяна
Павленко, сьогодні останнє завезення підручників: «Сьогодні представники управління освіти поїхали за
підручниками. І до 15 вересня будемо доотримувати зі складу партії
підручників». Для уточнення: електронні версії підручників доступні
кожному учню в кожній школі громади.
Міський голова Володимир Борисенко додав: «Наприклад, маємо базовий підручник із англійської мови,
а зараз ЗНО з англійської мови, я ду-

маю, буде обов’язковим. І 80% випускників здають ЗНО з англійської.
А підручник, затверджений Міністерством освіти, зовсім не годиться. І для того, щоб наші діти знали
мову і вступили в університет, їм потрібні додаткові підручники. І от на
це йдуть батьки, класні керівники.
Вони самостійно закуповують кращі підручники. Ми не маємо права
несертифікований підручник використовувати в школі. І так по ряду
предметів. Якщо дитина дійсно хоче
знати математику краще, ніж цього
потребує програма, деякі підручники докуповуються. Я батько школярів, і ми так само робимо...
Це проблема, але вирішити її

можливо. Інший момент — це малозабезпечені верстви населення,
які не можуть собі цього дозволити.
Можливо, вони отримають підручники за депутатські кошти. Кожен
депутат має взяти шефство, можливо, використати спонсорські кошти
і докупити».
Павленко уточнила, що був випадок, коли управління освіти та науки закупило за кошти місцевого
бюджету підручники, то якраз було
вказано, що це не цільове використання, тому що підручниками забезпечує саме держава.
Отож, у Бориспільській громаді
підручниками дітей забезпечено
100%. Інше питання — якого автора.

МОЖЛИВІСТЬ ВІДВІДУВАТИ ШКОЛИ
ТА САДКИ СТАРОСТИНСЬКИХ ОКРУГІВ
Ілона НЕГОДА
Бориспільські школи переповнені, через що працюють в дві зміни. Не вистачає місць і в дошкільних навчальних закладах. Найближчим часом цю проблему вирішити не
вдасться. Але батьки мають альтернативу — відвозити дітей на навчання до освітніх закладів сільських старостинських округів. Про це у прямому ефірі 3 вересня розповів міський голова Володимир Борисенко.
За його словами, за літо всі сільські школи підготувалися до прийо-

му учнів. Вирішено всі проблеми, в
тому числі з протипожежною охороною, блискавкозахистом, водопостачанням тощо. «Крім Іванкова,
всі навчальні заклади — і дошкільні, і шкільні — мають вільні місця і не
є переповненими. Як містяни, так і
внутрішньо переміщені особи мають
можливість віддавати своїх дітей на
навчання у сільські заклади, що належать до Бориспільської ОТГ. Треба
раціонально використовувати наявні можливості громади», — зазначив
Володимир Борисенко.

КРИТЕРІЇ ПЕРЕХОДУ
ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ:
МАЛЕНЬКІ РАДОСТІ ТА ВЕЛИКІ ПРОБЛЕМИ НА ОНЛАЙН-ОСВІТУ
Тетяна ЦІЛИК
5 вересня у міському парку Борисполя відбувся захід «Даруй Добро. Радій життю» для дітей із особливими потребами, який відвідало понад 40 дітей та їхніх батьків.
Були «сонячні діти», та найбільше
— дітей-аутистів. Усі заходи були
організовані з урахуванням розвитку та потреб саме цих категорій.
Дітей розважали казкові героїаніматори, була організована фотозона, кожен бажаючий учасник
зробив аквагрим. Був конкурс малюнків, також всі бажаючі ліпили
фігурки з пластиліну. Для дітей ор-

ганізували салон краси з макіяжем
та зачісками і дискотеку. Найбільше у дітей виникло приємних емоцій від шоу мильних бульбашок та
різноманітних конкурсів.
За словами Інни Руденко, реабілітолога центру для дітей з особливими потребами «Наш дім», наразі існує велика проблема з тим,
щоб суспільство сприймало таких
дітей. Тому варто проводити подібні заходи якнайчастіше. Важливо, щоб відбувалася соціалізація дітей-інвалідів та їх інтеграція
в суспільство.
За словами батьків дітей-інвалі-

дів, які відвідали цей захід, невирішеною є проблема спортивних
секцій для дітей з особливими потребами, адже їх нікуди не беруть. І
найгостріше питання — відсутність
у Борисполі інших реабілітаційних
центрів для дітей, адже наразі всі
вимушені їздити на реабілітацію по
всій Україні, аби хоч якось підтримати здоров’я дітей.
Поспілкувавшись із батьками та
вислухавши їх побажання, організатори прийняли рішення зробити
такі заходи регулярними, принаймні раз у два місяці, тому наступний
захід чекаємо в грудні.

Навчальний 2021–2022 рік в
Україні розпочався у звичному
форматі — діти розпочали відвідування садочків, шкіл, а студенти —
закладів вищої освіти. Однак варто розуміти, що наближається період, коли очікується збільшення
захворюваності на гострі респіраторні вірусні хвороби, у тому числі на COVID-19. Отже, залежно від
особливостей епідемічної ситуації
в кожному регіоні, форма навчання
здобувачів освіти всіх рівнів може
змінюватися. Навчальний процес
може організовуватися за одним із
трьох можливих сценаріїв:
• «Зелений» рівень епідемічної небезпеки (низький рівень
захворюваності).
Відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі. Однак
варто пам’ятати про протиепідемічні заходи, затверджені постановами
головного державного санітарного
лікаря України для дошкільних закладів та закладів освіти.
• «Жовтий» та «помаранчевий»
рівні епідемічної небезпеки (се-

редній рівень захворюваності).
Відвідувати заклад освіти можна
за умови, якщо в ньому вакциновано щонайменше 80 % персоналу.
Освітній процес забезпечується за
різними формами: як дистанційно,
так і безпосередньо в закладі освіти з дотриманням правил дистанціювання та дотримання протиепідемічних вимог.
Рішення про організацію освітнього процесу ухвалює педагогічна рада навчального закладу в межах чинного законодавства.
• «Червоний» рівень епідемічної небезпеки (високий рівень
захворюваності).
Відвідувати заклади освіти заборонено всім, крім вихованців садочків, спеціальних закладів освіти та учнів 1–4 класів шкіл за умови, якщо в закладі вакциновано
щонайменше 80 % персоналу. Для
інших здобувачів освіти навчання
відбувається в інших формах, у тому числі дистанційно.
Пресслужба Міністерства охорони здоров'я

ОЛІМПІЙСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ В ОСВІТІ
Тетяна ЦІЛИК
На плановій нараді у міського голови 6 вересня Тетяна Павленко зазначила, що цей тиждень оголошено олімпійським тижнем, тому буде
багато спортивних заходів.
«10 вересня оголошується великий олімпійський урок, який буде
проведено на стадіоні «Колос» із залученням всіх бажаючих», — зазначила очільниця управління освіти
та науки.

У програмі:
• участь школярів у легкоатлетичному пробізі;
• урочисте відкриття та церемонія нагородження;
• показові виступи вихованців
ДЮСШ;
• флешмоб «Ми — за здоров’я»;
• майстер-класи від тренерів та
вихованців ДЮСШ.
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СЕКРЕТНІ ІНВЕСТИЦІЇ.
ДЕ ПОБУДУЄ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УКРПОШТА?
 Нещодавно АТ «Укрпошта» повідомило, що побудує
автоматизований логістично-сортувальний центр у
Борисполі. Де саме, поки не зізнається ніхто — ні
керівництво товариства, ні очільники ОТГ Бориспільщини.
Хто отримає мільйонні інвестиції та чому це тримають в
секреті, спробували розібратися «Вісті».
Богдан РАК

Індустріальний парк,
про який ніхто не знає
7 вересня між Укрпоштою та ТОВ
«Тетра інвест» відбулось підписання угоди зі створення першого логістично-сортувального центру нового зразка. Уже найближчим часом підрядник зможе приступити
до процесу будівництва. Таку інформацію розповсюдили столичні
ЗМІ, посилаючись на Міністерство
інфраструктури.
За інформацією на сайті міністерства, сортувальний центр займатиме площу 9,2 га і розташовуватиметься на території індустріального парку в Борисполі. Оціночна
вартість робіт складає 1,2 млрд грн,
а завершити всі роботи планується
вже до кінця 2023 року.
«На користь проекту грає вдале розміщення. Майбутній сортувальний центр буде знаходитись
біля головних повітряних воріт
країни — Міжнародного аеропорту «Бориспіль». Наразі ми працюємо над тим, щоб трансформувати аеропорт у східноєвропейський
авіахаб. Також саме тут проходить

оновлена дорога Київ-Харків із виходом до центрального, східного та
південного регіонів. Це відповідає
концепції, за якою зараз працює
Міністерство — системний, комплексний розвиток усіх напрямків
інфраструктури. Радий, що до цього процесу долучається також національний поштовий оператор»,
— зазначає Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Куди підуть інвестиції?
Місцем ведення будівництва
анонсується місто Бориспіль та індустріальний парк на його території. Втім, мало не кожному бориспільцю відомо, що на території міста немає жодного індустріального
парку. Нічого не чули ні про індустріальний парк, ні про плани Укрпошти і представники міської влади, новина стала для них несподіванкою.
Зазвичай таке велике будівництво
означає великі інвестиції у громаду,
де воно відбувається. «Вісті» довго
намагалися з’ясувати, на якій саме
земельній ділянці буде збудовано
центр та куди підуть майбутні інвестиції, проте марно. Ні в Бориспіль-

ській, ні в Гірській, ані в Пристоличній ОТГ нічого не знають про цей
проект. Із власних джерел «Вістям»
стало відомо, що будівництво вестиметься між трасою Київ-Харків та
с. Велика Олександрівка, проте офіційно інформацію не підтвердили.

Будуватиме
новостворена
компанія
Підрядника на будівництво сортувального центру обирали через
систему електронних закупівель

РЕМОНТ КИЇВСЬКОГО ШЛЯХУ: КАРТИНКИ З НАТУРИ
Ірина КОСТЕНКО, фото автора
На відрізку Київського Шляху
від вулиці Глібова до вулиці Володимира Момота ремонтні роботи
добігають кінця. Окремі нюанси
викликають питання, на які «Вісті» спробували знайти відповіді.

Автобусні зупинки
з двома заїзними
кишенями?
Здивування викликають заїзні
кишені для зупинок громадського
транспорту. Вони зміщені порівняно
із існуючими зупинками. Ситуацію
пояснив заступник Бориспільського
міського голови Віталій Горкун:
«Є ухвала Бориспільського суду
про необхідність привести всі зупинки у відповідність до держав-

них будівельних норм. Під час реконструкції Київського Шляху від
вул. Глібова до вул. Момота розміщення зупинок громадського
транспорту приводимо у відповідність до ДБНів. Тому вони зміщені
відносно нинішнього місця розташування. Усі зупиночні комплекси
замінюватимуться на нові. Існуючі
будуть демонтовані. Приберуть
навіть ті зупинки, які підприємці
будували разом із магазинчиками
і доглядали».
Цікаво, що біля деяких зупинок,
зокрема, навколо зупинки «Орбіта»,
зроблено дві заїзні кишені. І сьогодні важко зрозуміти, де кишеня для
зупинки автобусів, а де місце для
стоянки автомобілів. І чому ці кишені здаються такими неглибокими?

«Зелених» острівців не
буде — клімат не той
У інтерв’ю «Вістям» перед початком ремонту Київського Шляху Віталій Горкун анонсував, що острівці
посеред вулиці будуть зеленими
зонами, але нині на це не схоже.
«Я дуже хотів би, щоб це були зелені зони, — наголосив керівник.
— Але у наших кліматичних умовах
утримувати такі клумби вийде дуже
дорого. «Острівці» будуть викладені тротуарною плиткою. Роботи вже
розпочалися».
По узбіччях зараз прокладаються
кабелі електричного освітлення. При
необхідності провести футляри для
кабелів попід проїжджою частиною,
роботи виконуються методом горизонтального буріння, не порушуючи
цілісності дорожнього покриття.

РroZorro. Заявлена сума тендеру
становила 50 млн доларів. Участь
узяли чотири компанії: ТОВ «Торгова мережа «Плюс Сервіс» (запропонувала збудувати об’єкт трохи менше як за 11 млн доларів), ТОВ «Лассент» (24,5 млн доларів), ТОВ «Будівельна компанія «Активінвестбуд»
(45,9 млн доларів) і «Тетра інвест»
(46 млн доларів). Саме остання компанія, що заявила найвищу вартість
будівництва, і виграла тендер.
Згідно відкритих джерел, компанія-переможець була зареєстрована 5 місяців тому зі статутним капіталом 1000 грн. Основним видом
діяльності зазначено оренду та

управління власною або орендованою нерухомістю.
7 вересня між АТ «Укрпошта» та
ТОВ «Тетра інвест» відбулось підписання угоди зі створення першого
логістично-сортувального центру
нового зразка. Про це зазначено на
офіційному сайті Укрпошти.
На телефонні дзвінки представники АТ «Укрпошта» не відповідають, тому, щоб остаточно розібратись у ситуації, «Вісті» направили до
компанії офіційний запит із проханням роз’яснити: де саме та на території якого індустріального парку буде зведено новий логістичний
центр.

У БОРИСПОЛІ ПРОХОДИТИМУТЬ
МОЛИТОВНІ СНІДАНКИ
Ілона НЕГОДА
У Борисполі проводитимуть
молитовні сніданки. Про це повідомив міський голова Володимир Борисенко під час прямого
ефіру у п’ятницю, 3 вересня.
За його словами, нещодавно він
відвідав подібний захід у м. Бровари. Це був перший молитовний сніданок для представників
влади Київщини. «Захід дуже цікавий, такий формат зустрічі був
застосований вперше, хоча Бровари проводять молитовні сні-

данки постійно. На них розглядаються не тільки релігійні, а й
питання життєдіяльності міста.
Це дає можливість додатково
створити звитягу, зібрати коло
людей, зацікавлених у розвитку міста та опрацювати дорожню карту на майбутні тиждень,
місяць, рік. Вважаю, що такі сніданки буде правильно і доцільно проводити в Борисполі, тому незабаром чекайте», — поділився планами Володимир Борисенко.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
Про оприлюднення та початок процедури розгляду та
врахування пропозицій громадськості у проєкті «Детального плану території з метою визначення планувальної
організації і розвитку території для розміщення об’єктів
виробничо-складського комплексу та упорядкування існуючих виробничих об’єктів, які розташовані на земельних
ділянках з кадастровими номерами: 3220885001:02:001:0652,
3220885001:02:001:0647, 3220885001:02:001:0648,
3220885001:02:001:0607, 3220885001:02:001:0609 по вулиці
Мойсеєва в селі Мартусівка Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області», який розробляється
на підставі рішення Гірської сільської ради від 22 липня 2021
року №511-17-VIII.
Замовник: Виконавчий комітет Гірської сільської ради.
Власники земельних ділянок: Помазан Л.В., Помазан М.М.
Розробник: Проектний інститут Служби безпеки України,
м. Київ.
Орган, що прийматиме рішення про затвердження: Гірська сільська рада.
Детальний план території розроблений з метою:
уточнення планувальної структури та визначення функціонального використання території; визначення містобудівних умов та обмежень; визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо попереднього
проведення інженерного забезпечення території; створення транспортної інфраструктури та розміщення місць
паркування т/з; охорони та поліпшення навколишнього
середовища, тощо.
На території площею 2,0485 га планується реконструкція
існуючої виробничої будівлі з добудовою та розміщення
господарської будівлі з відповідно інженерно-транспортною інфраструктурою. Частина території, площею 0,1498 га,
передбачається під резерв виробничої забудови.
Склад та зміст містобудівної документації відповідає ДБН
- Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».
Ознайомитися з проектом містобудівної документації
можливо в приміщенні Гірської сільської ради, за адресою:
08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул.
Центральна, 5 та на офіційному веб сайті https://gora-rada.
gov.ua/.
Відповідальна особа за забезпечення організації розгляду
пропозицій — начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Гірської сільської ради — Світлана
ГОЛОВАТЕНКО.
Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому
вигляді відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 555 від 25.05.2011 року «Про затвердження Порядку
проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» за адресою: 08324,

ЧИТАЙТЕ
«ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ,
|
ГРОМАДА
ЦІКАВА ПМИНУВШИНА
7
Ю
У
Н
О
ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ КОМЕНТАРІ,

П Р О О Т У:
Р О Б ьний
Ак т уалбір!
ви

ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ УЧАСТЬ В
ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ

I-VISTI.COM

Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Центральна, 5, про- Громадські слухання та презентація проекту містобудівної
тягом 30 днів з дня оприлюднення повідомлення: з «04» вересня 2021 р. документації відбудеться «20» вересня 2021 року о 13:00 годині
по «04» жовтня 2021 р включно. Пропозиції, подані після встановленого за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Гора,
строку, не розглядаються.
вул. Центральна, 5.
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ПОНЕДІЛОК, 13 вересня
UA: ПЕРШИЙ.
6.30 М/ф "Парасолька і автомобіль"
6.40 М/ф "Парасолька на риболовлі"
6.50 М/ф "Парасолька на полюванні"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 0.05, 2.25, 5.25 Новини
7.05, 0.40 Т/с "Масантоніо" (16+)
8.05 Маршрутом змін
8.25 Геолокація: ВОЛИНЬ
8.55 12 міфів про Донбас
9.05 Телепродаж
9.35 Т/с "Курорт"
11.25 Відтінки України
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.35, 0.30, 2.50, 5.50 Спорт
15.20 Країна пісень
16.30 Концерт. Арсен Мірзоян
17.30, 20.00 "Найдикіше місто світу:
Манаус"
18.55 "Дика природа Індокитаю"
21.45 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30, 4.10 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 Т/с "Родичі"
23.50 "Танці з зірками 2021"
2.50 Жахи "Полтергейст"
ІНТЕР.
3.35 "Орел і Решка. На краю світу"
4.55 "Телемагазин"
5.25, 23.00 "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"

ВІВТОРОК, 14 вересня
UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Земля, наближена до неба
6.30 М/ф "День, коли щастить"
6.40 М/ф "Дерево і кішка"
6.50 М/ф "Жар-птиця"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.35, 2.05, 5.10 Новини
7.05, 0.25 Т/с "Масантоніо" (16+)
8.05 Маршрутом змін
8.25, 11.25 Відтінки України
8.55 12 міфів про Донбас
9.05 Телепродаж
9.35 Т/с "Курорт"
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.10, 2.40, 5.45 Спорт
15.20 Країна пісень
16.25 Ювілейний концерт гурту
"Піккардійська Терція"
17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.55, 22.00 "Дика природа Індокитаю"
20.00 "Найдикіше місто світу: Манаус"
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, 4.10 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 Т/с "Родичі"
23.50 Комедія "Містер Бін"
1.40 Детектив "Дев`ята брама"
5.30 "Життя відомих людей"
ІНТЕР.
5.25, 23.00 "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 Х/ф "Ас із асів"

СЕРЕДА, 15 вересня
UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Земля, наближена до неба
6.30 М/ф "Коза-Дереза"
6.40 М/ф "Козлик та ослик"
6.50 М/ф "Літачок Ліп"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.35, 2.05, 5.10 Новини
7.05, 0.25 Т/с "Масантоніо" (16+)
8.05 Маршрутом змін
8.25, 11.25 Відтінки України
8.55 12 міфів про Донбас
9.05 Телепродаж
9.35 Т/с "Курорт"
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.10, 2.40, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.20 Ювілейний концерт гурту
"Піккардійська Терція"
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.55, 22.00 "Дика природа Індокитаю"
20.00 "Найдикіше місто світу: Манаус"
23.00 #@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
1.20, 2.55 Суспільна студія. Головне
3.45 Д/ф "Перехрестя Балу" (12+)
4.40 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, 4.10 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 Т/с "Родичі"
23.50 Комедія "Джонні Інгліш:
перезапуск"
1.50 Жахи "Пандорум"
3.40, 5.30 "Життя відомих людей"
ІНТЕР.
5.25, 23.05 "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 Х/ф "Один шанс на двох" (16+)

10.05, 18.00, 19.00, 3.20 "Стосується
кожного"
12.25 Х/ф "Нянька за викликом" (16+)
14.20 Х/ф "Французський жиголо" (12+)
16.05 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Сімнадцять миттєвостей
весни"
0.50 Х/ф "Бункер" (16+)
2.30 Т/с "СБУ. Спецоперація"
КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зоряний шлях. 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 "Справа рук потопаючих" (16+)
23.10, 2.00 Т/с "Вікно життя 2" (12+)
1.30 Телемагазин
2.45 Гучна справа
3.30 Реальна містика

14.35 "Вещдок" Прем’єра
15.35 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.15 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Сімнадцять миттєвостей
весни"
0.50 Х/ф "Ідеальна пастка" (16+)
2.30 Т/с "СБУ. Спецоперація"
4.55 "Телемагазин"
КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зоряний шлях. 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 "Справа рук потопаючих" (16+)
23.10, 2.00 Т/с "Вікно життя 2" (12+)
1.30 Телемагазин
2.45 Гучна справа
3.30 Реальна містика

14.35, 15.35 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.15 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Сімнадцять миттєвостей
весни"
0.55 Х/ф "Замерзлі" (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 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30, 18.00 Т/с "Люся. Інтерн" (12+)
11.30 Т/с "Виходьте без дзвінка" (12+)
12.30 Т/с "Виходьте без дзвінка 2" (12+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
16.00 Т/с "Хід прокурора" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Справа рук потопаючих" (16+)
23.10, 2.00 Т/с "Вікно життя 2" (12+)
1.30 Телемагазин
ICTV.
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм

Тел.: 067-238-88-58

ICTV.
4.50 Скарб нації
5.00 Еврика!
5.05 Служба розшуку дітей
5.10 Громадянська оборона
6.00 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.10, 19.25 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.10 "На трьох" (16+)
11.25, 13.15 Х/ф "Оселя зла-6: Фінальна
битва" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.15 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Прихована небезпека Прем’єра
21.30 Т/с "Пес" (16+)
22.45 Свобода слова
0.00 Х/ф "Закатати в асфальт" (18+)
2.50 Прихована небезпека
3.40 Я зняв!
НОВИЙ КАНАЛ.
5.00, 4.55 "Абзац!"
6.00, 7.40 "Kids time"
ICTV.
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.10 "На трьох" (16+)
10.55, 13.15 Х/ф "Чорна діра" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 17.45 Т/с "Дільничний з ДВРЗ"
(16+)
14.55, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.30 Т/с "Дільничний з ДВРЗ-2" (16+)
23.35 Х/ф "Вбити Білла" (16+)
НОВИЙ КАНАЛ.
7.20 "Орел і Решка"
9.20 Т/с "Надприродне" (16+)
11.55 "Кохання на виживання" (16+)
13.55 Х/ф "Самотній рейнджер" (16+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Екси" (16+)
20.55 Х/ф "Знайомство з Факерами 2"
(16+)
22.55 Х/ф "Норбіт" (16+)
1.00 "Вар'яти" (12+)

10.10 "На трьох" (16+)
11.00, 13.15 Х/ф "Згадати все!" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 17.45 Т/с "Дільничний з ДВРЗ"
(16+)
14.55, 16.15, 22.25 Т/с "Пес" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20, 2.10 Секретний фронт
21.30 Т/с "Дільничний з ДВРЗ-2" (16+)
23.45 Х/ф "Вбити Білла-2" (16+)
2.50 Я зняв!
НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.10 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.15 "Орел і Решка"
9.15 Т/с "Надприродне" (16+)
11.00 "Кохання на виживання" (16+)
13.00 Х/ф "Перл Харбор"
16.50 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Нічні ігри" (16+)
23.00 Х/ф "Встигнути до..." (16+)
1.00 "Вар'яти" (12+)
2.45 "Служба розшуку дітей"
3.00 "Зона ночі"
4.55 "Абзац!"

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.45 "Орел і Решка"
10.00 Т/с "Надприродне" (16+)
11.45 Х/ф "Годзілла"
14.35 Х/ф "Гренландія" (16+)
16.55 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Пекельна кухня"
21.20 Х/ф "Знайомство з батьками"
23.40 Х/ф "Знайомство з Факерами" (16+)
2.00 "Вар'яти" (12+)
2.50 "Служба розшуку дітей"
3.00 "Зона ночі"

6.00 "Таємниці кримінального світу"
7.20, 17.00, 3.30 "Випадковий свідок"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 3.00 "Свідок"
14.45, 23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
18.20 "Свідок. Агенти"
0.45 Х/ф "Незаперечний - 3" (18+)
2.35, 3.45 "Речовий доказ"
4.30 "Правда життя. Професійні байки"

НТН.
5.00 "Top Shop"

ПРЯМИЙ.
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00
"Репортер". Новини
7.10, 8.10 "Новий день"
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15 "Обідня перерва"
14.10 "Великий день"
16.10 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.15 "Ехо України"
19.45 "Десять днів Незалежності України"
20.00 "Про політику"
22.00 "Спецтема"
23.00 "Перша передача"

СТБ.
8.55 "МастерШеф" (12+)
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 "Колір пристрасті 16+"
0.05 Т/с "Червонi браслети"

13.15 "Обідня перерва"
14.10 "Великий день"
16.10 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.15 "Ехо України"
20.00 "Двобій"
21.00 "Нейтральна територія"
23.00 "Війна за незалежність"

СТБ.
3.00 "Найкраще на ТБ"
4.45 Т/с "Комісар Рекс"
8.50 "МастерШеф" (12+)
12.05, 14.50, 18.05 Т/с "Слід 16+"
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
19.05 "Супербабуся" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Колір пристрасті 16+"
0.10 Т/с "Червонi браслети"

НТН.
6.15 "Свідок. Агенти"
7.50, 9.00, 17.00, 2.50 "Випадковий
свідок"
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"
ПРЯМИЙ.
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.45 "Репортер". Новини
7.10, 8.10 "Новий день"
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
СТБ.
9.30 "МастерШеф" (12+)
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 "Колір пристрасті 16+"
НТН.
7.55, 9.00, 17.00, 2.50 "Випадковий
свідок"
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"
0.50 "Легенди бандитського Києва"
1.45 "Правда життя"
ПРЯМИЙ.
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15 "Обідня перерва"
14.10 "Великий день"
16.10 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.15 "Ексклюзив" з Валерієм Калнишем
19.15 "Велика середа" з Матвієм
Ганапольским

Тел.: 067-353-62-96

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ»
В ІНТЕРНЕТІ,
ЗАЛИШАЙТЕ
СВОЇ КОМЕНТАРІ,
ПРОПОЗИЦІЇ,
БЕРІТЬ УЧАСТЬ
В ОБГОВОРЕННІ
МАТЕРІАЛІВ.
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ЧЕТВЕР, 16 вересня
ЧЕТВЕРГ, 16 ВЕРЕСНЯ
UA: Перший.
6.00 Земля, наближена до неба
6.30 М/ф "Червона Жаба"
6.40 М/ф "Як Петрик П'яточкін слоників
рахував"
6.50 М/ф "Чудасія"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.35, 2.05, 5.10 Новини
7.05, 0.25 Т/с "Масантоніо" (16+)
8.05 Маршрутом змін
8.25, 11.25 Відтінки України
8.50 12 міфів про Донбас
9.05 Телепродаж
9.35 Т/с "Курорт"
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.10, 2.40, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Іво Бобул
17.30, 20.00, 20.25 "Найдикіше місто
світу: Манаус"
18.55, 22.00 "Дика природа Індокитаю"

23.00 Схеми. Корупція в деталях
1.20, 2.55 Суспільна студія. Головне
3.45 Д/ф "Клітка для двох"
4.40 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, 4.15 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"
20.36 "Проспорт"
20.38 "Чистоnews 2021"
20.45 Комедія "Моя улюблена Страшко"
21.45 "Право на владу 2021"
0.45 Комедія "Шлюб - це тимчасово"
2.50 Бойовик "Сек`юріті"
5.30 "Життя відомих людей"

П'ЯТНИЦЯ, 17 вересня
UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Земля, наближена до неба
6.30 М/ф "Найсправжнісінька пригода"
6.40 М/ф "Про порося, яке вміло грати в
шашки"
6.50 М/ф "Неслухняна мама"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.35, 2.05, 5.10 Новини
7.05, 0.25 Т/с "Масантоніо" (16+)
8.05 Маршрутом змін
8.25, 11.25 Відтінки України
8.55 12 міфів про Донбас
9.05 Телепродаж
9.35 Т/с "Курорт"
12.00, 13.10, 18.20 Суспільна студія
15.10, 21.45, 0.10, 2.40, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Наталія Валевська
17.15 Міста та містечка
17.30 Перша шпальта
18.55, 22.00 "Дика природа Індокитаю"

20.00, 20.25 "Найдикіше місто світу:
Манаус"
23.00, 4.40 #ВУКРАЇНІ
1.20 Суспільна студія. Головне
2.55 "Зворотний відлік"
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, 5.05 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"
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 "Одруження наосліп 7"
22.20 Комедія "Управління гнівом"
0.25 Комедія "Кара небесна"
2.30 Бойовик "Карти, гроші, два стволи"
4.15, 6.05 "Життя відомих людей"

СУБОТА, 18 вересня
UA: ПЕРШИЙ.
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.20, 3.10, 5.35
Новини
7.10 М/ф "Як козаки олімпійцями стали"
7.30 М/ф "Як козаки у хокей грали"
7.50 М/ф "Як козаки сіль купували"
8.05 "Дикі Дива. Дикі тварини в зоопарку
Сан-Дієго"
8.30, 3.35 #ВУКРАЇНІ
9.05 Телепродаж
9.35 Х/ф "Поруч з Ісусом: Йосип з
Назарета"
11.25 Х/ф "Поруч з Ісусом: Юда"
13.15 Х/ф "Легенда про княгиню Ольгу"
15.40 Країна пісень
16.40 Концерт. Пісні про кохання
17.40 Х/ф "Катинь" (16+)
20.00 Т/с "Артур та Джордж" 1 с. (16+)
21.25 Т/с "Артур та Джордж" 2, 3 с. (16+)
23.45 Д/ф "Секрети історії. Портрети"
1.55 "Дика природа Індокитаю"

КАНАЛ "1+1".
7.00, 6.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний",
10.00 "Світ навиворіт"
18.30 "Світ навиворіт" - 12 Пакистан"
19.30, 4.50 ТСН
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 "Маскарад"
22.20 "Жіночий квартал"
0.00 "Світське життя. 2021"
1.00 Комедія "Зоонаглядач"
2.55 Жахи "Дзеркала"
ІНТЕР.
6.55 "Слово Предстоятеля"
7.05 Х/ф "Великолепный"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочі"

НЕДІЛЯ, 19 вересня
UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 4.05 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.20, 3.10, 5.35
Новини
7.10 М/ф "Як козаки олімпійцями стали"
7.30 М/ф "Як козаки у хокей грали"
7.50 М/ф "Як козаки сіль купували"
8.05 "Дикі Дива. Дикі тварини в зоопарку
Сан-Дієго"
8.30, 3.35 #ВУКРАЇНІ
9.05 Телепродаж
9.35 Х/ф "Поруч з Ісусом: Йосип з
Назарета"
11.25 Х/ф "Поруч з Ісусом: Юда"
13.15 Х/ф "Легенда про княгиню Ольгу"
15.40 Країна пісень
16.40 Концерт. Пісні про кохання
17.40 Х/ф "Катинь" (16+)
20.00 Т/с "Артур та Джордж" 1 с. (16+)
21.25 Т/с "Артур та Джордж" 2, 3 с. (16+)
23.45 Д/ф "Секрети історії. Портрети"

КАНАЛ "1+1".
8.00 "Сніданок. Вихідний",
10.00 "Світ навиворіт"
18.30 "Світ навиворіт" - 12 Пакистан"
19.30, 4.50 ТСН
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 "Маскарад"
22.20 "Жіночий квартал"
0.00 "Світське життя. 2021"
1.00 Комедія "Зоонаглядач"
ІНТЕР.
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочі"
12.00 Х/ф "Солодка жінка"
14.00 Х/ф "Самотнім надається
гуртожиток"
15.50 Х/ф "За сімейними обставинами"

ІНТЕР.
5.25, 23.05 "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 Х/ф "Надзвичайний"
14.35, 15.25 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.20 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Сімнадцять миттєвостей
весни"
0.55 Х/ф "Трикутник" (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 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30, 18.00 Т/с "Люся. Інтерн" (12+)
11.30 Т/с "Виходьте без дзвінка 2" (12+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
16.00 Т/с "Хід прокурора" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
ІНТЕР.
5.25, 23.35 "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 Х/ф "Невиправний"
14.35, 15.35, 1.20 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Граф Монте-Крісто"
3.25 "Орел і Решка. Шопінг"
5.00 "Телемагазин"
5.30 М/ф
5.55 "Орел і Решка. На краю світу"
КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30, 18.00 Т/с "Люся. Інтерн" (12+)
11.30 Х/ф "Блискуча кар'єра" (12+)
13.35 Т/с "Дитина з гарантією" 1, 2 с.
(12+)

12.00 Х/ф "Солодка жінка"
14.00 Х/ф "Самотнім надається
гуртожиток"
15.50 Х/ф "За сімейними обставинами"
18.30 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса та
Доктора Ватсона. Знайомство"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса та
доктора Ватсона. Знайомство"
22.00 Ювілейне шоу Валерія Леонтьєва
"Я вернусь..." Прем'єра
0.25 Х/ф "Любов на асфальті" (16+)
2.25 Д/п "Прокляття Скіфських курганів"
3.10 М/ф
3.30 Х/ф "Артист із Коханівки"
4.40 Х/ф "Солом'яний капелюшок"
КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30 Т/с "Ти тільки мій" (16+)
11.10 Т/с "Слабка ланка" 1, 2 с. (12+)
15.20 Т/с "Слабка ланка" (12+)
16.00 Т/с "Материнське серце" 1, 3 с.
(12+)

18.30 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса та
Доктора Ватсона. Знайомство"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Пригоди Шерлока Холмса та
доктора Ватсона. Знайомство"
22.00 Ювілейне шоу Валерія Леонтьєва
"Я вернусь..." Прем'єра
КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.30 Т/с "Ти тільки мій" (16+)
11.10 Т/с "Слабка ланка" 1, 2 с. (12+)
15.20 Т/с "Слабка ланка" (12+)
16.00 Т/с "Материнське серце" 1, 3 с.
(12+)
20.00 Т/с "Материнське серце" (12+)
21.00 Співають всі!
23.30, 2.15 Українська пісня року
ICTV.
6.35 Прихована небезпека
7.35 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" (16+)
11.30, 13.00 Х/ф "Три ікси: Реактивізація"
(16+)

Тел.: 067-238-88-58

21.00 Т/с "Справа рук потопаючих" (16+)
23.10 Слідами
23.50, 2.00 Т/с "Вікно життя 2" (12+)
ICTV.
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.10 "На трьох" (16+)
11.20, 13.15 Х/ф "Герой-одинак" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 17.45 Т/с "Дільничний з ДВРЗ"
(16+)
14.55, 16.15, 22.25 Т/с "Пес" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20, 1.55 Анти-зомбі
21.30 Т/с "Дільничний з ДВРЗ-2" (16+)
23.45 Х/ф "Чорна діра" (16+)
3.05 Я зняв!

ICTV.
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25, 1.25 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, 23.00, 1.50 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.15 "На троих" (16+)
13.55, 17.45 Т/с "Дільничний з ДВРЗ"
(16+)
14.50, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
18.45 Факти. Вечір
3.25 Я зняв!

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

ПРЯМИЙ.
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00
"Репортер". Новини
7.10, 8.10 "Новий день"
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15 "Обідня перерва"
14.10 "Великий день"
16.10 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.15 "Ехо України"
19.45 "П'ята колонка"
20.15 "Про політику"
22.00 "Спецтема"

НТН.
5.00, 4.45 "Top Shop"
6.20, 1.50 "Правда життя"

ICTV.
4.15 Скарб нації
4.25 Еврика!
4.30 Факти
4.55 Анти-зомбі
5.40 Громадянська оборона
6.35 Прихована небезпека
7.35 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" (16+)
11.30, 13.00 Х/ф "Три ікси: Реактивізація"
(16+)
12.45 Факти. День
13.45 Х/ф "Праведник" (16+)
16.10 Х/ф "Праведник-2" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Гладіатор" (16+)
22.10 Х/ф "Робін Гуд" 2010 г. (16+)
1.00 Х/ф "Герой-одинак" (16+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.35, 10.55 Т/с "Колір пристрасті 16+"

СТБ.
5.30 Т/с "Коли ми вдома"
6.15 Т/с "Комісар Рекс"
10.10 "МастерШеф" (12+)
13.10, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.40, 18.05 Т/с "Слід 16+"
19.05 "Супербабуся" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Колір пристрасті 16+"
0.05 Т/с "Червонi браслети"

СТБ.
5.25 "Врятуйте нашу сім'ю 16+"
11.15, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
19.00, 22.50 "Холостячка Злата Огнєвіч"
(12+)
1.30 "Як вийти заміж 16+"

20.00 Т/с "Материнське серце" (12+)
21.00 Співають всі!
23.30, 2.15 Українська пісня року
1.45 Телемагазин
2.50 Х/ф "Блискуча кар'єра" (12+)
4.30 Реальна містика

НОВИЙ КАНАЛ.
8.05 М/ф "Велика втеча"
10.05 "Орел і решка. Земляни"
11.00 "Орел і решка. Чудеса світу"
12.10 "Орел і Решка"
12.50 "Хто зверху?" (12+)
14.50 Х/ф "Стажер" (16+)
17.15 Х/ф "Дім з приколами"
19.00 Х/ф "Люди в чорному" (16+)
21.00 Х/ф "Люди в чорному 2"
22.50 Х/ф "Нічні ігри" (16+)
2.35, 3.00 "Зона ночі"

8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 "Свідок"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
18.20, 1.50 "Правда життя"
0.50 "Легенди бандитського Києва"

НОВИЙ КАНАЛ.
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.15 "Орел і Решка"
9.20 "Екси" (16+)
11.40 "Аферисти в сітях" (16+)
12.40 "Пекельна кухня"
14.55 Х/ф "Знайомство з Факерами" (16+)
17.15 Х/ф "Знайомство з Факерами 2"
(16+)
19.15 Х/ф "Стажер" (16+)
21.55 Х/ф "Області темряви" (16+)
0.00 Х/ф "Ліки від щастя" (16+)

15.30 Т/с "Дитина з гарантією" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00, 2.00 Т/с "Вікно життя 2" (12+)
1.30 Телемагазин

12.45 Факти. День
13.45 Х/ф "Праведник" (16+)
16.10 Х/ф "Праведник-2" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Гладіатор" (16+)
22.10 Х/ф "Робін Гуд" 2010 г. (16+)

9.20 Т/с "Надприродне" (16+)
12.50 "Кохання на виживання" (16+)
14.45 Х/ф "Знайомство з батьками"
17.00, 19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Училка" (16+)
22.55 Х/ф "Тупий та ще тупіший 2" (16+)
1.05 "Вар'яти" (12+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.25 "Вартість життя"
7.50, 9.00, 17.00, 3.00 "Випадковий
свідок"

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.10 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.15 "Орел і Решка"

|9

НОВИЙ КАНАЛ.
5.50, 0.50 "Вар'яти" (12+)
6.00 "Хто проти блондинок?" (12+)
8.00, 10.00 "Kids time"
8.05 М/ф "Велика втеча"
10.05 "Орел і решка. Земляни"
11.00 "Орел і решка. Чудеса світу"
12.10 "Орел і Решка"
12.50 "Хто зверху?" (12+)
14.50 Х/ф "Стажер" (16+)
17.15 Х/ф "Дім з приколами"
19.00 Х/ф "Люди в чорному" (16+)
21.00 Х/ф "Люди в чорному 2"
22.50 Х/ф "Нічні ігри" (16+)
2.35, 3.00 "Зона ночі"
СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.35, 10.55 Т/с "Колір пристрасті 16+"
7.55 "Неймовірна правда про зірок"
16.40, 23.00 "Звана вечеря" (12+)
19.00 "МастерШеф" (12+)

7.55 "Неймовірна правда про зірок"
16.40, 23.00 "Звана вечеря" (12+)
19.00 "МастерШеф" (12+)
НТН.
10.40 "Легенди карного розшуку"
12.25 "Випадковий свідок. Навколо світу"
13.40 Т/с "Смерть у раю - 10" (16+)
18.05 "Круті 90-ті"
19.00, 2.30 "Свідок"
19.30 Х/ф "Нові амазонки" (16+)
22.00 Х/ф "Іграшки для дорослих" (16+)
23.50 Х/ф "Кров спокути" (16+)
1.25 "Таємниці кримінального світу"
3.00 "Випадковий свідок"
3.15 "Речовий доказ"
3.35 "Правда життя. Професійні байки"
ПРЯМИЙ.
8.45 "Щасливий сніданок"
9.00 "Щасливе інтерв'ю"
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 17.15
"Репортер". Новини

Тел.: 067-353-62-96

7.50, 9.00, 17.00, 2.50 "Випадковий
свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.20 "Свідок"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
18.20 "Таємниці світу"
0.50 "Легенди бандитського Києва"
ПРЯМИЙ.
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00
"Репортер". Новини
7.10, 8.10 "Новий день"
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15 "Обідня перерва"
14.10 "Великий день"
16.10 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.00 Велике ток-шоу
21.00 "Влада хохотала"
21.30 "Міністерство правди"
22.00 "Запорєбрик NEWS"
22.15 "Регионаліті"
22.45 "WATCHDOGS"
НТН.
7.50 Х/ф "Ярослав Мудрий"
10.40 "Легенди карного розшуку"
12.25 "Випадковий свідок. Навколо світу"
13.40 Т/с "Смерть у раю - 10" (16+)
18.05 "Круті 90-ті"
19.00, 2.30 "Свідок"
19.30 Х/ф "Нові амазонки" (16+)
22.00 Х/ф "Іграшки для дорослих" (16+)
23.50 Х/ф "Кров спокути" (16+)
ПРЯМИЙ.
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"

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"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ
СВОЇ КОМЕНТАРІ,
ПРОПОЗИЦІЇ,
БЕРІТЬ УЧАСТЬ
В ОБГОВОРЕННІ
МАТЕРІАЛІВ.
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Готельно-ресторанний комплекс

«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ

КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
АДМІНІСТРАТОРА РЕСТОРАНУ
ОФІЦІАНТА
ПОКОЇВКУ
ШВЕЙЦАРА
ПРАЦІВНИКА БАСЕЙНУ — БАНЩИКА
ІНЖЕНЕРА-ЕНЕРГЕТИКА
ІНЖЕНЕРА З ОБСЛУГОВУВАННЯ
КОНДИЦІОНЕРІВ ТА ХОЛОДИЛЬНОГО
ОБЛАДНАННЯ
ТЕХНІКА-ДОГЛЯДАЧА
ПРИБИРАЛЬНИКА ТЕРИТОРІЇ
— САДІВНИКА

Коцюбинського вул., 5 соток, під забудову, світло, 25Х25, 148500 грн. Тел.: 0 67
4503318.
3-К. КВАРТИРИ
Район Розвилки, 5 соток, під забудову,
Бориспіль
ціна договірна. Тел.: 0 99 2002209.
Завокзальна вул., мікрорайон «Промінь»,
Куплю
власник, не дорого, можлива розстрочка,
ціна договірна. Тел.: 0 98 2913182.
ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ
Продам

НЕРУХОМІСТЬ

Забезпечуємо житлом
та харчуванням

Тел.: 050-357-43-86

БУДИНКИ

Анатолій Володимирович

Бориспіль

Сади р-н, «Ніко-Фінанс», 120 кв.м, на
ділянці влаштований септик на 6 куб.м,
електрика, є дозвіл на будівництво,
присвоєно адресу, ділянка підсипана,
виконані підпірні стіни на кордонах із
сусідами, покрівля утеплена мінеральною ватою, стіни з газоблоку, перекриття комбіноване, 690000 грн. Тел.: 0
99 0742485.

Вишеньки с., Багринівська, 16 вул., будинок 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.
ПІВБУДИНКУ

Бориспіль

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ
КОНЕЙ
БИЧКІВ
ТЕЛИЦЬ
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

Тел.: 0 67 5036672, 0 67 5044406

ÂÀÍÒÀÆÍ²
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍ
Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ë³ö. ÀÂ ¹476495 ÌÒÇÓ â³ä 16.06.2009 ð.

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 63
4740538.
ГАРАЖІ

Бориспіль

Гараж металевий в гарному стані. Тел.: 0
66 2902444.
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль

Òåë.: 096-876-66-67 Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.:
097-127-66-05 0 68 3278353.

Героїв Майдану вул., 10 соток, під забудову, світло заведене на ділянку, свердловина, 267000 грн. Тел.: 0 67 4503318.
Глибоке с., центр, 25 соток, приватизована, є садок, ціна договірна, господар. Тел.:
0 98 2812556.
Головурів с., 40 соток, на початку села, поруч ліс, від власника. Тел.: 0 66 9121171.
Ділянка 0,10 га, времянка, свердловина,
світло, від власника. Тел.: 0 66 6869731, 0
67 8816634.

ТОРГОВІТел.:МІСЦЯ
0635714848
м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

Бориспіль

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

Оренда виробничого приміщення (виробничий цех), Бориспільський район, с.
В.Стариця, площа 286 м.кв., 3 фази, доглянуте приміщення, вода, газове опалення, територія вигороджена, 6 соток,
асфальтований під'їзд. Тел.: 0 67 1646429.
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НАЙМУ
Бориспіль

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

АВТОСАЛОН
Продам
Бориспіль

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.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Vianor, м. Бориспіль, запрошує на роботу шиномонтажників, з/п 15000 грн;,
автослюсарів, з/п 20000 грн; автомийників, з/п 15000 грн. Тел.: 0 50 8301404,
0 97 8538218.
Водій кат. «Е» на зерновоз (можлива робота на щебневозі) авто: МАН ЄВРО-5.
Відповідальне ставлення до техніки, д/р по
кат. «Е» . Відрядження по Україні. З/п від
30000грн. Тел.: 0 68 7982189,0 63 3601512,
Сергій
Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА» запрошує на роботу: кухаря-універсала, адміністратора ресторану,
офіціанта, покоївку, швейцара, працівника басейну — банщика, інженера-енергетика, інженера з обслуговування
кондиціонерів та холодильного обладнання, техніка-доглядача, прибиральника території — садівника. Забезпечуємо житлом та харчуванням Тел.: 0 50
3574386, Анатолій Володимирович.
На роботу у с. Проліски потрібні: столяр,
водій, постовий. Тел.: 0 50 8349748.

Національна мережа продуктових магазинів АТБ запрошує на роботу продавця-консультанта, 12000 грн/міс (16
змін); охоронця, 13150 грн/міс. вантажника, 13150 грн/міс. (16 змін). Тел.: 0 50
4137236.
Потрібні водії зі своїм авто для роботи
в таксі. Графік роботи вільний. Тел.: 0
93 0941098, 0 98 1039959.
Потрібні універсали-будівельники, різноробочі, водії з власним авто. Тел.: 0 68
6848964.
Пропонуємо роботу для перукаря з д/р
та без (але після курсів), в центр краси
«Вероніка». З/п 10000-25000 грн, г/р 3/2,
офіційне оформлення (відпускні, лікарняні), матеріал для роботи надаємо, зручне місцезнаходження салону. Тел.: 0 67
2344440.
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Вантажні перевезення, послуги спецтех- РІЗНЕ
ніки: довгоміра, маніпулятора, екскаваБориспіль
тора. Тел.: 0 98 3996710.
Викачування від 1 до 7 куб.м, без вихід- Втрачене посвідчення учасника байових
них. Тел.: 0 93 7564969, 0 97 5505353, 0 66 дій, військовий квиток, видане на ім'я Ізве4553391.
кова Станіслава Володимировича, вважаВикачування ям 3,8+10+10 куб.м. Тел.: 0
ти недійсним.
67 9619812, Володимир.
Втрачений військовий квиток виданий на
Ремонт стартерів та генераторів, супутні запчастини. Тел.: 0 98 2871782, 0 95 ім'я Бурлика Андрія Петровича Летичівським військоматом в Хмельницькій об8887825.
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.

ласті 1987 р., вважати недійсним.
Догляну людину похилого віку з правом
успадкування майна або куплю спадок.
Тел.: 0 68 6848964.

ПРОДАМ
ТВАРИНИ

Бориспіль

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

Двері вхідні, пластикова (група вхідна),
темно-коричневого кольору, 93-210, нові,
ціна договірна. Тел.: 0 67 2636052.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

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.

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ,
ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ КОМЕНТАРІ,
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ УЧАСТЬ В
ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.
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Оператор виробничої дільниці
Комірник
Машиніст екструдера
Прибиральник (робоча група інвалідності)

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 13-19 ВЕРЕСНЯ
ОВЕН. Тиждень чудовий для
активної діяльності. Першочергово вирішіть невідкладні справи. Вас порадують нові зустрічі і враження,
успіх у партнерських відносинах.
ТЕЛЕЦЬ. Вам необхідно зосередитися на позитивних емоціях.
Краще не планувати доленосних
ділових зустрічей. Будьте цілеспрямованими, дотримуйтесь своєї точки зору.
БЛИЗНЮКИ. Вас чекає здійснення бажань. Працювати у вас
вийде за вільним графіком, і це
дозволить вам підійти до справи творчо.
Буде спокійна й гармонійна обстановка, і
ви зможете добитися успіхів. Будь-яка перешкода вам цілком до снаги.

РАК. У вас буде багато свіжих
ідей. Зберігайте душевну рівновагу. Будьте зосереджені на
роботі. Птаха удачі буде у вас у руках. На
вихідних вас очікують нові приємні враження.
ЛЕВ. На роботі саме час зайнятися паперовими та організаційними справами. Постарайтеся не давати ніяких обіцянок, адже
вам буде складно стримати слово.
ДІВА. Усі проблеми вирішаться,
адже ви виявите зібраність, уважність і зосередженість. Не соромтеся попросити про допомогу колег, це
значно прискорить роботу. Намагайтеся не
витрачати дорогоцінний час на балаканину.

ТЕРЕЗИ. Ваше життя зміниться на краще. Усі ваші ідеї будуть
чудові, залишається втілити їх у
життя. У вихідні дні готуйтеся до надзвичайної зустрічі та до приємних змін у житті.

КОЗЕРІГ. Ваші ідеї всім сподобаються, ваш авторитет зросте.
Але намагайтеся розповідати
про себе якнайменше.

СКОРПІОН. Прийшов час змінити застарілі погляди і сказати
«так» чомусь новому. Настав час
діяти. Саме зараз ви зможете вирішити найкращим чином всі проблеми та задачі.

ВОДОЛІЙ. Будуть успішні ділові переговори, не втрачайте шансу зав'язати нові корисні
знайомства. Більше часу приділяйте близьким людям, ви можете надихнути їх. Вихідні
проведіть за містом у родинному колі.

СТРІЛЕЦЬ. Добре відпочиньте, адже вам будуть потрібні
зосередженість і максимальна відповідальність для вирішення багатьох задач. Плануйте тільки те, що зможете реально здійснити. На вас чекають позитивні зміни.

РИБИ. Будь-яка ваша ініціатива буде затребувана, стануть у
пригоді навіть досить фантастичні ваші ідеї. Гарний час для нових
знайомств. Завзята праця буде оцінена
по заслугах, можете розраховувати на
премію.

