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НОВИНИ КОРОТКО

ВІДКРИТТЯ КОВІДНОГО ВІДДІЛЕННЯ В БОРИСПОЛІ 
ПОКИ НЕ Є МОЖЛИВИМ

84,45% ВАКЦИНОВАНИХ В ЗОШ, 
А ДЮСШ НЕ ПРАЦЮЄ

Ілона НЕГОДА

На Київщині збільшується кіль-
кість хворих на ковід. Про це на 
плановій нараді 4 жовтня доповів 
керівник КНП «Бориспільська бага-
топрофільна лікарня інтенсивного 
лікування» Олександр Щур. Так, за 
його словами, наповненість ліжок 
у Білій Церкві вже сягнула 97 відсо-
тків, у Броварах 66 відсотків. Трохи 
менше хворих лікується у Переяс-
лаві, тут ліжка ковідного відділення 
заповнені лише на 42 відсотки. 

У Борисполі за минулий тиждень 
24 випадки захворювання на коро-
навірусну інфекцію були виявлені 
при зверненні на приймальне від-
ділення. Трьох хворих відправили 
на госпіталізацію в інші лікарні 
Київщини, один помер у протишо-
ковій палаті, не дочекавшись госпі-
талізації. Всі виявлені хворі не були 
вакциновані. 

На запитання заступника місь-
кого голови Віталія Горкуна, чи 
готовий Бориспіль до розгортання 

ковідного відділення, Олександр 
Щур відповів, що теоретично від-
ділення можна відкрити за два 
дні, але Бориспіль поки навіть не 
знаходиться в переліку резервних 
лікарень. Таким чином, одного ба-
жання відкрити відділення замало 
— спочатку потрібна постанова 
Кабміну про включення ББЛІЛ до 
резерву, потім укладання угоди 
та інші формальні процедури. «На 

цьому тижні нас збирає заступник 
голови КОДА. Будуть обговорюва-
ти питання розповсюдження ко-
ронавірусної інфекції. Можливо, 
Бориспіль і вирішать включити до 
списку резервних лікарень, адже 
на сьогодні є багато резервних 
медичних закладів, які, на відміну 
від Борисполя, не мають ні сил, на 
засобів для лікування ковід», — по-
відомив директор лікарні.

Тетяна ЦІЛИК

Тетяна Павленко, начальник 
управління освіти і науки, на поне-
ділковій плановій нараді доповіла 
про стан вакцинації працівників 
освіти Бориспільщини: «Маємо  
84,45% вакцинованих в закладах 
загальної середньої освіти. Станом 
на 4 жовтня єдиний заклад, який 
працює в змішаному режимі, тобто 
початкова школа — у звичайному, 
а від 5-го класу до 11-го класу дис-
танційно — це Глибоцька школа. 
Відсоток вакцинованих працівників 
у Глибокому становить 41. 

У закладах дошкільної освіти 
процент вакцинованих становить 
77,38. Заклади працюють у звично-
му на сьогодні режимі, приймають 
дітей. З 4-х закладів позашкільної 
освіти один сьогодні не працює. Це 
Бориспільська ДЮСШ, де вакцино-
вано 52% працівників.

ЗА ПІДРОБКУ 
COVID-СЕРТИФІКАТІВ – 
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Про відповідальність за 
продаж та користування під-
робленими документами про 
вакцинацію повідомив на-
чальник Бориспільського ра-
йонного управління поліції Та-
рас Кравчук та наголосив, що 
на сьогодні можливість пере-
віряти дійсність COVID-серти-
фікатів є у співробітників по-
ліції та у співробітників при-
кордонної служби при пере-
тині кордону.

«На жаль, вже є факти вияв-
лення підроблених сертифі-
катів. Відповідно по кожному 
факту пред’явлення завідомо 
підробленого сертифікату по-
рушується кримінальне впрова-
дження і особи будуть притяг-
нуті до відповідальності. Кори-
стуючись нагодою, хочу зверну-
тися до населення не йти на такі 
дії, а йти вакцинуватися, адже 
це ваше здоров’я», — зазначив 
Кравчук на щотижневій плано-
вій нараді.

Як зазначає Міністерство охо-
рони здоров'я України, отрима-
ти сертифікат можна в декілька 
кліків у застосунку чи на порталі 
Дія або у свого сімейного лікаря. 
Утім, деякі люди виготовляють, 
продають чи купують підробку. 

Нещодавно Уряд ухвалив за-
конопроект про криміналь-
ну відповідальність за продаж 
та користування підробленими 
COVID-сертифікатами:

За використання підроблених 
COVID-сертифікатів передбачено 
штраф до 34 тисяч гривень або 
до 2 років обмеження волі. 

Медпрацівникам, що вносять 
неправдиві відомості в бази да-
них, загрожує штраф до 68 ти-
сяч гривень або до 2 років об-
меження волі та позбавлення 
права обіймати посаду.

Виготовлення та продаж підро-
блених COVID-сертифікатів кара-
ється штрафом до 170 тисяч гри-
вень або позбавленням волі до 
3 років.

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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.
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БЕЗХАЗЯЙНІ ПІДСТАНЦІЇ ЗАДАРМА НЕ ВІДДАДУТЬ
 � Ще тільки настало осіннє похолодання, а Бориспіль вже отримав серйозний удар 

від мережі електропостачання — 2 жовтня через аварійне відключення мало не півміста 
сиділо без світла. Цього разу проблема була у зоні відповідальності ДТЕК. Складніше, коли 
з ладу виходять нічийні мережі. Про критичні точки бориспільського електропостачання 
та кроки до вирішення проблем розповів «Вістям» заступник Бориспільського міського 
голови Віталій Горкун.

Ірина КОСТЕНКО

«Аварія, яка в суботу паралізува-
ла півміста, трапилася через пере-
навантаження, — зазначив керів-
ник. — А це ще не зима. Необхідна 
повна модернізація мереж, тому ми 
хотіли б зрозуміти, що планує роби-
ти ПрАТ «ДТЕК», щоб максимально 
попередити аварійні відключення, 
адже ситуація дуже серйозна. Мо-
ніторинг електропостачання у Київ-

ській області показав, що ситуація у 
Бориспільській територіальній гро-
маді одна із найгірших. 

Крім того, у місті дуже багато без-
хазяйних підстанцій та мереж, які 
колись мали власників, а зараз їх ні-
хто не обслуговує. Серед безхазяй-
них є лінії на 10 кіловат і на 0,4 кі-
ловата, є трансформаторні підстан-
ції. Ці мережі подають струм меш-
канцям громади, і у випадку аварій 

міській владі доводиться звертатися 
до спеціалістів, які мають дозволи і 
можливості усувати такі неполад-
ки. Щоб Бориспіль міг створити ре-
монтну бригаду для обслуговування 
цих мереж, необхідно, насамперед, 
узяти їх на баланс. Саме ця робота 
сьогодні проводиться. Уже створена 
комісія, яка займалася виявленням 
безхазяйних мереж і це фіксувалося 
відповідними актами».

Віталій Горкун також повідо-
мив, що на найближчій сесії Бо-
риспільської міської ради депута-
ти затверджуватимуть положення 
про визнання мереж безхазяйни-
ми. Таких положень буде два. Пер-
ше стосується електромереж — 
для них достатньо, щоб після оп-
рилюднення інформації про по-
шук власника минуло три місяці. 
Друге положення упорядковує 
ситуацію із підстанціями. Для ТП 
термін від оприлюднення інфор-
мації до визнання безхазяйними 
триває рік. 

Деякі підстанції та мережі уже 
знаходяться в комунальній влас-
ності міста. Безкоштовно переда-
вати їх ПрАТ «ДТЕК» не планують. 
Сьогодні ставиться питання про 
те, щоб місто отримувало плату 
за те, що енергопостачальне під-

приємство користується підстан-
ціями та мережами. Бориспіль не-
одноразово направляв листи і до 
НКРЕКП, і до ДТЕК щодо спільно-
го використання наших мереж. На 
сайті ДТЕК є договір про спільне ви-
користання обладнання. За кожен 
кіловат, який проходить по міських 
мережах, через міські підстанції, мі-
сто Бориспіль мало б отримувати 
кошти. Відповіді на листи поки не 
надходили, договір на сьогодні не 
укладено. 

6 жовтня відбулася зустріч із 
керівником ДТЕК «Київські регіо-
нальні електромережі» Віталієм 
Шайдою, на якій обговорювалися 
питання спільного використання 
мереж та кроки по поліпшенню си-
туації з електропостачанням нашої 
громади. Про результати зустрічі 
інформації поки немає. 
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НАБОЛІЛЕ

МЕШКАНЦІ ДВОХ БУДИНКІВ 
ВТРАТИЛИ ПОБУТОВУ ТЕХНІКУ 
ЧЕРЕЗ СТРИБОК НАПРУГИ

Ірина КОСТЕНКО

Аварійне відключення електро-
енергії 2 жовтня стало причиною 
обурення багатьох мешканців мі-
ста. Відновлення електропостачан-
ня порадувало не всіх: мешканцям 
двох багатоповерхівок Борисполя 
воно завдало й великі збитки. «Ку-
ди звертатися, якщо після вклю-
чення світла згорів холодильник 
чи інші побутові прилади?» — за-
питували постраждалі у соцмере-
жі. Відповідь на запитання прозву-
чала на понеділковій плановій на-
раді 4 жовтня. 

Володимир Вошкулат, директор 
КП «УМКП-1», яке обслуговує по-
страждалі будинки, повідомив, що 
після відновлення електропоста-
чання мешканці будинків на вул. 
Олега Кошового, 4 і на вул. Вату-
тіна, 73-А почали телефонувати зі 

скаргами на техніку, що вийшла 
з ладу. Будинки відключили від 
напруги, доки не виявили при-
чину аварійної ситуації і не усу-
нули її. З’ясувалося, що вийшла з 
ладу трансформаторна підстанція 
— ТП-612 на вул. Ватутіна. Стало-
ся порушення розподілу напруги 
по фазах, внаслідок чого у людей 
погоріли побутові прилади. УМ-
КП-1 було складено відповідний 
акт про аварійну ситуацію. При-
мірники актів підприємство пере-
дасть уповноваженим особам бу-
динків, щоб мешканці могли звер-
нутися до ПрАТ «ДТЕК» із заявою 
щодо відшкодування вартості зі-
псованих електроприладів. 

Заяву з переліком техніки, що 
вийшла з ладу, потрібно подавати 
за адресою: м. Бориспіль, вул. Ва-
тутіна, 71.

Ірина КОСТЕНКО

Напередодні початку опалю-
вального сезону 2021-2022 рр. Бо-
риспіль живе у очікуванні нових та-
рифів на тепло, які у місті так і не 
затвердили. 

У четвер, 30 вересня відбулося 
засідання Конгресу місцевих та ре-
гіональних влад при Президентові 
України, де був підписаний мемо-
рандум щодо врегулювання питань 
з теплопостачання. Директор КПТМ 
«Бориспільтепломережа» Маріан-
на Желєзко на понеділковій пла-
новій нараді 4 жовтня повідомила, 
що відповідно до цього меморан-
думу вартість газу для обігріву на-
селення складатиме не більше, ніж 
7583,89 грн за 1000 куб. метрів (з 
урахуванням транспортування та 
температурних коефіцієнтів). Офі-
ційної інформації про те, якими бу-
дуть тарифи на тепло у Борисполі, 
поки немає. 

Як повідомляє «Урядовий пор-
тал», в основі меморандуму до-
мовленість про те, що місцева 
влада не буде підвищувати тари-
фи на тепло та гарячу воду в цьо-
му опалювальному сезоні. Це дже-
рело повідомляє, що за словами 
Прем’єр-міністра Дениса Шмига-
ля, у Меморандумі чітко визначе-

но, що для незмінності тарифів 
у 2022 році держава передасть і 
спрямує до місцевих бюджетів 4% 
ПДФО (податку на доходи фізич-
них осіб). Крім того, акциз із паль-
ного у розмірі 13,44% так само бу-
де залишено для місцевих бюдже-
тів у 2022 році, аби вони могли під-
тримати комунальних виробників 
тепла і забезпечити спокійне про-
ходження опалювального сезону. 
Також із боку держави передбача-
ється субвенція громадам із неза-
довільним індексом податкоспро-
можності вже з четвертого кварта-
лу 2021 року.

Віталій Горкун: 
«Бюджетні гроші 
відправимо в трубу…»

Скільки така «щедрість» держави 
коштуватиме Бориспільській гро-
маді, «Вісті» запитали у заступника 
Бориспільського міського голови 
Віталія Горкуна.

«Меморандум підписаний, — за-
значив керівник. — Ціна газу в та-
рифі залишиться на минулорічно-
му рівні. Якби ми мали змогу зараз 
привести вартість теплопостачан-

ня до економічно обґрунтованого 
тарифу, нам би простіше було ви-
тримати додаткове фінансове на-
вантаження. Тарифи у Борисполі 
востаннє переглядалися у 2018 ро-
ці. За цей час зросла мінімальна за-
робітна плата, подорожчали елек-
троенергія та всі інші енергоносії. 
Нині ми шукаємо шляхи відшкоду-
вання коштів для компенсації різ-
ниці в тарифах, зокрема, з облас-
ного бюджету. Допомога з держав-
ного бюджету (4% ПДФО та 13,44% 
акцизу) не покриють і 50% суми, не-
обхідної на компенсацію.  

Окрім того, договір з НАК «На-
фтогаз» передбачає, що всі кошти, 
які будуть надходити як оплата за 
опалення, автоматично перерахо-
вуватимуться за газ. У випадку не-
платежів виникне питання: як пла-
тити зарплату людям? 

Тому, коли у наступному році нас 
запитають, чому ми не будуємо дит-
садок чи школу, не ремонтуємо до-
роги, ми змушені будемо відповіда-
ти, що немає грошей, бо оплатили 
різницю в тарифах і бюджетні кош-
ти вилетіли «в трубу».

Якими будуть тарифи для бю-
джетних установ та інших організа-
цій, буде відомо після затверджен-
ня на засіданні міськвиконкому.

 � Держава задекларувала, що 
вартість подачі теплової енергії для 
мешканців, які користуються послугами 
теплопостачальних підприємств, 
залишиться такою ж, яка була в минулому 
опалювальному сезоні. 

ТЕПЛО ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ НЕ 
ПОДОРОЖЧАЄ. ЯКОЮ ЦІНОЮ?

КРЕМАТОРІЮ НЕ БУДЕ: 
ГОЛОВА КОДА СКАСУВАВ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Богдан РАК

Голова Київської обласної дер-
жавної адміністрації скасував роз-
порядження голови Бориспіль-
ської районної державної адмі-
ністрації Київської області від 20 
жовтня 2020 року № 485 «Про за-
твердження детального плану те-
риторії в межах Вишеньківської 
сільської ради Бориспільського 
району Київської області».

Відповідне розпоряджен-
ня опубліковано на сайті КОДА 
під номером 619 від 01 жовтня 
2021 року. При цьому губерна-
тор області Василь Володін по-
слався на частину третю статті 
43 Закону України «Про місце-
ві державні адміністрації», згід-
но якої «розпорядження голо-
ви державної адміністрації, що 

суперечать Конституції Украї-
ни, законам України, рішенням 
Конституційного Суду України, 
іншим актам законодавства або 
є недоцільними, неекономни-
ми, неефективними за очікува-
ними чи фактичними результа-
тами, скасовуються, зокрема, го-
ловою місцевої державної адмі-
ністрації вищого рівня».

Нагадаємо, скасування цього 
розпорядження голови РДА бу-
ло однією з головних вимог лю-
дей, що протестують проти будів-
ництва кладовища з крематорі-
єм між селами Матрусівка, Петро-
павлівське та Ревне. Адже саме 
цим розпорядженням був за-
тверджений детальний план те-
риторії з урахуванням будівниц-
тва кладовища.

БОРИСПІЛЬ-БРОВАРИ: КОДА РОЗГЛЯДАЄ 
МОЖЛИВІСТЬ АВТОБУСНОГО СПОЛУЧЕННЯ

Звернення мешканцям міст до-
лучитися до обговорення можли-
вості організації автобусного спо-
лучення між Борисполем і Брова-
рами опублікував голова Київської 
обласної Державної адміністрації 
Василь Володін. У результаті пла-
нується створити унікальну та ком-
фортну маршрутну мережу в межах 
Київщини.

«Зараз із командою ми працюємо 
над тим, щоб вдосконалити марш-
рутну мережу міжміських і примісь-

ких автобусних маршрутів, у тому 
числі й тих, які сполучають наші 
населені пункти зі столицею. Ро-
зуміємо всю важливість цього пи-
тання, тож маємо на меті зробити 
транспортне сполучення в області 
максимально зручним для людей», 
— зазначив Василь Володін.

Діючу мережу фахівці КОДА про-
аналізували спільно з експертами 
Державного автотранспортного 
науково-дослідного та проектно-
го інституту. Окрім цього, врахува-

ли пропозиції, які надійшли від усіх 
районних державних адміністра-
цій, територіальних громад та пе-
ревізників і на їх підставі в обладмі-
ністрації сформували новий проект 
маршрутної мережі. У тому числі 
йдеться про автобусне сполучення 
між Борисполем і Броварами. 

Мешканці Борисполя можуть до-
лучитися до обговорення та надіс-
лати свої пропозиції щодо маршру-
ту Бориспіль-Бровари на електро-
нну адресу perevez@koda.gov.ua.
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МОЛИТОВНИЙ СНІДАНОК 
У БОРИСПОЛІ

 � З нагоди 30-ї річниці Незалежності 
України у Борисполі в перший день 
жовтня за ініціативи міського голови 
було проведено перший Молитовний 
сніданок міста Борисполя. Цей захід 
присвячений молитві за місто, за свій 
народ, за країну.

Тетяна Цілик, фото автора

Зародження традиції 
Історія молитовних сніданків 

розпочалася у 1953 році в Сполуче-
них Штатах Америки, коли під час 
політичної кризи президент краї-
ни Дуайт Ейзенхауер запропонував 
зібратися правлячій владі та опози-
ції, громадським діячам та помоли-
тися разом за свою країну. 

Цьогоріч 69-й молитовний сні-
данок відбувся в США, а в Україні 
в Українському домі в Києві 8 ве-
ресня провели 9-й Національний 
молитовний сніданок, що  зібрав 
близько тисячі делегатів з України 
та світу і став найбільшим у Європі 
та другим після Сполучених Шта-
тів Америки.

Традиція молитовних сніданків 
бере початок зі сторінок Біблії. Там 
описується, як Ісус Христос зібрав 
своїх учнів за сніданком, поєднав-
ши його зі спілкуванням та благо-
словенням на майбутню роботу та 
служіння. 

Мета молитовного сніданку у Бо-
рисполі — помолитися разом за мі-
сто та попросити у Бога благосло-

вення. Урядовці, міський голова, 
депутати міської, обласної ради та 
народні депутати Верховної Ради, 
активні громадські діячі, священно-
служителі, бізнесмени, освітяни та 
капелани — всі молилися разом за 
Україну. Молитви звершували гро-
мадські та релігійні діячі. 

Український формат
Особливим гостем на першому 

молитовному сніданку Бориспо-
ля була Народна артистка України, 
Депутат Верховної Ради IV, V, VI, VIII 
скликань, співкоординаторка На-
ціональних молитовних сніданків 
Оксана Білозір, яка зазначила, що 
молитовний сніданок — це сере-
довище, де ми починаємо прояв-
ляти любов та підтримку однин до 
одного. 

«Молитовні сніданки ми запо-
чаткували вже давно, ще після По-
маранчевої революції, — розпові-
ла Оксана Білозір. — У парламенті 
була Комуністична партія України, 
дуже впливова політична сила, яка 
мала тоді більшість. І ми мали по-
требу в парламенті створити моли-

товну групу. Спочатку це була тра-
диція в четвер, коли в парламен-
ті найважливіші голосування, зби-
ратися зранку і розбирати Святе 
Письмо, обговорювати Його. Адже 
в Біблії ми можемо знайти відпові-
ді на всі питання. Коли ми мали цю 
молитовну групу, з’являлося розу-
міння ситуації та іншої сторони. Це 
була основа, щоб ми залишалися 
людьми в парламенті. Для нас бу-
ло прикладом, що в Європарламен-
ті завдяки молитовним сніданкам 
намагаються сфокусувати погляди 
європейців на моралі. У молитов-
ній групі в українському парламен-
ті було 40-60 народних депутатів. 

Потім виникла гарна потреба 
об’єднати міжконфесійну раду цер-
ков з парламентом. Самий перший, 
хто нас підтримав, — це Патріах Фі-
ларет. Це був 2006 рік. 

Ми зробили не просто парла-
ментський молитовний сніданок, а 
міжнародний міжпарламентський 
молитовний сніданок, який об’єд-
нав усі напрямки християнських 
конфесій, політиків та громадських 
діячів».

На перший молитовний сніданок 

в Україні приїхали представники 15 
країн. З часом до заходу приєдну-
валися і діючі президенти країни. 
Цьогоріч так само був дуже вели-
кий молитовний сніданок під па-
тронатом голови Верховної Ради за 
вже усталеною традицією. 

На подію запрошувалися мери, 
представники регіонів, які, надих-
нувшись, також уже проводили мо-
литовні сніданки по містах. Тради-
ція молитовних сніданків тепер є і 
в Борисполі. 

«Ми маємо унікальну можли-
вість — залишити всю марнотність 
та усвідомити, що не можемо жити 
без вищої сили. Навіть якщо ми не 
воцерковлені, ми, українці, бачимо 
присутність Божої волі кожен день. 
Проте якщо ми не будемо про це 
говорити час від часу, то і не буде-
мо її помічати, — зазначила Окса-
на Білозір. — Хтось приходить на 
молитовний сніданок зі скептициз-
мом та недовірою, але коли зачиту-
ють цитати зі Святого Письма, у них 
щось змінюється всередині і вони 
виходять іншими. Щось зароджу-
ється нове, добре та тепле в душі». 

Наостанок свого виступу спів-

координаторка Національних Мо-
литовних сніданків Оксана Біло-
зір побажала: «Нехай Господь бла-
гословляє на добрі діла, а присут-
ність Господня буде у вашому житті. 
В добрий час!»

Початок у Борисполі
До вітального слова долучився 

ідейний натхненник та ініціатор за-
ходу — міський голова Борисполя 
Володимир Борисенко: «Мені ду-
же приємно вітати всіх сьогодні на 
першому міському молитовному 
сніданку. Мене надихнув обласний 
молитовний сніданок, який нещо-
давно відбувся та учасником яко-
го я теж був. 

На нашому молитовному сні-
данку присутні представники всіх 
конфесій, які є у нашому місті. Та-
кож присутні підприємці, політики, 
учасники АТО, депутати всіх рівнів 
— місцевої, обласної ради, народні 
депутати та голови ОТГ Бориспіль-
ського району. Я вдячний кожному, 
хто завітав до нас. 

Хочу зачитати рядки зі Святого 
Письма. В Біблії в Посланні до Єфе-

фото: Денис Букеєв
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сян в 4 розділі написано: «Одне ті-
ло, один дух, як і були ви поклика-
ні в одній надії вашого покликан-
ня. Один Господь, одна віра, одне 
хрещення, один Бог і Отець усіх, що 
Він над усіма, і через усіх, і в усіх. А 
кожному з нас дана благодать у мі-
ру дару Христового».

У нас один Бог і одна віра. І коли 
нам, українцям, насправді стає тяж-
ко, ми всі приходимо до Бога: моли-
мось Йому та просимо про допомогу. 

Наша сила в єднанні, адже тільки 
об’єднавшись, ми можемо чогось 
досягти. Я думаю, що буде гарною 
традицією проводити молитовний 
сніданок мінімум раз на півроку. За-
прошуємо всіх — активістів, гро-
мадських та релігійних діячів, біз-
несменів, політиків — долучитися 
до цієї події в майбутньому. 

А наразі, користуючись нагодою, 
хочу підняти тему, яку інколи за-
мовчують. Проте я вважаю, що са-
ме ця платформа призначена для 
того, щоб піднімати болючі теми. 
Булінг — наразі це актуально. Рані-
ше також було протистояння і сьо-
годні воно є. Сьогодні в школах є 

булінг. В сім’ї є насилля, є політич-
ний булінг. Що з цим робити? Рам-
ки притискання встановлюємо ми. 

В далекому 1572 році у Франції  
відбулася різанина протестантів 
католиками. Вважається, що Кате-
рина Медічі, мати короля Карла ІХ, 
була ініціатором цієї різанини, що 
розпочалася 24 серпня зі вбивства 
адмірала Ґаспара де Коліньї і поши-
рилася на увесь Париж та міста й 
села поруч. Це була Варфоломіїв-
ська ніч. Протестантів було вбито 
більше за одну ніч, ніж за весь час 
протистояння до цього. Вбивства 
тривали декілька місяців. Сучасні 
оцінки кількості загиблих різнять-
ся в межах від 5 до 30 тисяч. Ця тра-
гедія вважається однією з найбіль-
ших в історії релігійних війн. Хоча 
тоді на цю подію реагували з під-
несенням, уже тоді це можна було 
назвати булінгом.

На сьогоднішній день на мене як 
міського голову, на заступників та 
мою команду покладена відпові-
дальність — ми маємо дбати про 
розвиток нашого міста. Ми стика-
ємося з політичним булінгом. Що 

з цим робити, адже ми маємо йти 
до своєї мети? Я вважаю, опираю-
чись на рядки з Біблії, що ми має-
мо бути єдині.  

Саме тому я планую створити мо-
литовну раду та очолити її. Що це 
нам дасть? Буде ще один дорадчий 
орган міської ради. Адже коли важко 
прийняти якесь важливе рішення, я 
звертаюсь до дорадчих органів. Тому 
я б хотів, щоб при нашій міській раді 
був ще один офіційний дорадчий ор-
ган — молитовна рада». 

Єднання в молитві
Представники духовенства мо-

лились разом із представниками 
влади, бізнесу та громади. Адже ні-
що так не об’єднує людей, як спіль-
на молитва.

Для спільної молитви за владу, за 
народ, за сім’ї, за Україну були за-
прошені настоятель храму святих 
Володимира та Ольги Української 
Греко-Католицької церкви у місті 
Борисполі Протоієрей Ігор Ша-
бан, депутат Бориспільської місь-
кої ради Анастасія Гаспарян, під-

приємець, волонтер, благодійник 
Тетяна Хміль, регіональний пас-
тор Всеукраїнського союзу церков 
Євангельських Християн Баптистів 
Олександр Купенко.        

Спільну молитву за мир, здо-
ров’я, військових та їх сім’ї та пе-
ремогу звершили військовий капе-
лан міжнародного центру Нацгвар-
дії отець Григорій Березюк, вете-
ран АТО батальйону ім. генерала 
Кульчицького Євген Сорока, депу-
тат Бориспільської міської ради Ка-
терина Шабан, пастор церкви хри-
стиян віри Євангельської «Слово ві-
ри» Анатолій Білоножко.

До спільної молитви за місто, 
міську владу долучилися насто-
ятель Римо-Католицької парафії 
Преображення Господнього отець 
Андрій, начальник управління 
освіти та науки міста Борисполя 
Тетяна Павленко, пастор церкви 
адвентистів сьомого дня Віталій 
Єрьомін. 

Депутат Київської обласної ради 
Валерій Ксьонзенко зазначив, що 
вже не вперше стає учасником мо-
литовних сніданків і наголосив на 

їх важливості. Адже на таких захо-
дах присутні настоятелі храмів всіх 
конфесій, посадовці, люди різних 
професій, вчителі, бізнесмени. «Ми 
розуміємо, наскільки нам потріб-
на у житті віра в Бога. І все, що від-
бувається в державі, іде від Бога, 
— зазначив Валерій Ксьонзенко. 
— Ми розуміємо, що є заповіді Бо-
жі, які ми повинні знати та жити по 
них. Кожен із нас повинен так жи-
ти, щоб ніхто не зміг сказати, що ми 
зробили щось погане. Якщо ми бу-
демо так жити, то наша громада Бо-
риспільська буде розвиватися, бу-
де всюди лад. Всім я хочу побажа-
ти Божого благословення». 

Наостанок голова міста Бориспо-
ля Володимир Борисенко подяку-
вав всім за те, що зібралися на цей 
захід: «Перший молитовний сніда-
нок Борисполя — це вже історія, 
яку ми разом з вами щойно звер-
шили». Ось так 1 жовтня у Бориспо-
лі започатковано традицію моли-
товних сніданків. Як зазначив го-
лова міста Борисполя, молитовні 
сніданки планується зробити регу-
лярними, раз на півроку. 
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 � ФОТОФАКТ

 � ІНФОРМАЦІЯ ЦСАТ

РІЗНЕ

• ВУКГ почало прибирання листя на вулицях міста з використанням спеціальної техніки. Також про-
довжують поливати дерева. 

ПРОЇЗД ВУЛИЦЕЮ ШЕВЧЕНКА 
У БОРИСПОЛІ УСКЛАДНЕНИЙ

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Триває реконструкція теплових 
мереж, яку виконує підрядна ор-
ганізація ТОВ «ІК-Монтаж». Біля ко-
тельні на вул. Нова ІІ роботи майже 
завершено. Про це повідомила на 
понеділковій плановій нараді ди-
ректор КПТМ «Бориспільтепломе-
режа» Маріанна Желєзко. Підпри-
ємство розпочало другу частину 
робіт — будівництво перемички 

між котельнями на вул. Нижній 
Вал і на вул. Шептицького. Там не 
вдалося уникнути перекопування 
проїжджої частини. На місці, де 
вул. Шевченка виходить на вул.
Європейську, половину проїжджої 
частини уже розкопали. Проклада-
тимуть новий футляр для теплотра-
си. Водіям доведеться перетерпіти 
тимчасові незручності.

ТВАРИНИ, ЩО ШУКАЮТЬ ГОСПОДАРІВ

Вані орієнтовно 2-3 роки, це актив-
ний та компанійський пес. Стане гар-
ним охоронцем. Кастрований. Термін 
його перебування у Центрі стерилі-
зації та адопції завершується, і скоро 
він може знову опинитися на вулиці. 
Це останній шанс знайти йому гарну 
та люблячу родину.

Діні 3 місяці, це спокійна та лагід-
на дівчинка. Чимось нагадує породу 
Коргі, буде невеликою.

При належному догляді та гарному 
вихованні стане найкращим другом 
для ваших дітей.

Безіменна дівчинка — ураган 
любові, відданості та доброти. 
Вік 6,5 місяців, стерилізована. 

КП «ЦСАТ», вул. Гоголя, 63.
Телефон для довідок 
068 917 09 09

ПОЖЕЖНИКИ ШУКАЮТЬ 
ВЛАСНИКА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
БІЛЯ ЕПІЦЕНТРУ

ПОЛІЦІЯ ПРОСИТЬ 
ПОВІДОМЛЯТИ ПРО ОСІБ, ЩО 
ЗБЕРІГАЮТЬ ВДОМА ЗБРОЮ

Ілона НЕГОДА

За інформацією, озвученою 
4 жовтня на плановій нараді на-
чальником Бориспільського РВ ГУ 
ДСНС України у Київській області 
Юрієм Овдієнком, минулого тиж-
ня у Борисполі виникло сім пожеж, 
у шести з них причиною загорян-
ня стали підпали сміття і трав’яно-
го настилу. 

Велику пожежу було зафіксова-
но біля магазину «Епіцентр», що на 
вул. Горбатюка, 2. Стовп диму був 

таким високим, що з приводу за-
горяння надійшла маса дзвінків, в 
тому числі з Києва. Виявлено, що 
пожежа сталася через підпал гілок 
та дерев, які зрізали на ділянці, де 
планується облаштування стоянки 
для автотранспортних засобів. Ке-
рівник відділу ДСНС звернувся до 
керівництва міста з проханням по-
сприяти у пошуку та встановленні 
власника земельної ділянки, щоб 
притягнути його до відповідаль-
ності.

Ілона НЕГОДА

У злодія, який вчинив крадіжку 
з магазину в Великій Олександрів-
ці Бориспільського району, вдома 
виявили два гранатомети і грана-
ту. Зловмисника знайшли в Брова-
рах. Про це на плановій нараді 4 
жовтня повідомив начальник Бо-

риспільського ВП ГУНП в Київській 
області Тарас Кравчук. 

У зв’язку з даним випадком він 
звернувся із проханням до меш-
канців громади повідомляти по-
ліцію у разі наявності інформації 
про зберігання зброї чи боєпри-
пасів приватними особами.

фото: Тетяна Цілик

фото: Тетяна Цілик

фото: Ігор Романенко
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ПРИВІТАННЯГРОМАДАЦІКАВА МИНУВШИНАЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ УЧАСТЬ В 

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ

I-VISTI.COM

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

ПОВІДОМЛЕННЯ
про завершення процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті 

«Детального плану території з метою визначення планувальної організації і розвитку тери-
торії для розміщення об’єктів виробничо-складського комплексу та упорядкування існую-
чих виробничих об’єктів, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: 
3220885001:02:001:0652, 3220885001:02:001:0647, 3220885001:02:001:0648, 3220885001:02:001:0607, 
3220885001:02:001:0609 по вулиці Мойсеєва в селі Мартусівка Гірської сільської ради Бориспіль-
ського району Київської області», що розроблений на підставі рішення Гірської сільської ради від 
22 липня 2021 року №511-17-VIII.

Замовник: Виконавчий комітет Гірської сільської ради.
Розробник: Проектний інститут Служби безпеки України, м. Київ.
Орган, що прийматиме рішення про затвердження: Гірська сільська рада.
Інформацію про початок громадського обговорення детального плану території було розміще-

но в газеті «Вісті. Інформація. Реклама» №35 (1091) від 03.09.2021 року та на офіційному веб-сайті 
Гірської сільської ради https://gora-rada.gov.ua/.

Громадське обговорення проводилося шляхом подання пропозицій та зауважень у письмовому 
вигляді за адресою: 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Центральна, 5, 
протягом 30 днів з дня оприлюднення повідомлення та у вигляді презентація проекту містобудів-
ної документації 20 вересня 2021 року о 13.00 год. за адресою: Київська область, Бориспільський 
район, с. Гора, вул. Центральна, 5.

За період громадського обговорення проекту детального плану території з 04.09.2021 року до 
04.10.2021, пропозицій та зауважень від громадськості не надходило.

Відповідальна особа за забезпечення організації розгляду пропозицій — начальник відділу мі-
стобудування та архітектури виконавчого комітету Гірської сільської ради Світлана ГОЛОВАТЕНКО.

Повідомлення про оприлюднення
заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

детального плану території в межах Пристоличної сільської ради Бориспільського району Київської 
області (за межами населеного пункту) орієнтовною площею до 6,15 га

1) Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту: 
Детальний план території в межах Пристоличної сільської ради Бориспільського району Київської області 

(за межами населеного пункту) орієнтовною площею до 6,15 га є містобудівною документацією місцевого рівня, 
та призначений для деталізації архітектурно-планувальних рішень попередньо розробленої містобудівної до-
кументації (Схема планування території Бориспільського району) з урахуванням раціонального розташування 
об’єктів нового будівництва, а також здійснення інженерного забезпечення в межах території, що проектуєть-
ся (кадастрові номери ділянок — 3220880900:08:001:0102, 3220880900:08:001:0104, 3220880900:08:001:0105, 
3220880900:08:001:0106, 3220880900:08:001:0107).

Завданнями детального плану території є визначення планувальної організації та розвитку території для 
розміщення об’єктів виробничо-складського призначення та супутньої інфраструктури; визначення всіх плану-
вальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними 
нормами, визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо попереднього проведення 
інженерної підготовки та інженерного забезпечення території, створення транспортної інфраструктури, органі-
зації транспортного і пішохідного руху, охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення 
екологічної безпеки, комплексного благоустрою та озеленення.

2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:
Пристолична сільська рада Бориспільського району Київської області.
3) Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури:
Громадське обговорення починається з 08-го жовтня 2021 року і триває до 25-го жовтня 2021 року. 
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):
Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку гро-

мадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) 
зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа 

державного планування. Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.
в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення):
Проведення громадських слухань щодо заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки деталь-

ного плану території в межах Пристоличної сільської ради Бориспільського району Київської області (за межами 
населеного пункту) орієнтовною площею до 6,15 га не здійснюється. 

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися із заявою про визна-
чення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території в межах Пристоличної сільської ради 
Бориспільського району Київської області (за межами населеного пункту) орієнтовною площею до 6,15 га:

Ознайомитись із Заявою про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території 
в межах Пристоличної сільської ради Бориспільського району Київської області (за межами населеного пункту) 
орієнтовною площею до 6,15 га можна у приміщенні Бориспільської районної державної адміністрації Київської 
області, відділ містобудування та архітектури: м. Бориспіль, вул. Котляревського, 2.

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території в межах Пристоличної 
сільської ради Бориспільського району Київської області (за межами населеного пункту) орієнтовною площею до 
6,15 га також розміщена на офіційному сайті громади: rda@raybori.gov.ua

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання 
зауважень і пропозицій:

Бориспільська районна державна адміністрація.
Адреса для подання зауважень та пропозицій у письмовій формі: 
08300, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 74.
Електронна адреса: rda@raybori.gov.ua
Зауваження і пропозиції приймаються у строк з 08.10.2021р. по 25.10.2021р.
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що сто-

сується документа державного планування:
Бориспільська районна державна адміністрація.
4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування:
Проведення транскордонних консультацій не потребує.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про завершення процедури розгляду та врахуванняпропозицій громадськості у проєкті «Де-

тального плану території з метою визначення планувальної організації і розвитку території на 
земельну ділянку з кадастровим номером: 3220883200:02:001:2231 та прилеглої території в селі 
Гора Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області», що розроблений на 
підставі рішення Гірської сільської ради від 22 липня 2021 року №510-17-VIII.

Замовник: Виконавчий комітет Гірської сільської ради.
Розробник: Проектний інститут Служби безпеки України, м. Київ.
Орган, що прийматиме рішення про затвердження: Гірська сільська рада.
Інформацію про початок громадського обговорення детального плану території було розміще-

но в газеті «Вісті.Інформація.Реклама» №35 (1091) від 03.09.2021 року та на офіційному веб-сайті 
Гірської сільської ради https://gora-rada.gov.ua/.

Громадське обговорення проводилося шляхом подання пропозицій та зауважень у письмовому 
вигляді за адресою: 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Центральна, 5, 
протягом 30 днів з дня оприлюднення повідомлення та у вигляді презентація проєкту містобудів-
ної документації 20 вересня 2021 року о 13.00 год. за адресою: Київська область, Бориспільський 
район, с. Гора, вул. Центральна, 5.

За період громадського обговорення проєкту детального плану території з 04.09.2021 року до 
04.10.2021, пропозицій та зауважень від громадськості не надходило.

Відповідальна особа за забезпечення організації розгляду пропозицій – начальник відділу 
містобудування та архітектури виконавчого комітету Гірської сільської ради - Світлана ГОЛОВА-
ТЕНКО.

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

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

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
ОФІЦІАНТА
ПОКОЇВКУ
ШВЕЙЦАРА
ОХОРОНЦЯ
ПРАЦІВНИКА 
БАСЕЙНУ — БАНЩИКА
ІНЖЕНЕРА-ЕНЕРГЕТИКА
ІНЖЕНЕРА З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
КОНДИЦІОНЕРІВ 
ТА ХОЛОДИЛЬНОГО 
ОБЛАДНАННЯ
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Я вдома
6.30 М/ф "Колосок"
6.40 М/ф "Козлик та Ослик"
6.50 М/ф "Чарівні окуляри"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.10 Новини
7.05 Маршрутом змін
7.20, 4.55 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 "Дика природа 

Колумбії"
13.10, 1.25 Прозоро: про актуальне
14.00, 3.55 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45 Спорт
15.20 Концерт
16.30 Д/ф "Боротьба за виживання"
17.00 Прозоро: про головне
18.20, 19.05 "По-людськи"
23.00 Перша шпальта
0.25 Т/с "Бальтазар" (18+)

КАНАЛ "1+1".
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 19.30 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.30 Комедія "Моя улюблена 

Страшко"
22.30 Трилер "Впіймай мене, якщо 

зможеш"
1.25 Трилер "Міст шпигунів"

ІНТЕР.
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00, 11.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Прибульці"
14.40, 15.40 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 4.15 "Стосується кожного"
20.00, 3.45 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Х/ф "Викрадення" (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 3" (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 "Виховання почуттів" (12+)

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+)
10.40, 13.15 Х/ф "Перший лицар" (12+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
15.00, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
17.45, 21.30 Т/с "Дільничний з ДВРЗ-2" 

(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.30 Т/с "Доброволець" (16+)
1.20 Х/ф "Поклик вовка" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.30 "Орел і решка"
9.35 Т/с "Надприродне" (16+)
13.10 "Кохання на виживання" (16+)
15.10 Х/ф "Бетховен 2"
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Діти проти зірок"
20.40 Х/ф "Перший месник" (16+)
23.05 Х/ф "Цар скорпіонів"
0.55 "Вар'яти" (12+)

СТБ.
4.40, 14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
5.30 Т/с "Комісар Рекс"
8.30 "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.
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+)
14.45 Т/с "Досьє "Майорка" (16+)
18.20 "Вартість життя"
23.00, 3.30 Т/с "Нарко - 2" (18+)
1.00 "Легенди бандитського Києва"
1.55 "Правда життя"
3.05 "Правда життя. Професійні байки"
4.55 "Top Shop"

ПРЯМИЙ.
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
18.50 "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"
18.10 "Ексклюзив"
19.00 "Велика середа"
22.00 "Спецтема"
23.00 "Новини від Христини"

UA: ПЕРШИЙ.
6.40 М/ф "Козлик та його горе"
6.50 М/ф "Як їжачок шубку міняв"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 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, 20.00, 22.00 Д/ф "Дика природа 

Колумбії"
13.10, 1.25 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 0.10, 5.45 Спорт
15.20 Концерт. Хорея Козацька
16.30 Д/ф "Боротьба за виживання"
17.00 Прозоро: про головне
18.20, 19.05 "По-людськи"
23.00 Бігус Інфо
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, 3.40 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, 21.30 Комедія "Моя улюблена 

Страшко"
22.30 Драма "Пляж"
1.00 Комедія "Термінал"

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, 11.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Операція "Тушонка" (16+)
14.35, 15.35 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"

18.00, 19.00, 3.45 "Стосується кожного"
20.00, 2.20 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Х/ф "Перекладачка" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Т/с "Виходьте без дзвінка 3" (12+)
12.30 Історія одного злочину (16+)
14.30, 15.30, 17.00 Т/с "Топтун" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.35 Футбол. Відбір до ЧС- 2022 р. 

Україна - Боснія і Герцеговина
23.50 Т/с "Наслідки помста" (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Гучна справа
3.00 Реальна містика

ICTV.
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм

10.10 "На трьох" (16+)
10.55, 13.15 Х/ф "Поклик вовка" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
14.55, 16.20 Т/с "Пес" (16+)
17.45, 21.30 Т/с "Дільничний з ДВРЗ-2" 

(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
22.25 Т/с "Доброволець" (16+)
1.15 Х/ф "Універсальний солдат-4" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
7.15 "Орел і решка"
9.25 Т/с "Надприродне" (16+)
13.45 "Кохання на виживання" (16+)
15.40 Х/ф "Відпочинок за обміном" (16+)
18.35 Х/ф "Освідчення" (16+)
20.40 Х/ф "Людина-мураха та Оса" (12+)
23.00 "Екси" (16+)
1.00 Х/ф "Досконалі" (16+)

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

8.35 "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.
6.20 "Свідок. Агенти"
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 Т/с "Досьє "Майорка" (16+)
18.20 "Будьте здоровi"
23.00, 3.30 Т/с "Нарко - 2" (18+)
0.50 "Легенди бандитського Києва"
1.50 "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,  13 жовтня

UA: ПЕРШИЙ.
6.40 М/ф "Іванко та Воронячий Цар"
6.50 М/ф "Тредичіно"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.05, 2.20, 5.25 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, 20.05 Д/ф "Дика природа Колумбії"
13.10, 1.40 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.35, 0.30, 2.45, 5.50 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"
21.45 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
0.40 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, 3.35 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, 21.30 Комедія "Моя улюблена 

Страшко"
22.30 Комедія "Зоонаглядач"
0.30 "Танці з зірками 2021"

ІНТЕР.
3.00 Х/ф "Москаль-чарівник"
4.45, 5.05 "Телемагазин"
5.15, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

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

10.05, 18.00, 19.00, 3.45 "Стосується 
кожного"

12.25 Х/ф "Винесені з моря" (16+)
14.25 Х/ф "Амазонія"
16.05 "Жди меня. Україна"
20.00, 2.20 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Х/ф "Ганнібал" (18+)
2.50 Т/с "Голос янгола" (12+)
4.30 М/ф

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 "Наслідки помста" (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Гучна справа
3.00 Реальна містика

ICTV.
4.50 Скарб нації
5.00 Еврика!
5.05 Служба розшуку дітей
5.10 Громадянська оборона
6.00 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.10, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 "На трьох" (16+)
10.30 Х/ф "Пасажир" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 16.10 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
16.45, 21.30 Т/с "Дільничний з ДВРЗ-2" 

(16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20 Прихована небезпека Прем’єра
22.25 Свобода слова
0.00 Х/ф "Перший лицар" (12+)
2.30 Прихована небезпека
3.15 Я зняв!

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

9.30 Х/ф "Бетховен 3"
11.25 Х/ф "Бетховен 4"
13.20 Х/ф "Бетховен 5"
15.15 Х/ф "Бетховен"
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Пекельна кухня"
21.10 Х/ф "Людина-мураха" (16+)
23.35 Х/ф "Хлопчаки-нальотчики" (16+)
1.40 "Вар'яти" (12+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
6.00 Т/с "Комісар Рекс"
8.00 "МастерШеф" (12+)
12.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
15.40, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "СуперМама" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Колір помсти" (16+)
23.05 Т/с "Майор і магія" (16+)

НТН.
5.00, 4.55 "Top Shop"
6.00 "Таємниці світу"
7.20, 17.00, 3.05 "Випадковий свідок"

10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 2.35 "Свідок"
14.45 Т/с "Досьє "Майорка" (16+)
18.20 "Свідок. Агенти"
23.00, 3.30 Т/с "Нарко - 2" (18+)
0.50 Х/ф "Атака Юрського періоду" (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"

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

ПОНЕДІЛОК, 11 жовтня

ВІВТОРОК,  12 жовтня
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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, 2.25 Енеїда
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.40, 2.00, 4.00, 

5.35 Новини
7.10 М/ф "Ходить Гарбуз по городу"
7.20 М/ф "Як Петрик П'яточкін слоників 

рахував"
7.30 М/ф "Як козаки куліш варили"
7.40 М/ф "Як козаки інопланетян 

зустрічали"
8.05 Д/ф "Дикі Дива"
8.25 #ВУКРАЇНІ
9.00 Божественна літургія Православної 

Церкви України на свято Покрова 
Пресвятої Богородиці

12.00 Прем'єра. Сильна
13.05 Х/ф "Страчені світанки"
15.00 Х/ф "Століття Якова" 1, 4 с.
19.05 Т/с "Злочини минулого - 

міжнародні версії" (16+)
21.25 Д/ф "Особливий загін. Супер - 

чуття"

22.25 Д/ф "Світ дикої природи"
23.00 Схеми. Корупція в деталях
0.05 Спецпроєкт "Життя післязавтра"
1.00 Спецпроєкт "Спадок"

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 3.45 ТСН
9.35 "Світ навиворіт"
11.55 "Мандруй україною з Дмитром 

Комаровим"
20.36 "Проспорт"
20.38 "Чистоnews 2021"
20.45 Мелодрама "Титанік"
0.45 ДДрама "Черкаси"
2.40, 5.30 "Життя відомих людей"

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, 11.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Прибульці 3: Взяття Бастилії" 

(12+)
14.40, 15.35 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.45 "Стосується кожного"
20.00, 1.45 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Х/ф "Звіряча лють" (16+)
2.40 Т/с "Голос янгола" (12+)
4.45 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною. день 

захисника
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 Т/с "Помилки молодості" (16+)
13.30, 15.20 Х/ф "Позивний" Бандерас 

"(16+)
16.10 Х/ф "Захар Беркут" (12+)
20.00 Т/с "Таємна любов. Повернення" 

(16+)

0.00, 2.00 Т/с "Виховання почуттів" (12+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Факти
4.45 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.05 Х/ф "Наші Котики" (16+)
11.35, 13.00 Х/ф "Джон Вік" (16+)
12.45 Факти. День
13.45 Х/ф "Джон Вік-2" (16+)
16.05 Х/ф "Джон Вік-3" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Т/с "Брюс" (16+)
22.55 Х/ф "Атлантида" (18+)
1.25 Анти-зомбі
2.10 Я зняв!

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

10.05 Х/ф "Мумія: Гробниця Імператора 
Драконів" (16+)

12.20 Х/ф "Людина-мураха" (16+)
14.40 Х/ф "Людина-мураха та Оса" (12+)
17.00, 19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Перший месник: Друга війна" 

(16+)
23.55 Х/ф "Чесний злодій" (16+)
1.30 "Вар'яти" (12+)
2.35 "Служба розшуку дітей"
2.40 "Зона ночі"
4.50 "Абзац"

СТБ.
3.50, 14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
4.35 Х/ф "Місіс Даутфайр"
7.20 Х/ф "Анжеліка, макриза янголів"
9.50 Х/ф "Прекрасна Анжеліка"
11.55 Х/ф "Анжеліка і король"
14.20, 14.50 Х/ф "Неприборкана 

Анжеліка"
16.25, 18.05 Х/ф "Анжеліка і султан"
19.05 "СуперМама" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Колір помсти" (16+)

НТН.
6.45 М/ф "Пригоди козака Енея"
7.10 М/ф "Як козаки..."
8.20 Х/ф "Ярослав Мудрий"
11.20, 20.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.50 Т/с "Досьє "Майорка" (16+)
16.40, 2.40 "Випадковий свідок"
18.20, 2.05 "Правда життя"
19.00 Х/ф "За двома зайцями"
23.00, 3.25 Т/с "Нарко - 2" (18+)
1.05 "Легенди бандитського Києва"
3.00 "Речовий доказ"
4.55 "Top Shop"

ПРЯМИЙ.
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 
"Репортер". Новини

7.10, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 
13.15, 14.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
23.00 Марафон до дня захисників 
і захисниць України

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 2.25 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.40, 2.00, 3.50, 

5.35 Новини
7.10 М/ф "Капітошка"
7.20 М/ф "Повертайся, Капітошко"
7.30 М/ф "Як козаки сіль купували"
7.40 М/ф "Як козаки у футбол грали"
8.05 Д/ф "Дикі Дива"
8.25 #ВУКРАЇНІ
9.10 Телепродаж
9.40 Міста та містечка
9.55 Х/ф "Авраам: охоронець віри" 1, 2 с.
13.30 Х/ф "Століття Якова" 1, 4 с.
17.35 Т/с "Злочини минулого - 

міжнародні версії" (16+)
21.25 Д/ф "Особливий загін. Супер - 

чуття"
22.25 Д/ф "Світ дикої природи"
0.05 Синдром війни. Я повернувся (16+)
1.00 Війна: історії початку
1.30, 3.20, 5.05 ВУКРАЇНІ

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, 19.30, 4.50 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
15.30 Мелодрама "Титанік"
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 "Ліга сміху 2021"
22.35 "Маскарад"
0.20 Комедія "Пропала грамота"

ІНТЕР.
5.15, 23.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00, 11.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Прибульці в Америці"
14.25, 15.25, 0.55 "Вещдок"

16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Єлизавета: Золотой вік" (16+)
3.45 Д/п "Війна всередині нас"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 Зоряний шлях. Новий сезон
10.30 Т/с "Виходьте без дзвінка 3" (12+)
12.30, 3.00 Історія одного злочину (16+)
14.30, 15.30, 17.00 Т/с "Топтун" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00, 2.00 Реальна містика
1.30 Телемагазин
5.00 Х/ф "Позивний" Бандерас "(16+)

ICTV.
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25, 1.25 Факти

4.45 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.00, 20.10 Дизель-шоу (12+)
10.10 Х/ф "Таксі-5" (16+)
12.25, 13.00 Х/ф "Таксі" (16+)
12.45 Факти. День
14.35 Х/ф "Таксі-2" (16+)
16.05 Х/ф "Таксі-3"
17.55, 19.10 Х/ф "Таксі-4"
18.45 Факти. Вечір
23.00, 1.50 "На трьох" (16+)
3.25 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.10 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.15 "Орел і решка"
10.20 "Пекельна кухня"
12.25 "Діти проти зірок"
13.55 Х/ф "Перший месник" (16+)
16.25 Х/ф "Перший месник: Друга війна" 

(16+)
19.10 Х/ф "Макс Стіл" (12+)

21.00 Х/ф "Перший месник: 
Протистояння" (12+)

0.05 "Екси" (16+)
2.15 "Служба розшуку дітей"
2.20 "Зона ночі"

СТБ.
4.25, 14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.50, 19.00, 22.50 "Холостячка Злата 

Огнєвіч" (12+)
10.55, 23.50 "Як вийти заміж" (16+)
11.50, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
0.45 "Битва екстрасенсів" (16+)

НТН.
6.00 М/ф "Ну, постривай!"
7.25 М/ф "Як козаки..."
9.00, 16.40, 3.10 "Випадковий свідок"
10.45 Х/ф "За двома зайцями"
12.10, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.50 Т/с "Досьє "Майорка" (16+)
18.20 "Таємниці світу"
19.00, 2.40 "Свідок"

23.00, 3.35 Т/с "Нарко - 2" (18+)
1.00 "Легенди бандитського Києва"
2.00 "Правда життя"

ПРЯМИЙ.

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00 "Репортер". Новини

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" з Матвієм 

Ганапольским і Юлією Литвиненко
21.00 "Влада хохотала"
21.30 "Міністерство правди"
22.00 "Запорєбрик NEWS"
22.15 "Українські вісті"
22.30 "WATCHDOGS"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 4.35 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.40, 2.00, 5.35 

Новини
7.10 М/ф "Як козак щастя шукав"
7.20 М/ф "Як козаки на весіллі гуляли"
7.40 М/ф "Як козаки наречених виручали"
8.05 Д/ф "Дикі Дива"
8.25 #ВУКРАЇНІ
9.10 Телепродаж
9.40 Відтінки України
10.10 Х/ф "Століття Якова" 1, 4 с.
13.55 Країна пісень
14.25 Концертна програма Вадима 

Крищенка "Дозвольте запросити 
Вас на ювілей"

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

21.25 Д/ф "Особливий загін. Супер - 
чуття"

22.25 Д/ф "Світ дикої природи"

0.05 Жюль Верн. Подорож довжиною у 
життя

1.00 Бігус Інфо
1.30 Перша шпальта
2.25 Д/ф "Перехрестя Балу" (12+)
3.25 Д/ф "Висота 307.5" (12+)
4.25 Невідомі Карпати

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
18.30 "Світ навиворіт - 12 Пакистан"
19.30, 5.25 ТСН
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 "Маскарад"
22.00 "Жіночий квартал 2021"
23.40 "Світське життя. 2021"
0.40 Муз/ф "Гуцулка Ксеня"

ІНТЕР.
6.55 "Слово Предстоятеля"
7.05 М/ф "Як приручити дракона 2"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Все для тебе"
11.00 "Позаочі"
12.00 Х/ф "Будьте моїм чоловіком"
13.40 Х/ф "Здрастуй і прощавай"
15.30 Т/с "Прозріння" (12+)
20.00 "Подробиці"
20.30 "Место встречи"
22.10 Т/с "Кохання несподіване нагряне" 

(16+)
2.00 Х/ф "Все можливо"
3.50 Х/ф "Стежки-доріжки"
5.15 Х/ф "Зайчик"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30 Х/ф "Позивний" Бандерас "(16+)
7.40 Х/ф "Захар Беркут" (12+)
10.30 Т/с "Міраж" (12+)
14.40 Т/с "Уроки життя і водіння" 1 с. 

(12+)

15.20 Т/с "Уроки життя і водіння" (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Співають всі! фінал
23.30 Що? Де? Коли?
1.00, 2.15 Т/с "Топтун" (12+)
1.45 Телемагазин

ICTV.
4.50 Скарб нації
5.00 Еврика!
5.05 Факти
5.30 Не дай себе обдурити
6.25 Анти-зомбі
7.20 Громадянська оборона
8.20 Прихована небезпека
9.10, 13.00 Т/с "Дільничний з ДВРЗ-2" 

(16+)
12.45 Факти. День
15.20 Х/ф "Погані хлопці" (16+)
17.30, 19.10 Х/ф "Погані хлопці-2" (16+)
18.45 Факти. Вечір
21.00 Х/ф "Погані хлопці назавжди" (16+)
23.35 Х/ф "Наші Котики" (12+)

НОВИЙ КАНАЛ.
8.00, 10.00 "Kids time"
8.05 М/ф "Звірополюс"
10.05 "Орел і решка. Земляни"
11.00 "Орел і решка. Чудеса світу"
12.10 "Хто зверху?" (12+)
14.10 М/ф "Суперсімейка 2"
16.40 Х/ф "Залізна людина" (16+)
19.10 Х/ф "Залізна людина 2" (16+)
21.50 Х/ф "Залізна людина 3" (16+)
0.35 Х/ф "Освідчення" (16+)

СТБ.
5.25, 10.55 Т/с "Колір помсти" (16+)
7.50 "Неймовірна правда про зірок"
16.40 "Хата на тата" (12+)
19.00 "МастерШеф" (12+)

НТН.
5.30 Х/ф "Ні пуху, ні пера"
6.50 Х/ф "Дорога на Січ"
8.30 Х/ф "Богдан-Зиновій Хмельницький"
10.55 "Легенди карного розшуку"

12.05 "Випадковий свідок. Навколо світу"
13.20, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
19.00, 2.35 "Свідок"
23.30 Х/ф "Фунт плоті" (18+)
1.30 "Таємниці кримінального світу"

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

"Репортер". Новини
10.10 "Соціальний статус"
10.40 "Перша передача"
11.15, 12.15 "Акценти"
13.15, 21.30 "Влада хохотала"
13.45 "Новини від Христини"
14.15, 15.30 Концерт
17.00 "Не наша Russia"
18.00 "Анатомія тижня"
20.00 "Культурна політика"
20.30 "Війна за незалежність"
21.00 "Прямий доказ"
22.00 "THE WEEK"
23.00 "Вата-шоу"

UA: ПЕРШИЙ.
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.00, 2.00, 5.35 

Новини
7.10 М/ф "Як козаки сіль купували"
7.20 М/ф "Як козаки у хокей грали"
7.40 М/ф "Як козаки олімпійцями стали"
8.15 Д/ф "Дикі тварини"
9.00 Божественна Літургія Православної 

Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української 

Греко-Католицької Церкви
12.30 Недільна Свята Меса Римсько-

Католицької Церкви в Україні
13.30 Жюль Верн. Подорож довжиною у 

життя
14.35 Телепродаж
15.10 UA:Фольк. Спогади
16.25 Концерт. Дмитро та Назарій 

Яремчуки
17.35 Художній серіал "Злочини минулого 

- міжнародні версії" (16+)

19.30 Д/ф "Тваринна зброя"
20.20 Д/ф "Боротьба за виживання"
21.25 Х/ф "Вінсент на шляху до моря" 

(16+)
23.15 #@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
0.25 Концерт. Сергій Асафатов

КАНАЛ "1+1".
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт - 12 Пакистан"
11.00 "Світ навиворіт"
18.30 "Світське життя. 2021"
19.30, 4.50 "Тсн-тиждень"
21.00 "Танці з зірками 2021"
0.20 "Ліга сміху 2021"

ІНТЕР.
6.50 Х/ф "Бінго Бонго"
9.00 "Готуємо разом"

10.00, 11.00, 12.00 "Інше життя"
12.55 "Вещдок. Большое дело"
17.30 Х/ф "Вбивство у Східному експресі" 

(16+)
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "У зоні особливої уваги"
0.00 Х/ф "Хід у відповідь"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.50, 4.20 Реальна містика
9.15 Т/с "Чужий гріх" (16+)
13.00 Т/с "Будинок, який..." (12+)
17.00 Т/с "Кейс" 1, 2 с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Кейс" (12+)
23.00, 2.00 Т/с "Міраж" (12+)

ICTV.
6.00 Прихована небезпека
7.00, 1.25 Анти-зомбі
8.00 Секретний фронт
9.00 Громадянська оборона

10.00, 13.00 Т/с "Пес" (16+)
12.45 Факти. День
14.55 Т/с "Брюс" (16+)
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф "Хенкок" (16+)
23.05 Х/ф "Я - робот" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.10, 8.30 "Kids time"
6.15 М/ф "Суперсімейка"
8.35 М/ф "Суперсімейка 2"
10.50 Х/ф "Залізна людина" (16+)
13.25 Х/ф "Залізна людина 2" (16+)
16.00 Х/ф "Залізна людина 3" (16+)
18.45 Х/ф "Доктор Стрендж" (12+)
21.00 Х/ф "Джон Картер: Між двох світів" 

(16+)
2.40 "Зона ночі"

СТБ.
5.20 "МастерШеф" (12+)
13.45 "СуперМама" (12+)
18.40 "Битва екстрасенсів" (16+)

21.00 "Один за всіх" (16+)
22.10 "Таємниці ДНК" (16+)

НТН.
5.15 Х/ф "Сватання на Гончарівці"
6.45 "Слово Предстоятеля"
6.55 "Випадковий свідок. Навколо світу"
9.15 Т/с "Коломбо" (16+)
18.30 "Легенди карного розшуку"
22.10 Х/ф "Патруль часу" (16+)
0.05 Х/ф "Фунт плоті" (18+)
2.10 "Речовий доказ"

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"
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"
22.30 "Щасливий день із політиком"
23.00 "Вата-шоу"

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

ЧЕТВЕР,  14 жовтня

П'ЯТНИЦЯ, 15 жовтня

СУБОТА,  16 жовтня

НЕДІЛЯ, 17 жовтня
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РЕКЛАМА

НЕРУХОМІСТЬ
Продам

БУДИНКИ

Бориспіль

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

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

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.
Глибоке с., біла цегла, 4 кімнати, с/в в бу-
динку, гараж, 36 соток, м/п вікна, колодязь,  
662500 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль

Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 
68 3278353.
Героїв Майдану вул., 10 соток, під забудо-
ву, світло заведене на ділянку, свердловина, 
267000 грн. Тел.: 0 67 4503318.

Куплю
Бориспіль

Куплю землю, ОСГ, п ай в Київській обл., 26500 
грн/га. Тел.: 0 63 2793423.

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 агентство). 
Тел.: 0 95 5753163. 

Житло у власника. Тел.: 0 67 4503318.
Земельну ділянку у власника в м. Бориспіль 
Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 4 до 20 со-
ток під будівництво в м. Бориспіль, або до 20 
км. від Києва. Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 4 до 20 со-
ток під будівництво в м. Бориспіль. Тел.: 0 67 
4040137.
Земельну ділянку у власника від 5 до 10 
соток в м. Бориспіль, або 20 км. від Києва. 
Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 5 до 10 со-
ток в м. Бориспіль. Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника. Тел.: 0 67 
4503318.
Куплю земельну ділянку під забудову у влас-
ника. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бо-
риспіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасли-
ве, с. Олександрівка. Тел.: 0 67 4040137.

Куплю земельну ділянку у власника в м. Бо-
риспіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасли-
ве. Тел.: 0 67 4040137.

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

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

Здам
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бори-
спіль. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія. 

Кімнату в приватному будинку, центр, всі 
зручності, прохідна 1500 грн.. Тел.: 0 67 
4503318.

2 кімнати для двох жінок або пари, всі зруч-
ності, 4000 грн без комунальних послуг. Тел.: 
0 66 7701019.

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

НАЙМУ
Бориспіль

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

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

АВТОСАЛОН
Продам

ВАЗ-2109, гарний стан. Тел.: 0 68 5581452, В’я-
чеслав.

ВАЗ-2103, 1976 р.в., нормальний стан, 15000 
грн. Тел.: 0 73 0569642, Олександр.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕ-
НА» запрошує на роботу: кухаря-універ-
сала, офіціанта, покоївку, швейцара, охо-
ронця, працівника басейну — банщика, 
інженера-енергетика, інженера з обслу-
говування кондиціонерів та холодильно-
го обладнання. Забезпечуємо житлом та 
харчуванням Тел.: 0 50 3574386, Анатолій 
Володимирович. 
ЗОШ №6 (вул. Головатого, 19) запрошуємо на по-
стійну роботу кухаря, кухонного працівника (миття 
посуду), прибиральницю службових приміщень, 
робітника по ремонту та обслуговуванню службо-
вих приміщень, двірника. Тел.: 0 67 4570661, 0 93 
8601014. 

На автомийку (м. Бориспіль) потрібні 
мийники, з/п щодня. Тел.: 0 68 5059939. 

Національна мережа продуктових мага-
зинів АТБ запрошує на роботу продав-
ця-консультанта, 12000 грн/міс (16 змін); 
охоронця, 13150 грн/міс. вантажника, 
13150 грн/міс. (16 змін). Тел.: 0 50 4137236.

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

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

Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

ТОРГОВІ МІСЦЯ
Тел.: 0�63�571�48�48м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»
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ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ УЧАСТЬ В 

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.
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Потрібні працівники для роботи в охоро-
ні. Вахтовий метод з безкоштовним про-
живанням. Виплата два рази на місяць. 
Робота постійна. Тел.: 0 95 2015733, 0 97 
7824413, відділ кадрів.

Потрібні універсали-будівельники, різноробо-
чі, водії з власним авто. Тел.: 0 68 6848964.
Пропонуємо роботу для перукаря з д/р та 
без (але після курсів), в центр краси «Веро-
ніка». З/п 10000-25000 грн, г/р 3/2, офіційне 
оформлення (відпускні, лікарняні), матеріал 
для роботи надаємо, зручне місцезнаходжен-
ня салону. Тел.: 0 67 2344440. 

Терміново! Потрібен продавець у продук-
товий магазин, гнучкий г/р по домовлено-
сті, з/п висока, м. Бориспіль, вул. Шевчен-
ка, 100. Тел.: 0 97 1773770, 0 63 2969105. 

ПРОДАМ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль

Яблука домашні, кормовий буряк, дрібна 
картопля. Тел.: 0 93 7400699.
Кормові гарбузи, підходять як для продажу 
насіння, так і для худоби, 2 тонни, самовивіз 
з с. Глибоке. Тел.: 0 97 7472834.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо вам потрібно пофарбувати нату-
ральну 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 спецтехні-
ки: довгоміра, маніпулятора, екскаватора. 
Тел.: 0 98 3996710.
Викачування від 1 до 7 куб.м, без вихід-
них. Тел.: 0 93 7564969, 0 97 5505353, 0 66 
4553391.

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

Комплексний ремонт квартир, офісів, будин-
ків: фундамент, кладка під ключ, гіпсокартон, 
кахель, виготовлення парканів, зварювальні 
роботи, покрівельні роботи, вирізування де-
рев. Тел.: 0 99 2235183, 0 67 6888761, Олек-
сандр.

Ремонт стартерів та генераторів, супутні за-

пчастини. Тел.: 0 98 2871782, 0 95 8887825.

Салон «Апраксіна» запрошує на стрижки, 

фарбування та манікюрні послуги, 5 хв. від 

«McDonald's». Проводимо курси — перукар, 

макіяж і манікюр-педикюр. Також на роботу 

потрібні перукарі. Тел. 0 97 8828312. 

РІЗНЕ

Бориспіль

Догляну людину похилого віку з правом 

успадкування майна або куплю спадок. Тел.: 

0 68 6848964.

Жінка догляне людину похилого віку з пра-

вом успадкування майна. Тел.: 0 67 8665792.

Втрачене посвідчення дитини з багатодітної 

родини, серія АІ №018310, видане на ім’я 

Науменка Нестора Ярославовича Бориспіль-

ською районною державною адміністрацією 

8 лютого 2012 р., вважати недійсним.

Втрачений атестат про повну середню осві-

ту, серія КХ №11186267, виданий на ім’я 

Гири Дмитра Борисовича ЗОШ №1 м. Бори-

спіль 1999 р., вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на право власно-

сті на земельну ділянку, серія КВ №057200, 

виданий на ім’я Лисенка Андрія Миколайо-

вича Великоолександрівською сільською ра-

дою 31.07.2003 р., вважати недійсним.

Втрачений атестат про середню освіту 

№188136, виданий на ім’я Піць Лілії Анатолі-

ївни середньою загальноосвітньою школою 

№6 м. Бориспіль 16 червня 1990 р., вважати 

недійсним.

Втрачений диплом молодшого спеціаліста, 

серія НР №35349813, та додаток до нього 

02ВО №747540, видані на ім’я Яковенка Бог-

дана Євгенійовича Криворізьким коледжем 

Національного авіаційного університету  1 

липня 2008 р., вважати недійсним. 
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ТОВ «Земельні рішення» 26.10.2021 року об 11:00 буде проводити роботи 
із закріплення межовими знаками меж земельних ділянок, що належать 
Котову Олексію Володимировичу, та розташовані за адресою: Київська обл., 
Бориспільський р-н, с. Сулимівка. 

Просимо суміжних землевласників (землекористувачів), а саме Сорохтіну 
Наталію Владиславівну та Нагайцеву Ірину Анатоліївну (або їх представ-
ників чи спадкоємців) та представника Бориспільської міської ради бути 
присутніми для погодження актів прийомки-передачі межових знаків на 
зберігання.

ОВЕН.   У неформальній обста-
новці можна буде вирішити до-
сить значні проблеми. Перед ва-

ми можуть відкритися нові можливості. Не 
варто багато балакати, особливо з тими, ко-
го не занадто добре знаєте.

ТЕЛЕЦЬ.  Навколо вас вираз-
но піднімається вітер змін. Ціл-
ком можливо, що він віднесе від 

вас непотрібних людей і зайві проблеми.

БЛИЗНЮКИ. Можете нічого 
не планувати, а дотримуватися 
поклику серця та інтуїції. Саме 

так ви доб'єтеся саме того, що вам по-
трібно й у роботі, і в особистому житті. 
Вам удасться відстояти свої переконан-
ня й інтереси. 

РАК. Тиждень може бути досить 
вдалим у плані роботи й фінан-
сів. Вам лише залишається згла-

дити в ситуації деякі шорсткості. Поради 
друзів допоможуть вам  знайти оптималь-
ний спосіб рішення важливої проблеми. 

ЛЕВ. Ваша душа буде вимагати 
романтики, а потрібно виявити 
якомога більшу практичність у 

всіх областях. Доля може подарувати вам 
нове знайомство, але не варто думати, що 
це ваше найбільше кохання.

ДІВА. Ви будете захоплені чим 
завгодно, але тільки не домаш-
німи обов'язками. Але немож-

ливо нескінченно ухилятися від вирішен-
ня важливих питань.

ТЕРЕЗИ. Вибравши правильну 
стратегію й приклавши зусилля, 
ви доберетеся-таки до лаврово-

го вінка. А якщо будете лінуватися, то діс-
танеться вам тільки лазневий віник.

СКОРПІОН. Ви будете осо-
бливо успішно справлятися зі 
своїми й чужими проблемами. 

Тому не тягніть гуму, змінюйте своє жит-
тя на краще. 

СТРІЛЕЦЬ. Неминучі зміни — 
як у режимі роботи, так і в осо-
бистому житті. Будьте скром-

нішими, вмійте задовольнятися малим. 
Очікуйте похвали від начальства і премії, 
вашу працю оцінять. У вихідні краще від-
почивати, а не працювати. 

КОЗЕРІГ.  Женіть геть осінню де-
пресію. Ваш кислий вигляд може 
надовго зіпсувати настрій оточую-

чим вас людям. Вибирайте обсяг роботи від-
повідно, не відмовляйтеся від допомоги колег.

ВОДОЛІЙ. Сприятливий період 
надасть нові кар'єрні можливості, 
варто максимально ними скори-

статися й трудитися, не покладаючи рук, тоді 
результати перевищать усі ваші очікування.

РИБИ.  Закінчується період 
труднощів і стресів, повинне 
настати помітне потепління у 

ваших відносинах з Фортуною. Є шанс 
одержати бажане й зробити великий 
крок вперед після складного періоду 
тупцяння на одному місці.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 11-17 ЖОВТНЯ


