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ДИРЕКТОР ББЛІЛ: «ПРАКТИЧНО ВСІ ХВОРІ НА
КОВІД У БОРИСПОЛІ — НЕ ВАКЦИНОВАНІ»
Ілона НЕГОДА
За інформацією, озвученою на
нараді у Бориспільського міського голови 27 вересня директором
ББЛІЛ Олександром Щуром, у лікарні продовжують фіксувати випадки коронавірусної інфекції у людей, що звертаються за допомогою
до приймального відділення. Всі
пацієнти з підтвердженим захворюванням відправляються або лікуватися вдома, або (у випадку важкого
стану та наявності відповідних показань) до Переяславської лікарні
на госпіталізацію. На думку дирек-

Ситуацію із щепленнями від
коронавірусної інфекції обговорили на плановій нараді у міського голови 27 вересня.
Керівник міської первинки Євгеній Черенок доповів, що за минулий тиждень щеплено 1703 особи.
За його словами, це не набагато
менше, ніж за аналогічні минулі періоди. Міські амбулаторії працюють
у дві зміни, всі мають в наявності
три види вакцини: Астразенека,
Пфайзер та Коронавак.
«Про бажання відкрити центри
вакцинації повідомили торгові центри Аеромол та Епіцентр, але, на
мою думку, це не є актуальним на
сьогодні. Пункт вакцинації в центрі
міста (кінотеатр «Європа») повністю справляється з роботою. Більш
того, навіть на прикладі кінотеатру

ВАКЦИНАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ТРИВАЄ
Тетяна ЦІЛИК

тора ББЛІЛ, про відкриття в Борисполі ковідного відділення поки не
йдеться, але за потреби його можливо буде відкрити.
«Люди не хочуть вакцинуватися,
і це погано. За моїми спостереженнями, госпіталізуються 99,2%
невакцинованих людей. Щодо
0,8% вакцинованих у мене є великі сумніви, що вони дійсно були
вакциновані. Зараз сертифікат про
вакцинацію можна купити за 25002700 гривень. Закликаю цього не
робити, адже від ковіду не врятує
жоден сертифікат», — зазначив
Олександр Щур.

Про вакцинацію педагогічних
працівників розповіла на плановій
понеділковій нараді 27 вересня начальник відділу освіти і науки Тетяна Павленко: «Середній відсоток
вакцинованих педагогічних працівників становить 76,5%. У закладах
загальної середньої освіти (у нас їх
15) середній відсоток вакцинованих становить 80%. Станом на 27
вересня 2021 у очно-заочній формі навчання працюють два заклади — школа №7, яка наближається до 80%-го бар’єру, та Глибоцька
ЗОШ, у якій відсоток вакцинованих
складає 32%.
Щодо закладів дошкільної освіти в Постанові КМУ прописано, що
вони працюють за будь-яких обста-

КІЛЬКІСТЬ ЩЕПЛЕНЬ ЗА ТИЖДЕНЬ
У БОРИСПОЛІ ЗМЕНШУЄТЬСЯ
Ілона НЕГОДА
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ми бачимо, що кількість щеплень
падає. В таких умовах відкриття
інших пунктів є нераціональним»,
— повідомив Черенок.
Щодо кількості хворих, то згідно
статистичних даних міської первинки хворих, що лікуються амбулаторно, 39 осіб у Борисполі та
13 у селах Бориспільської ОТГ. За
минулий тиждень госпіталізовано
6 осіб, летальних випадків немає.
Інформацію первинки доповнила керівник міського центру здоров’я населення Людмила Пасенко. За її словами, минулого тижня
методом ПЛР тестування було виявлено 46 випадків захворювання.
Також первинкою проведено 178
експрес-тестувань, з яких 35 позитивних. Таким чином, всього за
минулий тиждень виявлено 81 випадок коронавірусної інфекції про-

ти 61 за попередній звітний період.
За даними Бориспільського центру здоров’я населення, на сьогодні рівень вакцинації, якщо враховувати першу і другу дози, становить
42,2 відсотки. Зокрема, першу дозу
отримали 23 відсотки населення
або 18400 осіб, повністю вакциновано двома дозами вакцини 19,2
відсотка або 15380 осіб. «Загалом
темпи вакцинації скорочуються.
Але позитивним моментом є підвищення рівня вакцинації серед
освітян. Так, станом на 24 вересня
щеплено 76,5 відсотка педагогічних
працівників. На території громади
лише два заклади загальної середньої освіти не працюють через те,
що не змогли подолати бар’єр у необхідних 80 відсотків — Глибоцька
ЗОШ і школа № 7 міста Бориспіль»,
— зазначила Пасенко.

вин. Хочу проінформувати, що з 20
закладів дошкільної освіти п’ять
на сьогодні ще не подолали 80%
бар’єру. Найнижчий показник вакцинованих працівників в садочку
«Росинка» — 31% та «Світлячок»
— 34%».
Низький показник вакцинації
в ДЮСШ, він становить 36%. Щодо закладів позашкільної освіти
(їх у нас 4), то 2 заклади подолали
бар’єр 80% та працюють у режимі,
який прописано санітарним лікарем, а два ще не подолали бар’єру.
«Позашкілля не має можливості
працювати дистанційно, тому заклади, які не подолали бар’єр, знаходяться на вимушеному простої і
діти так само», — зазначила Тетяна
Павленко.

19 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ СВІЙ
100-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ ВІДСВЯТКУВАЛА
МЕШКАНКА БОРИСПОЛЯ

ЛЮБОВ ФЕДОРІВНА
ЄВТУШЕНКО

ВІДШКОДУВАННЮ ВАРТОСТІ
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ БУТИ
Тетяна ЦІЛИК
За словами начальника відділу
охорони здоров’я Людмили Пасенко, яка виступила на понеділковій
плановій нараді у міського голови,
1 жовтня вступає в дію Постанова
Кабінету Міністрів №854, в якій розглянуто деякі питання реімбурсації
лікарських засобів за програмою
державної гарантії медичного обслуговування населення.
Визначається механізм повного або часткового відшкодування
вартості (реімбурсації) лікарських
засобів суб’єктам господарювання,
які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності
з роздрібної торгівлі лікарськими
засобами, за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, затвердженою
в установленому порядку на відповідний рік.
«Це означає, що змінюється система фінансування, відшкодування вартості інсулінів для хворих на
цукровий діабет, — уточнила Пасенко. — В цьому контексті у нас
субвенція, яку ми отримували на
інсулін у березні в розмірі 383199
грн, використана повністю. Ще

додатково ендокринологами були
виписані рецепти. Щоб наше населення не відчувало ніяких збоїв
у життєво необхідних ліках, також
використано 474435 грн з міського
бюджету».
У Верховній Раді народний депутат Олександр Федієнко виступив
із проблемою роботи саме лікарсько-консультативних комісій (ЛКК)
по встановленню підгрупи А для дітей, хворих на цукровий діабет. Це
дійсно велике питання і проблема
для всієї України, оскільки у Постанові Кабінету Міністрів немає чітких критеріїв встановлення групи.
З цього питання на минулому
тижні під головуванням заступника міського голови Євгенія Грони,
за участю дитячих ендокринологів і представників лікарні та первинки була проведена нарада, де

прийшли до спільного знаменника,
які саме покази будуть описувати
додатково лікарі ендокринологи,
щоб при визначенні підгрупи А для
дітей до 14 років не було ніяких
проблем у батьків і щоб вони не бігали від однієї ЛКК до іншої. Адже
проблема полягає в тому, що пояснення Міністерства охорони здоров’я з цього приводу дуже різні.
Крім питання відшкодування
вартості інсуліну, Людмила Пасенко відзвітувала про отримання субвенції на відшкодування вартості
ліків для постраждалих від аварії
на Чорнобильській АЕС на суму
127 901 грн. Кошти повністю освоєно. Також надано стоматологічних
послуг для учасників АТО та ООС
на суму 54 381 грн комунальним
підприємством «Бориспільський
стоматологічний центр».

Життєва дорога Любові Федорівни Євтушенко
відміряла ціле століття.
За дорученням начальника Головного управління
Пенсійного фонду України у Київський області Василя Гайнуловича Фатхутдінова у день свята,
19 вересня, ювілярку привітав начальник
відділу обслуговування громадян у
м. Бориспіль Анатолій Іванович
Тур. Під час зустрічі звучали
теплі слова привітань, побажання міцного здоров'я, миру
і добра. Іменинниця отримала
вітальний конверт із фінансовою допомогою.
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СТОП
КРЕМАТОРІЙ
 В середині серпня Бориспільщину сколихнула новина
про будівництво великого кладовища на 1 млн поховань
із крематорієм поблизу села Мартусівка. Новина про
заплановане будівництво захопила людей зненацька, ніхто
навіть не чув про цей об’єкт, допоки на земельній ділянці
не з’явились вагончики для будівельників.
Богдан РАК, фото автора
Ділянка, на якій планували звести кладовище, знаходиться між
селами Мартусівка, Петропавлівське та Ревне. На межі між Гірською
та Золочівською громадами, влада яких також була здивована перспективою такого будівництва.
Трохи розібравшись у ситуації, селяни зрозуміли — необхідно діяти.
Адже оформлення документів вже
на фінішній прямій, і якщо негайно
не вжити заходів, буде запізно.
«Частина поля незасаджена. На
ці 10 га вже є розроблений план,
але планувалося додатково зробити та впорядкувати тут кладовище
на 250 га. Це майже така сама територія, яку займає аеропорт «Бориспіль» разом зі злітними смугами.
Ці 10 гектарів знаходяться у приватній власності, цільове призначення ще не змінили, тому зараз це
землі під індивідуальне садівництво», — зазначив координатор ініціативної групи Ілля Болгов.
26 вересня на місці потенційного
будівництва крематорію між селами Мартусівка та Петропавлівське
відбувся масовий мітинг. Мешканці
Гірської та Золочівської громад про-

тестували проти будівництва величезного кладовища та крематорію.
Адже не було жодних громадських
слухань та обговорень, тому ніхто
не очікував такого об’єкту майже під
дворами у людей. Відстань від майбутнього крематорію до найближчих будинків близько 10 метрів.
«Якщо цей об’єкт збудують, я
особисто виїду звідси. І усі, в кого є
можливість, теж поїдуть звідси. Ці
два села, Петропавлівське та Матрусівка, вимруть як територіальні
одиниці. Ніхто не захоче тут жити»,
— зауважує Ілля Болгов.
У підсумку зібрання була обрана
ініціативна група, яка почала вести
переговори з депутатами та чиновниками всіх рівнів. Було навіть засідання комітету Верховної Ради, де
народні депутати пообіцяли людям
підтримку та звернулись до районної та обласної ради з вимогою вирішити це питання.
«Хотілося б подякувати усім, до
кого ми звертались. Ніде перед нами не зачиняли двері. Усюди нас вислуховували. В усіх інстанціях був
конструктивний діалог. Ми спілкувались із юристами. І врешті зрозуміли, що необхідно зробити, аби зу-

«ЗЕМЛЕТРУС»
НА ЛЮТНЕВІЙ
 Вже тривалий час потерпають від вантажного
транспорту мешканці вулиці Лютневої. Зі своєю
проблемою вони звернулися до щотижневика «Вісті».
Ілона НЕГОДА
Колись тиха та затишна Лютнева зараз не має спокою ні вдень, ні
вночі: вулиця страждає він жвавого
дорожнього руху. Крім того, її облюбували водії вантажівок, чиї машини
гуркочуть на дорозі, незважаючи на
дорожній знак заборони руху.
«На початку та в кінці вулиці
встановлені знаки, що забороняють проїзд вантажного транспорту, та ніхто на них не зважає. Вулицю перетворили на об’їзну для
важких вантажівок. Внаслідок цього наші будинки руйнуються: подекуди тріскаються та розколються
стіни й фундаменти будівель», —
жаліються мешканці.
Додають незручностей і обмежувачі швидкості — «лежачі поліцейські», встановлені з порушенням
норм та стандартів. Через близькість до будинків № 9, 11, 13, 15, 42

та 40 їх жителі час від часу відчувають справжній «землетрус» під
час підстрибування та приземлення вантажного транспорту. Особливо це відчувається вночі, коли люди прокидаються щоразу, як дорогою проїжджає автомобіль.
Мешканці Лютневої звертаються до всіх представників міської
влади, компетентних у викладеному питанні, з проханням виїхати
на місце та вивчити ситуацію. Крім
того, жителі вимагають посилити
контроль за дотриманням заборони щодо руху вулицею вантажного транспорту та привести у відповідність до державних норм та
стандартів встановлені обмежувачі
швидкості. Наразі мешканці вулиці
збирають підписи під відповідним
зверненням до місцевого депутата
та міського голови Борисполя Володимира Борисенка.

пинити будівництво. Таких кроків
два — ліквідувати комунальне підприємство райради «Стреліція», яке
мало надавати ритуальні послуги,
та скасувати розпорядження голови Бориспільської РДА про затвердження детального плану даної території», — пояснив Ілля Болгов.
Голова райдержадміністрації та
депутати райради пішли назустріч
людям. 29 вересня було призначене позачергове засідання районної
ради, де першим питанням стояла
ліквідація КП «Стреліція».
Чому саме ліквідація цього підприємства є важливим моментом?
Комунальне підприємство може
легко звернутись із проханням
про зміну цільового призначення
земельної ділянки та змінити його з
індивідуального садівництва на таке, яке дозволить збудувати цвинтар. Саме задля того, аби уникнути
цього кроку, підприємство було вирішено ліквідувати.
На засідання райради люди з
Мартусівки, Петропавлівського та
багатьох інших навколишніх сіл
приїхали організованою автоколоною. І поки депутати засідали в залі, під будівлею РДА стояли люди з

плакатами в руках. Під час сесії лунали звинувачення на адресу районних депутатів в тому, що ті голосували за гроші та задіяні в корупційних схемах.
«Прикро чути звинувачення на
адресу депутатів райради попереднього скликання, буцімто вони
прийняли таке рішення. Коли ми
створювали це КП, у нас були благі наміри. Мова про конкретне кладовище не йшла, у підприємства не
було ніякої землі. «Стреліція» була
створена з метою надання ритуальних послуг. Вони мали домовлятись
із сільськими радами за місця на
існуючих кладовищах. А як вже з
цього комунального підприємства
з’явилось ТОВ «Стреліція», мені невідомо. Коли я дізнався про ситуацію, яка склалась у Мартусівці, обурився не менше за людей, що зараз
стоять із плакатами на вулиці», —
зазначив заступник голови районної ради Іван Недогибченко.
«Рішення про створення такого
величезного кладовища, ще й комерційного, не може прийматися
районної владою. В нас немає закону, який би дозволяв приватні кладовища в Україні. Таке рішення хі-

ба що Кабінет Міністрів може ухвалити, а не голова РДА», — зауважив
депутат обласної ради Ігор Левітас.
Голова РДА Руслан Дяченко зазначив, що відмінити розпорядження свого попередника він не
може, це може зробити лише голова Київоблдержадміністрації. Тому
в рішенні про ліквідацію комунального підприємства окремим пунктом прописали:
«Направити це рішення (№ 139)
до Київської обласної державної
адміністрації з проханням скасувати розпорядження голови Бориспільської РДА від 20.10.2020 №485
«Про затвердження Детального
плану території в межах Вишеньківської сільської ради Бориспільського району».
Депутати райради одностайно
підтримали це рішення. Ніхто не
утримався. Голова ради відразу
підписав його та попросив негайно зареєструвати, щоб якнайшвидше відправити до КОДА.
Втім, радіти зарано. Поки голова
КОДА Василь Володін, який вже обіцяв свою підтримку, не скасував рішення про затвердження ДПТ, нічого остаточно не вирішено.
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БІЙЦІ БОРИСПІЛЬСЬКОГО БАТАЛЬЙОНУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ
ПІДВИЩУЮТЬ СВОЇ НАВИЧКИ НА ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗБОРАХ
 23 вересня в Бориспільському районі розпочалися
тренувальні збори батальйону територіальної оборони.
В його складі — представники Бориспільщини,
Переяславщини та Яготинщини. Це військовозобов’язані,
які уклали контракти на службу в резерві в підрозділі
територіальної оборони або приписані до певної військової
частини.
Богдан РАК, фото автора
«Завдання територіальної оборони — наводити й утримувати порядок на території свого міста чи району. Вступ до підрозділу — добровільний, тому основна мотивація —
патріотизм, бажання захистити свої
домівки, населені пункти, щоб не
допустити подій, які сталися в 2014му році. І неважливо, чи проходила
людина військову службу, чи ні», —
зазначив начальник Бориспільського територіального центру комплектування та соціальної підтримки,
підполковник Юрій Бурляй.
Урочисте відкриття зборів відбулося 23 вересня в пункті базування батальйону. В одному строю
звичайні люди, підприємці, депутати, чиновники. Усіх їх об’єднує одне — вони хочуть захищати свою
державу.
«Ми всі неодноразово закликали людей підписувати контракти
та записуватися до територіальної оборони, і підтвердили заклики своїм прикладом. Сподіваємось,
що отримані знання не доведеться

використовувати на практиці, але
якщо знадобиться — ми готові», —
зауважує депутат Бориспільської
міської ради Ілля Луців.
«Сподіваюсь, у подальшому нас
стане ще більше. До нас будуть долучатись нові люди, адже кожен чоловік повинен вміти захищати себе,
свою родину та державу», — додає
депутат Бориспільської міської ради Вячеслав Деркач.
Це вже не перші збори територіальної оборони, але наймасштабніші з попередніх. Як зізнаються представники районної влади, попрацювати для цього довелось чимало.
«Хочу від вашого імені подякувати тим людям, завдяки кому навчання відбулися, а саме головам
територіальних громад. Їх одинадцять в Бориспільському районі. Саме завдяки їх допомозі нам вдалось
організувати все на належному рівні», — звернувся до бійців голова
РДА Руслан Дяченко.
Його підтримав Бориспільський
міський голова Володимир Борисенко, який зазначив, що прове-

дення зборів стало можливим завдяки спільній роботі з керівництвом збройних сил України та усіма
головами територіальних громад
Бориспільщини. «Мені хочеться,
щоб ваші ряди поповнювалися, а
збори стали гарною традицією. А
ми зі свого боку докладемо всіх
зусиль, аби ваше перебування тут
було максимально комфортним, а
навчання — максимально ефективним», — зазначив він.
На початку зборів до присяги
привели поповнення — тих, хто лише цього року записався до лав ба-

тальйону територіальної оборони.
Усі вони прийняли присягу на вірність Україні. Попереду в новобранців — десять днів важких навчань.
«Я тут за покликом душі. Мене багато хто запитує, чому я тут, адже я
аграрій, а в полі зараз багато роботи. Але я знайшов час не лише підтримати хлопців, але й самому взяти участь у зборах. Це совість моя,
це дух мій. У мене є пісня з гарними
словами: «Я нікому тебе не віддам,
моя Україно». Цими словами я й керуюсь», — зазначає підприємець та
фермер Валерій Мартишко.

У програмі зборів — навчальні стрільби на території військового полігону. Після індивідуальної підготовки будуть групові заняття. Це організація блокпостів
на території міста, імітація захоплення терористичною групою
адміністративної будівлі та багато іншого. За словами військових,
батальйон територіальної оборони — це надійний тил для наших
військ, і від рівня підготовки бійців батальйону залежить впевненість військових на лінії розмежування.

Сьогодні комерційна ціна складає
24 тис. 933 грн за 1000 куб. метрів.
Для вироблення теплової енергії
для населення Борисполя визначена змішана ціна на газ — 10 тис. 367
грн за тис. куб. метрів. За ціною, яка
анонсована для населення (7583,89
гривень за 1000 куб. метрів), КПТМ
«Бориспільтепломережа» може закупити лімітований об’єм газу —
11 млн 838 тис. куб. метрів. Його не
вистачить на весь опалювальний
сезон. 2 млн 200 тис. куб. метрів,
яких не вистачає, доведеться докуповувати за комерційними цінами.
Виходячи із цих даних і розраховувалася змішана ціна газу.
Борги населення за отриману теплову енергію складають 28 млн грн.
На сьогодні відсоток проплати трохи
вищий, ніж торік. По заборгованості
Бориспільтепломережі за газ оплату зараз призупинено, оскільки держава дозволила зробити реструктуризацію боргів і за газ, і за його розподіл. Така відстрочка дасть можливість купити газ, щоб опалювальний
сезон стартував вчасно.

Про тарифи

ЦІНА ТЕПЛА:

ГОТУЄМОСЯ ДО НАЙГІРШОГО
Ірина КОСТЕНКО, фото автора
Напередодні опалювального
сезону Бориспільтепломережа
готова подавати тепло. Та чи зможуть споживачі його оплатити?
На плановій нараді у Бориспільського міського голови 27 вересня особлива увага приділялася темі підготовки до зими. Директор
КПТМ «Бориспільтепломережа»
Маріанна Желєзко охарактеризувала всі аспекти, від яких залежить
вартість та якість теплопостачання.
Ось що повідомила керівник підприємства.

Індивідуальні теплові
пункти (ІТП)
За період від попередньої планової наради, коли питання з обслуговуванням ІТП були озвучені,
встигли з’ясувати, що на сьогодні
по місту встановлено сім індивідуальних теплових пунктів. Було зроблено запит на КП «ЖРЕУ» і УМКП-1
щодо проектної документації по
цих ІТП. Відповіді поки не отримали. У фахівців Бориспільтепломережі достатньо досвіду для того, щоб
включити ІТП у роботу. Підприємство готове взяти їх на обслуговування після отримання офіційного
звернення від відповідальної особи кожного з житлових будинків,

які зараз мають ці ІТП, та заключення договорів на даний вид діяльності. Але поки незрозуміло, хто саме
буде готувати такі звернення та заключати договір на обслуговування — управляючі компанії чи відповідальні особи у цих будинках.
Відомо, що оплата послуг із обслуговування ІТП не закладена ні
в тарифі за послуги управляючих
компаній, ні у вартості послуг теплопостачання КПТМ «Бориспільтепломережа».

Котельні на старті,
мережі на фініші
Котельні на 100% готові подавати тепло. Минулого тижня було
закінчено роботи по заміні запірної арматури та зворотних клапанів на мережних насосах на котельнях на вул. Нижній Вал і Київський
шлях, 39.
Тривають роботи по заміні аварійних ділянок теплотрас. До початку опалювального сезону залишилось виконати заміну теплових мереж до військкомату силами
працівників Бориспільтепломережі, заміну теплових мереж до дитсадка «Казка», яку виконує ПрАТ
«Агробудмеханізація». Крім цього,
виконуються роботи з реконструкції мережі від котельні на вул. Но-

ва, ІІ, підрядною організацією ТОВ
«ІК-Монтаж». Перекопувати вулицю
Шевченка не доведеться, футляр
під проїжджою частиною дозволив
прокласти труби без розривання.
Відразу по закінченню розпочнуться роботи з будівництва перемички між котельнями на вул. Нижній Вал і на вул. Шептицького. Поки
невідомо, чи пощастить і тут не перекопувати дорогу. Місце для розривання критичне — там, де вул. Шевченка виходить на Європейську. Ці
роботи повинні бути закінчені до початку опалювального сезону.

Вартість газу та борги
21 вересня КПТМ «Бориспільтепломережа» було надано газопостачальною компанією «Нафтогаз
Трейдинг» на підпис додаткову угоду по збільшенню вартості газу. Такий вид угоди надійшов до всіх підприємств теплокомуненерго. Щоб
подати тепло для бюджетних установ та інших споживачів, газ купуватимуть за комерційними цінами.

Скільки коштуватиме тепло для
наших осель, буде визначено рішенням виконавчого комітету. На
сьогодні розрахунки показують
таку перспективу: 2 671,25 грн за
1 гігакалорію для населення та
4851,95 грн за 1 гігакалорію для
бюджетних установ та інших підприємств.
Коментуючи ситуацію, Маріанна Желєзко зазначила: «Ці цифри
просто лякають — адже тариф на
опалення зріс практично у два рази. Людям дуже важко буде оплачувати такі суми. Сподіваємося, що
до вирішення проблеми долучиться держава. Додатковий фінансовий тягар, імовірно, ляже й на плечі міської громади. Звертаємо увагу
мешканців міста на вчасне оформлення субсидій. КПТМ «Бориспільтепломережа» докладе максимум
зусиль, щоб допомогти незахищеним верствам населення вчасно
оформити необхідні для цього документи».
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ХОЧУ НАДАТИ ЛЮДЯМ КОРОТКИЙ
ЗВІТ ПРО МОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК
НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ
ЗА ПЕРШУ ПОЛОВИНУ ВЕРЕСНЯ
 Літо в мене було активне, а відпустка — коротка
і символічна. Зараз же всі робочі процеси ще більше
прискорились. 7 вересня розпочала роботу чергова сесія
Верховної Ради України.
Незважаючи на пленарні засідання, засідання комітетів, законотворчу роботу, я продовжую активно
працювати на 98-му окрузі Київщини.
Діапазон проблем, які доводиться вирішувати, дуже широкий: питання енергетики та дорожньої інфраструктури, проблеми екології та
неякісної роботи правоохоронних
органів, медицини та освіти, соціальні проблеми та проблеми власності на землю. На жаль, цей перелік не є вичерпним.

Багато зустрічався
з громадами:
14 вересня мав зустріч із громадою садового товариства в Борисполі. В цей мікрорайон входить
більше 600 будинків. Мешканці
придбали земельні ділянки в ТОВ
«Ніко Фінанс», але зараз опинились
у підвішеному стані — їхні будинки не входять до жодної з територіальних громад. Іншим надважливим питанням є неналежне постачання електроенергії, яка розподіляється через трансформаторні
підстанції, що знаходяться в приватній власності. Наближається
холодна пора року, а потужностей
для обслуговування масиву електрикою не вистачає. Ну і традиційна біда — якість доріг, тротуарів та
іншої інфраструктури.
17 вересня проводив зустрічі в
місті Переяславі.
Нагальних та глобальних проблем в історичному місті України
дуже багато. До речі, саме в Переяславі вперше згадана наша країна
як Україна. Було складне, насичене, але цікаве спілкування. Це і проблеми відсутності системи «Безпечне місто» та схеми організації дорожнього руху міста. Це питання
призначення директором Національного історико-етнографічного
заповідника «Переяслав» людини з
небездоганною репутацією. Також
багато звернень стосується благоустрою та розвитку міста: прохання посприяти в ремонті площі
ім. Богдана Хмельницького та парку ім. Тараса Шевченка до 300-річчя Григорія Сковороди, відремонтувати покрівлю садочка, облаштувати комп’ютерний клас у школі.
Також місто має унікальну колекцію
скульптур та картин покійного митця Миколи Шматька — понад 100
скульптур із мармуру та 500 картин. І її треба рятувати. Є звернення небайдужого громадянина щодо Монументу на відзнаку 300-річ-

чя возз’єднання України з Росією та
пам’ятного знаку «Навіки разом». І
це питання декомунізації. Звернувся новий молодий директор університету ім. Григорія Сковороди з
проханням посприяти у вирішенні
питання з будівлею, яка знаходиться в державній власності, але на
утримання та ремонт якої не виділяються кошти. Одне питання стосується незаконності будівництва
і видачі певних дозволів на роботу електростанції. Це питання має
великий резонанс і громада проти
ТЕС, якщо власники не будуть дотримуватися всіх норм. Знову стикнувся з питанням невизначених територіальних меж земель неподалік Переяслава. Є люди, які мають
надію створити показово-навчальний зоотерапевтичний реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю і допомагати дітям України.
Відвідав притулок перетримки тварин поряд із Переяславом. Знову ж
проблеми з землею та її оформленням. Шкода тварин. Також потрібна допомога патронатній родині з
трьома прийомними синами для
здійснення утеплення будинку. Багато питань до правоохоронців та
виконання державними службами
рішень суду, правопорушень, підробок документів тощо. Окремо
дякую керівнику поліції, який прийшов на цю зустріч, знаючи, що саме якість роботи місцевої поліції є
однією з найгостріших проблем. Є
питання місцевого значення, але
вони всі почуті і всі для мене важливі. Тому працюю над кожним.
18 вересня — день міста Бориспіль. Саме в цей святковий для нашого міста день я відкрив свою депутатську приймальню за адресою:
м. Бориспіль, вул. Київський шлях,
буд. 69-а, 2 поверх.
Дні прийому громадян:
кожного дня з 9 до 18 години.
Обідня перерва:
з 13 до 14 години.
Мій особистий прийом:
з 10 до 12 години (за попереднім
записом).
Також для полегшення спілкування, швидшого збору запитань і звернень громадян та їхньої обробки ми
з моєю командою створили телеграм-бот «Федієнко Олександр
98-й округ». Тепер кожен бажаючий за допомогою програми-месенджера Telegram може надати свою
пропозицію чи повідомити про порушення. Зробити це дуже легко:
потрібно в телеграм-клієнті знайти телеграм-бот «Федієнко Олександр 98-й округ» і натиснути кно-

пку «Старт». Після цього обрати необхідну дію в меню. Окрім можливості ставити депутату запитання,
надавати свої пропозиції щодо покращення життя громади чи свого
населеного пункту, тут також можна
записатися на особистий прийом,
оперативно направляти звернення
до депутата, ознайомитись із інформацією про Олександра Федієнка
та про його роботу на 98-му окрузі. Ми оперативно опрацюємо всю
отриману інформацію та зробимо
все можливе, щоб знайти спосіб реалізації потрібних людям ініціатив.
Як народний депутат та фахівець у своїй галузі одночасно продовжую активну роботу в Комітеті
з питань цифрової трансформації.
14.09.2021 був зареєстрований
законопроект №6055 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг
поштового зв’язку». Цей проект замінив попередній — №4066. Над
ним традиційно активно працювала робоча група на майданчику
нашого комітету. Його прийняття
дасть можливості для створення
нового незалежного регуляторного органу, що відповідає вимогам
часу та євроінтеграційним процесам, створить кращі передумови для входу України в Єдиний європейський цифровий ринок. Окрім того, без прийняття цього закону не зможе в повній мірі діяти
вже прийнятий Закон України «Про
електронні комунікації».
Також продовжується робота
з підготовки до реєстрації кількох важливих галузевих законопроектів:
• Про внесення змін до Закону
України «Про електронні комунікації» щодо ідентифікації користувачів електронних комунікаційних
послуг.
Враховуючи стрімкий розвиток
цифрової економіки, ідентифікація
абонентів стає важливою складовою формування ефективної системи безпеки для захисту персональних даних користувачів. Вже
зараз багато хто користується інтернет-банкінгом, отримує виписки на свої мобільні телефони, замовляє товари та послуги онлайн.
Разом з цим зростають і ризики шахрайства. Внаслідок викрадення телефонів, у пам'ять яких були внесені персональні дані, виникають
прикрі ситуації з банківськими рахунками та багато інших подібних
проблем.

Переконаний, що тільки спільною працею ми зможемо зробити нашу країну кращою, а життя людей — достойним. Тому запрошую всіх небайдужих мешканців
Бориспільського району на особисту зустріч зі мною, яка
відбудеться:
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за адресою: вул. Глибоцька, буд. 4, в приміщенні Бориспільської міськрайонної філії Київського обласного центру
зайнятості о 12:00 годині.
Приходьте, разом ми зможемо вирішити ваші проблеми або
ж поспілкуємось про питання, які вас турбують.
• Про внесення змін до Закону
України «Про електронні комунікації» щодо захисту інтересів держави та користувачів електронних
комунікаційних послуг.
Мета цього законопроекту —
розв'язання проблем «сірого» імпорту мобільних терміналів. Законопроект допоможе боротися з
викраденнями, підробками, контрафактним обладнанням. Також
пропонується створення автоматизованої інформаційної системи обліку міжнародних ідентифікаторів та
реєстр ідентифікаторів, в яких міжнародні ідентифікатори отримують
один із трьох можливих статусів: 1
— дозволений; 2 — тимчасово дозволений; 3 — заборонений до застосування в електронній комунікаційній мережі мобільного зв’язку.
Прийняття закону стане важливим кроком у гармонізації з нормами Європейського Союзу та приведенні українського законодавства у
відповідність до вимог Міжнародного союзу електрозв’язку.
• 10.09.2021 відбулось установче засідання робочої групи, яка займається розробкою нового законопроекту про кібербезпеку. Враховуючи збільшення кіберзагроз та
кібератак в Україні та в світі загалом, потребують законодавчого регулювання питання кібербезпеки.
Під час засідання відбулася досить жвава дискусія у частині визначення органу, повноважень, політики, контролю та виконання, координації, кадрових питань… Багато роботи ще попереду.
16 вересня на майданчику Комітету була проведена робоча нарада щодо перспектив прийняття
Верховною Радою України проекту
Закону про внесення змін до Закону України «Про доступ до об'єктів
будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» та інших
законодавчих актів України щодо
розвитку телекомунікаційних мереж (реєстр. №4118 від 18.09.2020).

Окрім членів Комітету з питань
цифрової трансформації, в нараді
взяли участь представники Міністерства цифрової трансформації
України та профільних галузевих
асоціацій: Асоціації правовласників
та постачальників контенту, Телекомунікаційної палати України, Української асоціації операторів зв'язку
«Телас», Інтернет Асоціації України.
В результаті обговорення було
прийнято рішення рекомендувати
Комітету Верховної Ради України з
питань цифрової трансформації ініціювати відкликання законопроекту 4118 для його подальшого доопрацювання в Комітеті, з урахуванням зауважень і пропозицій, які
надійшли щодо нього.
3-6 вересня взяв участь у одній із головних подій року в телеком-галузі — VII міжнародній конференції Telecom Ukraine 2021. Був
учасником більшості панельних
дискусій, ключові з яких:
• Інформаційна та кібербезпека.
Виклики, загрози, відповідальність.
• Законодавче забезпечення галузі електронних комунікацій. Цифрова трансформація. Виклики, стан
і перспективи розвитку.
Хочу подякувати колегам із галузі за високу оцінку моєї роботи.
Став переможцем в номінації ЛЮДИНА РОКУ.
15 вересня взяв участь у Міжнародному форумі «Навколо Хмари.
Навколо Даних. Навколо IoT. Навколо Безпеки. Навколо Кабелю. Навколо IP. Smart Building» (BIT&BIS-2021).
Цей унікальний галузевий захід традиційно об`єднав навколо себе найкращих представників ІКТ-спільноти та бізнес-середовища. Зокрема,
на форумі розглядались такі теми:
шифрування даних — як захистити
найцінніше; технології майбутнього;
додаткові рішення ESET для протистояння сучасним кібератакам; цифрова екосистема безпечного міста:
досвід Ізраїлю; хмарні технології в
5G, а також багато інших цікавих та
важливих питань.
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БОРИСПІЛЬСЬКА ЗІРОНЬКА НА СЦЕНІ БРОДВЕЙСЬКОГО МЮЗИКЛУ
 17 вересня в Києві, в Театрі опери та балету відбулась
прем’єра всесвітньо відомого мюзиклу «The School of
Rock» (Школа року) від Ендрю Уеббера. Вперше відомий
Бродвейський мюзикл прозвучав українською мовою. Одну
з головний ролей у виставі зіграла бориспільська акторка
11-річна Олена Калініченко.
Богдан РАК
«Іноді достатньо один раз послухати дитину, щоб зрозуміти,
що вона талановита. З першої
зустрічі ця дівчинка вразила
мене своїм голосом та майстерністю виконання. Тоді я зрозуміла, що маю допомогти їй показати себе на великій сцені. І
цей шанс вона використала на
всі сто відсотків», — говорить
про свою вихованку директор
Бориспільського муніципального театру Світлана Бевз.
«Вісті» зустрілися з юною акторкою та її мамою. До уваги читачів — коротка розмова з Оленою Калініченко.
— Олено, як ти потрапила у
такий відомий мюзикл?
— Моя мама постійно відслідковує новини від відомих режисерів, де і коли вони проводять відбори. Так і дізнались про кастинг
на цю виставу. Перший відбір був
вокальний — мене на ньому затвердили. Потім затвердили і на
танцювальному відборі. Хоча ми
дуже боялися хореографії, бо під
час карантину танцями я не займалась.
— Конкуренція була великою?
— Так, серед учасників відбору

були і учасники та переможці «Чорноморських ігор», і фіналісти та переможці таких шоу, як «Україна має
талант», «Голос. Діти», «Діти проти
зірок» та інших.
— Як вважаєш, після цього мюзиклу твоя кар’єра вийде на новий рівень?
— Сподіваюсь на це. Нам вже
сказали, що тих, хто брав участь у
цьому мюзиклі, обов’язково запросять на кастинг у наступну виставу
«Санта». Кажуть, що скоріш за все,
кастинг буде закритий, бо вже 35
претендентів є. Це всі діти, які брали участь у «The School of Rock».
До речі, минулого тижня ми брали участь в ранковій програмі на
телеканалі «1+1», усім акторським
складом.
— Чи не заважає театр навчанню і чи є в юних акторів час
для відпочинку?
— Я вже фактично місяць без
школи. Добре, що вчителі ставляться до цього із розумінням. Займаюся сама. З математикою і українською мовою добре. Так само з літературою. Завдяки участі в шоу
«Діти проти зірок» мені довелося
вивчити купу віршів у дуже стислий термін. Вчила їх удома, в метро,
в пробках, зате таким чином охопи-

ла майже всю шкільну програму з
української поезії.
Мало відпочинку було й улітку,
через підготовку до мюзиклу. Перші репетиції почались в травні. А
вже з початку літа почались активні
репетиції по п’ять днів на тиждень.
За все літо ми мали лише два тижні
відпочинку.
— Олено, а як взагалі ти потрапила до театру? Як почалась твоя акторська кар’єра?
— Займатись акторською майстерністю я почала ще до школи. Зацікавилась театром через те, що в
ньому займалась старша сестра. Я
тоді все копіювала за нею. І в театр
вперше потрапила, коли прийшла
її підтримати.
— Чимало акторів театру з
часом переходять у кіно. У тебе
не було такого бажання? Про що
мрієш іще?
— На мою думку, кіно трошки
легше, ніж театр. Там йде запис.

ЗБИРАТИ ЧИ НЕ ЗБИРАТИ ОПАЛЕ ЛИСТЯ? ДУМКИ
ЧИНОВНИКІВ ПРОТИ НОВИХ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ
Ілона НЕГОДА
Питання збору опалого листя
порушив на нараді у міського голови Олександр Щур, керівник
Бориспільської БЛІЛ. За його
словами, він прочитав про нові
правила благоустрою, зокрема
у сфері догляду за рослинністю,
у щотижневику «Вісті», і просить
роз’яснити міського голову, що
все-таки належить робити з опалим листям.
На запитання директора лікарні
міський голова Володимир Борисенко відповів: «Звісно, збирати», а
коли почув зауваження, що в правилах благоустрою написано інше,
додав ще раз: «Збирати потрібно й
під деревами, але не спалювати».
Ситуацію спробував розтлумачити в.о. керівника ВУКГ Микола
Корніяка. «Якщо опале листя збирається граблями, то ми порушуємо верхній шар ґрунту і це справді шкодить природі, а якщо прибирання здійснюється так званими
«дуйками», втручання в природні процеси немає», — озвучив він
свою версію та додав: «На зиму ж
дерева і кущі повинні залишатися
з закритою кореневою системою.
Тобто листя в радіусі метра навколо, а кущі безпосередньо під ними повинні залишатися із шаром
листя. Про це потрібно пам’ятати».
З огляду на те, що і роз’яснення

керівника ВУКГ, і позиція міського
голови дещо відрізняються від написаного в нещодавно прийнятому документі, нагадуємо — в правилах благоустрою (п. 3.5. «Порядок
здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою», 1-й
підпункт, 4-й абзац) говориться (дослівно): «Збір листя на території
парків, рекреаційних зон, зон зелених насаджень, скверів здійснюється тільки на головних алеях, доріжках, майданчиках для
відпочинку, партерних газонах,
галявинах, квітниках. Збирати листя з-під угруповань дерев та чагарників у парках, скверах, зелених зонах забороняється, оскільки це призводить до винесення
органічних добрив, зменшення
ізоляційного шару для ґрунту».
Також наведемо коментар експерта з озеленення та захисту рослин компанії «Зелена клініка» Дмитра Радюка, який він надав щотижневику «Вісті» минулої осені:
«У містах Європи комунальні

служби міста переважно не прибирають листя, його лише змітають
з доріжок, але не чіпають на газонах та під деревами. У Борисполі
листя згрібають не тільки у скверах,
а й в дворах багатоквартирних будинків, пакують його у целофанові мішки для сміття. Але листя —
не сміття. Розкладаючись у ґрунті,
воно живить його мінеральними і
органічними речовинами, накопиченими за літо, структурує ґрунт та
покращує його якість. Таким чином
створюються умови для розвитку
ґрунтової мікрофлори і фауни. У
парках, скверах, де бідний трав’яний покрив і немає газонів, згрібати листя шкідливо. Крім того, багатьом з міських дерев завдано шкоди непрофесійною обрізкою, тому
вони хворіють. Їм потрібне додаткове живлення, а листя може виконувати цю функцію. Тож місця з
облаштованими газонами та квітниками слід прибирати від листя,
а під деревами в парку його варто
залишити».

Якщо збився, можна переписати
фрагмент. В театрі такого немає,
будь-яку твою заминку глядачі бачать відразу.
Щодо мрій, то хочу створити
студію для професійного дубляжу
японського аніме. А ще — потрапити на «Чорноморські ігри». Взагалі мрій багато, був би час.
Про становлення доньки як актриси театру «Вістям» розповіла і
її мама, Тамара Калініченко.
Вона згадує, що Оленку свого часу помітила директор Бориспільського муніципального театру Світлана Бевз. Колись дівчинка прийшла зі старшою сестрою
на підготовку до обласного етапу
Шевченківського конкурсу, в якому та брала участь. Поки йшла підготовка, запропонувала теж прочитати вірш, і директор театру погодилась. У результаті сестри поїхали
на конкурс удвох, і Олена зайняла
там друге місце.

«Вважаю, нам дуже пощастило,
що Світлана Валентинівна помітила Олену. Взагалі нам постійно трапляються гарні вчителі та люди, що
допомагають Олені розкривати
свій талант. Але першою була саме директор Бориспільського муніципального театру «Березіль» Світлана Бевз. Саме завдяки їй ми пішли на кастинг «Україна має талант»,
далі пішли пропозиції до участі у
різноманітних шоу. Спочатку глядачем, а далі вже й учасником», —
розповідає Тамара Калініченко.
Бути мамою «зіркової доньки»
важко, адже потрібно постійно супроводжувати її на репетиціях. Тамарі Калініченко навіть довелось
перевестись на віддалену роботу.
«Звісно, зарплата менша, але я можу возити Олену на всі репетиції.
Щодня, чекаючи її в театрі, сідаю
десь у куточку з ноутбуком і працюю. Головне, аби були розетка та
інтернет», — посміхається вона.

ДОПОМАГАЄМО ІНФОРМАЦІЙНО:

ПОНЧИК ШУКАЄ ДІМ

Кошеняті 1.5 місяці, його знайшли на одній із вулиць
Борисполя голодним та знесиленим. Зараз рудий котик тимчасово перебуває на території підприємства,
набирається сил та шукає нову родину. Чистоплотний,
до лотка привчений.
Телефон для довідок 095 371 35 66
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П Р О О Т У:
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Ак т уалбір!
ви

ПОНЕДІЛОК, 4 жовтня
UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Я вдома
6.30 М/ф "Як песик і кошеня мили
підлогу"
6.40 М/ф "Як метелик вивчав життя"
6.50 М/ф "Як їжачок шубку міняв"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 0.05, 2.05, 5.25 Новини
7.05, 9.45 Маршрутом змін
7.20 Відтінки України
7.55 Буковинські загадки
8.05 Т/с "Курорт"
9.10 Телепродаж
9.55, 5.05 Невідомі Карпати
10.35, 0.40 Т/с "Бенкрофт" (16+)
11.30 Д/ф "Дикуни"
11.55 Д/ф "Дикі тварини"
13.10, 1.25 Прозоро. Про актуальне
14.00 Країна пісень
15.10, 21.35, 0.30, 2.30, 5.50 Спорт
15.20 Концерт. Ніна Матвієнко та та
Дмитро Андрієць
16.30 Д/ф "Світ дикої природи"

17.00 Прозоро. Про головне
18.20, 19.05 "По-людськи"
20.00 Д/ф "Дикі острови"
21.45 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
2.45 Х/ф "Ярослав Мудрий" 1, 2 с.
КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30, 4.10 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.45 Комедія "Моя улюблена
Страшко"
22.35 Мелодрама "Любов без пам`яті"
23.50 Жахи "Багряний пік"
2.00 "Танці з зірками 2021"
5.30 "Життя відомих людей"

ВІВТОРОК, 5 жовтня
UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Я вдома
6.30 М/ф "Чому зникла шапканевидимка"
6.40 М/ф "Черевички"
6.50 М/ф "Кривенька Качечка"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.35, 2.05, 5.10 Новини
7.05, 9.45 Маршрутом змін
7.20 Відтінки України
7.55 Буковинські загадки
8.05 Т/с "Курорт"
9.10 Телепродаж
9.55 Невідомі Карпати
10.35 Т/с "Серцебиття" (12+)
11.30 Д/ф "Дикуни"
11.55, 20.00, 22.00 Д/ф "Дикі острови"
13.10, 1.25 Прозоро. Про актуальне
14.00 Країна пісень
15.10, 21.45, 0.10, 5.45 Спорт
15.20 Концерт. Іво Бобул
16.30 Д/ф "Світ дикої природи"
17.00 Прозоро. Про головне

18.20, 19.05 "По-людськи"
23.00 Бігус Інфо
0.25 Т/с "Бальтазар" (18+)
2.40 Енеїда
3.40 Х/ф "Страчені світанки"
КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30, 4.10 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.45 Комедія "Моя улюблена
Страшко"
22.35 Мелодрама "Любов без пам`яті"
23.50 Мелодрама "Привид"
2.20 Трилер "Ураган"
5.30 "Життя відомих людей"

СЕРЕДА, 6 жовтня
UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Я вдома
6.30 М/ф "Кульбаба - товсті щоки"
6.40 М/ф "Ниточка та кошеня"
6.50 М/ф "Братик Кролик та братик Лис"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.35, 2.05, 5.10 Новини
7.05 Маршрутом змін
7.20 Невідомі Карпати
7.50 Буковинські загадки
8.05 Т/с "Курорт"
9.10 Телепродаж
9.45 Т/с "Серцебиття" (12+)
11.30 Д/ф "Дикуни"
11.55, 20.00, 22.00 Д/ф "Дикі острови"
13.10, 1.25 Прозоро. Про актуальне
14.00 Країна пісень
15.10, 21.45, 0.10, 5.45 Спорт
15.20 Концерт. Наталія Валевська
16.15 Міста та містечка
16.30 Д/ф "Світ дикої природи"
17.00 Прозоро. Про головне
18.20, 19.05 "По-людськи"
23.00 Перша шпальта
0.25 Т/с "Бальтазар" (18+)

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45,
19.30, 4.15 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.45 Комедія "Моя улюблена
Страшко"
22.35, 23.35 Мелодрама "Любов без
пам`яті"
0.35 Трилер "Сніговик"
2.55 Муз/ф "Гуцулка Ксеня"
ІНТЕР.
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 "Наречений напрокат" (16+)
14.40, 15.40 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 4.00 "Стосується кожного"

ІНТЕР.
3.00 Х/ф "Підручний Гадсакера"
4.50, 5.00 "Телемагазин"
5.20, 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, 4.05 "Стосується
кожного"
12.25 Х/ф "Татусі без шкідливих звичок"
(16+)
14.30 Х/ф "Колишні" (12+)
16.05 "Жди меня. Україна"
20.00, 3.35 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Х/ф "Невидимий гість" (16+)
1.50 Т/с "Її чоловіки" (12+)

ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ УЧАСТЬ В
ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ

I-VISTI.COM

21.00 Т/с "Таємна любов. Повернення"
(16+)
23.10 Т/с "Мертві лілії" (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Гучна справа
3.00 Реальна містика

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+)
12.30 Т/с "Виходьте без дзвінка 2" (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Хід прокурора" (16+)
17.00 Т/с "Топтун" (12+)
20.10 "Говорить Україна"

ICTV.
4.55 Скарб нації
5.05 Еврика!
5.10 Служба розшуку дітей
5.15 Громадянська оборона
6.00 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.10, 19.25 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.10 "На трьох" (16+)
10.40, 13.15 Х/ф "Малавіта" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 16.15 Т/с "Пес" (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
23.55 Х/ф "Вбити Гюнтера" (16+)
1.45 Прихована небезпека
2.30 Я зняв!

ІНТЕР.
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 "Школа хороших дружин" (12+)
14.40, 15.40 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 4.05 "Стосується кожного"
20.00, 3.35 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Х/ф "Перекладачі" (12+)
1.50 Т/с "Її чоловіки" (12+)
5.00 "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, 13.15 Х/ф "Без компромісів" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.25, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.30 Т/с "Дільничний з ДВРЗ-2" (16+)
22.25 Т/с "Доброволець" (16+)
0.20 Х/ф "Малавіта" (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+)
12.30 Історія одного злочину (16+)
14.30, 15.30, 17.00 Т/с "Топтун" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Таємна любов. Повернення"
(16+)
23.10 Т/с "Мертві лілії" (12+)
1.30 Телемагазин

НОВИЙ КАНАЛ.
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.25 "Орел і решка"
9.20 Т/с "Надприродне" (16+)
12.55 "Кохання на виживання" (16+)
14.55 Х/ф "Коломбіана" (16+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Екси" (16+)
20.55 Х/ф "Овердрайв" (12+)
22.55 Х/ф "Антиганг" (16+)
0.50 "Вар'яти" (12+)
2.20 "Зона ночі"

20.00, 3.30 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Х/ф "Справа СК1" (18+)

20.20, 2.25 Секретний фронт
21.30 Т/с "Дільничний з ДВРЗ-2" (16+)
22.25 Т/с "Доброволець" (16+)
0.20 Х/ф "Без компромісів" (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+)
12.30 Історія одного злочину (16+)
14.30, 15.30, 17.00 Т/с "Топтун" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Таємна любов. Повернення"
(16+)
23.10 Т/с "Мертві лілії" (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+)
10.25, 13.15 Х/ф "РобоКоп" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.25, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір

Тел.: 067-238-88-58

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.30 Т/с "Комісар Рекс"
8.10 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+)
1.10 Т/с "Зникла наречена" (16+)
СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.30 Т/с "Комісар Рекс"
8.10 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 Супермама (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Колір помсти" (16+)
23.05 Т/с "Майор і магія" (16+)
1.05 Т/с "Зникла наречена" (16+)

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.00 "Таємниці світу"
7.25, 17.00, 3.25 "Випадковий свідок"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 2.55 "Свідок"
14.45 Т/с "Переломний момент" (16+)
18.20 "Свідок. Агенти"
23.00, 3.35 Т/с "Нарко" (18+)
0.55 Х/ф "Безсмертні: Війна світів" (16+)
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"
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 "Ехо України"
20.00 "Двобій"

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 "Підрозділ" (16+)
18.20 "Будьте здоровi"
23.00, 3.35 Т/с "Нарко" (18+)
0.40 "Легенди бандитського Києва"
1.35 "Правда життя"
3.05 "Правда життя. Професійні байки"

НОВИЙ КАНАЛ.
7.25 "Орел і решка"
9.25 Т/с "Надприродне" (16+)
12.10 "Кохання на виживання" (16+)
14.05 Х/ф "Острів" (16+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Діти проти зірок"
20.40 Х/ф "Хлопчаки-нальотчики" (16+)
22.45 Х/ф "Тачка 19" (16+)
0.40 Х/ф "Гора між нами" (16+)
2.40 "Служба розшуку дітей"
2.45 "Зона ночі"
СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.35 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+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.20 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.25 "Орел і решка"
9.25 Т/с "Надприродне" (16+)
13.00 Х/ф "Черговий тато: Літній табір"
14.50 Х/ф "Півтора шпигуна" (16+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Пекельна кухня"
21.15 Х/ф "Викрасти за 60 секунд" (16+)
23.50 Х/ф "Потвори" (16+)
1.40 "Вар'яти" (12+)
2.35 "Служба розшуку дітей"
2.40 "Зона ночі"

23.05 Т/с "Майор і магія" (16+)
1.05 Т/с "Зникла наречена" (16+)
НТН.
6.25 "Будьте здоровi"
7.55, 9.00, 17.00, 3.00 "Випадковий
свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 "Свідок"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.50 Т/с "Підрозділ" (16+)
18.20 "Вартість життя"
23.00, 3.25 Т/с "Нарко" (18+)
0.55 "Легенди бандитського Києва"
1.55 "Правда життя"
3.05 "Правда життя. Професійні байки"
ПРЯМИЙ.
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"
18.10 "Ексклюзив"
19.00 "Велика середа"
22.00 "Спецтема"
23.00 "Новини від Христини"

Тел.: 067-353-62-96

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ»
В ІНТЕРНЕТІ,
ЗАЛИШАЙТЕ
СВОЇ КОМЕНТАРІ,
ПРОПОЗИЦІЇ,
БЕРІТЬ УЧАСТЬ
В ОБГОВОРЕННІ
МАТЕРІАЛІВ.
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ЧЕТВЕР, 7 жовтня
UA: ПЕРШИЙ.
6.50 М/ф "Про порося, яке вміло грати в
шашки"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.35, 2.05, 5.10 Новини
7.05 Маршрутом змін
7.20 Невідомі Карпати
7.50, 16.25 Буковинські загадки
8.05 Т/с "Курорт"
9.10 Телепродаж
9.45 Т/с "Серцебиття" (12+)
11.30 Д/ф "Дикуни"
11.55, 20.00, 22.00 Д/ф "Дикі острови"
13.10, 1.25 Прозоро. Про актуальне
14.00 Країна пісень
15.10, 21.45, 0.10, 5.45 Спорт
15.20 Концерт. Анатолій Гнатюк
16.30 Д/ф "Боротьба за виживання"
17.00 Прозоро. Про головне
18.20, 19.05 "По-людськи"
23.00 Схеми. Корупція в деталях
0.25 Т/с "Бальтазар" (18+)

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"
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 "Історія примари"
ІНТЕР.
5.35, 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, 11.05 "Корисна програма"

П'ЯТНИЦЯ, 8 жовтня
UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Я вдома
6.30 М/ф "Капітошко"
6.40 М/ф "Котигорошко"
6.50 М/ф "Івасик-Телесик"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 0.25, 2.10, 5.10 Новини
7.05 Маршрутом змін
7.20 Невідомі Карпати
7.50 Буковинські загадки
8.05 Т/с "Курорт"
9.10 Телепродаж
9.45 Т/с "Серцебиття" (12+)
11.30 Д/ф "Дикуни"
11.55 Д/ф "Дикі острови"
13.10, 1.15 Прозоро. Про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 1.00, 2.45, 5.45 Спорт
15.20 Концерт. Пісні про кохання
16.30 Д/ф "Боротьба за виживання"
17.00 Прозоро. Про головне
18.20, 19.05 "По-людськи"

20.00 Д/ф "Тваринна зброя"
22.00 Х/ф "Трістан та Ізольда" (16+)
3.00 "Зворотний відлік"
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"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 "Ліга сміху 2021"
22.35 "Маскарад"
0.20 Комедія "Леді-бос"
2.20 Драма "Історія примари"
3.50, 6.00 "Життя відомих людей"

СУБОТА, 9 жовтня
UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 4.10 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.45, 3.15, 5.35
Новини
7.10 М/ф "Як козак щастя шукав"
7.20 М/ф "Як козаки у хокей грали"
7.40 М/ф "Як козаки олімпійцями стали"
8.05 Д/ф "Дикі Дива"
8.30, 3.40 #ВУКРАЇНІ
9.10 Телепродаж
9.40 Відтінки України
10.10 Х/ф "Ісус. Бог і людина" 1, 2 с.
(12+)
13.40 Х/ф "Сватання на Гончарівці"
15.20 Країна пісень
16.25, 0.10 Х/ф "Трістан та Ізольда" (16+)
18.50 Т/с "Злочини минулого міжнародні версії" (16+)
21.25 Д/ф "Тваринна зброя"
22.25 Д/ф "Світ дикої природи"
2.15 Неймовірні світи Ціолковського

КАНАЛ "1+1".
7.00, 4.25, 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"
23.35 "Світське життя. 2021"
0.35 Комедія "Мільйон способів утратити
голову"
2.50 Комедія "Леді-бос"
ІНТЕР.
7.15 "Слово Предстоятеля"
7.25 М/ф "Мадагаскар"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Все для тебе"

НЕДІЛЯ, 10 жовтня
UA: ПЕРШИЙ.
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.00, 1.30, 5.35
Новини
7.10 М/ф "Як козаки інопланетян
зустрічали"
7.30 М/ф "Як козаки на весіллі гуляли"
7.50 М/ф "Як козаки сіль купували"
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 РимськоКатолицької Церкви в Україні
13.30 Неймовірні світи Ціолковського
14.25 Телепродаж
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.15 Концерт. Хорея Козацька
17.20 Т/с "Злочини минулого міжнародні версії" (16+)
19.30 Д/ф "Тваринна зброя"

20.20 Д/ф "Боротьба за виживання"
21.25, 3.50 Х/ф "Волліс і Едвард" (12+)
23.20 #@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
0.25 Д/ф "Вибір"
КАНАЛ "1+1".
7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт - 12 Пакистан"
11.00 "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.
7.25 Х/ф "Плаксій"
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 11.00, 11.55 "Інше життя"

12.25 Х/ф "Допоки весілля не розлучить
нас" (16+)
14.40, 15.35 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 4.00 "Стосується кожного"
20.00, 3.30 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
22.55 Д/п "Нюрнберзький процес"
0.00 Х/ф "Справа Колліні" (12+)
2.15 Х/ф "Про нього" (16+)
4.50 "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 Т/с "Виходьте без дзвінка 2" (12+)
12.30 Історія одного злочину (16+)
14.30, 15.30, 17.00 Т/с "Топтун" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Таємна любов. Повернення"
(16+)
23.10 Слідами української екології.
Мандрівний сміття. 2 ч.
ІНТЕР.
5.20, 23.20 "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 "Наречена-втікачка" (16+)
14.40, 15.40, 1.10 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Анна Кареніна" (16+)
3.35 Д/п "Війна всередині нас"
4.25 М/ф
5.00 "Телемагазин"
5.30 "Орел і Решка. Перезавантаження"
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
10.45 Т/с "Скажи мені правду" (12+)
14.40 Т/с "Всі, що захочеш" 1 с.
15.30 Т/с "Всі, що захочеш"
20.10 "Говорить Україна"

11.00 "Позаочі"
12.00 Х/ф "Бережись автомобіля"
13.50, 3.55 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
15.30 Т/с "Голос янгола" (12+)
20.00 "Подробиці"
20.30 "Место встречи"
22.10 Т/с "Хрещена"
1.45 Х/ф "Хроніки зради" (16+)
3.30 М/ф
5.20 Х/ф "Наречена-втікачка" (16+)
КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00 Сьогодні
7.30 Т/с "Люся. Інтерн" (12+)
9.30 Т/с "Наслідки помста" (12+)
14.00 Т/с "Помилки молодості" 1 с. (16+)
15.20 Т/с "Помилки молодості" (16+)
18.50 Футбол. Відбір до ЧС- 2022 р.
Фінляндія - Україна
21.00 Співають всі!
23.30 Що? Де? Коли?
1.00, 2.15 Т/с "Топтун" (12+)
1.45 Телемагазин
4.20 Реальна містика

12.50 "Вещдок. Большое дело"
17.20 Х/ф "Смерть на Нілі"
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Бережись автомобіля"
23.55 Х/ф "Дежа вю"
КАНАЛ "УКРАЇНА".
8.55 Т/с "Вір мені" (12+)
13.00 Т/с "Кровна помста" (12+)
17.00 Т/с "Виховання почуттів" 1, 2 с.
(12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
Панютою
21.00 Т/с "Виховання почуттів" (12+)
23.00, 2.00 Т/с "Доля на ім'я кохання"
(12+)
1.30 Телемагазин
ICTV.
4.30 Скарб нації
4.40 Еврика!
4.45 Факти
5.10 Не дай себе обдурити

Тел.: 067-238-88-58

23.50, 2.00 Т/с "Мертві лілії" (12+)
1.30 Телемагазин
2.35 Реальна містика
ICTV.
4.30 Факти
4.50 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.10 "На трьох" (16+)
10.20, 13.15 Х/ф "Стелс" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20, 2.35 Анти-зомбі
21.30 Т/с "Дільничний з ДВРЗ-2" (16+)
22.25 Т/с "Доброволець" (16+)
0.25 Х/ф "РобоКоп" (16+)
НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.20 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"

21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00, 2.00 Т/с "Хід прокурора" (16+)
1.30 Телемагазин
3.30 Гучна справа
5.00 Реальна містика
ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 1.15 Факти
4.50 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.10, 20.10 Дизель-шоу (12+)
11.45, 13.15, 23.00, 1.40 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.15 Т/с "Дільничний з ДВРЗ-2"
(16+)
18.45 Факти. Вечір
3.20 Я зняв!
ICTV.
5.10 Скарб нації
5.20 Еврика!
5.25 Факти
5.55 Не дай себе обдурити
6.50 Секретний фронт
7.50 Прихована небезпека
8.45 Т/с "Дільничний з ДВРЗ-2" (16+)
12.35, 13.00 Х/ф "Дракула: Невідома
історія" (16+)
12.45 Факти. День
14.30 Х/ф "Примарний патруль" (16+)
16.15 Х/ф "Варкрафт: Початок" (12+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Джон Вік" (16+)
21.05 Х/ф "Джон Вік-2" (16+)
23.35 Х/ф "Стелс" (16+)
1.50 Громадянська оборона
2.35 Я зняв!

8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 "Свідок"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45 Т/с "Підрозділ" (16+)
18.20, 2.00 "Правда життя"
23.00, 3.35 Т/с "Нарко" (18+)
0.55 "Легенди бандитського Києва"
3.05 "Правда життя. Професійні байки"

СТБ.
8.50 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 Супермама (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Колір помсти" (16+)
23.05 Т/с "Майор і магія" (16+)
1.05 Т/с "Зникла наречена" (16+)

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

НТН.
5.00 "Top Shop"
6.20 "Вартість життя"
7.50, 9.00, 17.00, 3.00 "Випадковий
свідок"
НОВИЙ КАНАЛ.
7.25 "Орел і решка"
9.25 "Пекельна кухня"
11.50 "Екси" (16+)
13.40 "Діти проти зірок"
15.15 Х/ф "Антиганг" (16+)
17.10 Х/ф "Викрасти за 60 секунд" (16+)
19.45 Х/ф "Нічний втікач" (16+)
22.00 Х/ф "Чесний злодій" (16+)
23.55 Х/ф "Море спокуси" (16+)
СТБ.
4.25 Х/ф "Мамма Міа!"
6.45, 19.00, 22.50 Холостячка Злата
Огневич (12+)
10.55, 23.40 Як вийти заміж (16+)
11.50, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вiкна-Новини
0.35 Битва екстрасенсів (16+)
НТН.
5.00, 4.55 "Top Shop"
6.20, 1.50 "Правда життя"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.30, 10.55 Т/с "Колір помсти" (16+)
7.50 Неймовірна правда про зірок
16.40, 23.10 Хата на тата (12+)
19.00 МастерШеф (12+)
НТН.
6.55 Х/ф "Відьма"
9.10 Х/ф "Захар Беркут"
11.05 "Легенди карного розшуку"
13.25 "Випадковий свідок. Навколо світу"
СТБ.
9.35 МастерШеф (12+)
13.45 Супермама (12+)
18.40 Битва екстрасенсів (16+)
21.00 Один за всіх (16+)
22.10 Таємниці ДНК (16+)

5.55, 1.50 Анти-зомбі
6.50 Громадянська оборона
7.50, 13.00 Т/с "Доброволець" (16+)
12.45 Факти. День
13.55 Т/с "Пес" (16+)
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф "Джон Вік-3" (16+)
23.50 Х/ф "Пасажир" (16+)
НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 8.00 "Kids time"
6.05 М/ф "Том і Джері. Мотор"
8.05 М/ф "Корпорація монстрів"
9.50 М/ф "Університет монстрів"
11.45 Х/ф "Скарб Амазонки" (16+)
13.50 Х/ф "Мумія" (16+)
16.20 Х/ф "Мумія повертається" (16+)
19.00 Х/ф "Мумія: Гробниця Імператора
Драконів" (16+)
21.05 Х/ф "Цар скорпіонів"
23.00, 2.00 "Вар'яти" (12+)
1.00 "Improv Live Show" (12+)

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

7.25 "Орел і решка"
9.25 Т/с "Надприродне" (16+)
13.05 "Кохання на виживання" (16+)
15.00 Х/ф "Люсі" (16+)
16.55, 19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Аудитор" (16+)
23.45 Х/ф "Поліцейський седан" (16+)
1.55 "Вар'яти" (12+)

10.05 "Орел і решка.Земляни"
11.00 "Орел і решка.Чудеса свiту"
12.10 "Орел і решка"
13.10 "Хто зверху?" (12+)
15.10 М/ф "Корпорація монстрів"
17.00 М/ф "Університет монстрів"
19.00 Х/ф "Мумія" (16+)
21.40 Х/ф "Мумія повертається" (16+)
0.25 Х/ф "Мама" (16+)
2.10 "Зона ночі"

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00 "Хто проти блондинок?" (12+)
8.00, 10.00 "Kids time"
8.05 М/ф "Посіпаки"
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НТН.
6.55 "Випадковий свідок. Навколо світу"
9.25 Т/с "Коломбо" (16+)
13.45 Х/ф "Один шанс на двох" (16+)
15.50 Х/ф "Збиток" (16+)
18.00 "Легенди карного розшуку"
22.10 Х/ф "Атака Юрського періоду" (16+)
23.55 Х/ф "Спека" (16+)
ПРЯМИЙ.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00
"Репортер". Новини
9.10 "Медексперт"
10.10 "Про особисте"
11.15, 12.15 "Акценти"

Тел.: 067-353-62-96

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 Х/ф "Дім сонця, що сходить" (16+)
18.20 "Таємниці світу"
23.00, 3.25 Т/с "Нарко" (18+)
0.50 "Легенди бандитського Києва"
ПРЯМИЙ.
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00
"Репортер". Новини
7.10, 8.10 "Новий день"
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15 "Обідня перерва"
14.10 "Великий день"
16.10 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.00 "Моя країна"
21.00 "Влада хохотала"
21.30 "Міністерство правди"
22.00 "Запорєбрик NEWS"
22.15 "Українські вісті"
22.30 "WATCHDOGS"

14.40 Т/с "Коломбо" (16+)
19.00, 3.05 "Свідок"
19.30 Х/ф "Один шанс на двох" (16+)
21.45 Х/ф "Збиток" (16+)
23.55 Х/ф "Спека" (16+)
ПРЯМИЙ.
8.45 "Щасливий сніданок"
9.00 "Щасливе інтерв'ю"
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 17.15
"Репортер". Новини
10.10 "Соціальний статус"
10.40 "Перша передача"
11.15, 12.15 "Акценти"
13.15, 21.30 "Влада хохотала"
13.45 "Новини від Христини"
14.15, 15.30 Концерт
17.00 "Не наша Russia"
18.00 "Анатомія тижня"
20.00 "Культурна політика"
20.30 "Війна за незалежність"
21.00 "Прямий доказ"
22.00 "THE WEEK"
23.00 "Вата-шоу"

13.10 "П'ята колонка"
13.40 "Запорєбрик NEWS"
14.00, 15.30 Концерт
17.15 "Не наша Russia"
18.00 "Анатомія тижня"
20.00 "Прямий доказ"
20.20 "WATCHDOGS"
20.45 "Sound.ЧЕК"
21.00 "Великі новини"
22.00 "Влада хохотала"

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

WWW.I-VISTI.COM
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам
3-К. КВАРТИРИ

Бориспіль

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.

Завокзальна вул., мікрорайон «Промінь», Куплю земельну ділянку у власника в м. Бовласник, недорого, можлива розстрочка, риспіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щаслиціна договірна. Тел.: 0 98 2913182.
ве. Тел.: 0 67 4040137.
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 ділянці влаштований септик на 6 куб.м,
електрика, є дозвіл на будівництво, присвоєно адресу, ділянка підсипана, виконані підпірні стіни на кордонах із сусідами, покрівля утеплена мінеральною
ватою, стіни з газоблоку, перекриття комбіноване, 690000 грн. Тел.: 0 99 0742485.
Переяслав-Хмельницький

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

Бориспіль

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

Здам
Бориспіль

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ

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

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бориспіль. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
Кімнату в приватному будинку, центр, всі
зручності, прохідна 1500 грн.. Тел.: 0 67
4503318.

Кімнату в 3-х к. кв., вул Лютнева, для діКоцюбинського вул., 57,5 кв.м, 2 кімна- вчини, фіксована ціна 3500 грн. Тел.: 0 67
ти, кухня 20 кв.м, ванна, газове опалення, 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
свердловина, вода у будинку, можливе місце для твердопаливного котла, 5 соток, дер- НАЙМУ
жакт, ціна договірна. Тел.: 0 63 4740538.
Бориспіль
ГАРАЖІ

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря,
на ваших умовах. Тел.: 0 67 7254543, 0 93
Гараж металевий в гарному стані. Тел.: 0 66 1104673, Наталія.
2902444.
Житло, порядок і охайність гарантую. Тел.: 0
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
67 4503318.
Бориспіль
Бориспіль

Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0
68 3278353.
Героїв Майдану вул., 10 соток, під забудову, світло заведене на ділянку, свердловина,
267000 грн. Тел.: 0 67 4503318.
Ділянка 0,10 га, времянка, свердловина,
світло, від власника. Тел.: 0 66 6869731, 0 67
8816634.
Головурів с., 40 соток, на початку села, поруч ліс, від власника. Тел.: 0 66 9121171.

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ
КОНЕЙ
БИЧКІВ
ТЕЛИЦЬ
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

Тел.: 0 67 5036672, 0 67 5044406

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

Ë³ö. ÀÂ ¹476495 ÌÒÇÓ â³ä 16.06.2009 ð.

Òåë.: 096-876-66-67
097-127-66-05

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

В кондитерський цех потрібні: помічник
технолога (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, адміністратора ресторану, офіКуплю
ціанта, покоївку, швейцара, працівника
Бориспіль
басейну — банщика, інженера-енергети1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря. ка, інженера з обслуговування кондиціонерів та холодильного обладнання, техТел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
2-к. кв., у власника, для себе (не аген- ніка-доглядача, прибиральника території
— садівника. Забезпечуємо житлом та
ство). Тел.: 0 95 5753163.
харчуванням Тел.: 0 50 3574386, Анатолій
Житло у власника. Тел.: 0 67 4503318.
Володимирович.
Земельну ділянку у власника в м. Бориспіль
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Тел.: 0 67 4040137.
запрошує на постійну роботу осіб з інвалідЗемельну ділянку у власника від 4 до 20 со- ністю (прибирання території, робота на повіток під будівництво в м. Бориспіль, або до 20 трі). Тел.: (044) 2817986.
км. від Києва. Тел.: 0 67 4040137.
На автомийку (м. Бориспіль) потрібні
Земельну ділянку у власника від 4 до 20 сомийники,
з/п щодня. Тел.: 0 68 5059939.
ток під будівництво в м. Бориспіль. Тел.: 0 67
4040137.
На АЗС МОТТО терміново потрібні касиЗемельну ділянку у власника від 5 до 10 ри та пістолетчики. Графік роботи доба
соток в м. Бориспіль, або 20 км. від Києва. через три. Тел.: 0 93 1285550, 0 96 2188851.
Тел.: 0 67 4040137.
Національна мережа продуктових магаЗемельну ділянку у власника від 5 до 10 созинів АТБ запрошує на роботу продавток в м. Бориспіль. Тел.: 0 67 4040137.
ця-консультанта, 12000 грн/міс (16 змін);
Земельну ділянку у власника. Тел.: 0 67 охоронця, 13150 грн/міс. вантажника,
4503318.
13150 грн/міс. (16 змін). Тел.: 0 50 4137236.
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ПОСЛУГИ
Бориспіль

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 працівники для роботи в охороні. Вахтовий метод з безкоштовним проживанням. Виплата два рази на місяць.
Робота постійна. Тел.: 0 95 2015733, 0 97
7824413, відділ кадрів.

Потрібні універсали-будівельники, різноробочі, водії з власним авто. Тел.: 0 68 6848964.
Пропонуємо роботу для перукаря з д/р та
без (але після курсів), в центр краси «Вероніка». З/п 10000-25000 грн, г/р 3/2, офіційне
оформлення (відпускні, лікарняні), матеріал
для роботи надаємо, зручне місцезнаходження салону. Тел.: 0 67 2344440.
РОБОТА в м. Бориспіль. Електромеханік,
комірник, з/п висока,стабільна, повертаємо кошти за проїзд. Тел.: 0 67 5221290.

А якщо вам потрібно пофарбувати натуральну шкіру, то будь ласка: куртка
чорна — 200 грн, коричнева — 250 грн,
бордова — 300 грн; пальто (плащ) чорне
— 250 грн, коричневе — 300 грн, бордове
— 400 грн. Тел.: 0 95 1492131.
Бригада будівельників виконує абсолютно
всі види ремонтних робіт: від нуля — під
ключ; бетонно-монтажні, кладочні, оздоблювальні, покрівельні та ін. види. Тел.: 0 67
5056064, 0 68 1269208.
Вантажні перевезення, послуги 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, покрівельні роботи,
вирізування дерев. Тел.: 0 99 2235183, 0 67
6888761, Олександр.
Ремонт стартерів та генераторів, супутні запчастини. Тел.: 0 98 2871782, 0 95 8887825.
Салон «Апраксіна» запрошує на стрижки,
фарбування та манікюрні послуги, 5 хв. від
Терміново! Потрібен продавець у продук- «McDonald's». Проводимо курси — перукар,
товий магазин, гнучкий г/р по домовлено- макіяж і манікюр-педикюр. Також на роботу
сті, з/п висока, м. Бориспіль, вул. Шевчен- потрібні перукарі. Тел. 0 97 8828312.
ка, 100. Тел.: 0 97 1773770, 0 63 2969105.

ПРОДАМ

РІЗНЕ

Бориспіль

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Догляну людину похилого віку з правом
успадкування майна або куплю спадок. Тел.:
Кормові гарбузи, підходять як для продажу 0 68 6848964.
насіння, так і для худоби, 2 тонни, самовивіз Жінка догляне людину похилого віку з правом успадкування майна. Тел.: 0 67 8665792.
з с. Глибоке. Тел.: 0 97 7472834.
Бориспіль

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

«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ

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

Забезпечуємо житлом
та харчуванням

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

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 4-10 ЖОВТНЯ
ОВЕН. Висока працездатність,
заповзятливість і впевненість у собі допоможуть вам добитися успіху. Добре було б згадати й відновити колишні зв'язки й зустрітися зі старими друзями.

РАК. Ваші задуми будуть реалізовуватися, про такі результати
своєї роботи ви не могли й мріяти. Досить велика ймовірність кар'єрного зростання.

ТЕРЕЗИ. Ви спокійні, у вас гарний настрій. Ви насолоджуєтеся
життям, приємними знайомствами, спілкуванням... Якщо це не про
вас, то саме час відпочити.

КОЗЕРІГ. З'ясовуючи відносини та відстоюючи свої права і
незалежність, наберіться терпіння і мудрості, ви побачите спосіб змінити ситуацію на свою користь.

ТЕЛЕЦЬ. Все йде благополучно,
якщо не лінуватися. Якщо ви подолаєте лінь, то все у вашому професійному житті буде прекрасно. Відкрийте для
себе нові обрії в кар'єрі та особистій сфері.

ЛЕВ. Сімейне життя зажадає вашої уваги. Важливо не позбавити себе романтизму. У професійній сфері одне з найважливіших завдань
— реально співставляти власні можливості з обсягом майбутньої роботи.

СКОРПІОН. Продовжуйте
аналізувати ситуацію, що склалася, й втілювати свої плани в
реальність. Упорядкуйте все, до чого дотягнетеся.

ВОДОЛІЙ. Намагайтеся у
всьому знаходити позитивні
моменти. Навіть якщо спочатку
це буде непросто, потім втягнетеся. Розраховуйте тільки на власні сили.

СТРІЛЕЦЬ. Основне завдання
— зосередитися на головному.
Бажано не нервувати й не дратуватися по дрібницях, тоді тиждень виявиться досить продуктивним. Не звертайте увагу
на дрібні неприємності. У вихідні ви можете
розраховувати на підтримку друзів і рідних.

РИБИ. Вас будуть переповняти творчі ідеї й задуми. Вам
знадобляться однодумці, які
допомогли б їх втіленню в життя. Прислухайтеся до інтуїції, це дозволить
уникнути багатьох помилок і наблизить
вас до виконання заповітного бажання.

БЛИЗНЮКИ. Сприятливий час
для досягнення заповітної мети.
У ваших силах змінити на краще
і своє життя, і життя ваших близьких. З вашою допомогою вони зможуть впоратися
зі складними проблемами, і ви відчуєте, що
пишаєтеся собою й ними.

ДІВА. На вас очікує багато зустрічей, дзвінків, переговорів.
Постарайтеся не втомитися від
спілкування й не забувати про свої інтереси. Однак не тисніть на колег. Важливо
не відволікатися від головних цілей.

