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НОВИНИ КОРОТКО

ДЕТАЛЬНЕ РОЗ'ЯСНЕННЯ НОВИХ 
КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ ТА 
НОРМ ПРИ РІЗНИХ РІВНЯХ 
ЕПІДНЕБЕЗПЕКИ

ТРИВАЄ ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРІВ МІЖ ВУКГ ТА 
СІЛЬСЬКИМИ МЕШКАНЦЯМИ БОРИСПІЛЬЩИНИ

ТРИВАЄ РЕМОНТ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ. КОТЕЛЬНІ 
ГОТОВІ ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО ПЕРІОДУ, А БОРГИ 
ВІД НАСЕЛЕННЯ СТАНОВЛЯТЬ 30 МЛН ГРН

ПРИСТОЛИЧНА ОТГ ПРОВЕДЕ АУДИТ УСІХ 
КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У ПРИСТОЛИЧНІЙ СІЛЬРАДІ КОМПЛЕКСНО 
БОРОТИМУТЬСЯ З АМБРОЗІЄЮ

Тетяна ЦІЛИК

Минулий тиждень у комунально-
му господарстві тривав у штатному 
режимі.  Як доповів на понеділковій 
плановій нараді у міського голови 
Микола Корніяка, в.о. директора 
КП «ВУКГ», проводилася робота 
по встановленню нових дорожніх 
знаків по Борисполю, видалялися 
аварійні дерева та поросль, а також 
проводилася робота з підписання 

договорів на вивезення сміття. 
«Вже є статистика по селах по 

кількості договорів на вивезення 
сміття по відношенню до загальної 
кількості дворів, які на сьогодні або 
вже підписали договір, або триває 
їх занесення у програму, тобто вони 
вже підписані, але ще не зареєстро-
вані, — розповів Микола Корніяка. 
— Отже, у Глибокому маємо 14%, 
підписаних договорів, Городище — 

17%, Іванків 15%, Артемівка — 17%, 
Лебедин — 15%,  Мала Стариця — 
22%, Сулимівка — 40%, Кучаків — 
20%,  Любарці – 9%, Тарасівка — 0, 
Рогозів — 26%, Кириївщина — 32%, 
Сеньківка — 2%, Андріївка — 20%, 
Велика Стариця — 6%, Горобіївка — 
12%, Перегуди — 40%, Григорівка 
— 0. На цьому тижні максимально 
готуємося до Дня міста відповідно 
до затвердженого плану».

Тетяна ЦІЛИК

«Йде підготовка до опалюваль-
ного періоду. На сьогодні котельні 
по місту Борисполю відремонтова-
ні та готові до початку опалюваль-
ного сезону», — повідомила Марі-
ана Желєзко на плановій нараді  у 
міського голови, що відбулася 13 
вересня. 

«По ремонту теплових мереж 
у нас в роботі зараз прокладан-
ня 800 м труби. 240 м ми будемо 
виконувати своїми силами — це 
ділянки, що з’явилися після гід-
ровипробувань. Половину ми вже 
зробили, 280 м роботи виконали, 
— розповіла вона. — 460 м буде 
виконувати підрядна організація. 
Підготовчі роботи проведені, на 
цьому тижні починаємо земляні 
роботи. 106 м — це ділянка від 
котельні на вул. Момота до ТК-
2. Роботи там теж закінчуються, 
тобто все у нас повинно заверши-
тися до початку опалювального 

періоду.  Крім цього,  до 1 жовтня 
заплановані роботи по вузлах об-
ліку газу, ми їх плануємо разом з 
облгазом.

Також залишається гострим пи-
тання боргів населення. На сьо-

годні вони складають біля 30 млн 
грн.  Тому треба допомога депута-
тів щодо роз’яснювальної роботи 
серед населення, тому що в цьому 
році опалювальний період буде 
дуже важкий».

У Пристоличній громаді Бо-
риспільського району вирішили 
провести аудит підприємств кому-
нальної форми власності. Причина 
— недоліки роботи та «мінусовий» 
результат діяльності за останні пів-
року роботи. 

За інформацією, озвученою на 
нараді з керівниками КП сільським 
головою Миколою Каськівом, після 
підняття тарифів на водопостачан-
ня та водовідведення фінансова 
ситуація на підприємствах не по-
кращилася, всупереч очікуванням. 

На думку комунальників, причи-
ни незадовільної роботи комплек-
сні, зокрема й брак кадрів та вели-
кий вік співробітників (середній вік 
працівників КП складає більше 50 
років), несвоєчасна оплата спожи-
вачами за надані послуги, відсут-
ність у значної частини населення 
ОТГ договорів на вивезення твер-
дих побутових відходів тощо. При-
чиною незадовільних фінансових 
результатів може бути і пасивна 
робота КП із боржниками. 

У підсумку керівників КП зо-

бов’язали подати позови до суду 
про стягнення заборгованості у 
примусовому порядку зі злісних 
неплатників за спожиті комунальні 
послуги.

Крім того, Микола Каськів дав до-
ручення провести аудит кожного 
комунального підприємства з ме-
тою напрацювання системи заходів 
для підвищення результативності 
та якості їх роботи. Перевірки вже 
розпочалися. 

Джерело: Пристолична ОТГ

Пристолична ОТГ вирішила 
серйозно підійти до проблеми з 
амброзією, що викликає алергічну 
реакцію у багатьох людей. Питання 
обговорили на нараді з питань ро-
боти комунальної сфери. 

На думку депутата сільради Лілії 
Баркової, заходи боротьби з амбро-
зією, що вживалися до цього часу, 
слабкі та нерезультативні. Причина 
— відсутність програми, яка б пе-
редбачала комплексний план дій 

проти поширення амброзії. 
З цією думкою погодився При-

столичний сільський голова Ми-
кола Каськів. Він зазначив, що 
скошування карантинного бур'яну 
є недостатнім, а ситуацію усклад-
нює те, що амброзія здебільшого 
росте на приватних ділянках, куди 
комунальники не мають доступу.

Присутні на зібранні заслухали 
пропозицію компанії, що спеціа-
лізується на боротьбі з амброзією 

хімічним способом за допомогою 
дронів (безпілотних літальних апа-
ратів). Через ризик потрапляння 
хімікатів на присадибні ділянки та 
городи пропозиція не отримала 
достатньої підтримки. 

У підсумку вирішено розробити 
комплексну Програму боротьби з 
амброзією та закласти до бюджету 
наступного року відповідні кошти. 

Джерело: Пристолична сільська 
рада
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МЕДИЦИНА

Ілона НЕГОДА

Питання порядку денного про 
затвердження статуту КНП «Бори-
спільський стоматологічний центр» 
в новій редакції викликало бурхли-
ву реакцію декого із присутніх у се-
сійній залі під час засідання 14 ве-
ресня. Так, жінка, що не представи-
лася, попросила слова, після чого 
звинуватила міського голову Воло-
димира Борисенка у корупційних 
діяннях та «кумівстві». За її слова-
ми, комунальну лікарню, на рекон-
струкцію та закупівлю обладнан-
ня для якої витратили 15 мільйонів 
бюджетних коштів, зробили приват-
ною. Крім того, стверджувала жінка, 
в КНП працюють численні родичі та 
близькі друзі міського голови. 

«Вашим заступникам чомусь 
смішно під час розгляду цього пи-
тання. Та не смішно містянам. Чому 
ні бабуся, ні дитина не можуть по-
лікувати зуби в комунальному за-
кладі? Я маю довідку, яку мені нада-
ла мати п’яти дітей — за лікування 
зубів її 8-річній дитині нарахували 
3840 гривень. На якій підставі під-
приємство передається в приватні 
руки, а його приміщення здають-

ся в оренду комерційним структу-
рам? Ми зверталися до вас пись-
мово з проханням провести аудит 
фінансово-господарської діяльно-
сті підприємства, але відповіді так 
і не отримали», — озвучила вона 
свої претензії. 

У відповідь на звинувачення Во-
лодимир Борисенко зазначив, що 
директора та інших посадовців сто-
матологічного центру призначав ко-
лишній міський голова Анатолій Фе-
дорчук, який і відкривав КНП. «Я от-
римав це підприємство «в спадок» 
і не маю стосунку до призначення 
його керівництва. Але можу пообі-
цяти вам, що ціни на лікування бу-
дуть встановлюватися за моїм по-
годженням», — відповів Борисенко. 

До обговорення питання долу-
чився депутат міської ради та лікар 
Бориспільської БЛІЛ Ілля Луців. Він 
нагадав присутнім історію та пере-
думови створення КНП «Бориспіль-
ський стоматологічний центр».

«На той час, коли наша медици-
на розвалювалася, було прийняте 
рішення створити на базі міської 
стоматології КП, інакше всіх ліка-
рів та персонал довелось би роз-

пустити, а це в тому числі люди пе-
редпенсійного віку, що віддали за-
кладу все життя і не заслуговували 
залишитися на вулиці. Зараз там чу-
довий заклад», — зазначив Луців. 

Пояснив він і тонкощі цінової 
політики стоматологічного центру. 
«Ціни різні. Я цікавився, чому на де-
які послуги ціни високі, на рівні ко-
мерційних. За рахунок цих окремих 
недешевих послуг вдалося зробити 
значно нижчою вартість пломб. Та-
ким чином людям з невеликим рів-
нем доходу доступне пломбування, 
але з дешевшого матеріалу». 

Луців наголосив, що одним із 
пунктів нової редакції статуту КНП 
є переклад його назви та переліку 
послуг на англійську мову. Це, на 
думку депутата, дасть змогу бори-
спільському закладу надавати по-
слуги туристам-іноземцям, що при-
бувають в Україну через аеропорт 
«Бориспіль». «Використовуючи пе-
ревагу у вигляді близькості до між-
народного аеропорту, вони ліку-
ватимуть іноземних громадян, ад-
же стоматологія за кордоном до-
рожча, ніж в Україні», — пояснив 
Ілля Луців.

МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЯ ЛІКУВАТИМЕ ІНОЗЕМЦІВ

ПІДПРИЄМСТВА МІСТА ПЛАНУЮТЬ 
ЗАЛУЧИТИ ДО ІМУНІЗАЦІЇ ПРОТИ КОВІД

КАБМІН ПРОДОВЖИВ ДІЮ «ЗЕЛЕНИХ» 
COVID-СЕРТИФІКАТІВ ДО 365 ДНІВ

Ілона НЕГОДА

Триває процес імунізації населен-
ня проти ковід. На плановій нараді у 
Бориспільського міського голови 13 
вересня представник первинки від-
звітував про 776 вакцинованих осіб 
за минулий тиждень. За його слова-
ми, працівниками проводиться ак-
тивна просвітницька робота серед 
населення міста, а в планах — вак-
цинація не тільки в кінотеатрі «Єв-
ропа» та АП «Бориспіль», а й на під-
приємствах та в установах міста. 

Кабінет щеплень у Бориспіль-
ський БЛІЛ, що розпочав свою ро-
боту нещодавно, в середньому ще-
пить біля 20 осіб за добу. Наявні вак-
цини — Пфайзер і Короновак. Про 
це доповів директор КП «ББЛІЛ» 
Олександр Щур. За його словами, 
лікарня вже розпочала ремонт опе-
раційного блоку, тому, поки він три-
ває — а це близько трьох місяців — 
персонал закладу працюватиме в 
напружених умовах. 

Кабінет Міністрів продовжив дію 
«зелених» сертифікатів про повну 
вакцинацію проти коронавірусу зі 
180 до 365 днів.

Джерело: постанова №954 від 13 
вересня. 

Дослівно: «Строк дії міжнарод-
ного COVID-сертифіката — 365 діб 
від дня введення останньої дози 
відповідно до протоколу вакцина-
ції від COVID-19. Строк дії внутріш-
нього COVID-сертифіката — 365 діб 
від дня введення останньої дози».

Деталі. Згідно з документом, 
тест на COVID-19 методом полі-
меразної ланцюгової реакції буде 
дійсний, як і раніше, 72 години, по-

чинаючи від години забору матері-
алів для аналізу, а довідка про оду-
жання від COVID-19 — 180 діб від 
дати забору матеріалів, що дали 
позитивний результат тестування 
на COVID-19.

Внутрішні сертифікати про 
СOVID-вакцинацію будуть «жовти-
ми» (одна доза; термін дії — 120 
днів із моменту щеплення) і «зеле-
ними» (закінчена вакцинація, дві 
дози; термін дії 365 днів).

Їх можна згенерувати у додатку 
«Дія».

Довідково. Наразі на паперових 
сертифікатах вказано, що вони ді-
ють 1 рік, водночас у «Дії» щодо то-

го ж самого сертифіката вказано, 
що він діє півроку.

Раніше заступник міністра охо-
рони здоров'я, головний держав-
ний санітарний лікар Ігор Кузін по-
яснював, що внутрішній сертифікат 
про вакцинацію поки видається на 
півроку — але після того, як спли-
не термін його дії, треба буде від-
мовитися від нього і завантажити 
новий на наступні півроку. Таким 
чином, і внутрішній, і міжнародний 
сертифікати будуть видаватися тер-
міном дії на 1 рік з моменту завер-
шення курсу щеплення.

PRAVDA.COM.UA 

ЯКИМИ БУДУТЬ НОВІ ВНУТРІШНІ 
СOVID-СЕРТИФІКАТИ?

В Україні будуть діяти внутріш-
ні COVID-сертифікати. Так званий 
жовтий сертифікат допоможе 
уникнути карантинних обмежень 
жовтого рівня. Так званий зеле-
ний — про повний курс захисту.

Загалом COVID-сертифікати 
міститимуть інформацію про 
вакцинацію, негативний резуль-

тат тестування (діє 72 години) або 
одужання від COVID-19. 

Нагадуємо, що COVID-сертифі-
кати матимуть кольорові відмітки 
виключно в цифровому форматі, 
друкувати їх на папері відповід-
ного кольору не потрібно.

Джерело: Міністерство охоро-
ни здоров'я України
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АКТУАЛЬНО

ШАНОВНА 
БОРИСПІЛЬСЬКА ГРОМАДО!
Бориспіль — моє найкраще місто... Особливо, коли навесні цвітуть 

каштани, а потім до пізньої осені воно потопає в ароматах петуній. Тут 
все було вперше, тут народилися мої діти, тут відбувся я, і гордий з цьо-
го. Початок осені в нашому місті завжди набирає родинної святковості. 
За цей, більш ніж тисячолітній відрізок часу, Бориспіль створив свою 
неповторну історію, започаткував добрі яскраві традиції, став рідною 
оселею для тисяч його жителів. Має місто і свій літопис, де зібрано ва-
гомі здобутки і перемоги, яскраві події. Та є у цьому переліку особливий 
хвилюючий день, що об’єднує всю громаду, — День рідного міста.

Це свято згуртовує всіх, кому дороге місто — його вулиці, будівлі, 
сквери, парки і храми, його героїчне минуле і трудове сьогодення. Ми 
з вдячністю згадуємо всіх, хто творив його славетну історію, збагачував 
традиції, розбудовував та боронив від ворогів.

Місто живе, змінюється. Рушійною силою розвитку Борисполя є твор-
ча енергія його жителів. Щира вдячність усім, кому небайдужа доля 
міста, — його довгожителям, ветеранам, хто вклав частинку своєї душі 
й  праці, аби ми могли пишатися Борисполем.

Вітаю й молоде покоління з активною життєвою позицією, яке визна-
чатиме долю рідного міста в майбутньому.

Нехай наше місто сяє вогнями ще сотні років! Нехай тут народжують-
ся щастя й кохання! Рости, розвивайся, обдаровуй нас світлими мріями, 
рідний Борисполе!

Секретар Бориспільської міської ради 
Владислав БАЙЧАС

ВИЗНАЧЕНО ЛАУРЕАТІВ ПРЕМІЇ «ЗА ЗАСЛУГИ У 
ГАЛУЗІ ОСВІТИ» ТА СТИПЕНДІАТІВ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ СЕРЕД ДІТЕЙ

ГІРСЬКА ГРОМАДА ПРИПИНЯЄ НАДАННЯ ПОСЛУГИ 
«ШКІЛЬНИЙ АВТОБУС» ДЛЯ ДОШКІЛЬНЯТ

Тетяна ЦІЛИК

Про перебіг першого навчального 
тижня на плановій нараді у місько-
го голови доповіла 13 вересня Тетя-
на Павленко, начальник управління 
освіти та науки. Як виявилося, пер-
ший навчальний тиждень на Бори-
спільщині був дуже насичений. Про-
вели багато заходів спортивного 
спрямування до Олімпійського дня. 
За словами Т. Павленко, все вдалося. 
Крім того, учасники освітнього про-
цесу взяли участь у акції «Зростаємо 
разом» — висаджували дерева.   

«На минулому тижні працювали 
окремі комісії  і визначили лауреатів 
премії «За заслуги у галузі освіти», 
які визначаються щорічно до Дня 

працівників освіти, — розповіла Те-
тяна Павленко. — Це троє фахівців: 
Гусинець Марія Петрівна, учитель 
географії Глибоцької загально-освіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів, Юрковець 
Світлана Василівна, вихователь до-
шкільного навчального закладу 
комбінованого типу «Веселка» та 
Петренко Юлія Миколаївна, керів-
ник гуртка Академії олівця Будинку 
дитячої та юнацької творчості.

Окрім цього, визначено стипен-
діатів Бориспільської міської ради 
серед дітей, які мають досягнення 
всеукраїнського та міжнародного 
рівнів, і вчителів, які підготували їх. 
Це 30 учнів-переможців, яким ви-
значено стипендію, яку вони бу-

дуть отримувати, починаючи з ве-
ресня і до травня; 30 педагогічних 
працівників, яким визначені допла-
ти до посадового окладу; 49 учнів, 
які є членами команд, які представ-
ляли наше місто  на всеукраїнських 
та міжнародних змаганнях. Це ко-
манди Центру туризму і команда 
«Евріки» та Дитячо-юнацької спор-
тивної школи». 

Також Тетяна Павленко зазначи-
ла, якими темпами йде вакцинація 
освітян. Так, станом на п’ятницю, 10 
вересня, вакциновано 970 праців-
ників закладів освіти. Це на 73 біль-
ше, ніж минулої п’ятниці.  На сьо-
годні вакциновано 51,62 % праців-
ників галузі освіти.

Скасувати послугу підвезення до-
шкільнят та їх батьків від Гірського 
дошкільного закладу «Берізка» до 
Мартусівської початкової школи і 
Ревненського ДНЗ «Барвінок» вирі-
шили в Гірській ОТГ. Відповідне рі-
шення прийняли на нараді 14 верес-
ня за участю в.о сільського голови 
Максима Счастливого, управління гу-
манітарного розвитку та керівників 
закладів освіти. Такі дії викликані не-
рентабельністю маршруту.

Підвезення дітей до ДНЗ здійсню-
валося на численні прохання бать-
ків протягом тижня, з 6 по 14 верес-

ня. Відповідно до проведеного по-
переднього опитування потребу в 
підвезенні мала 21 дитина. По фак-
ту протягом трьох днів в автобусах 
не було жодного пасажира, а ще три 
дні автобуси возили по одній дитині з 
мамою. Враховуючи витрати на один 
маршрут — 448,80 гривень на добу 
— надання послуги є недоцільним. 

Повідомляється, що маршрут 
буде відновлено, якщо до Гірської 
сільської ради та до закладів осві-
ти надійде не менше 10 заяв від ба-
жаючих користуватися послугою. 

Джерело: Гірська сільська рада

СКІЛЬКИ КОШТУВАТИМЕ 
ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ В ОСВІТНІХ 
ЗАКЛАДАХ 

Ірина КОСТЕНКО

На засіданні виконавчого комі-
тету Бориспільської міської ради 
13 вересня було прийнято рішен-
ня про встановлення вартості хар-
чування для шкіл і дитячих садків 
Бориспільської громади. 

У закладах загальної серед-
ньої освіти передбачено однора-
зове харчування учнів усіх класів 
та дворазове харчування для мо-
лодших школярів, які займаються 
у групі продовженого дня. 

Вартість одноразового харчу-
вання учнів від 6 до 11 років за-
тверджено у сумі 20 грн 13  коп., а 
для школярів, старших 11 років — 
22 грн 47 коп. Вартість дворазово-
го харчування учнів групи продов-
женого дня від 6 до 11 років скла-
дає 35 грн 81 коп.

У закладах дошкільної освіти 
на харчування малюків до 4-х ро-
ків передбачено 42 грн 69 коп. на 
день, а від 4-х до 7 років — 55 грн 
74 коп. Розмір плати для батьків за 
харчування дітей у ясельній гру-
пі складає 25 грн 61 коп., а у се-
редній групі — 33 грн 45коп., що 

становить 60 відсотків від варто-
сті харчування на день.

На 50% зменшено розмір плати 
для батьків, які виховують трьох і 
більше дітей.

Безкоштовне харчування в 
освітніх закладах передбаче-
но для: 

• для дітей-сиріт; 
• дітей із особливими освітні-

ми потребами, які навчаються в 
інклюзивних класах або в інклю-
зивних групах; 

• дітей-інвалідів;
• дітей із сімей, які отримують до-

помогу відповідно до Закону Укра-
їни «Про державну соціальну до-
помогу малозабезпеченим сім’ям»; 

• дітей із числа внутрішньо пе-
реміщених осіб; 

• дітей, які мають статус дитини, 
яка постраждала внаслідок воєн-
них дій і збройних конфліктів;

• дітей із числа осіб, визначених 
у статті 10 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх  
соціального захисту»; 

• дітей із сімей, які опинилися у 
складних життєвих обставинах.
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 � Хірург із 40-річним медичним стажем Юрій 
Пасенченко: «Я просто все життя намагався чесно 
виконувати свою роботу».

Ірина КОСТЕНКО

Хірург Юрій Іванович Пасенчен-
ко у Борисполі добре відомий. Він 
один із тих фахівців, до кого хво-
рі, що потребували оперативного 
втручання, намагалися потрапити. 
Нині хірург уже не оперує, а свої 
знання та досвід використовує на 
адміністративній роботі — маючи 
40 років медичного стажу, він обій-
має посаду медичного директо-
ра Бориспільської багатопрофіль-
ної лікарні інтенсивного лікуван-
ня (ББЛІЛ).

На сесії Бориспільської міської 
ради, яка відбулася 17 серпня, де-
путати прийняли рішення присво-
їти Юрію Пасенченку головну що-
річну нагороду з нагоди Дня міста 
— «Почесний громадянин міста Бо-
рисполя». «Вісті» поспілкувалися з 
лікарем.

Не династія, але 
покликання сімейне

«Народився я на Черкащині у ро-
дині батьків-учителів. Але з дитин-
ства мріяв стати лікарем, — розпо-
відає «Вістям» Юрій Пасенченко. — 
Медиком за освітою була старша 
сестра. Очевидно, саме вона і впли-
нула на вибір професії. Сестра — 
терапевт. Зараз працює сімейним 
лікарем.

Моя дружина — Надія Пасенчен-
ко — пропрацювала 20 років за-
відуючою пологовим відділенням 
Бориспільської лікарні. Зараз во-
на вже на заслуженому відпочин-
ку. Діти у медицину не пішли. Стар-
ша дочка сказала: «Ми побачили, 
який це труд, які це нерви, і не гото-
ві повторювати шлях батьків». 

Професійна стежка
Юрій Іванович розповів, що у 

1981 році він закінчив Київський 
медичний інститут ім. Богомольця. 
Відразу пішов у клінічну ординату-
ру по хірургії. Два роки працював 
клінічним ординатором на кафедрі 
госпітальної хірургії медінституту. 
Після цього з 1983 року прийшов 
на роботу до Бориспільської цен-
тральної районної лікарні (ЦРЛ). 
Спочатку працював на посаді хі-
рурга, ургентного хірурга. З 1985 
по 1997 рік обіймав посаду заступ-
ника головного лікаря по медичній 
частині (начмед лікарні). 

Із 1997 року почав розбирати-
ся сам із собою: хто він — управлі-
нець чи лікар. Переміг лікар, тому 
за власним бажанням Пасенченко 
залишив посаду начмеда і перей-
шов у хірургію. Спочатку черговим 
лікарем — ургентним хірургом, а 
потім, з 2001 року, став завідуючим 
хірургічним відділенням. На цій по-
саді пропрацював 19 років — до 
2020 року. Коли відчув, що стояти 
за операційним столом уже важко, 
перейшов працювати медичним 
директором закладу, який на той 
час у ході медичної реформи змі-
нив статут і назву, став Бориспіль-
ською багатопрофільною лікарнею 
інтенсивного лікування. 

Суміщав роботу із громадською 
діяльністю. Був депутатом Бори-
спільської міської ради чотирьох 
скликань.

Коли в твоїх 
руках життя

«Я старався на роботі виклада-
тися на повну, — згадує Юрій Іва-
нович свої робочі будні. — Бува-
ло всього — і недоспані ночі, і про-
ведені у лікарні вихідні дні, і нічні 
операції після денної зміни в опе-
раційній. Багато брав на себе ви-
падків тяжкої патології. Посада зо-
бов’язувала. Приємно, коли захо-
диш у магазин, а тебе люди упізна-
ють. Я не всіх пам’ятаю, а вони мене 
пам’ятають. 

Кількість проведених опера-
цій рахується тисячами. За свою 
кар’єру в операційній довелося 
прооперувати шість ножових по-
ранень серця. Із них чотири паці-
єнти вижили, в двох інших випад-
ках були травми, несумісні з жит-
тям. Незважаючи на те, що нам вда-
лося позашивати ті серця, хворі «не 
витягнули». 

Незабутній випадок
Цей випадок із практики, який 

трапився у 1998 чи у 1999 році, Юрій 
Пасенченко пам’ятає до подробиць: 
«Я був того дня черговим хірургом. 
До приймального відділення доста-
вили молоду дівчину 20 років, яка 
разом із своїм батьком потрапила у 
ДТП (вони були мешканцями Бари-
шівського району). Дівчина лежала 
бліда, як стіна. Була настільки тяжка, 
що відлік ішов на хвилини. 

Постраждалу терміново забрали 
в операційну. Під час операції з’я-
сувалося, що у неї був розрив пе-
чінки з внутрішньою кровотечею, 
розрив селезінки, розрив шлунку, 
розрив товстої кишки, численні ге-
матоми і тяжка комбінована трав-
ма — перелом кісток тазу, внаслі-
док якого одна нога залишилася на 
4 см коротшою від іншої. Але дівчи-
на вижила. Вижив і її батько. Його 
паралельно оперувала інша опе-
раційна бригада, яку терміново 
викликали. Коли після одужання у 
столичних клініках читали її випис-
ку з історії хвороби, не могли пові-
рити, що людина вижила після та-
ких травм». 

Бабусі пощастило
Це ще одна знакова історія з 

професійної біографії Юрія Па-
сенченка — 78-річну літню жін-
ку з механічною жовтяницею по-
чинали оперувати лапароскопіч-
но з приводу каменів у жовчному 
міхурі. Але під час операції з’ясу-
валося, що камені були і в загаль-
ній жовчній протоці. Довелося пе-
реходити на відкриту операцію, 
бо інакше пацієнтці загрожував 
рецидив. Дуже важливо, що вчас-
но помітили цю патологію, не об-
межилися лапароскопічним ви-
даленням жовчного міхура. Піс-
ля операції бабуся одужала і була 
виписана додому. 

Після аварії машини 
Чорновола

Тієї ночі Юрій Пасенченко са-
ме був на чергуванні. Прес-ата-
ше, який їхав у одній машині з В’я-
чеславом Чорноволом, привезли 
близько першої години ночі. Кро-
вовтрата, пошкоджений шлунок, 
розрив селезінки, розрив діафраг-
ми, пошкодження печінки — це ще 
не повний перелік його травм. З 
операційної хірург вийшов близь-
ко 5-ї години ранку. Тоді й дізнав-
ся, що В’ячеслав Чорновіл загинув, 
а його пацієнт їхав з ним у одній 
машині. Раніше не знав, хто у ньо-
го на операційному столі. Опера-
ція завершилась успішно, про неї 
навіть у центральних ЗМІ розпові-
дали. Через три дні пацієнта пере-
везли — очевидно, у одну зі сто-
личних клінік.

Бориспільська лікарня 
стала рідною

На запитання «Чи не виника-
ло бажання змінити місце роботи, 
перейти в інший лікувальний за-
клад?» співрозмовник відповідає: 

«З нашим колективом мені бу-
ло комфортно і в хірургічному 
відділенні, і в адміністрації. Ду-
мок про зміну місця роботи не 
виникало. Центральна районна 
лікарня — це авангард, це пер-
ша ланка, це оптимальний рівень 
для початку кар’єри. Можна бага-
то чому навчитися. Багато випад-
ків доводилось бачити вперше в 
житті — і позитивних, і негатив-
них. Потім все це переосмислю-
єш, робиш висновки, отримуєш 
досвід. Сьогодні, працюючи ме-
дичним директором, я залиша-
юся клініцистом. Я кожен день 
починаю з обходу в реанімацій-
ному відділенні. Знаю всіх тяж-
ких хворих лікарні. Вже стало до-
брою традицією, що обхід всі за-
відуючі разом зі мною починають 
саме з реанімації. Це дозволяє 
оперативно і діагноз поставити 
чи уточнити, і консиліум зібрати 
або дообстеження призначити».                                                                                                                                     
                                                                                                                              

Майбутнє на порозі
У ББЛІЛ успішно освоюють і 

впроваджують нові технології. 

Юрій Пасенченко наголошує, що 
майбутнє за лапароскопічними тех-
нологіями в хірургії, гінекології, ор-
топедії, травматології. У лікарні вже 
налагоджені лапароскопічні опе-
рації в хірургії та гінекології. Скоро 
оперуватимуть в ортопедії та трав-
матології, для них теж придбали ла-
пароскопічне обладнання. Опера-
ції з приводу варикозного розши-
рення вен здійснюються методом 
хірургічної коагуляції. 

Впроваджується дуже багато но-
вих сучасних методів обстеження. 
Сьогодні немислима робота без 
комп’ютерної томографії, зокрема, 
при інсультах, черепно-мозкових 
травмах. Комп’ютерний томограф 
для потреб лікарні використову-
ється на умовах державно-приват-
ного партнерства. Також перелік 
медичного обладнання поповнив-
ся сучасним потужним УЗД апара-
том, здатним виявити найменші па-
тології.  

«Що для вас значить така наго-
рода?» — запитала, підсумовую-
чи розмову.

«Для мене це було дуже несподі-
вано. Я не вважаю себе визначною 
людиною. Я просто все життя нама-
гався чесно виконувати свою робо-
ту. Дуже приємно, дуже почесно от-
римати подібне звання, я дуже пи-
шаюся ним. І якщо сьогодні довело-
ся б починати життя спочатку, то я 
знову обрав би цей шлях». 

• Юрій Пасенченко 
в сесійній залі.

• Консультують завідуючий хірургічним відділенням Юрій Пасенченко 
та хірург-ординатор Микола Іщук.
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Перша літописна згадка про 
місцевість відноситься до 1015 
року, коли на цьому місці був 
вбитий Борис — син Київського 
князя Володимира. «Важливо 
розуміти, що мова йде про міс-
цевість, а не про місто, — розпо-
відає директор Бориспільського 
державно-історичного музею 
Наталія Йова. — Тут уже були 

поселення. Як свідчать археоло-
гічні дослідження, люди тут жили 
завжди. Бо знаходимо на тери-
торії дуже багато поселень — і 
давні трипільські, і слов’янські. 
Наприклад, у мікрорайоні Сині 
балки у нас були величезні чер-
няхівські поселення, а саме місто 
виникло як форпост на підступах 
до Києва».

Кургани для України — по-
ширене явище. Більшість із них 
знаходиться на сільськогоспо-
дарських землях і зазвичай вони 
заховані на полях. На жаль, чи-
мало курганів розорано. Це ста-
родавні земляні насипи над бу-
дівлями різного призначення. В 
основному кургани — це надмо-
гильні пагорби, споруди з землі, 
каміння, дерева над похованням. 
Перші з них відносяться до піз-
нього неоліту і енеоліту.   

«Найвідоміші на території Бо-
риспільщини кургани знаходять-
ся на полях: під Іванковом багато, 
під Любарцями, — розповідає 
директор музею. — У районі Го-
робіївки, Сеньківки, Артемівки, 
Кучакова, там багато на полях ще 
залишилося. Зараз, на жаль, вони 

руйнуються, тому що їх розорю-
ють, землі розпайовані. За зако-
ном їх збереження відбувається 
лише на державному рівні». Зде-
більшого це поховання скіфів-во-
їнів. Наприклад, цікавим є жіноче 
поховання, яке археологи вияви-
ли і дослідили поблизу Мирного. 

«В залі археології представлена 
колекція, яку почав збирати пер-
ший директор музею Віктор Йова, 
— розповідає Алла Ярмоленко, 
головний зберігач Бориспільсько-
го державного історичного музею. 
— Він сам брав участь у цих екс-
педиціях. Унікальна експозиція 
тим, що зібрана на території саме 
Бориспільського району. 

Ми є нащадками великої во-
йовничої скіфської держави. І на 
території Бориспільщини знайде-

но кілька жіночих поховань, у му-
зеї вони відтворені в ескізах. Жін-
ка-скіф’янка мала такі ж права, як 
чоловік, на рівні з ним захищала 
землю, ходила у військові похо-
ди, мала військові обладунки. 
Одночасно зі зброєю у неї були 
і прикраси, і дзеркальце — саме 
такі експонати є в нашому музеї». 
В Бориспільському державному 
історичному музеї маємо серед 
експонатів і багато стародавніх 
жіночих прикрас. Наприклад, 
намисто зі скловидної пасти, яке 
було знайдено на території Бори-
спільського району в Рогозові. Є 
ще унікальний експонат — скіф-
ський казан, який реставрували 
кілька років тому. І, звісно, різно-
манітні вістря для стріл, кинджа-
ли тощо.

Князь Володимир Мономах, 
який правив Руссю у першій 
чверті 12 ст., освятив місце, де 
була збудована Летська божни-
ця (поруч із сучасною Європей-
ською площею). 

Він визнав його як місце, де 
було вбито князя Бориса, і по-
ставив тут церкву. Це була перша 
кам’яна споруда Борисполя. Згад-
ки про неї знаходимо в літописах.

А в документах 17 ст. є згадки 
про її руїни, де говориться, що 
з того матеріалу поляки у Києві 
збудували костьол.

Церква на цьому місці відбу-
довувалася ще не раз, аж поки в 

30-х роках 20 ст. її не зруйнували 
більшовики. Зруйновано було 
тоді і дві сусідні церкви. На фун-
даменті Михайлівської церкви 
фактично стоїть ЗОШ №1. 

1117 рік — рік будівництва Лет-
ської божниці. «Окрасою нашого 
музею є діорама «Будівництво 
Летської божниці ХІІ ст.», — роз-
повідає Ярослав Костін, заступ-
ник директора з наукової роботи. 
— В цій експозиції бачимо спору-
ду майбутньої церкви, княжий те-
рем, водну смугу — річку Альта. 
Територія сучасного центра міста 
Борисполя зображена півостро-
вом. Умовно річка протікала по 

Київському Шляху. Навіть до 18 
ст. вона ще існувала. 

Коли приїжджали археологи, 
ми проходили по цьому давньо-
му городищу, вони намагалися 
зрозуміти, де знаходяться межі 
річки. В ході обстеження, дослі-
дження, замірювання з’ясува-
лося, що Альта була багата на 
рукави, то ось якраз два рукави 
охоплювали городище.

Там, де зараз міська рада, один 
рукав йшов, а інший рукав — це 
вулиця Небесної Сотні.

Виходила річка там, де наразі 
Олесницьке озеро». 

Вся історія і сучасність — це місто при дорозі. Наразі місто з’єднує 
столицю зі Східною Україною. А історія заснування містечка — це було 
розташування між двома мегаполісами, Києвом та Переяславом.

І ось це описано у літописах: князі зупинялися тут на півдорозі, щоб 
перепочили коні. Ось так з часом тут виникло укріплене поселення.

Звісно, також відомою є історія про вбивство князя Бориса. Це за-
гальновідома інформація, описана в літописі 1015 р.

Історія міста

Пам’ятки скіфської культури

Давня РусьМісто при дорозі

Татяна ЦІЛИК, фото автора  � ДОВІДКОВО
Рік заснування: 1015 р.
• 11 ст. — перші згадки про Бо-
риспіль. 
• 1590 р. — в документах згаду-
ється назва міста Бориспіль. 
• Початок 17 ст. — землі належа-
ли магнатам Жолкевським. 
• 1783 р. — Бориспільське старо-
ство стало частиною Російської 
імперії. 
• 1802 р. — Бориспіль став во-
лосним центром Полтавської гу-
бернії.  
• 1921 р. — Бориспіль став части-
ною Київської губернії. 
• 1923 р. — Бориспіль — центр 
Бориспільського району. 
День міста приурочено до визво-
лення міста від німецьких окупан-
тів 23 вересня. День міста свят-
кують в третю суботу вересня. 
Цьогоріч подія припадає на 18 
вересня. З 2022 року планується 
організовувати святкування не 
лише в суботу, а і в неділю.

Найдавніші у 
Бориспільському 
державному 
історичному музеї — 
рештки кісток 
мамонта, уламок бивня 
мамонта, зуб.

ДЕНЬ МІСТА

БОРИСПІЛЬ: 
ФОРПОСТ НА ПІДСТУПАХ ДО КИЄВА

 � 18 вересня в Борисполі святкуємо День міста. Багато хто не знає історію місцевості 
та визначні події, саме тому «Вісті» вирішили відвідати Бориспільський державний 
історичний музей та розповісти деякі цікаві факти про наш край.



I-VISTI.COM  | 7
№37 [1093], 17 ВЕРЕСНЯ 2021  | 

У нас у с. Сулимівка є уні-
кальна пам’ятка — Сулимів-
ська церква, це пам’ятка архі-
тектури 17 століття. Ця церква 
була збудована за життя Івана 
Сулими. Це одна з перших 
кам’яних мурованих церков на 

Лівобережній Україні. І наразі 
вона єдина, яка збереглася. 
Довго зберігався, але, на жаль, 
зруйнований маєток Сулими. В 
Бориспільському державному 
історичному музеї збереглися 
кахлі з цього маєтку.   

На території Бориспільщини 
проживали в основному ремісни-
ки та селяни, які займалися хлібо-
робством. Активно, жваво велася 
торгівля хлібом. Шевці, кравці, 
бондарі. Гончарне виробництво 
у нас було тільки до 17 століття. 
Потім воно поступово зникло, і 
посуд нам уже возили з Чернігів-
щини. Славився Бориспіль чобо-
тарями. Чоботи з Борисполя — це 
чогось вартувало. 

«В Галавурові було знайдено 
залишки гутньої майстерні, в якій 
виготовляли скло, — розповідає 
Алла Ярмоленко, головний збері-
гач Бориспільського державного 
історичного музею. — І лише коли 
почалося масове виробництво 
скла, гутні майстерні занепали. Це 
сталося десь в середині 19 ст. Гут-
нє скло відрізняється від справж-
нього тим, що воно не прозоре і 
на ньому є всередині пухлики з 

повітрям, яке залишилося».
Є в музеї і старовинний чо-

вен-довбанка, періоду 19 ст., ви-
готовлений із суцільного дерева. 
Його знайдено в Кийлові рибал-
ками у річці. В таких човнах риба-
лили ті, хто не міг дозволити собі 
чогось кращого. Адже в ньому 
дуже не зручно було виходити на 
воду, тому що він не стійкий, по-
трібно було бути вправним, щоб 
не перевернутися.

«Найдовше збереглася в Бори-
сполі, хоча була на всій території 
України, унікальна традиція по-
неділкування, розповідає дирек-
тор музею Наталія Йова. — Якщо 
згадати Івана Котляревського та 
його славнозвісну «Енеїду», то 
там маємо згадку про цю тради-
цію: «Іди, небого, не журися, по-
понеділкуй, помолися, все буде 
так, як я сказав». Понеділкуван-
ня — простий жіночий звичай: 
щопонеділка жінки збиралися, 

йшли на базар продавали різне 
начиння і потім збиралися та від-
почивали. У понеділок вони були 
звільнені від всіх робіт. До речі, 
цей звичай зберігся в Борисполі 
до початку 20 ст.».

Взагалі в Борисполі жінка 
мала статус. До неї прислухали-
ся, вона була господиня.

Жінки в понеділок збиралися 
гуртами — подруги, куми, се-
стри пили-відпочивали, але без 
розпусти.

«Як засвідчує очевидець, цей 
звичай жінки успадковували, — 
розповідає директор музею. — 
Навіть на сватанні обговорюва-
ли, що понеділкувати буде жінка 
обов’язково. «Наші баби поне-
ділкували, так і нам заповіли», 
— говорили на сватанні. І поне-
ділкували тільки заміжні жінки. 
І на ці їхні гурти не дозволялося 
входити чоловікам. А якщо він 
з’явиться, то його засміють та 
виженуть». 

Картина із зображенням Тара-
са Шевченка у музеї нагадує про 
те, що він зупинявся у Бориспо-
лі та згадував про нього у своїй 
поемі «Сотник». У місті він бу-
вав разів чотири, подорожуючи 
Україною. 

Є в музеї скульптурна робота 
з дерева Верни, який зобразив 
погруддя Шевченка.

Цікава експозиція, присвячена 
Павлу Чубинському.

Відомий факт про Бориспіль — 
у роки Першої світової війни тут 

бував Ярослав Гашек. 
У Борисполі та районі працю-

вали та проживали письменники 
та поети нашого краю 20 століт-
тя. Наприклад, Петро Засенко, 
уроженець Любарець, Іван Сол-
датенко, Євген Бандуренко, 
Олесь Бердник, один із найвідо-
міших письменників-фантастів 
країни.

А ще Василь Швець, Микола 
Карпенко, Іван Чумак, Борис Ма-
май та інші.

Бориспіль сьогодні — це по-
над 63 000 мешканці. Пережито 
період Великої Вітчизняної вій-
ни, післявоєнну відбудову міста, 
часи перебудови — всі ці періо-
ди залишили свій відбиток в істо-
рії Борисполя. Проте наостанок 
хочеться згадати про те, як від-
бувалося створення незалежної 
держави на Бориспільщині восе-
ни 1991 року та святкування Дня 
міста Борисполя у незалежній 
державі. 

«Рішення Верховної Ради про 
призупинення діяльності ком-
партії без зволікань було вико-
нане у Борисполі, — розповідає 
Ярослав Костін, заступник дирек-
тора музею з наукової роботи. — 
26 серпня, відразу ж після вихо-
ду відповідного Указу Президії 
ВР, комісія у складі заступника 
голови міськради В. Волошина, 
міськрайонного прокурора Б. 
Денисюка, заступника началь-
ника МРВВС А. Максимчука та 
голови комісії по законодавству 
міськради С. Захарченка оплом-
бувала кабінети міськкому КПУ 
та приміщення гаражів з автомо-
білями парткому. Вже у середині 
жовтня у звільнене приміщення 
міськкому партії «переселився» 
міськвиконком».

2 вересня у школах Бори-
спільщини розпочався новий 
навчальний рік, перший у неза-
лежній Україні. І першим уроком 
став Урок України. 

На початку вересня відбулася 
позачергова сесія Бориспіль-

ської міської ради. На порядку 
денному єдине питання: «Про 
невідкладні заходи по зміцненню 
державної влади і попереджен-
ня антиконституційних дій в м. 
Борисполі». 

«Перед початком сесії пролу-
нала пропозиція на час її робо-
ти внести до зали національний 
блакитно-жовтий прапор, а та-
кож підняти його на щоглі біля 
Будинку Рад, — розповідає Ко-
стін. — Після нетривалої дискусії 
депутати погодилися встановити 
прапор у сесійній залі, поряд з 
погруддям Леніна. Згадане ж 
питання депутати розглядали 
майже сім годин. У результаті 
депутатами ухвалено рішення, 
однойменне з питанням поряд-
ку денного, у якому підтримано 
рішення ВР УРСР про проголо-
шення незалежності України». 

Вже близько року блакит-
но-жовтий прапор майорів над 
Гнідинською школою, а після 
відновлення незалежності Укра-
їни його підняли над сільською 
радою Гори та у Щасливому. 8 ве-
ресня, у неділю, вже бориспільці 
зібралися на центральній пло-
щі — біля будинку районної та 
міської рад, щоб стати свідками 
підняття національного прапора. 

За два тижні, у неділю 22 ве-
ресня, Бориспіль відзначав 
своє головне свято — День мі-
ста. Воно проходило під гаслом 
«І оживе добра слава — слава 
України».

Архітектурна пам’ятка

Ремесла 

Оригінальні традиції

Видатні постаті

Творення незалежної держави

Козацьке повстання 17 ст., Ви-
звольна війна, утворення Бори-
спільської сотні — про ці та інші 
події на території Бориспільщини 
з захопленням розповідають екс-
курсоводи Бориспільського му-
зею. В музеї багато представлено 
зброї. Показано життя козацької 
старшини. Один з експонатів 
— кахлі Сулимівського маєт-

ку. Ядра гармат, шаблі, козацькі 
люльки (кожен козак власноруч 
виготовляв собі люльку, тому всі 
вони різні). Є в музеї і фрагмент 
одягу із сулимівських поховань.  
А прослідкувати родовід деяких 
бориспільських сімей можна по 
реєстру козацької сотні, у якому 
зафіксовано архівні дані про 194 
особи.  

Період Козацтва

ДЕНЬ МІСТА
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ВІТАННЯ

Крізь століття тут подих історії чути,
Ми в наш край мальовничий слідами Бориса прийшли.
І нашіптує древні легенди забуті
Подих днів і років, що над водами Альти пливли.
Тут сьогодні зійшлися шляхи і земні, і небесні.
Вічно юний і древній Бориспіль вітає гостей.
Квітни, місто моє, зустрічай нові зими і весни,
Хай здобутками щедрими повниться завтрашній день!

Ірина Голуб
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Легка атлетика — один із най-
масовіших видів спорту у світі. Мі-
сто Бориспіль знає та пишається 
людьми, котрі запалили в душах 
його жителів любов до такого не-
легкого виду спорту. Серед них по-
чесне місце посідає тренер відді-
лення легкої атлетики Бориспіль-
ської ДЮСШ Гончаренко Іван Яко-
вич, який присвятив 60 років свого 
життя фізичній культурі, спорту та 
вихованню молоді. 

Це чуйна, добра та порядна лю-
дина, що віддала тренерській ро-
боті всього себе, разом зі своїми 
вихованцями виборюючи перемо-
ги на обласних та всеукраїнських 

змаганнях. У 1966 році Іван Гонча-
ренко закінчив Київський інститут 
фізичної культури і розпочав тру-
дову спортивну діяльність. З 1995 
року досвідчений тренер та педа-
гог почав працювати на Бориспіль-
щині. За час багаторічної невтом-
ної праці підготував трьох майстрів 
спорту, 14 кандидатів у майстри 
спорту та понад півсотні першо-
розрядників.

16 вересня Івану Яковичу випов-
нюється 82 роки. Колектив Бори-
спільської ДЮСШ щиро вітає його 
з Днем народження та бажає здо-
ров’я, довголіття й любові рідних 
і близьких.

ІВАН ГОНЧАРЕНКО:
ЗІ СПОРТОМ ПО ЖИТТЮ

ЛІНА, вік 7-8 міс.
Спокійна кішка, що не буде вам докучати та не 

займе багато місця у вашому домі.
Ліна все життя жила на вулиці. Дуже мріє, що 

цю холодну осінь вона проведе не в підвалах 
будинків, а в теплій домівці.

Стерилізована.

КП ЦСАТ, вул. Гоголя, 63,
Додаткова інформація 
за тел.: +38 068 917 09 09

В ДОБРІ РУКИ

РІЗНЕ

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

WWW.I-VISTI.COM
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонар-

ними джерелами ТОВ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» 
Товариство з обмеженою відповідальністю «БОРИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» (юридична 

адреса: 03127, м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 118 Б) повідомляє про наміри отриман-
ня дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для котельної за 
адресою: 08341, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Вишеньки, вул. Центральна, 152.

Котельня с. Вишеньки ТОВ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» надає послуги теплопостачан-
ня. На території котельні розміщуються: приміщення котельні з котлами СЕТ 500, склад 
зберігання дров та пелетів.

В процесі діяльності підприємства до атмосферного повітря будуть потрапляти на-
ступні забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на 
діоксид азоту, оксид вуглецю, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок, 
недиференційовані за складом, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на 
діоксид сірки, метан, вуглецю діоксид, вуглеводні граничні С12-С19 (розчинник РПК-265 
П та ін.) та азоту (1) оксид (N2O). Обсяг викидів забруднюючих речовин складе 1124,6 т/
рік, з яких парникові гази (вуглецю діоксид, метан, оксид діазоту) складають 1116,0 т/
рік (більше 99%).

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публі-
кації до Бориспільської районної державної адміністрації Київської області (08300, м. 
Бориспіль, вул. Київський шлях, 74, тел.+ 38(04595) 6-12-58, +38(04595) 6-14-38, е-mail: 
rda@raybori.gov.ua).

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонар-

ними джерелами ТОВ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» 
Товариство з обмеженою відповідальністю «БОРИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» (юридична 

адреса: 03127, м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 118 Б) повідомляє про наміри отри-
мання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для котельної 
за адресою: 08300, Київська обл., Бориспільський р-н, м. Бориспіль, вул. Глибоцька, 122.

Котельня в м. Бориспіль ТОВ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» надає послуги теплопоста-
чання. На території котельні розміщуються: приміщення котельні з котлами СЕТ 250, 
склад зберігання дров.

В процесі діяльності підприємства до атмосферного повітря будуть потрапляти на-
ступні забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на 
діоксид азоту, оксид вуглецю, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок, 
недиференційовані за складом, метан, вуглецю діоксид, вуглеводні граничні С12-С19 
(розчинник РПК-265 П та ін.) та азоту (1) оксид (N2O). Обсяг викидів забруднюючих ре-
човин складе 649,4 т/рік, з яких парникові гази (вуглецю діоксид, метан, оксид діазоту) 
складають 645,1 т/рік (більше 99%).

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публі-
кації до Бориспільської районної державної адміністрації Київської області (08300, м. 
Бориспіль, вул. Київський шлях, 74, тел.+ 38(04595) 6-12-58, +38(04595) 6-14-38, е-mail: 
rda@raybori.gov.ua).

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонар-

ними джерелами ТОВ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» 
Товариство з обмеженою відповідальністю «БОРИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» (юридична 

адреса: 03127, м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 118 Б) повідомляє про наміри отри-
мання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для котельної 
за адресою: 08352, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Вороньків, вул. Паркова, 2в.

Котельня в с. Вороньків ТОВ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» надає послуги теплопоста-
чання. На території котельні розміщуються: приміщення котельні з котлами СЕТ 500 та 
склад зберігання дров та пелетів.

В процесі діяльності підприємства до атмосферного повітря будуть потрапляти на-
ступні забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на 
діоксид азоту, оксид вуглецю, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок, 
недиференційовані за складом, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на 
діоксид сірки, метан, вуглецю діоксид, вуглеводні граничні С12-С19 (розчинник РПК-265 
П та ін.) та азоту (1) оксид (N2O). Обсяг викидів забруднюючих речовин складе 881,7 т/
рік, з яких парникові гази (вуглецю діоксид, метан, оксид діазоту) складають 875,1 т/рік 
(більше 99%).

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публі-
кації до Бориспільської районної державної адміністрації Київської області (08300, м. 
Бориспіль, вул. Київський шлях, 74, тел.+ 38(04595) 6-12-58, +38(04595) 6-14-38, е-mail: 
rda@raybori.gov.ua).

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонар-

ними джерелами ТОВ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» 
Товариство з обмеженою відповідальністю «БОРИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» (юридична 

адреса: 03127, м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 118 Б) повідомляє про наміри отри-
мання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для котельної 
за адресою: 08333, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Кучаків вул. Пащенкових, 18б.

Котельня в с. Кучаків ТОВ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» надає послуги теплопостачання. 
На території котельні розміщуються: приміщення котельні з котлами СЕТ 500, СЕТ 250 та 
склад зберігання дров та пелетів.

В процесі діяльності підприємства до атмосферного повітря будуть потрапляти на-
ступні забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на 
діоксид азоту, оксид вуглецю, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок, 
недиференційовані за складом, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на 
діоксид сірки, метан, вуглецю діоксид, вуглеводні граничні С12-С19 (розчинник РПК-265 
П та ін.) та азоту (1) оксид (N2O). Обсяг викидів забруднюючих речовин складе 850,0 т/
рік, з яких парникові гази (вуглецю діоксид, метан, оксид діазоту) складають 843,7 т/рік 
(більше 99%).

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публі-
кації до Бориспільської районної державної адміністрації Київської області (08300, м. 
Бориспіль, вул. Київський шлях, 74, тел.+ 38(04595) 6-12-58, +38(04595) 6-14-38, е-mail: 
rda@raybori.gov.ua).

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонар-

ними джерелами ТОВ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» 
Товариство з обмеженою відповідальністю «БОРИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» (юридична 

адреса: 03127, м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 118 Б) повідомляє про наміри отриман-
ня дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для котельної за 
адресою: 08301, Київська обл., Бориспільський р-н, м. Бориспіль, вул. Котляревського, 1.

Котельня в м. Бориспіль ТОВ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» надає послуги теплопоста-
чання. На території котельні розміщуються: приміщення котельні з котлами СЕТ 500, 
КПТ-500, КВТ 1500, склад зберігання дров та пелетів.

В процесі діяльності підприємства до атмосферного повітря будуть потрапляти на-
ступні забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на 
діоксид азоту, оксид вуглецю, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок, 
недиференційовані за складом, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на 
діоксид сірки, метан, вуглецю діоксид, вуглеводні граничні С12-С19 (розчинник РПК-265 
П та ін.) та азоту (1) оксид (N2O). Обсяг викидів забруднюючих речовин складе 4030,5 т/
рік, з яких парникові гази (вуглецю діоксид, метан, оксид діазоту) складають 4003,1 т/
рік (більше 99%).

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публі-
кації до Бориспільської районної державної адміністрації Київської області (08300, м. 
Бориспіль, вул. Київський шлях, 74, тел.+ 38(04595) 6-12-58, +38(04595) 6-14-38, е-mail: 
rda@raybori.gov.ua).

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонар-

ними джерелами ТОВ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» 
Товариство з обмеженою відповідальністю «БОРИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» (юридична 

адреса: 03127, м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 118 Б) повідомляє про наміри отри-
мання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для котельної 
за адресою: 08320, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Велика Олександрівка, вул. 
Гагаріна 11 а.

Котельня в с. Велика Олександрівка ТОВ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» надає послуги 
теплопостачання. На території котельні розміщуються: приміщення котельні з котлами 
СЕТ 250, СЕТ 400 та склад зберігання дров.

В процесі діяльності підприємства до атмосферного повітря будуть потрапляти на-
ступні забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на 
діоксид азоту, оксид вуглецю, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок, 
недиференційовані за складом, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на 
діоксид сірки, метан, вуглецю діоксид, вуглеводні граничні С12-С19 (розчинник РПК-265 
П та ін.) та азоту (1) оксид (N2O). Обсяг викидів забруднюючих речовин складе 753,0 т/
рік, з яких парникові гази (вуглецю діоксид, метан, оксид діазоту) складають 747,0 т/рік 
(більше 99%).

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публі-
кації до Бориспільської районної державної адміністрації Київської області (08300, м. 
Бориспіль, вул. Київський шлях, 74, тел.+ 38(04595) 6-12-58, +38(04595) 6-14-38, е-mail: 
rda@raybori.gov.ua).

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонар-

ними джерелами ТОВ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» 
Товариство з обмеженою відповідальністю «БОРИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» (юридична 

адреса: 03127, м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 118 Б) повідомляє про наміри отриман-
ня дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для котельної за 
адресою: 08340, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гнідин, вул. Заводська 7а.

Котельня в с. Гнідин ТОВ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОЕНЕРГО» надає послуги теплопостачання. 
На території котельні розміщуються: приміщення котельні з котлами СЕТ 250, СЕТ 500 
та склад зберігання пелетів.

В процесі діяльності підприємства до атмосферного повітря будуть потрапляти на-
ступні забруднюючі речовини: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на 
діоксид азоту, оксид вуглецю, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок, 
недиференційовані за складом, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на 
діоксид сірки, метан, вуглецю діоксид, вуглеводні граничні С12-С19 (розчинник РПК-265 
П та ін.) та азоту (1) оксид (N2O). Обсяг викидів забруднюючих речовин складе 599,7 т/
рік, з яких парникові гази (вуглецю діоксид, метан, оксид діазоту) складають 593,5 т/рік 
(більше 99%).

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публі-
кації до Бориспільської районної державної адміністрації Київської області (08300, м. 
Бориспіль, вул. Київський шлях, 74, тел.+ 38(04595) 6-12-58, +38(04595) 6-14-38, е-mail: 
rda@raybori.gov.ua).

Шановні споживачі послуг із водопостачання 
та водовідведення міста Бориспіль! 

Станом на 01.09.2021 року загальна заборгованість населення за наданні 
послуги перед КП ВКГ «Бориспільводоканал» становить 18424,2 тис. грн, із 
яких заборгованість мешканців приватного сектору складає 946,19 тис. грн, 
багатоповерхівок — 15976,4 тис. грн, ОСББ та відомчого житла — 1501,6 
тис. грн. 

Адміністрація підприємства наполегливо просить вас добровільно спла-
тити борг. У разі несвоєчасної сплати за надані послуги підприємство буде 
змушене звернутися до суду. Також нагадуємо вам, що відповідно до розді-
лу ІІ «Прикінцевих положень» Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», виключений пункт про 
заборону відключення споживачів від комунальних послуг за несвоєчасну 
сплату, тому будуть вжиті заходи по припиненню (відключенню) боржників 
від послуг водопостачання і водовідведення.

За довідками звертатись за телефоном: 
6-68-61 (абонентський відділ)
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Антропологія
6.30 М/ф "Бегемот та Сонце"
6.40 М/ф "Братик Кролик та братик Лис"
6.50 М/ф "Будиночок для Равлика"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.00, 5.10 Новини
7.05, 0.25 Т/с "Бенкрофт" (16+)
8.05 Маршрутом змін
8.20 Відтінки України
9.10 Телепродаж
9.40 Т/с "Курорт"
11.35 "Дикуни. Дикі забави в зоопарку 

Сан-Дієго"
11.55, 20.00, 22.00 "Дика природа Індії"
13.10, 1.15 Прозоро. Про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 0.10, 2.35, 5.45 Спорт
15.20 Концерт. Пісні про кохання
16.30 Д/ф "Світ дикої природи"
17.00, 2.50 Прозоро. Про головне
18.20 "По-людськи"
23.00 Перша шпальта
3.40 Д/ф "Заміновані вірністю" (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, 4.15 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп 7"
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 Драма "Парфумер: історія одного 

вбивці"

ІНТЕР.

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 "Зведені сестри" (16+)
14.30, 15.30 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"

18.00, 19.00, 3.25 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Сімнадцять миттєвостей 

весни"
0.50 Х/ф "Виходу немає" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
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"
21.00 Т/с "Таємна любов" (12+)
23.10, 2.00 Т/с "Акварелі" (12+)
1.30 Телемагазин

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+)
11.25, 13.30 Х/ф "Біла імла" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)

15.00, 16.15, 22.30 Т/с "Пес" (16+)
17.45, 21.30 Т/с "Дільничний з ДВРЗ-2" 

(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20, 2.00 Секретний фронт
23.50 Х/ф "Глобальне вторгнення: Битва 

за Лос-Анджелес" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 "Kids time"
6.05 "Том і Джеррі"
7.20 "Орел і решка"
9.20 Т/с "Надприродне" (16+)
12.20 "Кохання на виживання" (16+)
15.00 Х/ф "Області темряви" (16+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Діти проти зірок"
20.40 Х/ф "Авангард" (12+)
22.40 Х/ф "Містер Крутий"
0.30 "Вар'яти" (12+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.30 Т/с "Комісар Рекс"
8.30 "МастерШеф" (12+)
12.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"

15.35, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "Супербабуся" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Колір пристрасті" (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.25 "Будьте здоровi"
7.55, 9.00, 17.00, 2.40 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.10 "Свідок"
10.50, 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"
1.50 "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"
19.15 "Велика середа"
22.00 "Спецтема"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Антропологія
6.30 М/ф "Грицькові книжки"
6.40 М/ф "Двоє справедливих курчат"
6.50 М/ф "Війна яблук та гусені"
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.00, 5.10 Новини
7.05, 0.25 Т/с "Бенкрофт" (16+)
8.05 Маршрутом змін
8.20 Відтінки України
9.00 Божественна Літургія Православної 

Церкви України в день свята 
Різдва Пресвятої Богородиці

11.25 Телепродаж
11.55, 20.00, 22.00 "Дика природа Індії"
13.10, 1.15 Прозоро. Про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 0.10, 2.35, 5.45 Спорт
15.20 Концерт. Пісні про кохання
16.30 Д/ф "Світ дикої природи"
17.00, 2.50 Прозоро. Про головне
18.20 "По-людськи"
23.00 Бігус Інфо

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 7"
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"
1.55 Комедія "Містер Бін"
3.20, 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 "Шеф Адам Джонс" (16+)
14.30, 15.30 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.25 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Сімнадцять миттєвостей 

весни"
0.50 Х/ф "Здоровань" (16+)
2.40 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 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 "Таємна любов" (12+)
23.10, 2.00 Т/с "Акварелі" (12+)
1.30 Телемагазин
2.25 Гучна справа
3.10 Реальна містика

ICTV.
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 "На трьох" (16+)
10.25, 13.25 Х/ф "Робін Гуд" 2010 г. (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
14.55, 16.15, 22.25 Т/с "Пес" (16+)
17.45, 21.30 Т/с "Дільничний з ДВРЗ-2" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.40 Х/ф "3000 миль до Грейсленда" 

(16+)
2.50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.05 "Том і Джеррі"
7.15 "Орел і решка"
9.20 Т/с "Надприродне" (16+)
13.00 "Кохання на виживання" (16+)
14.55 Х/ф "Встигнути до..." (16+)
16.55 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Екси" (16+)
21.00 Х/ф "Фокус" (16+)
23.05 Х/ф "Вибух із минулого"

СТБ.
12.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
15.35, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "Супербабуся" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Колір пристрасті" (16+)
0.10 Т/с "Вангелія" (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+)
14.45, 23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
18.20 "Будьте здоровi"
0.45 "Легенди бандитського Києва"
1.45 "Правда життя"

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"
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"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» 
В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.
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UA: ПЕРШИЙ.
6.30 М/ф "Ватажок"
6.40 М/ф "Було літо"
6.50 М/ф "Горщик-Сміхотун"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.05, 2.10, 5.25 Новини
7.05, 0.40 Т/с "Бенкрофт" (16+)
8.05 Маршрутом змін
8.20, 11.20 Відтінки України
8.50 12 міфів про Донбас
9.10 Телепродаж
9.40 Т/с "Курорт"
11.55, 20.00 "Дика природа Індії"
13.10, 1.30 Прозоро. Про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.35, 0.30, 2.35, 5.50 Спорт
15.20 Концерт. Анатолій Гнатюк
16.25 Еко-люди
16.30 Д/ф "Світ дикої природи"
17.00 Прозоро. Про головне
18.20 "По-людськи"
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 7"
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 "Танці з зірками 2021"
5.30 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
3.00 "Орел і Решка. На краю світу"
4.55 "Телемагазин"
5.25, 23.10 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини

7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.05, 18.00, 19.00, 3.20 "Стосується 

кожного"
12.25 Х/ф "Ласкаво просимо на борт" 

(16+)
14.20 Х/ф "Синок" (16+)
16.05 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Сімнадцять миттєвостей 

весни"
1.00 Х/ф "Неможливе" (18+)
2.35 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 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 "Таємна любов" (12+)
23.10, 2.00 Т/с "Акварелі" (12+)
1.30 Телемагазин
2.25 Гучна справа

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+)
10.55, 13.15 Х/ф "Вбити Білла-2" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.15 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Прихована небезпека Прем’єра
21.30 Т/с "Дільничний з ДВРЗ-2" (16+)
22.25 Свобода слова
0.00 Х/ф "Вбити Білла" (18+)
2.05 Прихована небезпека
2.50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.10 "Kids time"
6.05 "Том і Джеррі"
7.15 "Орел і решка"
9.20 Т/с "Надприродне" (16+)

12.55 Х/ф "Тупий та ще тупіший 2" (16+)
15.05 Х/ф "Училка" (16+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Пекельна кухня"
21.20 Х/ф "Еван Всемогутній"
23.15 Х/ф "Дівчина моїх кошмарів" (18+)
1.45 "Вар'яти" (12+)
2.45 "Служба розшуку дітей"
2.50 "Зона ночі"

СТБ.
3.00 "Найкраще на ТБ"
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.55 Т/с "Комісар Рекс"
8.55 "МастерШеф" (12+)
12.00, 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 "Колір пристрасті" (16+)
0.10 Т/с "Вангелія" (16+)

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

7.25, 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 "Новий апокаліпсис: блискавка 

долі" (16+)
2.30, 3.35 "Речовий доказ"
4.20 "Правда життя. Професійні байки"

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"

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

ПОНЕДІЛОК, 20 вересня

ВІВТОРОК,  21 вересня
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UA: ПЕРШИЙ.
6.30 М/ф "Велика подорож"
6.40 М/ф "Залізний вовк"
6.50 М/ф "Історія одного поросятка"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.00, 5.10 Новини
7.05, 0.25 Т/с "Бенкрофт" (16+)
8.05 Маршрутом змін
8.20 Відтінки України
9.10 Телепродаж
9.40 Т/с "Курорт"
11.35 "Дикуни. Дикі забави в зоопарку 

Сан-Дієго"
11.55, 20.00, 22.00 "Дика природа Індії"
13.10, 1.15 Прозоро. Про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 0.10, 2.35, 5.45 Спорт
15.20 Концерт. Хорея Козацька
16.30 Д/ф "Світ дикої природи"
17.00, 2.50 Прозоро. Про головне
18.20 "По-людськи"
23.00 Схеми. Корупція в деталях

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 7"
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 Драма "Стів джобс"
3.10, 5.30 "Життя відомих людей"

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

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

12.25 Х/ф "Кохання не за розміром" (12+)
14.30, 15.25 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.25 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Сімнадцять миттєвостей 

весни"
0.45 Х/ф "Таємниця в їхніх очах" (16+)
2.40 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 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 "Таємна любов" (12+)
23.10 Слідами
23.50, 2.00 Т/с "Акварелі" (12+)
1.30 Телемагазин

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+)
10.45, 13.25 Х/ф "3000 миль до 

Грейсленда" (16+)
12.45, 14.50 Факти. День
13.50 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
16.15, 22.25 Т/с "Пес" (16+)
17.45, 21.30 Т/с "Дільничний з ДВРЗ-2" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20, 1.40 Анти-зомбі
23.40 Х/ф "Біла імла" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.10 "Kids time"
6.05 "Том і Джеррі"
7.15 "Орел і решка"
9.15 Т/с "Надприродне" (16+)
12.55 "Кохання на виживання" (16+)
14.55 Х/ф "Вибух із минулого"

17.00, 19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Встигнути за Джонсами" (12+)
23.05 Х/ф "Плейбой під прикриттям" 

(16+)
1.05 "Вар'яти" (12+)

СТБ.
5.15 Т/с "Комісар Рекс"
8.00 "МастерШеф" (12+)
12.00, 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 "Колір пристрасті" (16+)
0.10 Т/с "Вангелія" (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.20 "Вартість життя"
7.50, 9.00, 17.00, 2.55 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.25 "Свідок"
10.50, 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"
3.20 "Речовий доказ"
4.00 "Правда життя. Професійні байки"

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"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Антропологія
6.30 М/ф "Дивне китеня"
6.40 М/ф "Дощику, дощику, припусти"
6.50 М/ф "Дівчинка та зайці"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.50, 2.25, 5.10 Новини
7.05, 0.40 Т/с "Бенкрофт" (16+)
8.05 Маршрутом змін
8.20 Відтінки України
8.55 Еко-люди
9.10 Телепродаж
9.40 Т/с "Курорт"
11.35 "Дикуни. Дикі забави в зоопарку 

Сан-Дієго"
11.55, 20.00 "Дика природа Індії"
13.10 Прозоро. Про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 0.25, 3.00, 5.45 Спорт
15.20 Концерт
16.30 Д/ф "Світ дикої природи"
17.00, 1.30 Прозоро. Про головне

18.20 "По-людськи"
22.00 Х/ф "Опівнічний жеребець" (12+)
3.20 "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 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп 7"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 "Ліга сміху 2021"
22.45 Д/ф "30 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНІСТІ"
23.40 "Маскарад"
1.40 Жахи "Дзеркала"
3.40 Детектив "Дев`ята брама"
6.00 "Життя відомих людей 2019 17"

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, 11.05 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Кохання чаклунки"
14.30, 15.30, 1.25 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Кінг Конг"
3.45 "Україна вражає"
4.30, 5.50 "Орел і Решка. На краю світу"
5.20 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 Зоряний шлях. Новий сезон
10.40 Т/с "Сашка" (12+)
14.35 Т/с "Материнське серце" 1 с. (12+)
15.30 Т/с "Материнське серце" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера

0.00, 2.00 Т/с "Акварелі" (12+)
1.30 Телемагазин
6.00 Реальна містика

ICTV.
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+)
12.00, 13.25 Х/ф "Глобальне вторгнення: 

Битва за Лос-Анджелес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.55, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
17.45 Т/с "Дільничний з ДВРЗ-2" (16+)
18.45 Факти. Вечір
23.00, 1.45 "На трьох" (16+)
3.25 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.10 "Kids time"
6.05 "Том і Джеррі"
7.15 "Орел і решка"
9.30 "Пекельна кухня"

12.05 "Екси" (16+)
14.00 "Діти проти зірок"
15.40 Х/ф "Еван Всемогутній"
17.30 Х/ф "Фокус" (16+)
19.25 Х/ф "Ред" (16+)
22.00 Х/ф "Ред 2" (16+)
0.05 Х/ф "Кілер-псих" (18+)
2.05 "Вар'яти" (12+)
2.45 "Служба розшуку дітей"
2.50 "Зона ночі"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.30, 19.00, 22.50 "Холостячка Злата 

Огнєвіч" (12+)
11.30, 0.00 "Як вийти заміж" (16+)
12.15, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
16.25, 18.05 Т/с "Сліпа-5" (12+)
0.55 "Про що мовчать жінки" (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.20, 1.45 "Правда життя"

7.55, 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"
3.20 "Речовий доказ"

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 "Моя країна"
21.00 "Влада хохотала"
21.30 "Міністерство правди"
22.00 "Запорєбрик NEWS"
22.15 "Українські вісті"
22.45 "WATCHDOGS"

UA: ПЕРШИЙ.
7.10 М/ф "Як козаки олімпійцями стали"
7.30 М/ф "Як козаки у футбол грали"
7.50 М/ф "Як козаки куліш варили"
8.05 "Дикі Дива. Дикі тварини в зоопарку 

Сан-Дієго"
8.30, 3.40 #ВУКРАЇНІ
9.05 Телепродаж
9.35 Х/ф "Поруч з Ісусом: Марія 

Магдалина"
11.25 Х/ф "Поруч з Ісусом: Хома"
13.15 Х/ф "Вавилон ХХ"
15.00 Країна пісень
16.10 Концерт. Пісні про кохання
17.20 "Дика природа Індії"
18.25 Д/ф "Дикі тварини"
18.50 Т/с "Злочини минулого - 

міжнародні версії" (16+)
21.25 Х/ф "Мир вашому дому"
23.40 Х/ф "Опівнічний жеребець" (12+)
1.55 Д/ф "Світ дикої природи"

КАНАЛ "1+1".
7.00, 4.25, 6.10 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
18.30 "Світ навиворіт - 12 Пакистан"
19.30, 5.10 ТСН
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 "Маскарад"
22.20 "Жіночий квартал"
0.00 "Світське життя. 2021"
1.00 Комедія "Кара небесна"
2.50 Комедія "Джонні Інгліш: перезапуск"

ІНТЕР.
6.45 "Слово Предстоятеля"
6.55 Х/ф "Дикун"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Все для тебе" Прем’єра
11.00 "Позаочі" Прем’єра

12.00 Х/ф "Закоханий за власним 
бажанням"

13.40, 5.10 Х/ф "Суєта суєт"
15.30 Х/ф "В'язень замку Іф"
20.00 "Подробиці"
20.30 "Место встречи" Прем’єра
22.10 Т/с "Я подарую тобі світанок" (12+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 3.45 Реальна містика
8.35 Т/с "Люся. Інтерн" (12+)
10.40 Т/с "Порушуючи правила" (12+)
14.40 Т/с "Королева доріг" 1 с. (12+)
15.20 Т/с "Королева доріг" (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Співають всі!
23.30, 2.15 Т/с "Хлопчик мій" (12+)

ICTV.
4.55 Скарб нації
5.05 Еврика!
5.10 Факти

5.35 Анти-зомбі
6.30, 1.55 Громадянська оборона
7.30 Прихована небезпека
8.30, 13.00 Т/с "Дільничний з ДВРЗ-2" 

(16+)
12.45 Факти. День
13.40 Х/ф "Ґладіатор" (16+)
16.40 Х/ф "Джуманджи"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Джуманджи: Поклик джунглів" 

(12+)
21.35 Х/ф "Джуманджи: Новий рівень" 

(12+)
23.50 Х/ф "Ґаттака" (16+)
3.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00 "Хто проти блондинок?" (12+)
8.10, 10.00 "Kids time"
8.15 М/ф "Королівський коргі"
10.05 "Орел і решка. Земляни"
11.00 "Орел і решка. Чудеса свiту"
12.10 "Хто зверху?" (12+)
14.10 Х/ф "Люди в чорному 3" (16+)

16.15 Х/ф "Люди в чорному: Інтернешнл" 
(12+)

18.50 Х/ф "Трансформери: Темний бік 
Місяця" (16+)

22.00 Х/ф "Трансформери: Останній 
Лицар" (12+)

1.00 Х/ф "Встигнути за Джонсами" (12+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.30, 10.55 Т/с "Колір пристрасті" (16+)
7.50 "Неймовірна правда про зірок"
16.40, 22.50 "Звана вечеря" (12+)
19.00 "МастерШеф" (12+)
1.10 Х/ф "Ідеальний чоловік"

НТН.
5.00, 4.45 "Top Shop"
6.00 "Легенди бандитської Одеси"
7.00 Х/ф "Важко бути Богом"
9.35 Х/ф "Вбивство у зимовій Ялті" (16+)
11.35 "Легенди карного розшуку"
13.20 "Випадковий свідок. Навколо світу"

14.35 Т/с "Коломбо" (16+)
19.00, 2.25 "Свідок"
19.30 Х/ф "Синьйор Робінзон"
21.40 Х/ф "Ера драконів"
23.30 Х/ф "Білий слон" (18+)

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 Спецпроект "Влада хохотала"
13.45 "Новини від Христини"
14.15, 15.30 Концерт
17.00 "Не наша Russia"
18.00 "Анатомія тижня"
20.00 "Культурна політика"
20.30 "Війна за незалежність"
21.00 "Прямий доказ"
22.00 "THE WEEK"
23.00 "Вата-шоу"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 4.05 Енеїда
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.50, 3.15, 5.35 

Новини
7.10 М/ф "Як козак щастя шукав"
7.20 М/ф "Як козаки сіль купували"
7.30 М/ф "Як козаки куліш варили"
7.40 М/ф "Як козаки інопланетян 

зустрічали"
8.15 Д/ф "Дикі тварини"
9.00 Божественна Літургія Православної 

Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української 

Греко-Католицької Церкви
12.30 Недільна Свята Меса Римсько-

Католицької Церкви в Україні
13.30, 2.00 Леонардо да Вінчі
14.35 Телепродаж
15.05 UA:Фольк. Спогади
16.20 Міста та містечка

16.30 Т/с "Злочини минулого - 
міжнародні версії" (16+)

18.40 Х/ф "Мир вашому дому"
21.25 Х/ф "Опівнічний жеребець" (12+)
23.15 #@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
0.15 Х/ф "Вавилон ХХ"
2.55 Земля, наближена до неба
3.10 12 міфів про Донбас
3.40 #ВУКРАЇНІ

КАНАЛ "1+1".
7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт - 12 Пакистан"
11.00, 2.40 "Світ навиворіт"
18.30 "Світське життя. 2021"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 "Танці з зірками 2021"
0.15 "Ліга сміху 2021"

ІНТЕР.
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 11.00, 12.00 "Інше життя"
12.55 "Вещдок. Опережая время"
17.20 Х/ф "Кінг Конг"
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "В'язень замку Іф"
2.30 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.50, 4.00 Реальна містика
9.20 Т/с "Квіти дощу"
17.00 Т/с "Рись" 1, 2 с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Рись" (12+)
23.00, 2.00 Т/с "Порушуючи правила" 

(12+)

ICTV.
6.45 Анти-зомбі
7.35 Секретний фронт

8.35 Громадянська оборона
9.40 Х/ф "Останній володар стихій" (16+)
11.40, 13.00 Х/ф "Король Артур: Легенда 

меча" (12+)
12.45 Факти. День
14.25 Т/с "Пес" (16+)
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф "Геошторм" (12+)
23.35 Х/ф "Дум" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00 "Вар'яти" (12+)
6.50, 8.15 "Kids time"
6.55 "Том і Джеррі"
7.50 М/ф "Том і Джеррі: Маленькі 

помічники Санти"
8.20 М/ф "Тед-мандрівник і таємниця 

царя Мідаса"
10.10 Х/ф "Авангард" (12+)
12.10 Х/ф "Трансформери: Темний бік 

Місяця" (16+)
15.30 Х/ф "Трансформери: Останній 

Лицар" (12+)

18.20 Х/ф "Реальна сталь" (16+)
21.00 Х/ф "Морський бій" (16+)
23.40 "Improv Live Show" (12+)

СТБ.
9.55 "МастерШеф" (12+)
13.45 "Супербабуся" (12+)
18.40 "Битва екстрасенсів" (16+)
21.00 "Один за всіх" (16+)
22.10 "Таємниці ДНК" (16+)

НТН.
5.15 Х/ф "Дама з папугою"
7.00 "Слово Предстоятеля"
7.10 "Випадковий свідок. Навколо світу"
9.40 Т/с "Коломбо" (16+)
14.05 Х/ф "Синьйор Робінзон"
16.10 Х/ф "Ера драконів"
18.00 "Легенди карного розшуку"
22.00 Х/ф "Великий вибух" (18+)
0.00 Х/ф "Білий слон" (18+)
1.45 "Речовий доказ"

ПРЯМИЙ.
9.10 "Медексперт"
10.10 "Про особисте"
11.15, 12.15 "Акценти"
13.10 "П'ята колонка"
13.40 "Запорєбрик NEWS"
14.00, 15.30 Концерт
17.15 "Не наша Russia"
18.00 "Анатомія тижня"
20.00 "Прямий доказ"

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

ЧЕТВЕР,  23 вересня

П'ЯТНИЦЯ,  24 вересня

СУБОТА,  25 вересня

НЕДІЛЯ, 26 вересня
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РЕКЛАМА

НЕРУХОМІСТЬ
3-К. КВАРТИРИ

Бориспіль

Завокзальна вул., мікрорайон «Про-
мінь», власник, недорого, можлива 
розстрочка, ціна договірна. Тел.: 0 98 
2913182.

Продам
БУДИНКИ

Бориспіль

Будинок, Розвилки р-н, 3 кімнати, без 
умов, 10 соток землі, гараж, сарай, коло-
дязь, 1161000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

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 мінераль-
ною ватою, стіни з газоблоку, пере-
криття комбіноване, 690000 грн. Тел.: 0 
99 0742485.

Переяслав-Хмельницький

Ковалин с., 69 кв.м, дерев'яний, обкла-
дений цеглою, 2 кімнати прохідні, кух-
ня, веранда, 25 соток, гараж, погріб, 
сарай, поруч ліс, 264600 грн. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.
ПІВБУДИНКУ

Бориспіль

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

Бориспіль

Гараж металевий в гарному стані. Тел.: 0 
66 2902444.
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, свердлови-
на, 267000 грн. Тел.: 0 67 4503318.
Глибоке с., центр, 25 соток, приватизова-
на, є садок, ціна договірна, господар. Тел.: 
0 98 2812556.
Головурів с., 40 соток, на початку села, по-
руч ліс, від власника. Тел.: 0 66 9121171.
Ділянка 0,10 га, времянка, свердловина, 
світло, від власника. Тел.: 0 66 6869731, 0 
67 8816634.
Район Розвилки, 5 соток, під забудову, 
ціна договірна. Тел.: 0 99 2002209. 

Куплю
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у госпо-
даря. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія. 

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

Житло у власника. Тел.: 0 67 4503318.
Земельну ділянку у власника в м. Бори-
спіль 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. Ща-
сливе. 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 со-
ток. Тел.: 0 67 4040137.

Здам
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бори-
спіль. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія. 
Кімнату в 4-х к. кв., вул Головатого, фіксо-
ванана ціна 3500 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673, Наталія.
Оренда виробничого приміщення (ви-
робничий цех), Бориспільський район, с. 
В.Стариця, площа 286 м.кв., 3 фази, до-
глянуте приміщення, вода, газове опа-
лення, територія вигороджена, 6 соток, 
асфальтований під'їзд. Тел.: 0 67 1646429.
Кімнату в 3-х к. кв., вул Лютнева, для ді-
вчини, фіксована ціна 3500 грн. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія..

НАЙМУ
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господа-
ря, на ваших умовах. Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673, Наталія. 
Житло, порядок і охайність гарантую. Тел.: 
0 67 4503318.

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
ОФІЦІАНТА
ПОКОЇВКУ
ШВЕЙЦАРА
ОХОРОНЦЯ
ПРАЦІВНИКА 
БАСЕЙНУ — БАНЩИКА
ІНЖЕНЕРА-ЕНЕРГЕТИКА
ІНЖЕНЕРА З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
КОНДИЦІОНЕРІВ 
ТА ХОЛОДИЛЬНОГО 
ОБЛАДНАННЯ
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ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Vianor, м. Бориспіль, запрошує на ро-
боту шиномонтажників, з/п 15000 грн;, 
автослюсарів, з/п 20000 грн; автомий-
ників, з/п 15000 грн. Тел.: 0 50 8301404, 
0 97 8538218.
Готельно-ресторанний комплекс «ЛІ-
ГЕНА» запрошує на роботу: кухаря-у-
ніверсала, адміністратора ресторану, 
офіціанта, покоївку, швейцара, праців-
ника басейну — банщика, інженера-е-
нергетика, інженера з обслуговування 
кондиціонерів та холодильного облад-
нання, техніка-доглядача, прибираль-
ника території — садівника. Забезпечу-
ємо житлом та харчуванням Тел.: 0 50 
3574386, Анатолій Володимирович. 

На роботу у с. Проліски потрібні: сто-
ляр, водій, постовий. Тел.: 0 50 8349748.

Національна мережа продуктових ма-
газинів АТБ запрошує на роботу про-
давця-консультанта, 12000 грн/міс (16 
змін); охоронця, 13150 грн/міс. вантаж-
ника, 13150 грн/міс. (16 змін). Тел.: 0 50 
4137236.
Потрібні універсали-будівельники, різно-
робочі, водії з власним авто. Тел.: 0 68 
6848964.
Пропонуємо роботу для перукаря з д/р та 
без (але після курсів), в центр краси «Ве-
роніка». З/п 10000-25000 грн, г/р 3/2, офі-
ційне оформлення (відпускні, лікарняні), 
матеріал для роботи надаємо, зручне міс-
цезнаходження салону. Тел.: 0 67 2344440. 

Салон краси «BEAUTY» с. Іванків. 
Центр запрошує на постійну роботу пе-
рукаря жіночих, та чоловічих зачісок. 
Тел: 0 99 1308904.

Терміново! Потрібен продавець у про-
дуктовий магазин, гнучкий г/р по до-
мовленості, з/п висока, м. Бориспіль, 
вул. Шевченка, 100. Тел.: 0 97 1773770, 0 
63 2969105. 

ПРОДАМ
ТВАРИНИ

Бориспіль

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

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль

Кормові гарбузи, підходять як для прода-
жу насіння, так і для худоби, 2 тонни, са-
мовивіз з с. Глибоке. Тел.: 0 97 7472834.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

Бригада будівельників виконує абсолютно 
всі види ремонтних робіт: від нуля — під 
ключ; бетонно-монтажні, кладочні, оздо-
блювальні, покрівельні та ін. види. Тел.: 0 
67 5056064, 0 68 1269208.
Вантажні перевезення, послуги спе-
цтехніки: довгоміра, маніпулятора, екс-
каватора. 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.

Комплексний ремонт квартир, офісів, бу-
динків: фундамент, кладка під ключ, гіпсо-
картон, кахель, виготовлення парканів, 
зварювальні роботи, покрівельні роботи, 
вирізування дерев. Тел.: 0 99 2235183, 0 
67 6888761, Олександр.
Ремонт стартерів та генераторів, супут-
ні запчастини. Тел.: 0 98 2871782, 0 95 
8887825.
Салон «Апраксіна» запрошує на стриж-
ки, 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

Втрачений Державний акт на право 
власності на земельну ділянку, серія ЯЖ 
№200811, виданий на ім'я Кравченко Зі-
наїди Григорівни, виданий управлінням 
земресурсів у Бориспільському районі, 
06.06.2008 р. вважати недійсним.
Втрачений військовий квиток, серія УК 
№0784984, виданий на ім'я Бабенка Пе-
тра Андрійовича Богуславським військко-
матом 1992 р., вважати недійсним.
Догляну людину похилого віку з правом 
успадкування майна або куплю спадок. 
Тел.: 0 68 6848964.
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РЕКЛАМА

ОВЕН.  У вас все буде виходити, 
тільки не наполягайте на своєму. 
Займайтеся різними справами, 

всі завдання вам під силу. Але не беріть на 
себе занадто багато зобов'язань.

ТЕЛЕЦЬ.  Період взаєморозу-
міння з начальством. Сміливо 
йдіть до своєї мети. У вас може 

з'явитися бажання бути першим, і у вас для 
цього буде багато шансів.

БЛИЗНЮКИ. Наступає сприят-
ливий час для досягнення важ-
ливих професійних цілей і змін 

на краще в особистому житті. Постарай-
теся дотримуватися золотої середини. Ви 
доб'єтеся набагато більшого, якщо будете 
уважніше слухати думку навколишніх.

РАК. Час, коли сходяться бажан-
ня з можливостями. Ви зможете 
зробити все заплановане. Ці дні 

можуть принести багато цікавих задач. Зо-
середьтеся на найголовнішому. У вихідні 
варто побути наодинці або з родиною.

ЛЕВ. Не варто поспішати з ви-
рішенням усіх нагромаджен-
них справ і планів. Розбийте 

задачу на частини та спокійно рухайте-
ся вперед.

ДІВА. У житті з'явиться біль-
ше комфорту і порядку. Цінуй-
те взаєморозуміння з навко-

лишніми. Ваше почуття гумору буде вір-
туозним і відкриє перед вами цікаві пер-
спективи.

ТЕРЕЗИ. Одночасно будьте 
ввічливими і наполегливими, 
саме така поведінка буде клю-

чем до успіху. Практично всі справи бу-
дуть вдаватися з легкістю. 

СКОРПІОН. У вас з'явиться шанс 
для кар'єрного росту, ви зможете 
перейти на більш перспективну й 

високооплачувану роботу. Ви зможете пере-
конати кого завгодно в чому завгодно.

СТРІЛЕЦЬ. Сприятливий пе-
ріод для переходу до нового 
виду діяльності, змін у кар'єрі. 

Ви здатні вибудувати найскладнішу ком-
бінацію заради досягнення мети, яка ніяк 
не хоче піддаватися. Завзятості повинно 
вистачити.

КОЗЕРІГ.  Будьте тверді й по-
слідовні, покладайтеся тільки 
на свої сили. Іноді варто обме-

житися роллю спостерігача. 

ВОДОЛІЙ. Події будуть про-
тікати плавно й спокійно, як 
на роботі, так і вдома. Можуть 

з'явитися нові завдання. Не ризикуйте за-
йвий раз. Варто розраховувати на допо-
могу друзів.

РИБИ.  Початок тижня добре 
підійде для завершення по-
чатого раніше, кінець прине-

се удачу в нових починаннях. Ділові зу-
стрічі дадуть бажані результати. У вихід-
ні краще гарно відпочити. Чудовий час 
для мрій, планів та нових зустрічей.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 20-26 ВЕРЕСНЯ


