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НОВИНИ КОРОТКО

ОНЛАЙНУ НЕ БУДЕ: НА КИЇВЩИНІ ЗАКРИЛИ 
ШКОЛИ, ДЕ ВАКЦИНОВАНО МЕНШЕ 80% ВЧИТЕЛІВ

ЩЕПЛЕНО 60,3% ОСВІТЯН БОРИСПІЛЬЩИНИ

ВРУЧЕНО СТИПЕНДІЇ 
ВІД МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Очільник Київської обласної 
державної адміністрації Василь 
Володін: «Хочу достукатись до 
всіх освітян Київщини. Цього року 
наша область має можливість 
повноцінно функціонувати навіть 
у посилених карантинних нормах. 
Але є умова — працюватимуть 
тільки ті школи, де вакциновано 
80% працівників. Є всі можливості 
для того, щоб швидко виправити 
ситуацію і забезпечити навчання 
для дітей навіть тоді, коли область 
переведуть до «жовтої» зони епід-
небезпеки. Онлайну більше не 
буде». Василь Володін підкрес-
лив, що така міра є вимушеною, 
оскільки в області почала стрімко 
зростати кількість хворих на коро-
навірус. Аналогічно збільшується і 
рівень госпіталізації.

«Вимога мати 80% вакцинованих 
у колективі стосується всіх — і со-
ціальної сфери, і бізнесу. До того 
ж щеплення зараз — це єдиний 
спосіб захиститись від хвороби. 
Тож сподіваюсь, що свідоме став-

лення до свого здоров’я все ж 
візьме верх», — резюмував Василь 
Володін.

Зазначимо: наразі на Київщині 
серед освітян провели 62 987 ще-
плень. При цьому 27 538 педагогів 

регіону пройшли повний курс вак-
цинації. Робота з імунізації вчитель-
ських колективів триває. Для цього 
до навчальних закладів виїжджа-
ють мобільні бригади.

Пресслужба Київської ОДА

Тетяна ЦІЛИК

20 вересня, виїзна бригада ще-
плювала освітян в Бориспільському 
академічному ліцеї. В списку понад 
50 осіб. Про це на плановій нараді у 
міського голови повідомила Тетяна 
Павленко, начальник управління 
освіти та науки.

«Так, станом на п'ятницю, 17 ве-
ресня,  маємо щеплених освітян 
(і вчителі, і технічний персонал) 
60,3%. Подолали бар'єр у 80% вак-
цинованих працівників 4 заклади 
загальної середньої освіти, 5 закла-
дів дошкільної освіти та 1 заклад 
позашкільної освіти», — розповіла 
Павленко. 

Тетяна ЦІЛИК, фото автора

Минулий тиждень був насиче-
ний на події під егідою святку-
вання Дня міста. В рамках святку-
вання 18 вересня було вручено 
стипендії обдарованим дітям та 
їх вчителям. Сертифікати на сти-
пендію вручено 30-и учням, 5-м 
командам (а це 49 учнів) та 30-и 
педагогічним працівникам, які ма-
тимуть доплату до окладу.

Зокрема, у спортивній галузі 
маємо наступних стипендіатів.

Учням Даніілу Любасу, Вікторії 
Єкимовській, Андрію Дорошцю, 
Віталію Жуку, Дмитру Кривохижі, 
Володимиру Костікову, Юрію Чер-
няку, Денису Лисенку, Анастасії 
Волошиненко, Катерині Прилеп-
ській, Анні Камчатній, Олександру 
Шайманову, Владиславу Білоусу, 

Аніті Слободян, Валерії Мустафі-
ній, Дмитру Бутенку, Яні Несте-
ренко, а також команді з хокею на 
траві «Колос» та команді з регбі 
«Пантери» Бориспільської дитя-
чо-юнацької спортивної школи 
вручили сертифікати про призна-
чення стипендії Бориспільської 
міської ради обдарованій учнів-
ській молоді за вагомі досягнення 
в спорті.

Вчителі, які підготували спортс-
менів-стипендіатів: Євгеній Биков, 
Наталія Васюкова, Марина  Горо-
хова, Михайло Дьяченко, Олег За-
лізний, Олена Квартич, Людмила 
Кутало, Юрій Ликов, Євгеній  Пе-
рехрест, Ольга Ромась, Інна Ру-
денко, Михайло Савченко, Тетяна 
Саленко, Микола Хіценко, Олек-
сандр Щибрико, Геннадій Яцюта.

ДИТСАДКИ Й ПОЧАТКОВІ КЛАСИ 
ШКІЛ БУДУТЬ ПРАЦЮВАТИ ОФЛАЙН 
ПРИ БУДЬ-ЯКИХ ОБМЕЖЕННЯХ

Уряд дозволив зберегти очний 
режим навчання в дошкільних за-
кладах та 1-4 класах закладів загаль-
ної середньої освіти при будь-якому 
рівні карантинних обмежень. 

Відповідні зміни до постанови 
про карантинні обмеження внесли 
на засіданні уряду 22 вересня. 

Дитячі садочки, спеціальні за-
клади загальної середньої освіти 
та 1-4 класи загальноосвітніх шкіл 
зможуть працювати в очному фор-
маті з дотриманням протиепідеміч-
них норм.

Такий «виняток» діятиме для них 
під час «жовтого» і «червоного» рів-
нів карантинних обмежень.

«Маленькі діти мають бути мак-
симально залучені в освітній про-
цес, для цього  їм треба займатись 
із викладачами офлайн, тобто відві-
дувати навчальний заклад. 

Ми пом’якшуємо вимоги до ка-
рантинних обмежень та дозволя-
ємо дитячим садочкам та початко-
вій школі працювати незалежно від 

рівня епіднебепеки. 
При цьому ми закликаємо викла-

дачів зробити свідомий вибір та 
вакцинуватись від COVID-19. Адже 
якщо в закладі розпочнеться спа-
лах — він буде закритий», — на-
голосив на засіданні уряду Віктор 
Ляшко, міністр охорони здоров’я.

У «жовтій» зоні навчання про-
довжуватиметься в усіх освітніх за-
кладах, проте в тих, де менше 80% 
працівників отримали принаймні 
одну дозу — в дистанційному ре-
жимі для 5-11 класів. У «червоній» 
зоні — навчання в очному форма-
ті продовжуватиметься при повній 
вакцинації 100% працівників освіт-
нього закладу.

Нагадаємо, з 23 вересня в усіх 
регіонах України запроваджено 
«жовтий» рівень карантинних об-
межень. Для вакцинованих гро-
мадян та колективів передбачені 
значні послаблення карантину, при 
наявності внутрішніх COVID-серти-
фікатів.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Багатоповерхівку на 10 по-
верхів і 146 квартир — друга 
черга ЖК «Уюткіно» на вулиці 
Йови, 1 у Борисполі будівель-
ної компанії ПрАТ «Укренерго-
буд» — ввели в експлуатацію 
через 13 років після початку бу-
дівництва. Але і через рік після 
цього у будинку зимувати не-
можливо.

Будівництво багатоповерхів-
ки на вулиці Віктора Йови, 1 ста-
ло справжнім випробуванням для 
її інвесторів. Розтягнулося воно на 
13 років. Будинок ввели в експлу-
атацію у листопаді 2020 року. Але 
напередодні цьогорічного опалю-
вального сезону мешканці б’ють 
на сполох: будинок, який має обі-
гріватися від дахової котельні, до 
цього часу без газу. Їхнє спілкуван-
ня із забудовником, головою прав-
ління ПрАТ «Укренергобуд» Сергієм 
Білокуровим, залишається на рів-
ні отриманих обіцянок, які керів-
ництво компанії виконувати не по-
спішає. Більшість квартир у багато-
поверхівці продані. Частина людей 
заселилася, багато родин із мали-
ми дітьми. Їм просто більше немає 
де жити. А котельня до газу не під-
ключена. 

Ще однією болючою проблемою 
стало електропостачання. Незва-
жаючи на те, що на масиві є тран-
сформаторна підстанція, яка зво-
дилася з урахуванням потреб, у то-
му числі, цієї багатоповерхівки, до 
цього часу будинок отримує елек-
троенергію за тимчасовою схемою. 
У результаті мешканці не можуть 
заключити договори на електро-
постачання і вимушені платити за 
цінами для промисловості — біль-
ше 4 грн за кіловат замість 1 грн 68 
коп. І це далеко не повний перелік 
недоробок і проблем, які забудов-
ник вирішувати не поспішає. Про-
сто вони є найбільш критичними. 

Своїми бідами мешканці багато-

поверхівки поділилися із журналіс-
том «Вістей», коли звернулися до 
газети по допомогу. Одночасно де-
легація від будинку записалася на 
прийом до Бориспільського місь-
кого голови Володимира Борисен-
ка, щоб звернути увагу на свою 
проблему. 

На жаль, законодавство обмежує 
можливості контролю керівництва 
міста за приватним забудовником. 
Але очільник Борисполя запев-
нив: «Виходитимемо на забудов-
ника, щоб зобов’язати його вико-
нати свої обов’язки, насамперед по 
електриці і по газу. Людей обража-
ти не дозволимо, будемо відстою-
вати їх інтереси». 

«УЮТКІНО» ЗАТИШКУ НЕ ГАРАНТУЄ
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МІСТО

ФК «МАЕСТРО» НА ДЕНЬ БОРИСПОЛЯ: 
БЛАГОДІЙНІСТЬ, СПОРТ І МУЗИКА

 � «Ми граємо більше, ніж «Динамо»! — так охарактеризували своє спортивне життя 
представники футбольного клубу «Маестро» на прес-конференції перед товариським 
футбольним матчем, який був частиною програми святкування Дня Борисполя. Але 
команда «Маестро» привезла на свято не тільки футбол.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Задля щасливих 
посмішок

Візит до нашого міста учасників 
ФК «Маестро» розпочався із благо-
дійної частини. У одному з міських 
кафе гості поспілкувалися з діть-
ми з обмеженими можливостями. 
Про цю зустріч детальніше розпо-
віла «Вістям» директор установи 
«Наш дім» Лариса Пархоменко. Во-
на повідомила, що у зустрічі бра-
ли участь вихованці «Нашого дому» 
та громадської організації «Добро-
дій». Була піца, солодкі смаколики 
та напої, а ще — щире спілкуван-
ня, танці, спільне виконання відо-
мих пісень та подарунки на згадку. 

Хобі, яке об’єднало
Під час прес-конференції перед 

футбольним матчем, у якій брали 
участь Андрій Джеджула, Олек-
сандр Кривошапко, Вадим Олійник 
від ФК «Маестро» та Бориспілський 
міський голова Володимир Бори-
сенко і його заступник Віталій Гор-
кун, представникам ЗМІ повідоми-
ли, що під час візитів до різних міст 
завжди присутня благодійна ча-
стина. Також обов’язковим є фут-
больний матч зі збірною населено-
го пункту, до якого завітали в гості, 
а на завершення — святковий кон-
церт. Такий формат ФК «Маестро» 
практикується уже багато років.

У Клубі навколо футболу об’єд-
налися актори, співаки, теле- та ра-
діоведучі, діджеї, музичні продю-
сери, концертні директори, пред-
ставники української естради, кіно, 
телебачення і бізнесу. Протягом ос-
таннього місяця було шість виїздів, 
зокрема, у Житомирську область, 
на святкування Дня Бучі на Київщи-
ні. Попереду — виїзд у Сумську об-
ласть, а на початку жовтня плану-
ється поїздка у Швейцарію. 

Продюсером ФК «Маестро» є за-
служений діяч культури України 
Владислав Сотник. З футбольною 
кар’єрою пов’язаний тільки про-
фесійний тренер, зірка футболу 
Едуард Цехмейструк. Він граючий 
тренер, але у команді немає грав-
ців, які сьогодні заробляють кошти, 
граючи у футбол професійно. 

Представляючи Бориспільську 
збірну, міський голова Борисполя 
Володимир Борисенко зазначив, що 
у команді є комунальники, енерге-
тики, фінансисти, економісти, осві-
тяни. Також для підсилення бори-
спільської команди «Маестро» дав 
свого гравця — Валентина Касья-
на, що зіграв більше 50 ролей у кіно. 
Бориспіль напередодні матчу встиг 
провести всього два тренування, то-
му не дивно, що футбол завершив-
ся з рахунком 2:5 на користь гостей.

Музика під веселкою
Урочистій частині передував ви-

ступ Олега Кензова. В репертуарі 
у артиста було дуже багато росій-

ськомовних пісень, що не завади-
ло йому зірвати овації глядачів. На 
святковій сцені були вручені наго-
роди кращим представникам Бори-
спільської громади. 

На початку концертної програми 
ФК «Маестро» над Борисполем сій-
нув короткий дощ. Глядачі перече-
кали його під навісами, парасолями 
та кронами дерев. Але дуже швид-
ко небо прояснилося і над містом 
піднялася веселка. 

Команда «Маестро» дуже різно-
планова, об’єднує багато артистів. 
Тому і концертна програма була 
різноманітною, радувала великою 
кількістю пісень. Для бориспільців 
співали Олег Собчук (Скай), Денис 
Мусаєв (фіналіст українського Єв-
робачення), Тревел Шоу «Куми на 
колесах», Double life Вова та Міша 
Дюбель (фіналісти «Україна має та-
лант»), Олександр Павлік, Ігор Воє-
вудський, дитяча група Open Kids, 
дует НеРодичі, резиденти шоу Ма-
маХохотала Ігор та Льоша Реви, 
Ігор Гороходський, Вадим Олій-
ник, Олександр Кривошапко, Яр-
мак (Саша).

Гості про Бориспіль
На запитання, з чим у гостей із 

«Маестро» асоціюється Бориспіль, 
окрім аеропорту, перша відповідь 
була: «Світлофори». Також згадали 
команду «Борисфен» і оцінили, що 
місто постійно оновлюється та бла-
гоустроюється.   

СТАЛО ВІДОМО, ДЕ САМЕ НА 
БОРИСПІЛЬЩИНІ ПОБУДУЮТЬ 
СОРТУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР УКРПОШТИ

Ілона НЕГОДА

Нещодавно щотижневик «Ві-
сті» опублікував на сторінках 
видання інформацію про намі-
ри АТ «Укрпошта» побудувати су-
часний логістично-сортувальний 
центр на землях Бориспільщини.  

Точна адреса майбутнього будів-
ництва не вказувалася. На запитан-
ня кореспондента «Вістей» керів-
ники Бориспільської та прилеглих 
до неї територіальних громад, як 
один, зазначали, що не мають та-
кої інформації та не чули про бу-

дівництво сортувального центру на 
території їхніх ОТГ, і це при тому, що 
ділянка під будівництво площею 9,2 
га вже виділена.

Інтригу розкрило керівництво АТ 
«Укрпошта», куди «Вісті» звернули-
ся з відповідним запитом. Згідно з 
отриманою інформацією, логістич-
но-сортувальний центр побудують 
на землях Пристоличної ОТГ, у селі 
Чубинське Бориспільського райо-
ну. Відповідно до наданого Укрпош-
тою кадастрового номеру, ділянка 
перебуває в приватній власності.

ПІДГОТОВКА ДО ЗИМИ НА 
ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ
Ірина КОСТЕНКО

Директор КПТМ «Бориспільте-
пломережа» Маріанна Желєзко 
на плановій нараді у Бориспіль-
ського міського голови 20 верес-
ня повідомила про хід підготовки 
міста до зимового періоду. 

• Наближається до завершення 
виконання робіт по заміні аварій-
них ділянок теплових мереж. 

• Розпочалися заплановані ро-
боти по капітальному ремон-
ту двох ділянок теплотрас. Пер-
ша — від котельні на вул. Нова ІІ 
до будинку, у якому розташована 
пожежна частина. На цій ділян-
ці теплотраса вже розрита. Вико-
нується демонтаж труб. Біля до-
роги проводитиметься шурфу-
вання, перевірятиметься, у яко-
му стані футляр під проїжджою 
частиною. Можливо, пощастить 
і не буде необхідності перекопу-
вати вулицю. Планується завезен-
ня нових труб. В найближчий час 
розпочнуться роботи на другій 
ділянці капітального ремонту, де 
передбачене закільцювання двох 
котелень, що на вул. Нижній Вал і 
на вул. Шептицького. 

• Вийшли на фінішну пряму ро-
боти, які на початку літа не пла-
нувалися — заміна мереж до 
дитсадка «Казка». Першу части-
ну теплотраси, пропускну здат-
ність якої збільшували, перекла-

дено. На сьогодні вже виконаний 
демонтаж труби на другій ділян-
ці трубопроводу, тож до почат-
ку опалювального сезону робо-
ти там буде завершено. 

• Фінішували роботи по рекон-
струкції трубопроводу на ділянці 
вул. Бежівка — вул. Франка. Си-
стему заповнено теплоносієм, 
проведено гідравлічні випро-
бування. Закінчуються роботи з 
благоустрою.

У залі було озвучено пробле-
му обслуговування індивіду-
альних теплових пунктів (ІТП), 
які встановлено у багатьох Бо-
риспільських багатоповерхів-
ках. Вони ніде не знаходяться 
на балансі. У Борисполі немає 
людини, яка мала б їх підклю-
чати, проводити регулювання. 
Минулої осені, на початку попе-
реднього опалювального сезо-
ну, йшлося про те, що необхід-
но, щоб був спеціаліст, який від-
повідатиме за обслуговування 
ІТП. До вирішення цієї проблеми 
закликали долучитися усі відпо-
відальні служби. 

P.S. За словами Маріанни 
Желєзко, підготовлено докумен-
ти для затвердження нового та-
рифу на теплову енергію. Рішен-
ня про тарифи готують до роз-
гляду на засіданні виконавчого 
комітету. 

ПІСЛЯ ХЛОРУВАННЯ 
БОРИСПІЛЬВОДОКАНАЛ ГОТОВИЙ ДО ЗИМИ
Ірина ГОЛУБ

На плановій нараді у Бориспіль-
ського міського голови 20 вересня 
директор КП ВКГ «Бориспільводо-
канал» Олександр Гануш повідомив, 
що під час чистки і промивання во-
допровідних мереж, яка відбувала-
ся минулого тижня, вдалося викона-
ти багато супутніх робіт. 

Він висловив подяку патрульній 
поліції за сприяння цим роботам. 
«Були такі ділянки, де без допомо-
ги поліції неможливо було викону-
вати роботи, — зазначає керівник. 

— Ставили попереджувальні зна-
ки, огороджувальні парканчики — 
знаки ігнорують, відкидають, лама-
ють, не дають виконувати роботи. 

Завдяки присутності екіпажу по-
ліції ситуація кардинально зміни-
лася. Зокрема, якби не їхня допо-
мога, то біля побуткомбінату у цен-
трі міста на вул. Київський Шлях ми 
б нічого не змогли зробити. Там по-
трібно було поміняти три засувки. 
Щоб виконати такі роботи в інший 
час, довелося б відключити від во-
ди мало не півміста. Провели дуже 

велику роботу, вимили водозабірні 
станції та водопровідні мережі по 
всьому місту. Поміняли 14 засувок, 
три пожежних гідранти, які стоять 
на прямоточній мережі. Це сьогод-
ні є вимога, щоб пожежні гідранти 
ставили на засувках в обхід осно-
вної мережі. А колись вони вста-
новлювалися прямо на трубопро-
воді, і для заміни необхідно було 
відключати дуже великі ділянки 
водопроводу. Тепер протягом на-
ступної зими вода залишатиметь-
ся якісною».

• Ремонтні роботи на теплотрасі від котельні на вул. Нова ІІ.
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АКТУАЛЬНО

 � ДОПОМАГАЄМО ІНФОРМАЦІЙНО

ПОНЧИК ШУКАЄ ДІМ
Кошеняті 1,5 місяці, його знайшли на одній із вулиць 

Борисполя голодним та знесиленим. Зараз рудий котик 
пончик тимчасово перебуває на території підприємства, 
набирається сил та шукає нову родину. 

Телефон для довідок 095 371 35 66

ДАБІ ЛІКВІДОВАНО. ЯК ОТРИМАТИ ПРАВО НА ВИКОНАННЯ 
БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ НА ТЕРИТОРІЇ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ОТГ?

 � Начальник відділу Державного архітектурно-
будівельного контролю Бориспільської міської ради 
Валентина Болдус розповіла «Вістям» про зміни 
в отриманні дозвільних документів та прийнятті в 
експлуатацію об'єктів на будівництво на території 
Бориспільської ОТГ. 

Тетяна ЦІЛИК, фото автора

«В рамках реформи у сфері мі-
стобудування, яка триває в Украї-
ні, 15 вересня Кабміном ухвалене 
рішення про початок функціону-
вання Державної інспекції місто-
будування та архітектури України 
та остаточну ліквідацію державної 
архітектурно-будівельної інспек-
ції України (ДАБІ). В її складі також 
працював Департамент державної 
архітектурно-будівельної інспекції 
у Київській області, до якого люди, 
які хочуть розпочати виконання бу-
дівельних робіт на території Бори-
спільської ОТГ (крім Борисполя), 
надсилали повідомлення про по-
чаток виконання будівельних ро-
біт або подавали декларацію про 
готовність до експлуатації об’єктів. 

Після ліквідації Департамент дер-
жавно-архітектурної інспекції у Ки-
ївській області вже не приймає до-
кументів, адже організація знахо-
диться в стані ліквідації. І на сьо-
годнішній день люди, які хочуть 
розпочати виконання будівель-
них робіт на території Бориспіль-
ської ОТГ (крім Борисполя), повин-
ні подавати документи про поча-
ток виконання будівельних робіт 
до центрального органу — Держа-
ної інспекції архітектури та містобу-
дування України, який знаходить-
ся у Києві за адресою: бульвар Ле-
сі Українки, 26. Хочу зазначити, що 
документи подаються через портал 
«Дія». Тобто ні через електронну 
пошту, ні через пошту документи 
не приймаються — їх можна пода-

ти лише через електронний кабінет 
«Дія». А от мешканцям міста Бори-
споля з цього питання слід зверта-
тися до відділу Державного архі-
тектурно-будівельного контролю 
Бориспільської міської ради (що-
до об'єктів, які будуються на підста-
ві будівельного паспорту або на-
лежать до класу наслідків (відпові-
дальності) СС1 та СС2). 

Відповідно до розпорядження Ка-
бміну, створені територіальні орга-
ни на території України (23 органи), 
але на даний час не створено управ-
ління у Київській області і місті Киє-
ві. Через це, відповідно до Положен-
ня, яке затверджено Постановою 
КМУ, центральний орган здійснює 
повноваження безпосередньо, а не 
через свій територіальний підроз-

діл. Подання звернень щодо прове-
дення заходів із державного архі-
тектурного будівельного контролю 
(тобто перевірок) на території Бо-
риспільської ОТГ (крім м. Бориспіль) 
щодо порушення державних буді-
вельних норм, стандартів і правил 
здійснюється саме до нового цен-
трального органу», — зазначила Ва-
лентина Болдус. 

БЕЗОПЛАТНА СТОМАТОЛОГІЯ — ДЛЯ 
КОГО, КОЛИ ТА НА ЯКУ СУМУ

У Борисполі надаватимуть бе-
зоплатні стоматологічні послуги. 
Таку інформацію оприлюднило 
КНП «Бориспільський стомато-
логічний центр». 

Щоб з’ясувати подробиці, «Ві-
сті» ознайомилися з Положенням 
про надання безоплатної стома-
тологічної допомоги жителям Бо-
риспільської міської територіаль-
ної громади КНП «Бориспільський 
стоматологічний центр», затвер-
дженим виконавчим комітетом 
Бориспільської міської ради. 

Дітям, пенсіонерам та 
особам із інвалідністю — 
за попереднім записом 
та два рази на тиждень

Безоплатні послуги будуть нада-
ватися для окремих категорій насе-
лення: дітям до 16 років, пенсіоне-
рам за віком та людям з обмежени-
ми можливостями 1 та 2 категорій 
інвалідності, що зареєстровані на 
території Борисполя. 

Послуги надаватимуться лише за 
попереднім записом та лише меш-
канцям міста. Жителі району обслу-
говуються на платній основі. При-
йом на безкоштовне лікування бу-
де здійснюватися два дні на тиж-
день: у вівторок з 9 до 11 години та 
у четвер з 15 по 17 годину.  Послуги 
надаватимуться з 1 жовтня. 

Безоплатні послуги — 
на суму, не вищу 25% 
мінімальної зарплати

З переліком послуг, які надавати-
муться безоплатно, та переліком ма-
теріалів, що можуть використовува-
тися для надання безоплатної допо-
моги, можна ознайомитися у КНП 
«Бориспільський стоматологічний 
центр» (вул. Київський Шлях, 24). 

У Положенні говориться, що вар-
тість наданих безоплатних послуг 
одному пацієнту не може переви-
щувати 25 відсотків однієї мінімаль-
ної заробітної плати (у розрахунку 
на місяць), встановленої на 1 січня 

звітного податкового року. Зараз 
мінімальна заробітна плата в Укра-
їні становить 6000 гривень, у грудні 
вона збільшиться до 6500 гривень. 
Відповідно, з 1 жовтня пацієнт змо-
же отримати послуги на суму 1500 
грн, з 1 грудня — 1625 грн. У доку-
менті не уточнено, для якого періо-
ду часу діє обмеження: одного візи-
ту, місяця чи року. 

Якщо під час діагностики ви-
явиться, що пацієнт потребує на-
дання додаткових послуг, лікар має 
проінформувати пацієнта про таку 
ситуацію, та у випадку його згоди 
надати додаткові послуги у загаль-
ному порядку (на платній основі). 
У випадку виявлення невідкладних 
та небезпечних для життя станів, 
лікар, в тому числі із залученням 
інших спеціалістів, безкоштовно 
здійснює всі необхідні медичні ма-
ніпуляції, пов’язані із таким станом, 
або невідкладно здійснює направ-
лення до профільних медичних за-
кладів аж до виклику бригади екс-
треної медичної допомоги для 
транспортування такого пацієнта 
з метою порятунку життя.
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ПОЛІТИКА

 � 18 вересня, на День міста, відбулося відкриття офісу 
Київської обласної організації політичної партії «Слуга 
народу» у Борисполі за адресою: Київський Шлях, 69а.

На урочистому відкритті пер-
шим виступив депутат міської 
ради, голова фракції «Слуга на-
роду», Ігор Шалімов:

«Хочу всіх привітати з Днем міста. 
Рік тому пройшли вибори, і я дякую 
громаді за високу довіру. 

Ми — це не тільки Бориспіль-
ська ОТГ, а й 98-й виборчий округ. 
Це і Пристолична громада, і Гірська 
громада, і Переяславська, і Яготин-
ська та інші. 

Для того, щоб виборці змогли до-
стукатися до політиків, ми сьогодні 
відкриваємо офіс 98-го виборчого 
округу політичної партії «Слуга на-
роду» в Київській області. 

У нас є програма, яка розписана 
на 5 років. Згідно з нею ми ініціюємо 
наш рух та ініціативи в міській раді, 
щоб втілити в життя ті завдання, ви-
рішення яких на сьогодні понад усе 
потрібне для нашої громади.  

По-перше, це екологія. Ми ініці-
ювали проект рекреаційної зони 
Княжицького озера. Всі ми пам’я-
таємо, як там було п’ять років тому. 
Тоді було вже перше рішення на пе-
редачу озера та прилеглої до ньо-
го території комусь в оренду. Але 
ми з громадою разом відвоювали 
озеро. Наразі розпочали там пер-
ші кроки з благоустрою. Ми зроби-
ли проект, пройшли експертизу на 
15 млн грн — в рамках президент-
ської програми там будуть розмі-
щуватися тренажери, побудована 
велодоріжка, буде цивілізований 
пляж, туалети, роздягальні, бігова 
доріжка та зона барбекю.  

По-друге, це здоров’я. Наразі ми 
разом із міською владою, з міськра-
дою, міським головою, за підтрим-
ки депутатів обласної ради, облас-
ного голови та народних депута-
тів Верховної Ради ініціюємо бу-
дівництво лікувального корпусу в 
місті Борисполі. Він матиме поло-
говий будинок та терапевтичне від-
ділення.

По-третє, це транспорт. Це дуже 
нагальна проблема. Ми бачимо, що 
є проблеми з маршрутками, підви-
щують тарифи. Ми підтримали про-
ект рішення про зниження тарифів, 
і один із наших пріоритетів — ство-
рення в нашій громаді комуналь-
ного підприємства громадського 
транспорту. На нашу думку, відсут-
ність конкуренції призводить до 
маніпуляцій та монопольних до-
мовленостей між перевізниками. 
А місто не має бути заручником та-

кого стану. Тому громада повинна 
мати альтернативу — власний ко-
мунальний транспорт». 

Далі на відкритті свою думку 
висловив очільник Київської об-
ласної організації партії «Слуга 
народу» Андрій Мотовиловець: 

«Сьогодні ми відкриваємо офіс 
для того, щоб у нас був зв'язок із 
громадою. Для мене важливо при-
ймати рішення, орієнтуючись на 
громаду. Коли ми проводимо де-
централізацію, ми хочемо побачити 
податки, які залишилися у громаді, 
ми хочемо бачити роботу будівель-
ників, які покращують життя наших 
міст та сіл. Ми хочемо говорити не 
про політику, а про зміни. Хочемо 
бачити спроможну громаду. 

Ми завжди будемо підтримува-
ти важливі для громади проекти 
для того, щоб зміни відбувалисся 
не тільки на словах, а щоб їх бу-
ло помітно. Ми будемо докладати 
всіх зусиль, щоб за п’ять років від-
булися кардинальні зміни з покра-
щення життя народу. Будемо пра-
цювати краще, щоб життя ставало 
кращим».

Присутнім на заході був і Бори-
спільський міський голова Воло-
димир Борисенко, який привітав 
усіх присутніх:

«Я хочу привітати всіх із Днем мі-
ста. Дуже символічно, що партій-
ний осередок відкривається саме в 
цей день. Політика увійшла в наше 
життя як невід’ємна його частина. Я 
ділю її на дві частини: геополітика 
(тобто Верховна Рада, Президент, 
Кабінет Міністрів, Обласна Рада) та 
місцева політика. Коли представни-
ки «Слуги народу» йшли до міської 
ради, ще тоді вони сказали: «Давай-
те займатися роботою, а не політи-
кою». І ми в Борисполі займаємося 
саме роботою і плідно співпрацю-
ємо з усіма політичними силами. Я 
як міський голова у своїй інавгура-
ційній промові сказав, що знімаю 

всі політичні прапори і що я є місь-
ким головою всіх політичних сил 
та всіх громадян нашого міста, і так 
залишиться надалі. Я вас щиро ві-
таю, що в місті є осередок. Ті люди, 
які віддали свої вподобання партії 
«Слуга народу», тепер можуть при-
ходити в цей затишний офіс і отри-
мувати консультації, задавати пи-
тання і отримувати відповіді. Щи-
ро вдячний, що запросили на від-
криття партійного осередку. Вітаю».

Свої побажання висловив за-
ступник голови депутатської 
фракції політичної партії «Слуга 
народу», заступник голови Ко-
мітету Верховної Ради України з 
питань регламенту, депутатської 
етики та організації роботи Вер-
ховної Ради України, народний 
депутат Артем Культенко: 

«Я багато чув від своїх колег, які 
плани на майбутнє стоять перед 
нами. В День міста я б хотів, щоб 
кожен із вас задумався, як прине-
сти хоч якесь маленьке добро в мі-
сто. Наприклад, пофарбувати лав-
ки, побілити дерева біля будинків, 
де проживаєте. Все це створює по-
зитив та теплу атмосферу в місті. Я 

хочу привітати вас із міцною коман-
дою, яка є опорою. У всьому, що за-
лежить від нас як депутатів Верхов-
ної Ради, ми завжди допоможемо, 
сприяючи розвитку Бориспільської 
ОТГ. Успіхів нашій великій команді».

Про бачення роботи офісу пар-
тійного осередку розмірковував 
і заступник голови комітету, го-
лова підкомітету цифрової та 
смарт-інфраструктури, електро-
нних комунікацій, кібербезпеки 
та кіберзахисту Комітету Верхов-
ної Ради України з питань цифро-
вої трансформації, народний де-
путат Олександр Федієнко:

«Вже близько півроку я вивчаю 
проблеми 98-го округу, зокрема, 
і міста Борисполя. Не хочу зараз 
розповідати про політику та да-
вати обіцянки. Я хочу, щоб ви бу-
ли критиками не за політичні впо-
добання, а за ті справи, які ми не 
зробили.

Ми відкриваємо цей офіс та пра-
цюємо разом із командою. На всіх 
наших зустрічах громада вже має 
змогу спостерігати, що ми не по-
одинці працюємо, а всією коман-
дою: депутати міської ради, облас-

ної ради та народні депутати. Ми 
працюємо на благо всієї громади 
98-го округу. І ми повинні розбудо-
вувати й місто Бориспіль, щоб воно 
ставало ще більш комфортним та 
придатним для сучасного життя». 

На завершення зустрічі ви-
ступив секретар Бориспільської 
міської ради Владислав Байчас:

«Хочу привітати всіх із Днем мі-
ста. Ми йшли на вибори, багато 
обіцяли. Можливо, поки що деко-
му недостатньо видно, що ми ро-
бимо, адже на все потрібен час. 
Наразі йде багато підготовчої ро-
боти. І в наступному році ви вже 
зможете побачити, що саме зро-
блено. Те, що ми обіцяли, ми все 
виконаємо. А ви нас підтримуєте, 
і ми вам за це вдячні. Ви можете 
приходити сюди в офіс в будь-який 
час, задавати запитання, і вам да-
дуть відповіді». 

Наостанок команда партії 
«Слуга народу» наголосила, що 
найближчим часом з’явиться 
план зустрічей депутатів пар-
тійного осередку з мешканцями 
щодо вирішення всіх нагальних 
потреб громади.

Тетяна ЦІЛИК, фото автора

ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» 
ВІДКРИЛА СВІЙ ОФІС У БОРИСПОЛІ
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БЛАГОУСТРІЙ

Вивезення ТПВ із 
приватного сектору: 
підписати договори 
зобов’язали всіх

Відтепер укладення договорів 
на вивезення сміття для мешкан-
ців приватного сектору є обов’яз-
ковим. Нагадаємо, на сьогодні до-
говорами охоплено близько 50% 
дворів приватного сектору. Ще 50% 
будуть зобов’язані звернутися до 
ВУКГ для укладення договору або 
готуватися до адміністративної від-
повідальності та штрафу. 

Крім того, відповідно до доку-
менту, обов’язковим є облаштуван-
ня компостних ям біля приватних 
будинків: їх власники «зобов’язані 
складувати побутові відходи, опа-
ле листя, органічні рештки тощо в 
господарствах індивідуальної за-
будови на території присадибної 
ділянки у компостних ямах або ку-
пах для подальшого використання 
їх як органічного добрива». Забо-
роняється випалювання сухої при-
родної рослинності та органічних 
решток.

Вводить документ і норми щодо 
облаштування туалетів у дворах 
приватних будинків. Так, відстань 
до туалету має складати не мен-
ше 30 м від джерел питної води, не 
менше 15 м від будинку, не менше 
6 метрів від дороги та не менше 3 
метрів від межі земельної ділянки.

 

Збір листя: 
не все і не скрізь

Нещодавно ВУКГ презентувало 
нове обладнання для прибирання 
опалого листя. Презентацію вла-
штували на ґрунті, покритому ку-

пою рослин. Прилад всмоктував 
усе: опале листя, залишки сухої 
рослинності, комах під нею та су-
хий пил. 

Тепер працівникам ВУКГ дове-
деться вивчити нові правила бла-
гоустрою, в яких говориться: «Збір 
листя на території парків, рекреа-
ційних зон, зон зелених насаджень, 
скверів здійснюється тільки на го-
ловних алеях, доріжках, майданчи-
ках для відпочинку, партерних га-
зонах, галявинах, квітниках. Збира-
ти листя з-під угруповань дерев та 
чагарників у парках, скверах,  зеле-
них зонах забороняється, оскільки 
це призводить до винесення орга-
нічних добрив, зменшення ізоляці-
йного шару для ґрунту».

Тому, якщо ви побачите кому-
нальників, що вигрібають з-під де-
рев усю рослинність, аж до голої 
землі, сміливо телефонуйте до від-
ділу з контролю за благоустроєм, 
адже це порушення правил, що тяг-
не за собою адміністративну відпо-
відальність. 

Озеленення територій 
— лише аборигенними 
(місцевими) видами 
рослин

Затверджені правила бла-
гоустрою забороняють використо-
вувати в озелененні територій насе-
лених пунктів інвазійні (чужорідні) 
види рослин. Для озеленення тери-
торій населених пунктів використо-
вуються види рослин аборигенної 
флори та їх декоративні форми.

Нагадаємо, інвазійними назива-
ють рослини, що були завезені (ці-
леспрямовано чи випадково) на 
нову територію, де до цього ніко-
ли не росли. З часом деякі з цих ви-
дів настільки добре адаптуються до 
нових умов, що активно розмножу-

ються та починають захоплювати 
нові території та витісняти тради-
ційні для місцевості види рослин. 
Внаслідок цього в далекій перспек-
тиві аборигенна флора може бути 
втрачена назавжди. 

Серед інвазійних видів рослин в 
Україні є американський клен, чер-
воний дуб, чорний горіх, робінія, 
катальпа, павловнія, сумах та бага-
то інших рослин. Деякі з цих рос-
лин уже висаджені на вулицях мі-
ста або на території Книшового ме-
моріально-паркового комплексу.

В той же час фахівці з озеленен-
ня вважають, що у містах прижива-
ються найкраще аборигенні види, 
які росли на місцевості історично і 
природньо, і саме їм потрібно від-
давати перевагу, проводячи озеле-
нення міських територій. Для Ки-
ївщини це клен, липа, ялина, дуб, 
граб, ясен, тополя. 

Чи порушуватиме міська влада 
в особі ВУКГ правила благоустрою, 
висаджуючи в місті нетипові для 
місцевості види рослин та нехту-
ючи традиційними видами — по-
каже час. 

Без дерев вздовж 
вулиць?

Правила благоустрою Бориспіль-
ської громади поповнились ціка-
вим пунктом, що регулює висоту 
дерев, що знаходяться під повітря-
ними електролініями. 

В документі зазначено: «З метою 
дотримання правил безпеки у ме-

жах охоронних зон повітряних лі-
ній заборонено саджати дерева, 
крім кущів та саджанців, з висотою 
перспективного росту понад 2 ме-
три. Власники земельних ділянок, 
на яких розташовані зелені наса-
дження, повинні утримувати їх в та-
кому стані, щоб гілки знаходилися 
на відстані не менш як два метри 
від крайніх проводів повітряних лі-
ній напругою 0.4 кВ і не менш як 10 
метрів від проводів повітряних лі-
ній напругою 6-10 кВ».

На перший погляд, обмеження 
висоти дерев не виглядає підозрі-
лим, але чи багато можна знайти 
дерев, що ростуть не вище 2-х ме-
трів? Навіть кущ бузку чи калини 
може сягати вище, що вже казати 
про традиційні горіхи, клени чи ли-
пи або вишні, які бориспільці рані-
ше полюбляли висаджувати вздовж 
дороги, щоб на подвір’я потрапля-
ло менше вихлопних газів, пилу, а 
літом не дошкуляла спека. Врахову-
ючи те, що повітряні лінії тягнуться 
вздовж усіх доріг та вулиць міста, у 
перспективі Бориспіль має всі шан-
си залишитися без зелені. 

Туалети — обов’язкові 
на кінцевих зупинках 
громадського 
транспорту

Бориспільці неодноразово на-
рікали на сморід на кінцевій зу-
пинці автобусів біля міського пар-

ку. Причина банальна — відсут-
ність убиралень інколи змушує 
водіїв та пасажирів справляти 
природні потреби за деревами 
неподалік. Є надія, що тепер про-
блему буде вирішено. Нові пра-
вила благоустрою містять відпо-
відні вимоги. 

«У випадку відсутності громад-
ських туалетів та контейнерів для 
збору сміття на кінцевих зупинках 
маршрутного транспорту особи, 
що здійснюють пасажирські пере-
везення, зобов’язані протягом 1 мі-
сяця з моменту початку перевезень 
встановити біотуалети і контейне-
ри та здійснювати їх обслуговуван-
ня протягом всього терміну дії до-
говору перевезень. Зазначена умо-
ва є істотною при укладанні дого-
ворів перевезення. Невиконання 
зазначеної умови є підставою для 
застосування оперативно-госпо-
дарських санкцій до перевізника 
згідно з господарським Кодексом 
України у вигляді односторонньої 
відмови від виконання зобов’язань 
по договору та відмови від вста-
новлення на майбутнє господар-
ських відносин із зазначеним пе-
ревізником», — говориться в до-
кументі.

Урни для сміття 
на територіях 
громадського 
використання: за 
нормативами та без 
виключень

Офіційний Бориспіль встано-
вив нормативи щодо кількості 
урн для сміття на територіях пар-
ків, рекреаційних зон, скверів і 
розташованих на їхніх територіях 
майданчиків для дозвілля. Їх вста-
новлюють з розрахунку одна урна 
на 800 м кв. площі. На головних 
алеях парку відстань між урнами 
повинна бути не більше ніж 40 м. 
Біля кожної тимчасової споруди 
торговельного, побутового, соці-
ально-культурного чи іншого при-
значення для здійснення підпри-
ємницької діяльності встановлю-
ють урну для сміття місткістю не 
менше ніж 0,01 куб. м.

• Забороняють використовувати в озелененні 
територій населених пунктів інвазійні (чужорідні) 
види рослин. .

• Такі вишневі дерева вже поза законом?

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ — ЩО НОВОГО
 � На сесії міської ради 14 вересня депутати затвердили 

нові правила благоустрою Бориспільської громади. 
Документ займає 50 аркушів формату А-4 та містить 
вимоги, права і обов’язки містян, підприємств та 
організацій різної форми власності (в тому числі 
комунальної) у сфері благоустрою територій населених 
пунктів громади: вулиць, тротуарів, парків та скверів, 
земельних ділянок, прибудинкових територій, рекреаційних 
об’єктів, кладовищ, громадських туалетів тощо. До уваги 
читачів «Вістей» — найцікавіші, на думку редакції, моменти 
документу. 
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Догляд за садовими (парковими) 
урнами включає: видалення сміт-
тя, прибирання бруду, миття, фар-
бування. Кратність догляду визна-
чається залежно від інтенсивності 
експлуатації.

Таким чином, і Книшовий ме-
моріально-парковий комплекс, і 
Олесницьке озеро мають містити 
достатню кількість урн для сміття, 
що регулярно прибираються. 

Достатня кількість урн має бути 
встановлена і в інших місцях гро-
мадського користування.

Так, для запобігання забруд-
нення випадковим сміттям ву-
лиць, площ та інших об’єктів бла-
гоустрою, зобов’язання по встанов-
ленню та утриманню урн поклада-
ється на:

1) підприємства, установи, орга-
нізації, незалежно від форм влас-
ності, приватних підприємців, що 
утримують будинки, споруди, або 
інших осіб згідно з укладеними до-
говорами. Урни встановлюються бі-
ля входу в будинки, споруди;

2) підприємства, організації, 
ФОП (фізичних осіб-підприємців), 
що здійснюють торгівлю та побу-
тове обслуговування, — біля вхо-
ду в торгівельні зали, магазини, са-
лони, інші приміщення з території 
загального користування, а також 
біля палаток, ларьків, павільйонів, 
інших виносних/вуличних об’єктів 
торгівлі та послуг;

3) підприємства і організації, які 
є балансоутримувачами парків, ре-
креаційних зон, зон зелених наса-
джень, скверів та майданчиків для 
дозвілля та відпочинку — на тери-
торії вказаних об’єктів з інтервалом 
не більше 40 м;

4) транспортні та інші підприєм-
ства — відповідно до вимог правил.

Особи, на яких покладено 
обов’язок по встановленню урн, 
зобов’язані утримувати їх у справ-
ному й охайному стані, очищати 
від сміття в міру їх наповнення, але 
не менше ніж один раз на добу, у 
разі стійкого забруднення — про-
мивати.

Миття сміттєзбірників (крім урн), 
тари для побутових відходів здійс-
нювати не рідше двох разів у 10 
днів. Дезинфікувати сміттєзбірни-
ки (крім урн) та місця їх розташу-
вання необхідно у радіусі 1,5 м.

Заборони для 
«червоних ліній»

У межах «червоних ліній» місь-
ких вулиць і доріг забороняється:

— розміщувати гаражі, голубни-
ки та інші споруди й об'єкти, крім 
об’єктів, визначених відповідними 
державними будівельними нор-
мами і правилами (крім визначе-
них містобудівною документацією, 
графічною частиною Правил смітт-
єзбірників біля об’єктів дорожньо-
го сервісу, або для загального ко-
ристування);

— розміщувати контейнери та 
іншу тару для твердих побутових і 
харчових відходів;

— смітити, псувати дорожнє по-
криття, обладнання, зелені наса-
дження;

— спалювати сміття, опале листя 
та інші відходи, складати їх для три-
валого зберігання;

— скидати промислові, меліора-
тивні і каналізаційні води в систему 
дорожнього зливостоку;

— встановлювати намети та 
влаштовувати місця для відпочин-
ку без відповідного дозволу;

— випасати худобу та свійську 
птицю;

— виконувати будь-які роботи 
без одержання на те дозволу у влас-
ника дорожнього об'єкта або упов-
новаженого ним органу та пого-
дження з Державною службою без-
пеки дорожнього руху МВС України.

Нагадаємо, «червоні лінії» у Бо-
рисполі були затверджені на сесії 
міської ради та прив’язані до Ге-
нерального плану від 2007 року. 
За словами колишнього головно-
го архітектора міста Яніни Скри-
пачук (інтерв’ю щотижневику «Ві-
сті» від 20 січня 2020 р.), фахівця-
ми управлінням містобудування та 
архітектури проаналізовано май-
же 400 вулиць міста, проведено їх 
моніторинг із урахуванням шири-
ни, довжини меж, які мають бути в 
«червоних лініях», і того, що є фак-
тично. У новому Генплані, вважає 
вона, «червоні лінії» мають бути 
більш ширшими, адже збільшила-
ся кількість авто, люди хочуть ма-
ти нормальні тротуари та велодо-
ріжки. Тому без коригування ши-
рини «червоних ліній» розвитку мі-
ста не буде. 

Віталій Горкун: «Ми вивчили старі правила й 
виявили, що там повна нісенітниця... Вирішили 
врегулювати все в нових правилах. Тепер 
контролюючі органи мають більше повноважень, 
є відповідальність і штрафи» (із коментаря 
місцевим ЗМІ). 

БОРИСПІЛЬСЬКІ ПОЖЕЖНІ ПЕРЕВІРИЛИ СВОЮ 
ГОТОВНІСТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ ПОДІЙ

 � Надзвичайні події та масштабні пожежі бувають 
нечасто, але вони вимагають від пожежних злагоджених 
та професійних дій. Наскільки бориспільські 
рятувальники готові до масштабних пожеж, перевірили 
під час навчань.

Богдан РАК, фото автора

Навчання проходили на тери-
торії нафтобази, що знаходить-
ся на вул. Привокзальна. За ле-
гендою, загорівся один із резер-
вуарів. 

«До гасіння були залучені два 
розрахунки та автодрабина 23-ї 
Бориспільської пожежної ча-
стини, а також одна машина з 
45-ї частини с. Проліски та до-
бровільна пожежна команда 
«Штурм». Загалом близько 30 
людей», — розповів начальник 
шостого пожежно-рятувально-
го загону м. Бориспіль Микола 
Костючук.

Під час навчань аналізували всі 
моменти: і час прибуття, і час роз-

гортання розрахунків, і дії кожно-
го пожежника. 

«В цілому пожежні впорались 
із завданням. Вони оперативно 
взяли пожежу під контроль та не 
допустили перекидання вогню на 
сусідні резервуари. Недоліків у 
роботі ми також побачили чима-
ло, але для цього і проводяться 
навчання. Ми проаналізуємо ро-
боту пожежних та відпрацюємо ті 
негативні моменти, які побачили 
під час навчань», — зазначає Ми-
кола Костючук.

Такі навчання бувають нечасто, 
але вони важливі. Адже від надзви-
чайних ситуацій ніхто не застра-
хований. Усі пам’ятають пожежу 

на нафтобазі поблизу м. Васильків 
2015-го року. Тоді пожежні не всти-
гли взяти контроль над полум’ям і 
вогонь охопив усі резервуари. Га-
сили його 8 днів. Під час боротьби 
з полум’ям загинуло четверо по-
жежників. За словами вогнебор-
ців, ті події багато чому навчили їх.

«Розроблені відповідні плани 
по ліквідації таких пожеж. На них 
ми повинні виїжджати по дру-
гому номеру виклику. Тобто це 
близько 15 автомобілів. Якщо та-
ка пожежа буде в Борисполі, то 
будуть залучені не лише місцеві 
підрозділи, а й частини з Бари-
шівки та Броварів», — зауважив 
Микола Костючук.

НА ДЕНЬ МІСТА БОРИСПІЛЬЦІ МАЛИ НАГОДУ 
ПОБАЧИТИ РІЗНОМАНІТНУ СПЕЦТЕХНІКУ
Богдан РАК

Влаштовувати виставку спеціаль-
ної техніки на День міста стало вже 
гарною традицією свята. Містяни 
із задоволенням відвідують її, фо-
тографуються. 

Кожного разу організаторам все 

важче здивувати чимось новим. 
Цього разу родзинкою виставки 
стала спеціалізована техніка ае-
ропорту «Бориспіль». Разом із по-
жежними машинами, автомобілями 
поліції та нацгвардії бориспільці та 
гості свята могли побачити і авто-

мобілі для протиожеледної оброб-
ки літаків, та спецтехніку для чист-
ки злітної смуги. 

Також дітлахи могли познайоми-
тись із службовими собаками націо-
нальної поліції та відвідати майстер- 
клас із правил дорожнього руху. 

• Вигрібати листя з-під дерев заборонено.
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Я вдома
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, 

22.15, 23.35, 2.00, 5.25 Новини
7.05, 8.05 Т/с "Курорт"
9.10 Телепродаж
9.45 Маршрутом змін
9.55 Відтінки України
10.35, 0.25 Т/с "Бенкрофт" (16+)
11.30 Д/ф "Дикуни. Дикі забави в 

зоопарку Сан-Дієго"
11.55, 12.01 Д/ф "Дика природа Чилі"
12.00 Хвилина мовчання: 80-ті роковини 

від початку масових розстрілів, 
здійснених гітлерівцями у 
Бабиному Яру

13.10, 1.15 Прозоро. Про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10 Спорт
15.20 Концерт. Квартет Гетьман
16.25 Еко-люди

16.30 Д/ф "Світ дикої природи"
17.00, 2.35 Прозоро. Про головне
18.15, 19.00 "По-людськи"
19.55 Чемпіонат світу з футзалу FIFA 

2021 г. Півфінал
23.00 Перша шпальта
0.10 Міста та містечка

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 Мелодрама "Привид"
23.15 Драма "Незламний"

ІНТЕР.
5.25, 22.05 "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 "Після весілля" (12+)
14.40, 15.35 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.15 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.00 Д/п "778 днів без своїх"
23.50 Х/ф "Виклик" (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 Т/с "Виходьте без дзвінка 2" (12+)
14.30, 15.30, 18.00 Історія одного 

злочину (16+)
16.00 Т/с "Хід прокурора" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Таємна любов" (12+)
23.10 Т/с "Квіти дощу"
1.30 Телемагазин
2.00 Гучна справа
2.45 Реальна містика

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+)
11.15, 13.15 Х/ф "Воскресіння" (12+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 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, 21.10 Факти. Вечір
20.20, 1.55 Секретний фронт
23.45 Х/ф "Інший світ-2: Еволюція" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
5.50 "Українські М/ф"
6.50 Х/ф "Академія вампірів" (16+)
8.35 Т/с "Надприродне" (16+)
13.00 Х/ф "Прокляття фараона Тута" 

(16+)
16.35 Х/ф "Морський бій" (16+)
19.00 Х/ф "Коломбіана" (16+)
21.05 Х/ф "Анна" (16+)
23.40 Х/ф "Не дихай" (16+)
1.35 "Вар'яти" (12+)
2.55 "Служба розшуку дітей"

СТБ.
7.50 "МастерШеф" (12+)
12.05, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
15.40, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "СуперМама" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Колір помсти" (16+)
23.05 Т/с "Майор і магія" (16+)

НТН.
7.55, 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+)
14.50, 23.00 Т/с "Переломний момент" 

(16+)
18.20 "Вартість життя"
0.45 "Легенди бандитського Києва"

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"
18.10 "Ексклюзив"
19.00 "Велика середа"
22.00 "Спецтема"

UA: ПЕРШИЙ.
6.30 М/ф "Коза-Дереза"
6.40 М/ф "Козлик та ослик"
6.50 М/ф "Некмітливий горобець"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.00, 5.10 Новини
7.05, 8.05 Т/с "Курорт"
9.10 Телепродаж
9.45 Маршрутом змін
9.55 Відтінки України
10.35, 0.25 Т/с "Бенкрофт" (16+)
11.30 Д/ф "Дикуни. Дикі забави в 

зоопарку Сан-Дієго"
11.55, 20.00, 22.00 Д/ф "Дика природа 

Чилі"
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 "Кобза"
16.30 Д/ф "Світ дикої природи"
17.00 Прозоро. Про головне
18.20, 19.05 "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"
22.35 Т/с "Родичі"
23.50 Драма "Тринадцять"
1.50 Драма "Бійцівський клуб"
5.30 "Життя відомих людей"

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" Прем’єра
12.25 Х/ф "Заміж за 2 дні"
14.35, 15.30 "Вещдок"

16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.05 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Х/ф "Ведмежатник" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Т/с "Люся. Інтерн" (12+)
11.30 Т/с "Виходьте без дзвінка 2" (12+)
14.30, 15.30, 18.00 Історія одного 

злочину (16+)
16.00 Т/с "Хід прокурора" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Таємна любов" (12+)
23.10 Т/с "Квіти дощу"

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 "Дитсадковий 
поліцейський"

12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
14.50, 16.15, 22.25 Т/с "Пес" (16+)
17.45, 21.30 Т/с "Дільничний з ДВРЗ-2" 

(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
23.45 Х/ф "Інший світ" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.05 "Том і Джеррі"
7.50 "Орел і решка"
9.55 Т/с "Надприродне" (16+)
12.35 "Кохання на виживання" (16+)
14.25 Х/ф "Реальна сталь" (16+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Екси" (16+)
21.00 Х/ф "Швидкість 2: Небезпечний 

круїз" (16+)
23.40 Х/ф "Залізний лицар" (18+)

СТБ.
7.50 "МастерШеф" (12+)
12.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)

15.40, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "СуперМама" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Колір помсти" (16+)
23.05 Т/с "Майор і магія" (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.20 "Свідок. Агенти"
7.50, 9.00, 17.00, 2.45 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.15 "Свідок"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45 Т/с "Сліпа зона" (16+)
18.20 "Будьте здоровi"
23.00 Т/с "Переломний момент" (16+)
0.40 "Легенди бандитського Києва"
1.40 "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.

WWW.I-VISTI.COM

СЕРЕДА,  29 вересня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Антропологія
6.30 М/ф "Маленький великий пес"
6.40 М/ф "Найменший"
6.50 М/ф "Що на що схоже"
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.05, 2.10, 5.25 Новини
7.05, 8.05 Т/с "Курорт"
9.00 Божественна Літургія Православної 

Церкви України в день свята 
Воздвиження Чесного і 
Животворчого Хреста 
Господнього

11.25 Телепродаж
12.00 Д/ф "Дикі тварини"
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. Дмитро та Назарій 

Яремчуки
16.30 Д/ф "Світ дикої природи"
17.00 Прозоро. Про головне
18.20, 19.05 "По-людськи"

20.00 Д/ф "Дика природа Чилі"
21.45 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
0.40 Т/с "Бенкрофт" (16+)
2.50 Х/ф "Вавилон ХХ"
4.25 Д/ф "Док на прийомі" (12+)

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"
22.35 Т/с "Родичі"
23.50 Трилер "Ва-банк"
1.40 "Танці з зірками 2021"
5.30 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
3.10 Х/ф "Дикун"
4.55 "Телемагазин"
5.25, 22.05 "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"
10.05, 18.00, 19.00, 3.05 "Стосується 

кожного"
12.25 Х/ф "У джазі тільки дівчата"
14.25 Х/ф "Лапусик" (12+)
16.05 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело" Прем’єра
23.50 Х/ф "Гроші на двох"

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 Т/с "Люся. Інтерн" (12+)
11.30 Т/с "Виходьте без дзвінка 2" (12+)
14.30, 15.30, 18.00 Історія одного 

злочину (16+)
16.00 Т/с "Хід прокурора" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Таємна любов" (12+)

23.10 Т/с "Квіти дощу"
1.05, 2.00 Гучна справа
1.30 Телемагазин

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+)
11.30, 13.15 Х/ф "Останній володар 

стихій" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.15 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
18.45, 21.10 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 "Дум" (18+)
2.00 Прихована небезпека
2.45 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.40 "Kids time"
6.05 "Том і Джеррі"
7.45 "Орел і решка"
9.55 Т/с "Надприродне" (16+)
12.35 Х/ф "Ред" (16+)
14.40 Х/ф "Ред 2" (16+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Пекельна кухня"
21.00 Х/ф "Швидкість" (16+)
23.35 Х/ф "Живий чи мертвий" (12+)
1.00 "Вар'яти" (12+)
2.50 "Служба розшуку дітей"
3.00 "Зона ночі"
4.55 "Абзац!"

СТБ.
5.25 Т/с "Комісар Рекс"
8.20 "МастерШеф" (12+)
12.05, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
15.40, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "СуперМама" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Колір помсти" (16+)
23.05 Т/с "Майор і магія" (16+)
1.05 Т/с "Вангелія" (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00 "Таємниці кримінального світу"
7.15, 17.00, 3.35 "Випадковий свідок"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 3.05 "Свідок"
14.45, 23.00 Т/с "Сліпа зона" (16+)
18.20 "Свідок. Агенти"
0.45 Х/ф "Великий вибух" (18+)
2.40, 3.45 "Речовий доказ"
4.35 "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, 27 вересня

ВІВТОРОК,  28 вересня
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ПРОГРАМА

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Я вдома
6.30 М/ф "Лис і Дрізд"
6.40 М/ф "Найголовніший горобець"
6.50 М/ф "Чарівні окуляри"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

22.15, 23.35, 2.00, 5.25 Новини
7.05, 8.05 Т/с "Курорт"
9.10 Телепродаж
9.45 Маршрутом змін
9.55 Відтінки України
10.35, 0.25 Т/с "Бенкрофт" (16+)
11.30 Д/ф "Дикуни. Дикі забави в 

зоопарку Сан-Дієго"
11.55 Д/ф "Дика природа Чилі"
13.10, 1.15 Прозоро. Про актуальне
14.00 Країна пісень
15.10 Спорт
15.20 Д/ф "Бовсунівські бабусі" (12+)
16.30 Д/ф "Світ дикої природи"
17.00, 2.35 Прозоро. Про головне
18.15, 19.00 "По-людськи"

19.55 Чемпіонат світу з футзалу FIFA 
2021 г. Півфінал

23.00 Схеми. Корупція в деталях
0.10 Міста та містечка
3.25 Д/ф "Хто створив Змієві Вали?"
4.25 Д/ф "Дикі тварини"
4.55 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, 4.20 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 "Міна"

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 "Весільний переполох" (16+)
14.35, 15.35 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.05 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.55 Х/ф "Лінкольн для адвоката" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Т/с "Люся. Інтерн" (12+)
11.30 Т/с "Виходьте без дзвінка 2" (12+)
14.30, 15.30, 18.00 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 міського голови. Львів. 3 ч.
23.50, 2.00 Т/с "Квіти дощу"

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, 13.15 Х/ф "Інший світ-5: Кровна 

помста" (16+)
12.45, 14.50 Факти. День
13.50 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
16.25, 22.25 Т/с "Пес" (16+)
17.45, 21.30 Т/с "Дільничний з ДВРЗ-2" 

(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20, 1.45 Анти-зомбі
23.45 Х/ф "Інший світ-3: Повстання 

ліканів" (18+)
2.30 Я зняв!

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

13.40 "Кохання на виживання" (16+)
15.25 Х/ф "Живий чи мертвий" (12+)
17.00, 19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.05 Х/ф "Хижачка" (16+)
23.30 Х/ф "Та, що карає" (16+)
1.05 "Вар'яти" (12+)
2.50 "Служба розшуку дітей"

СТБ.
4.40, 14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
5.30 Т/с "Комісар Рекс"
8.15 "МастерШеф" (12+)
12.05, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
15.40, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "СуперМама" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Колір помсти" (16+)
23.05 Т/с "Майор і магія" (16+)
1.05 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 "Переломний момент" 

(16+)
18.20, 1.50 "Правда життя"
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 
"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 Я вдома
6.30 М/ф "Хто в лісі хазяїн?"
6.40 М/ф "Ходить Гарбуз по городу"
6.50 М/ф "Історія про дівчинку, яка 

наступила на хліб"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.15, 2.00, 5.10 Новини
7.05, 8.05 Т/с "Курорт"
9.10 Телепродаж
9.45 Маршрутом змін
9.55 Невідомі Карпати
10.35 Т/с "Бенкрофт" (16+)
11.30 Д/ф "Дикуни. Дикі забави в 

зоопарку Сан-Дієго"
11.55 Д/ф "Дикі тварини"
13.10 Прозоро. Про актуальне
14.00 Країна пісень
15.10, 21.45, 0.55, 2.35, 5.45 Спорт
15.20 Концерт. Арсен Мірзоян
16.30 Д/ф "Світ дикої природи"
17.00, 1.10 Прозоро. Про головне

18.20, 19.05 "По-людськи"
20.00 Д/ф "Дика природа Чилі"
22.00 Х/ф "Пані Боварі" (16+)
2.50 "Зворотний відлік"
4.30 Еко-люди
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, 5.00 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"
22.30 "Маскарад"
0.15 Комедія "Аве, Цезарь! Історія 

Христа"

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 "Близнючки"
14.30, 15.25, 0.50 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Кінг Конг живий"
3.10 Д/п "Війна всередині нас"
3.55 "Мультфільм"
4.25, 5.40 "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
10.40 Т/с "Королева доріг" (12+)
14.40 Т/с "Рись" 1 с. (12+)
15.30 Т/с "Рись" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00, 2.00 Т/с "Квиток на двох"
1.30 Телемагазин

ICTV.
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 1.20 Факти
4.50 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10, 20.10 Дизель-шоу (12+)
11.45, 13.15, 23.00, 1.45 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 17.45 Т/с "Дільничний з ДВРЗ-2" 

(16+)
15.00, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
18.45 Факти. Вечір
2.55 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.10 "Kids time"
6.05 "Том і Джеррі"
7.15 "Орел і решка"
9.20 "Пекельна кухня"
11.30 "Екси" (16+)

13.30 "Діти проти зірок"
15.00 Х/ф "Хижачка" (16+)
17.05 Х/ф "Анна" (16+)
19.45 Х/ф "Люсі" (16+)
21.35 Х/ф "Острів" (16+)
0.25 Х/ф "П'ятдесят відтінків сірого" (18+)
2.40 "Служба розшуку дітей"
2.45 "Зона ночі"

СТБ.
4.25, 14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
6.40, 19.00, 22.50 "Холостячка Злата 

Огнєвіч" (12+)
10.55, 0.00 "Як вийти заміж" (16+)
11.50, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
0.55 "Битва екстрасенсів" (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 "Переломний момент" 

(16+)
18.20 "Таємниці світу"
0.45 "Легенди бандитського Києва"
3.10 "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 
"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"
22.30 "WATCHDOGS"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 4.05 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.45, 3.15, 5.35 

Новини
7.10 М/ф "Як козаки наречених виручали"
7.30 М/ф "Як козаки на весіллі гуляли"
7.50 М/ф "Як козак щастя шукав"
8.05 Д/ф "Дикі Дива. Дикі тварини в 

зоопарку Сан-Дієго"
8.30, 3.40 #ВУКРАЇНІ
9.05 Телепродаж
9.35 Відтінки України
10.10 Х/ф "Самсон і Даліла" 1, 2 с. (12+)
13.35 Х/ф "Білий птах з чорною ознакою"
15.25 Країна пісень
16.30, 0.10 Х/ф "Пані Боварі" (16+)
18.50 Т/с "Злочини минулого - 

міжнародні версії" (16+)
21.25 Д/ф "Тваринна зброя"
22.25 Д/ф "Світ дикої природи"
2.10 Вільна енергія Тесли

КАНАЛ "1+1".
7.00, 4.10, 6.05 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
18.30 "Світ навиворіт - 12 Пакистан"
19.30, 5.05 ТСН
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 "Маскарад"
22.00 "Жіночий квартал"
23.40 "Світське життя. 2021"
0.40 Комедія "Джонні Інгліш: перезапуск"

ІНТЕР.
6.40 "Слово Предстоятеля"
6.50 Х/ф "Підручний Гадсакера"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Все для тебе"
11.00 "Позаочі"
12.00 Х/ф "Дівчина без адреси"

13.40, 5.10 Х/ф "Весна на Зарічній вулиці"
15.35 Т/с "Її чоловіки" (12+)
20.00 "Подробиці"
20.30 "Место встречи"
22.00 Т/с "Мама буде проти" (12+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 4.35 Реальна містика
8.40 Т/с "Люся. Інтерн" (12+)
10.45 Т/с "Доля обміну не підлягає" (12+)
14.45 Т/с "Скажи мені правду" 1 с. (12+)
15.20 Т/с "Скажи мені правду" (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Співають всі!
23.30 Що? Де? Коли?
0.30, 2.15 Т/с "Протистояння" (12+)
1.45 Телемагазин

ICTV.
6.20, 0.55 Громадянська оборона
7.20 Прихована небезпека
8.15 Т/с "Дільничний з ДВРЗ-2" (16+)

11.55, 13.00 Х/ф "Джуманджи"
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф "Джуманджи: Поклик джунглів" 

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

(12+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Варкрафт: Початок" (12+)
21.40 Х/ф "Дракула: Невідома історія" 

(16+)
23.25 Х/ф "Інший світ-4: Пробудження" 

(18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00 "Хто проти блондинок?" (12+)
8.00, 10.00 "Kids time"
8.05 М/ф "Вольт"
10.05 "Орел і решка. Земляни"
11.00 "Орел і решка. Чудеса світу"
12.15 "Хто зверху?" (12+)
14.20 М/ф "Посіпаки"
16.10 М/ф "Нікчемний я"
18.00 М/ф "Нікчемний я 2"
20.00 М/ф "Нікчемний я 3"

21.50 Х/ф "Лисий нянька: Спецзавдання"
23.45 Х/ф "П'ятдесят відтінків темряви" 

(18+)
2.05 "Вар'яти" (12+)
2.35 "Зона ночі"

СТБ.
4.25 "Вiкна-Новини"
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.30, 10.55 Т/с "Колір помсти" (16+)
7.50 "Неймовірна правда про зірок"
16.40 "Хата на тата" (12+)
19.00 "МастерШеф" (12+)
23.00 "Звана вечеря" (12+)
1.20 Х/ф "Смерть їй личить" (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00 "Легенди бандитської Одеси"
7.05 Х/ф "Легенда про княгиню Ольгу"
9.35 Х/ф "Звинувачується весілля"
11.10 "Легенди карного розшуку"
13.30 "Випадковий свідок. Навколо світу"

14.40 Т/с "Коломбо" (16+)
19.00, 2.30 "Свідок"
19.30 Х/ф "На гребені хвилі" (16+)
22.05 Х/ф "Літак президента - 2" (16+)
23.50 Х/ф "Новий кулак люті" (16+)
1.25 "Таємниці кримінального світу"

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

"Репортер". Новини
10.10 "Соціальний статус"
10.40 "Перша передача"
11.15, 12.15 "Акценти"
13.15, 21.30 "Влада хохотала"
13.45 "Новини від Христини"
14.15, 15.30 Концерт
17.00 "Не наша Russia"Влада хохотала"
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.
7.40 М/ф "Як козаки у футбол грали"
8.20 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 Вільна енергія Тесли
14.35 Телепродаж
15.10, 2.05 UA:Фольк. Спогади
16.25 Міста та містечка
16.40 Т/с "Злочини минулого - 

міжнародні версії" (16+)
18.50 Д/ф "Тваринна зброя"
19.55 Чемпіонат світу з футзалу FIFA 

2021 г. Фінал
22.40 Д/ф "Світ дикої природи"
23.15 #@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
23.55 Х/ф "Білий птах з чорною ознакою"

КАНАЛ "1+1".
7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт - 12 Пакистан"
11.00, 4.00 "Світ навиворіт"
18.30 "Світське життя. 2021"
19.30, 5.00 "Тсн-тиждень"
21.00 "Танці з зірками 2021"
0.20 "Ліга сміху 2021"

ІНТЕР.
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 11.05, 12.05 "Інше життя"
13.10 "Вещдок. Большое дело"
17.50 Х/ф "Кінг Конг живий"
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "З життя начальника карного 

розшуку"
23.55 Х/ф "Господар тайги"
1.35 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50 Сьогодні
6.50, 4.00 Реальна містика
8.50 Т/с "Мертві лілії" (12+)
17.00 Т/с "Всі, що захочеш" 1, 2 с.
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Всі, що захочеш"
23.00, 2.00 Т/с "Доля обміну не підлягає" 

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

ICTV.
5.15 Скарб нації
5.25 Еврика!
5.30 Факти
5.55 Не дай себе обдурити
6.55 Анти-зомбі
7.50 Секретний фронт
8.50 Громадянська оборона
9.50 Х/ф "Дитсадковий поліцейський"

11.55, 13.00 Х/ф "Геошторм" (12+)
12.45 Факти. День
14.25 Т/с "Пес" (16+)
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф "Примарний патруль" (16+)
23.05 Х/ф "Інший світ-5: Кровна помста" 

(16+)
0.50 Х/ф "Інший світ" (18+)
2.55 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
5.40, 2.00 "Вар'яти" (12+)
6.10, 8.00 "Kids time"
6.15 М/ф "Нікчемний я"
8.05 М/ф "Нікчемний я 2"
10.05 М/ф "Нікчемний я 3"
11.55 Х/ф "Швидкість" (16+)
14.20 Х/ф "Швидкість 2: Небезпечний 

круїз" (16+)
16.55 Х/ф "Лисий нянька: Спецзавдання"
18.50 Х/ф "Півтора шпигуна" (16+)
21.00 Х/ф "Скарб Амазонки" (16+)
23.00 "Improv Live Show" (12+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.40 Т/с "Садівниця" (12+)
9.45 "МастерШеф" (12+)
13.45 "СуперМама" (12+)
18.40 "Битва екстрасенсів" (16+)
21.00 "Один за всіх" (16+)
22.10 "Таємниці ДНК" (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
5.30 Х/ф "Дрібниці життя"
6.45 "Слово Предстоятеля"
6.55 "Випадковий свідок. Навколо світу"
9.25 Т/с "Коломбо" (16+)
13.50 Х/ф "На гребені хвилі" (16+)
16.10 Х/ф "Літак президента - 2" (16+)
18.00 "Легенди карного розшуку"
22.10 Х/ф "Безсмертні: Війна світів" (16+)
0.05 Х/ф "Новий кулак люті" (16+)
1.40 "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"Влада хохотала"
18.00 "Анатомія тижня"
20.00 "Прямий доказ"

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

ЧЕТВЕР,  30 вересня

П'ЯТНИЦЯ, 1 жовтня

СУБОТА,  2 жовтня

НЕДІЛЯ, 3 жовтня

До уваги споживачів 
КП «Кучаків»

Повідомляємо, що претензії 
стосовно переплат за послуги по 
вивезенню ТПВ (твердих побу-
тових відходів) приймаються до 
15.10.2021 р. Дні прийому: вівто-
рок-середа з 9:00 до 12:00.

ФОП Подгорна Н.О. просить влас-
ників суміжних ділянок Карпенка 
Р.А., Яценко Т. бути присутніми при 
обмірах земельної ділянки Кудрі Т.А. 
02.10.2021 р. о 10:00 за адресою: с. 
Вороньків, вул. Київська,74 а. У разі 
відсутності суміжних власників Акт 
встановлення меж вважатиметься 
погодженим.
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РЕКЛАМА

НЕРУХОМІСТЬ
3-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
Завокзальна вул., мікрорайон «Промінь», влас-
ник, недорого, можлива розстрочка, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 98 2913182.

Продам
БУДИНКИ

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

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

Переяслав-Хмельницький
Ковалин с., 69 кв.м, дерев'яний, обкладений цег-
лою, 2 кімнати прохідні, кухня, веранда, 25 соток, 
гараж, погріб, сарай, поруч ліс, 264600 грн. Тел.: 0 
67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
Коцюбинського вул., 57,5 кв.м, 2 кімнати, кухня 20 
кв.м, ванна, газове опалення, свердловина, вода 
у будинку, можливе місце для твердопаливного 
котла, 5 соток, держакт, ціна договірна. Тел.: 0 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 забудову, світ-
ло заведене на ділянку, свердловина, 267000 грн. 
Тел.: 0 67 4503318.
Глибоке с., центр, 25 соток, приватизована, є са-
док, 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.

Район Розвилки, 5 соток, під забудову, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 99 2002209. 

Куплю
Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря. 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. Бориспіль Тел.: 
0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 4 до 20 соток під 
будівництво в м. Бориспіль, або до 20 км. від Киє-
ва. Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 4 до 20 соток під 
будівництво в м. Бориспіль. Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 5 до 10 соток в м. 
Бориспіль, або 20 км. від Києва. Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 5 до 10 соток в м. 
Бориспіль. Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника. Тел.: 0 67 4503318.
Куплю земельну ділянку під забудову у власника. 
Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бориспіль 
або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. Олексан-
дрівка. Тел.: 0 67 4040137.
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.

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

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

Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

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

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
ОФІЦІАНТА
ПОКОЇВКУ
ШВЕЙЦАРА
ОХОРОНЦЯ
ПРАЦІВНИКА 
БАСЕЙНУ — БАНЩИКА
ІНЖЕНЕРА-ЕНЕРГЕТИКА
ІНЖЕНЕРА З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
КОНДИЦІОНЕРІВ 
ТА ХОЛОДИЛЬНОГО 
ОБЛАДНАННЯ

ТОВ «ПІК Нова Земля»
06.10.2021 року о 9:00 відбудеться ви-

несення меж земельної ділянки в натурі 
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, 
віл. Ватутіна, 18-б. Просимо у вказаний час 
прибути власників (користувачів) суміж-
них земельних ділянок за даною адресою. 
У разі відсутності суміжних землекористу-
вачів Акт приймання-передачі межових 
знаків буде вважатися погодженим.
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РЕКЛАМА

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.
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Засновник: ТОВ «Будінвесттехноіндустрія ХХІ століття».
Видавець: ТОВ «Редакція газети «Вісті.Інформація.Реклама», м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 69а.
Друк: ТОВ «Мега-Поліграф», м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.
Наклад: 10200 прим., зам. №200325-11.

Куплю земельну ділянку у власника в с. Гора, с. 
Щасливе або с. Проліски від 5 соток. Тел.: 0 67 
4040137.

Здам
Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бориспіль. Тел.: 
0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

Кімнату в 4-х к. кв., вул Головатого, фіксованана 
ціна 3500 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

Кімнату в приватному будинку, центр, всі зручності, 
3000 грн.. Тел.: 0 67 4503318.

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.

Кімнату в 3-х к. кв., вул Лютнева, для дівчини, 
фіксована ціна 3500 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

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

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Потрібні працівники для роботи в охороні. Вах-
товий метод з безкоштовним проживанням. Ви-
плата два рази на  місяць. Робота постійна. Тел.: 
0 95 2015733, 0 97 7824413, відділ кадрів.

Vianor, м. Бориспіль, запрошує на роботу шино-
монтажників, з/п 15000 грн;, автослюсарів, з/п 
20000 грн; автомийників, з/п 15000 грн. Тел.: 0 50 
8301404, 0 97 8538218.

В кондитерський цех потрібні: помічник техно-
лога (старша зміни) з д/р, пекарі, кондитери, 
вантажники, г/р позмінний, з/п за домовленістю, 
є розвозка, надаємо житло (гуртожиток). Тел.: 0 
67 5089723.

Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА» 
запрошує на роботу: кухаря-універсала, ад-
міністратора ресторану, офіціанта, покоївку, 
швейцара, працівника басейну — банщика, ін-
женера-енергетика, інженера з обслуговуван-
ня кондиціонерів та холодильного обладнання, 
техніка-доглядача, прибиральника території 
— садівника. Забезпечуємо житлом та харчу-
ванням Тел.: 0 50 3574386, Анатолій Володими-
рович. 

На АЗС МОТТО терміново потрібні касири та 
пістолетчики. Графік роботи доба через три. 
Тел.: 0 93 1285550, 0 96 2188851.

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

Потрібен соціальний працівник. м. Бориспіль, 
вул.Авіаторів, 13. Працювати 48 годин в місяць! 
Оплата 80 грн/година! Можна, як підробіток! Не 
агенстово! Тел.: 0 63 3138759, Євгеній.

Потрібні охоронники на вахту 20/10, 30/15. Проїзд, 
харчування за рахунок фірми. Оплата за зміну 
охоронник 400-450 грн, старший зміни 500-600 
грн. Своєчасність виплати з/п гарантуємо. Тел.: 0 
95 2858127, 0 67 4206449, 0 73 4069918.
Потрібні універсали-будівельники, різноробочі, во-
дії 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. 

РОБОТА в м. Бориспіль. Електромеханік, ко-
мірник, з/п висока,стабільна, повертаємо кош-
ти за проїзд. Тел.: 0 67 5221290.

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

ПРОДАМ
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
А якщо вам потрібно пофарбувати натуральну 
шкіру, то будь ласка: куртка чорна — 200 грн, 
коричнева — 250 грн, бордова — 300 грн; паль-
то (плащ) чорне — 250 грн, коричневе — 300 
грн, бордове — 400 грн. Тел.: 0 95 1492131.
Бригада будівельників виконує абсолютно всі 
види ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бетон-
но-монтажні, кладочні, оздоблювальні, покрівельні 
та ін. види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 1269208.
Вантажні перевезення, послуги спецтехніки: 
довгоміра, маніпулятора, екскаватора. Тел.: 0 
98 3996710.
Викачування від 1 до 7 куб.м, без вихідних. 
Тел.: 0 93 7564969, 0 97 5505353, 0 66 4553391.

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

Комплексний ремонт квартир, офісів, будинків: 
фундамент, кладка під ключ, гіпсокартон, кахель, 
виготовлення парканів, зварювальні роботи, по-
крівельні роботи, вирізування дерев. Тел.: 0 99 
2235183, 0 67 6888761, Олександр.
Ремонт стартерів та генераторів, супутні запчасти-
ни. Тел.: 0 98 2871782, 0 95 8887825.
Салон «Апраксіна» запрошує на стрижки, фарбу-
вання та манікюрні послуги, 5 хв. від «McDonald's». 
Проводимо курси — перукар, макіяж і манікюр-пе-
дикюр. Також на роботу потрібні перукарі. Тел. 0 
97 8828312.

РІЗНЕ
Бориспіль
Втрачений диплом молодшого спеціаліста, ви-
даний на ім'я Вихор Віти Євгеніївни Київським 
медичним училищем №3 в 2000 р., вважати не-
дійсним.
Догляну людину похилого віку з правом успадку-
вання майна або куплю спадок. Тел.: 0 68 6848964.
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РЕКЛАМА

ОВЕН.  Ваша манера ставити лю-
дей перед фактами залишає їм неба-
гато простору для прояву ініціативи. 

У вихідні на вас чекає згода в родині, особливо 
якщо ви приділите домівці більше часу.

ТЕЛЕЦЬ.  Перед вами можуть 
відкритися нові обрії в кар'єрі, 
однак прийдеться пожертвува-

ти відпочинком. У вихідні близькі люди ви-
являть турботу та увагу.

БЛИЗНЮКИ. Сприятливий час 
для досягнення заповітної мети. 
У ваших силах змінити на краще 

і своє життя, і життя ваших близьких. З ва-
шою допомогою вони зможуть впоратися 
зі складними проблемами, і ви відчуєте, що 
пишаєтеся собою й ними. 

РАК. Вас захлисне потік нової 
інформації. Доведеться шука-
ти золоту середину та при-

ймати важливе рішення. У вихідні вар-
то постаратися позбутися старого і не-
потрібного.

ЛЕВ. Багато планів доведеться 
переглянути. Однак відкриють-
ся і нові перспективи в особи-

стому житті. Зараз необхідно вибрати пра-
вильну стратегію і тактику у взаєминах.

ДІВА. Ви будете активно вчи-
тися новому. Захочеться здійс-
нити задумане. Ви відчуєте вто-

му, вас можуть переслідувати незадово-
леність собою, намагайтеся не виявляти 
гніву та не брати участь у сварках.

ТЕРЕЗИ. Вам добре б відмо-
витися від активної діяльно-
сті на користь відпочинку. У 

вас може з'явитися можливість подола-
ти всі сумніви. 

СКОРПІОН. Завдяки старим 
зв'язкам у вас з'явиться реаль-
ний шанс добре заробити й 

реалізувати важливі плани. Постарайте-
ся не упустити вдалий момент.

СТРІЛЕЦЬ. Для вас зараз од-
не з найхвилюючих питань — 
це питання кар'єри. Постарай-

теся змінити систему цінностей, і ви по-
бачите, як зміниться ваше сприйняття 
світу. Добре б допомагати навколишнім, 
але не звалюйте всі проблеми на себе.

КОЗЕРІГ.  Прийшов час визна-
читися, які з ваших ділових кон-
тактів перспективні, а які ні. Не 

витрачайте час на порожню балаканину. 

ВОДОЛІЙ. Ідей у вас може 
виявитися більше, ніж мож-
ливостей їх реалізації. Зали-

ште частину задуманого на майбутнє. 
Ви зможете з честю вийти практично з 
будь-якого скрутного стану.

РИБИ.  Заспокойтеся й не ме-
тушіться, пливіть за течією. У 
потрібний час вона сама ви-

несе вас туди, куди потрібно. На робо-
ті ймовірні проблеми, зв'язані зі зміною 
керівництва. Не забувайте, що чим мен-
ше знаєш, тим міцніше спиш.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 27 ВЕРЕСНЯ-3 ЖОВТНЯ

Оператор виробничої дільниці
Комірник
Машиніст екструдера
Прибиральник (робоча група інвалідності)


