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НОВИНИ КОРОТКО

ЩЕПЛЕННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ — ПОДОЛАЛИ 
100% БАР’ЄР, ПРОТЕ Є І ЗАКРИТІ ЗАКЛАДИ

ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ ПОТРЕБУЄ КОЖЕН П’ЯТИЙ 
БОРИСПІЛЕЦЬ ІЗ ДІАГНОЗОМ КОВІД

КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ РОЗМІТИЛИ ПО-НОВОМУ

Тетяна ЦІЛИК

11 жовтня на плановій нараді у 
Бориспільського міського голови 
статистику щодо щеплення пра-
цівників закладів освіти озвучи-
ла начальник управління освіти 
і науки Тетяна Павленко: «Станом 
на п’ятницю, 8 жовтня, середній 
відсоток щеплених працівників 
закладів освіти становить 84,2%, 
закладів загальної та середньої 
освіти — 88,12%, дошкільних за-
кладів — 79,1%, позашкільної 
освіти — 79,59%. Продовжує нав-
чання у змішаному режимі Гли-

боцька школа, де щеплено 41,6%. 
Станом на 11 жовтня не працює 
ДЮСШ, де щеплено 68% праців-
ників. Є два заклади дошкільної 
освіти, які подолали 100% бар’єр 
— якщо буде оголошено навіть 
червоний рівень епідемічної не-
безпеки, то ці заклади зможуть 
працювати».

Нагадаємо, наказом Міністерства 
охорони здоров’я визначено пере-
лік професій, для яких щеплення є 
обов’язковим. Серед них і працівни-
ки закладів освіти. Цей наказ наби-
рає чинності через місяць після його 

оприлюднення, тобто 7 листопада. За 
цей період усі працівники закладів 
освіти повинні щепитися. «Працівни-
ки закладів освіти, які не щепляться 
проти ковід протягом цього періоду, 
будуть відсторонені від роботи без 
збереження заробітної плати. Важли-
во, що освітяни, які мають абсолютні 
протипоказання для проведення ще-
плень відповідно до переліку про-
типоказань до профілактичних ще-
плень, затвердженого відповідним 
наказом, не підлягатимуть обов’язко-
вій вакцинації», — зазначив міністр 
МОЗ Віктор Ляшко. 

Ілона НЕГОДА

За інформацією, озвученою на 
плановій нараді 11 жовтня у Бо-
риспільського міського голови ди-
ректором КНП «Бориспільська ба-
гатопрофільна лікарня інтенсивно-
го лікування» Олександром Щуром, 
до закладу надходить багато хво-
рих із коронавірусною інфекцією, 
особливо у вихідні дні. Після обсте-
ження всім їм даються рекоменда-
ції щодо лікування, за необхідно-
сті хворі госпіталізуються в Переяс-
лавську лікарню. «За статистикою, 
потребує госпіталізації кожен п’я-
тий хворий. Приблизно така ситу-
ація спостерігалася під час другої 
хвилі епідемії», — зазначив Щур. 

Нагадаємо, Бориспільська ББЛІЛ 
не входить до переліку «ковідних» 
лікарень, затвердженого МОЗ, то-
му відкриття ковідного відділення 
на даний час не є можливим.

БЕЗ ПІАРУ ТА ШОУ: 
НА ВАТУТІНА, 73 Б МЕШКАНЦІ 
ВИСАДЖУЮТЬ ДЕРЕВА
Ілона НЕГОДА, фото автора

Вранці, прямуючи на роботу 
по вул. Ватутіна, була здивова-
на незвичною для Борисполя 
картиною — мешканці будинку 
прибирали територію, видаля-
ючи бур’яни, та готували місце 
для висадження дерев, які рів-
ним рядочком стояли вздовж 
тротуару у відерцях. 

Перше, що спало на думку — 
міська влада нарешті виділи-
ла дерева на заміну знищеним у 
жовтні минулого року, коли біль-
ше десятка здорових дерев (пло-
дових та декоративних) було ви-
далено підрядною організацією, 
що здійснювала роботи з будів-
ництва стоянки для автомобілів. 
Нагадаємо, дерева були видале-
ні без жодного дозвільного доку-
менту, тоді як і депутат округу Ка-
терина Шабан, і автор проекту за-
певняли, що будівництво стоянки 
не передбачало знищення рос-
линності. У підсумку «крайнього» 
так і не знайшли. 

На запитання: «Це вам комун-
госп виділив дерева?» жінка, що 
представилася пані Ольгою, з 
обуренням відповідає: «Якби ж 
то! Владі байдуже, хоча ми про-
сили про це не один раз». Меш-
канці зверталися і до голови бу-
динкового кооперативу, але от-
римали відмову. Причина — віль-
не місце для висадження дерев є 
лише біля 4-го під’їзду, тому жи-
телі інших під’їздів будуть проти 
виділення коштів. Як результат, на 
заміну десятку зрубаним минуло-
річ деревам комунгосп виділив та 
посадив… аж одну катальпу. 

Мешканець будинку пан Ігор, 
що за власний кошт купив рос-
лини, жартома відповідає: «На та-
кі речі у мене є окремий бюджет. 
Планую привести це місце в по-
рядок. Ми вже посадили молоді 
клени, які викопали в лісі. Тепер 
висадимо куплений дерен, зро-
бимо живопліт, а посередині за-

сіємо травою галявину, зробимо 
тут суспільне місце. Колись вий-
демо на пенсію і будемо там зби-
ратися, відпочивати». 

Сумно, що не всі мешканці бу-
динку хочуть жити у красі і ком-
форті. «Садила бузок, його постій-
но обламують, на зауваження не 
реагують. Посадили квіти, вигре-
бли сміття, бур’яни — почали ви-
гулювати тут собак, знову підки-
дають сміття. Дітям теж нічого не 
скажи, відразу їхні батьки почи-
нають скандалити, замість того, 
щоб виховувати їх та пояснюва-
ти, що природу не треба нищити, 
а чужу працю необхідно поважа-
ти. Інколи руки опускаються», — 
говорить пані Ольга. 

Пан Ігор ставиться до таких не-
гараздів по-філософськи. «Мож-
ливо, навіть краще, що ні гро-
шей, ні дерев не дали і ми зроби-
мо все за свій кошт. Може, наші 
дії запалять вогонь у душах ін-
ших мешканців будинку і розбу-
дять і в них ентузіазм та бажан-
ня змінити світ навколо. Вірю, що 
поступово такі зміни прийдуть», 
— розмірковує він. До слова, пан 
Ігор, колись диспетчер аеропор-
ту «Бориспіль», зараз працює ви-
кладачем і психологом, навчаючи 
інших диспетчерів та досліджую-
чи людський фактор. 

Виявляється, щоб висаджува-
ти дерева, немає потреби чекати 
оголошення акції на кшталт «Мі-
льярд дерев» чи початку перед-
виборної кампанії. Зробити Бори-
спіль зеленим та квітучим під си-
лу кожному, достатньо бажання. 
Колись у місті була гарна тради-
ція висаджувати дерева біля ба-
гатоповерхівок та вздовж вулиць. 
Нині містяни поховалися кожен 
за своїм парканом чи у своїй 
квартирі, чекаючи дарунків від 
влади, і лише поодинокі ентузі-
асти отримують задоволення від 
благоустрою «для всіх», не лише 
для себе. 

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Тривають роботи з нанесен-
ня розмітки на вулиці Київський 
Шлях. Проїжджа частина розміча-
ється по-новому, з урахуванням 
смуги для безпечних лівих пово-
ротів. І це не лише на відремонто-
ваній ділянці дороги. Як повідомив 
«Вістям» в.о. начальника управління 
житлово-комунального господар-
ства Іван Самарін, розмітку продов-
жено через переїзд аж до межі Київ-
ського Шляху із трасою на Київ, з’єд-

навши її з розміткою Бориспільської 
траси. На ділянці від вулиці Глібова 
у напрямку Києва лінії, нанесені ра-
ніше, замалювали. Подвійну суціль-
ну лінію змістили від центру, розмі-
тивши центральну, п’яту смугу, для 
здійснення лівих поворотів. 

Змінилася розмітка Київського 
Шляху і в центрі міста, біля пере-
хрестя з вулицями Бежівка та Гли-
боцька. За рахунок зміщення по-
двійної суцільної лінії і від центру 
проїжджої частини та звуження 

смуг, додалися смуги для транспор-
ту, який повертає на Глибоцьку, їду-
чи в напрямку Іванкова, і для тран-
спорту, який у напрямку Києва по-
вертає на Бежівку. 

Роботи по нанесенню розмітки 
на відремонтованій дорозі ще не 
завершено. Іван Самарін зазначив, 
що розмітку роблять переважно 
у вечірній, нічний час або у вихід-
ні дні. При сприятливих погодних 
умовах за тиждень нанесення роз-
мітки мають закінчити. 
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ГРОМАДА

В ОЧІКУВАННІ ТЕПЛА 14 ПОЖЕЖ ЗА ТИЖДЕНЬ

БОРИСПІЛЬВОДОКАНАЛ 
ПОМІНЯВ 40-РІЧНУ ТРАСУ 
ВОДОПРОВОДУ

БОРИСПІЛЬСЬКІ МАФИ 
ЗАЛИШАТЬСЯ БЕЗ СВІТЛА

Тетяна ЦІЛИК

Жовтень — час початку опалю-
вального сезону. Здавалося б, поки 
завчасно думати про опалення по-
мешкань, адже вдень температура 
сягає 13-15˚С. Проте вночі темпера-
тура опускається до 1 ˚С. Тому в де-
яких будинках, а також у навчаль-
них закладах та міських установах 
холодно, подекуди температура не 
підіймається вище 13˚С. З огляду на 
це питання початку опалювально-
го сезону стало основним на поне-
ділковій плановій нараді у міського 
голови 11 жовтня. 

Як зазначила Маріанна Желєз-
ко, директор КПТМ «Бориспіль-
тепломережа», середньодобо-
ва температура вже наближає нас 
до початку опалювального періо-
ду. «Котельні та тепломережі міста 
включені в роботу. Але наразі не-
має підтвердження, що вартість га-
зу буде знижено згідно меморан-

думу, — уточнила Желєзко. — Що-
дня очікуємо цієї інформації. Крім 
цього, в Міністерстві економічно-
го розвитку і торгівлі розробля-
ється методика для підтвердження 
тих боргів, які ми можемо подати 
на реструктуризацію. 

Також для початку опалювально-
го сезону потрібне рішення виконко-
му, без цього ми не маємо права при-
йняти на роботу сезонних працівни-
ків та опрацювати з облгазом питан-
ня зняття заглушок на котельнях, а 
це робиться протягом двох днів.

Поки всі ці умови не виконані, 
почати опалювальний сезон ми не 
можемо».

Про ситуацію з опалення на-
вчальних закладів на плановій на-
раді доповіла начальник управлін-
ня освіти і науки Тетяна Павленко: 
«В основному ми маємо централі-
зоване опалення. Але є заклади з 
окремими котельнями, які обігріва-

ються дровами або електрикою. Як 
правило, заклади дошкільної осві-
ти старостинських округів всі обі-
гріваються електрикою і котельня-
ми, які опалюються дровами, крім 
Глибоцької школи, що має котель-
ню на газу. 

Наразі теплове господарство го-
тове почати опалювальний сезон».  

На доповідь очільника управління 
освіти міський голова Володимир Бо-
рисенко зазначив, що якщо є потреба 
включити опалення у всіх садочках та 
школах, це не є проблемою.

«Тримаємо все на контролі. Чека-
ємо підписання договору. Ми мак-
симально витримаємо процедуру, 
щоб вона була дійсно законною. 
Якщо заклади освіти потрібно під-
ключити до опалення завтра, то всі 
члени виконавчого комітету опера-
тивно зберуться та розглянуть пи-
тання», — резюмував Володимир 
Борисенко.

Тетяна ЦІЛИК 

Планова нарада 11 жовтня у 
Бориспільського міського голо-
ви пройшла в звичному робочо-
му режимі. Крім актуальних пи-
тань, пов’язаних з опаленням, бу-
ло висвітлено і роботу водокана-
лу. Як зазначив Олександр Гануш, 
директор КП «Бориспільводока-
нал», нарешті вдалось вирішити 
резонансне питання по вул. Пе-
тропавлівській, 29-31. Завдяки 
допомозі служби з благоустрою 

звідти прибрали три гаражі, що 
заважали поміняти трасу водо-
проводу, якій уже понад 40 років. 
«120 метрів водопроводу там за-
мінили на новий, 5-поверхові бу-
динки переключені, і люди тепер 
можуть бути спокійними, — до-
повів Олександр Гануш. — Пра-
цюємо в плановому режимі. До 
зими готові на 100%. Крім того, за-
платили кредит Світовому банку, 
тепер до 15 квітня 2022 року Мін-
фін нас турбувати не буде». 

Тетяна ЦІЛИК 

Наближається до завершення 
реконструкція Київського Шляху 
від вулиці Глібова до вул. Момота. 
Вже повністю прибрали опори у на-
прямку Києва, а на цьому тижні по-
чинається робота у напрямку Хар-
кова. Але є одне гаряче питання, 
яке підняв на понеділковій нараді 
11 жовтня міський голова Володи-
мир Борисенко. «Ви могли поміти-
ти, що жодних дротів уже немає, всі 
вони розміщені у підземних шах-
тах. На Київському Шляху в напрям-
ку Харкова у нас багато підприєм-
ців, які незаконним способом під-

ключились до електромереж. Во-
ни не крадуть електроенергію — є 
лічильники, але спосіб їхнього під-
ключення залишає деякі питан-
ня. Тому ми їм запропонували гар-
ну альтернативу — індивідуально 
для кожного з них заклали гільзу, 
щоб вони змогли підключитись до 
нової трансформаторної підстан-
ції. Таким чином, це буде в рамках 
чинного законодавства і трохи роз-
вантажить електромережу. Таких 
підприємців шість. Хочу попереди-
ти їх, що на цьому тижні живлен-
ня від попереднього джерела бу-
де відключене, щоб потім не було 

якихось несподіванок», — пояснив 
він ситуацію.

Інформацію міського голови до-
повнив його заступник Віталій Гор-
кун. «Ми підняли документацію і не 
знайшли наявні підключення. Під 
час демонтажу опор освітлення ви-
явилося, що на них висять незрозу-
мілі дроти, які живлять деякі магази-
ни. Їх власники не змогли надати на-
лежним чином узгоджену проектну 
документацію на свої підключення. 
Проекти, які в них є, без супрово-
джувальних листів і не мають жод-
ної юридичної сили», — зазначив 
Горкун.  

Ілона НЕГОДА

За інформацією, озвученою на 
плановій нараді у Бориспільсько-
го міського голови 11 жовтня на-
чальником Бориспільського ра-
йонного відділу ГУ ДСНС України 
в Київській області Юрієм Овдієн-
ком, за минулий тиждень на те-
риторії Бориспільської ОТГ ста-
лося 14 пожеж, 12 із них — у м. 
Бориспіль. 

Найбільш масштабною ста-
ла пожежа на вул. Лісовій, 93, 
де сталося загоряння спочатку 
прибудови, звідки вогонь пере-
кинувся на житловий будинок. 
Причиною пожежі стала розто-
плена дров’яна піч, за якою не 
здійснювали належного нагля-
ду. На момент прибуття пожеж-
ників увесь будинок було охо-
плено полум’ям. У результаті 
будинок повністю згорів разом 
із майном. 

Знову здійснювалися підпа-
ли рослинності та зрубаного гіл-
ля біля торгівельної мережі «Епі-
центр», на вулиці Індустріальній, 
де ведеться будівництво стоянки. 
«Я вже доповідав про ситуацію з 
цією ділянкою на минулій пла-
новій нараді, 4 жовтня. На жаль, 
проблему так і не вирішили. У 
четвер о 4-й годині ранку вида-
лену рослинність знову підпали-

ли, і ми знову отримували паніч-
ні дзвінки від мешканців, адже 
через високий стовп диму здале-
ку здається, що горить нафтоба-
за або територія АП «Бориспіль». 
У результаті за тиждень ми три-
чі виїжджали на це місце за ви-
кликами», — зазначив Овдієнко. 
У відповідь міський голова Воло-
димир Борисенко запевнив, що 
вже готує спільну виїзну нараду 
з представниками правоохорон-
них органів і прокуратури на про-
блемну ділянку. 

Також, за словами Овдієнка, 
продовжуються підпали сміттє-
вих контейнерів у мікрорайоні Со-
цмістечко, біля будинків 327 і 348. 
Він нагадав, що це теж уже не пер-
ший випадок, ці контейнери ча-
сто підпалюють, при чому по чер-
зі. «Ми тушимо один контейнер, а 
через 20 хвилин загорається ін-
ший, і так доводиться «кататися» 
між ними туди-сюди», — пояснив 
начальник надзвичайної служ-
би. Проблему допоможе виріши-
ти встановлення камер відеоспо-
стереження, з цим проханням уже 
звернулися у відповідні служби.

Із інших надзвичайних подій 
на минулому тижні — виявлення 
міни 52-го калібру біля озера на 
вул. Поповича та артилерійсько-
го снаряду на полі в с. Глибокому.

ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН У БОРИСПОЛІ СТАРТУЄ 18 ЖОВТНЯ
Ірина КОСТЕНКО

Рішення про початок опалю-
вального сезону з 18 жовтня 2021 
року було прийнято на засіданні 
виконавчого комітету Бориспіль-
ської міської ради, яке відбулося 
13 жовтня. На цьому ж засіданні 
були затверджені тарифи на по-
стачання теплової енергії. 

Бориспільський міський голо-
ва Володимир Борисенко, комен-
туючи питання, повідомив, що для 
потреб бюджетних установ газ ку-
пуватиметься по 16554 грн за ти-
сячу куб. метрів, а вартість тепла 
становитиме 3523,91 грн за гіга-
калорію. Найбільший тягар опла-
ти ляже на категорію «інші спожи-
вачі». До їхнього тарифу закладено 
вартість газу 24993,69 грн за тися-
чу куб. метрів, а тепло коштува-

тиме по 4778,40 грн за гігакало-
рію. Тариф для населення затвер-
джено з розрахунку вартості газу 
7583,89 грн за тисячу куб. ме-
трів. Він складає 2181,02 грн за 
гігакалорію. Але платитиме насе-
лення за тарифами минулого року. 

Населення, як і було обіцяно ра-
ніше, сплачуватиме за гігакалорію 
стільки ж, як і у минулому році — 
1762,76 грн за гігакалорію. Різ-
ницю в тарифі буде компенсовано 
за рахунок коштів місцевого бю-
джету. До сесії (вона запланована 
на 26 жовтня) буде підготовлено 
до затвердження програму, згід-
но з якою проводитиметься ком-
пенсація. За попередніми розра-
хунками, для компенсації варто-
сті тепла для потреб населення з 
міської казни необхідно буде ви-

ділити близько 30 млн грн. 
Мери міст Київської області 

звернулися до Київської обласної 
ради за допомогою у компенсації 
вартості тепла населенню. Облас-
на рада, попередньо, погодилася 
компенсувати по 150 грн за кож-
ну гігакалорію тепла для населен-
ня. Якщо депутати обласної ради 
підтримають це рішення на най-
ближчій сесії, то навантаження на 
міський бюджет дещо зменшиться.

Неврегульованим залишило-
ся питання придбання газу для 
дахових котелень ОСББ. Володи-
мир Борисенко повідомив, що от-
римав запевнення: ОСББ платити-
муть за газ по тарифах для насе-
лення. Але договори на постачан-
ня газу за озвученою ціною ОСББ 
ще не заключили. 

У суботу 9 жовтня в  Борисполі по вул. Лісова, 93 сталося 
нещастя — повністю згорів будинок.  Чоловік, дружина і двоє 
дітей 13 та 11 років   залишились без свого житла,  речей та 
документів. Потрібна  будь-яка допомога, особливо  фінансова.

Карта для допомоги 
4149 4993 4602 3169 Марковець Наталія  
4149 6293 3008 0169  Марковець Андрій
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ВСЕ, ЩО ВИ ХОТІЛИ ЗНАТИ ПРО ОСТРІВЦІ БЕЗПЕКИ НА КИЇВСЬКОМУ ШЛЯХУ
 � Вже кілька місяців триває ремонт центральної вулиці 

Борисполя, і увесь цей час не вщухає критика з приводу 
острівців безпеки, облаштованих на реконструйованому 
Київському Шляху. Спочатку влада анонсувала «зелені» 
острівці, потім рослинність вирішили не висаджувати, а 
острівці заклали тротуарною плиткою. Ще більше обурило 
мешканців міста те, що замість обіцяного розширення 
Київський Шлях звузився, знову ж таки через злощасні 
острівці.

Ілона НЕГОДА, фото Ірини 
КОСТЕНКО

Відповісти на найбільш розпов-
сюджені питання, заспокоїти містян 
та нарешті роз’яснити функцію спо-
руджених дорожніх об’єктів влада 
запросила фахівця у сфері до-
рожнього руху Віктора Загребу, 
який був одним із сторонніх кон-
сультантів із реконструкції Київ-
ського Шляху. Трансляцію виступу 
дивилися й «Вісті».

На Київському Шляху 
— «не зовсім острівці 
безпеки»?

За словами Віктора Загреби, місь-
ка влада запросила його в Бориспіль 
на початку року в якості консультан-
та, аби він, ознайомившись із наяв-
ним проектом реконструкції річної 
давнини, висловив свою професій-
ну думку і щодо безпеки дорожнього 
руху, і щодо пропускної здатності го-
ловної вулиці міста. У результаті ро-
боча група, до якої входив і Загреба, 
дійшла висновку, що проектні доку-
менти далекі від безпечності та нада-
ла рекомендації, втілені влітку цього 
року під час ремонту. 

«Те, що реалізовано зараз на Ки-
ївському Шляху — це не зовсім 
острівець безпеки, бо справжній 
острівець безпеки згідно з нор-
мативами є одиничним об’єктом, 
що ставиться на пішохідних пере-
ходах. Те, що зроблено у вас, фак-
тично є фізичним розділювачем по 
центру вулиці, який розділяє собою 
дві проїзні частини. В деяких місцях 
він виконаний фізично (в бордюрі), 

в деяких виділений тільки фарбою. 
Це перевірене досвідом багатьох 
країн та міст рішення, яке реально 
працює і підвищує безпеку дорож-
нього руху», — запевнив експерт. 

За його словами, буферні зони до-
бре вписуються в таку широку ву-
лицю, як Київський Шлях, для них 
достатньо місця і вони відігравати-
муть свою позитивну роль. Яку? Пе-
редусім, це засіб безпеки дорож-
нього руху, що працює одразу за 
кількома параметрами. Вони фізич-
но унеможливлюють травматичні і 
смертельні ДТП, такі як виїзд на зу-
стрічну смугу і лобове зіткнення або 
ж бокове зіткнення, що є частим на 
трасах, де є розвороти чи поворо-
ти наліво. Унеможливлює він і обгін. 
«Скільки б не було суцільних ліній, 
водії схильні не помічати фарбу і пе-
ретинати її. Всі знають: щоб проїха-
ти Борисполем, треба робити дуже 
багато маневрів зліва вправо і на-
впаки. Причина в тому, що мешкан-
ці міста, їдучи додому на авто, ма-
ють повертати з центральної вули-
ці. Внаслідок цього водії, що їдуть 
прямо, змушені весь час маневру-
вати. Це стопорить дорожній рух і 
спричиняє дрібні ДТП. Буферні зо-
ни дозволяють чекати автомобілям, 
які будуть здійснювати поворот, від-
повідного сигналу, не блокуючи ос-
новний рух», — пояснив задумку ав-
торів проекту Віктор Загреба. 

Вулиця розширилася 
«розумно»

Анонсоване розширення Київ-
ського Шляху відбулося, переко-
наний експерт, але його зробили 

«по-розумному». Він пояснює, що 
перед кожним перехрестям йде 
розширення до трьох смуг руху, то-
ді як раніше їх було лише дві. «В іде-
алі на таких вулицях, як Київський 
Шлях, бажано робити бульвари. 
Але це реально лише при проек-
туванні вулиці «з нуля» — тоді роз-
ділювач роблять ширшим, роблять 
пішохідну зону, висаджують дере-
ва тощо. У Борисполі таких можли-
востей немає, тому облаштований 
розділювач має ширину лише 2-2,5 
метри, і на підходах до перехресть 
він завершується і продовжується 
«у фарбі». Таким було запропоно-
ване проектне рішення», — розпо-
відає Загреба. 

На його думку, це не створювати-
ме жодних проблем ні для швидкої, 
ні для пожежної машини, ні для сні-
гоочисної техніки взимку. «Розділю-
вач діє аналогічно бар’єрному ого-
родженню. Але бар’єр, там де він 
є, суцільний, його не об’їдеш. А в 
Борисполі він переривається, і це 
зручно. Я чув закиди про снігопри-
биральну техніку — так само гово-
рили в багатьох містах, де впрова-
джували подібні проекти, робили 
острівці чи інші інноваційні еле-
менти. Тим не менш, скрізь водії 
техніки якось дають собі раду, ад-
же це професійні люди, які не пер-
ший день за кермом», — переко-
наний Віктор Загреба. Але наголо-
шує: незручностей взимку не буде 
за умови, що сніг не просто згріба-

тимуть під край дороги, а й вивози-
тимуть вчасно, інакше водіїв очікує 
звуження проїзної частини зі всіма 
можливими наслідками. 

За словами фахівця, перед роз-
робкою проекту на кожному пе-
рехресті здійснювалися підра-
хунки, щоб визначити довжину 
лівоповоротних смуг, адже пев-
на практика користування вули-
цею вже склалась роками, і з існу-
ючого досвіду можна прорахува-
ти кількість машин, що зазвичай 
повертають ліворуч на кожному 
з перехресть. 

«Анонсоване розширення відбу-
лося, просто воно було використа-
не для облаштування розділюва-
чів. Смуги руху додалися перед пе-
рехрестями, і таким чином вулиця 
розширилася розумно — не по всій 
своїй протяжності, а лише в критич-
них місцях», — наголосив Загреба. 

«Борисполю 
пощастило»

Коментуючи поширене заува-
ження щодо недотримання вимо-
ги фарбування острівців та розді-
лювачів руху в біло-чорний колір, 
експерт зауважив, що вважає її за-
старілою — таким собі пережитком 
радянських часів. «По факту багато 
міст цього вже не роблять. Головне, 
щоб були дорожні знаки, які відпо-
відають держстандартам. Цього бу-

де достатньо. На цих «острівцях» 
ще будуть додаткові елементи, так 
звані світлові вставки, які дозво-
лятимуть здалеку побачити край 
розділювача і завчасно зреагува-
ти, знизивши швидкість», — пояс-
нює він. 

Також, за словами Загреби, він 
уже перевірив споруджені розді-
лювачі на предмет відповідності 
нормам доступності для маломо-
більних груп. У місцях пішохідних 
переходів розділювач понижений, 
і переходи матимуть розмітку в від-
повідних місцях. Зовсім невелич-
кий, у межах 2 см, перепад висоти 
зроблений для вільного руху дощо-
вої води вздовж розділювачів до 
зливоприймачів. 

«Подібні рішення в організації 
дорожнього руху дуже популяр-
ні у всьому світі — від Європи до 
США та Канади. Не можу пригада-
ти таких прикладів в Україні, бо на-
справді дуже мало міст, які мають 
змогу виконати капітальний ре-
монт цілої вулиці, включаючи бор-
дюри і освітлення. Зазвичай міста 
обмежуються асфальтуванням, на 
інше не вистачає коштів. Тому вва-
жаю, що Борисполю пощастило — 
адже вдалося залучити фінансуван-
ня з держбюджету на такий проект. 
Тому раджу, як у кулінарії, дочека-
тися завершення процесу і оціни-
ти кінцеву страву, а не проміжні ре-
зультати», — підсумував Віктор За-
греба. 

ОНОВЛЕНИЙ КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ: 
ПАРКУВАННЯ ПО-НОВОМУ
Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Після ремонту Київського Шля-
ху парковок «ялинкою» не пе-
редбачено.

Коли Київський Шлях почав набу-
вати докінчених обрисів, увагу при-
вернула невелика глибина парку-
вальних кишень та заїздів біля зупи-
нок громадського транспорту — рів-
но на ширину транспортного засобу. 

— З чим пов’язані такі зміни? — 
з цим питанням «Вісті» звернули-
ся до заступника Бориспільського 
міського голови Віталія Горкуна.

— Я вже наголошував, що інфра-
структура Київського Шляху буде 
приведена у відповідність до Дер-
жавних будівельних норм (ДБНів), 
— зазначив керівник. — Згідно з 
правилами дорожнього руху, кер-
мувальники громадського тран-

спорту мають впритул під’їжджа-
ти до посадкового майданчика для 
безпечної висадки і посадки паса-
жирів. Чомусь наші водії-переві-
зники звикли зупиняти автобуси 
за півметра від бровки, або й біль-
ше. Це не означає, що так правиль-
но. Ми привчатимемо водіїв зупи-
нятися з комфортом для пасажи-
рів. Я розумію, що зупинки ще не 
обладнано тротуарною плиткою, 
але сьогодні вже бригади розпочи-
нають роботи з укладання плитки. 
За декілька тижнів вони мають бу-
ти завершені.

На відремонтованій ділянці Ки-
ївського Шляху передбачена тіль-
ки паралельна парковка. Парку-
вання так званою «ялинкою» не-
безпечне, оскільки водій, виїжджа-
ючи заднім ходом, не може бачити 

всього, що відбувається позаду на 
проїжджій частині. Тому із Київ-
ського Шляху прибирається цей 
аварійно небезпечний маневр. Як-
що обирати між безпекою і кіль-
кістю паркувальних місць, то ми 
обираємо безпеку. Кількість самих 
кишень для паркування збільшу-
ється. Паркувальні місця «ялин-
кою» залишаться тільки там, де 
це є безпечним. Там, де ДБНи бу-

ло порушено, парковки прибра-
ли. Зокрема, за поворотом на «Со-
цмістечко». Там постійно стояли 
таксисти і часто виїжджали з по-
рушенням правил дорожнього 
руху. Ми просто усуваємо можли-
вість таких порушень. Тим більше, 
що неподалік є альтернатива — на 
прилеглій до траси вулиці облад-
нано парковку.

Паркомісця створюватимуться 

по Київському Шляху скрізь, де є 
можливість. Але вони будуть без-
печними і відповідатимуть Держав-
ним будівельним нормам. Зокре-
ма, в центральній частині міста (на 
відрізку від МакДональдса до вул. 
Європейської) планується збільши-
ти кількість паркомісць на 77 оди-
ниць. Але це вже на наступному 
етапі капітального ремонту вулиці 
Київський Шлях. 
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ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

 � ДО РЕЧІ

СТОП КІБЕРАТАКАМ, 
ТАК — ПАРКУ В НЕСТЕРІВЦІ. 
ЯК У БОРИСПОЛІ ОБИРАЛИ ПЕРЕМОЖЦІВ 
ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ

 � У кінці вересня закінчилося голосування за проекти 
Громадського бюджету-2021, які будуть профінансовані 
наступного року. За право отримати фінансування до 
1 мільйона гривень змагалися 12 проектів. Переможців 
визначили на засіданні робочої групи 7 жовтня. Як це 
відбувалося та чому не виграв проект, що зібрав найбільшу 
кількість голосів, у матеріалі «Вістей».

Ілона НЕГОДА

Кібератаки 
не пройшли

Обговорення цьогорічного кон-
курсу розпочалося із розгляду не-
типового випадку, що стався в ос-
танню добу голосування. Ірина Го-
нчаренко, керівник відділу інвес-
тиційної політики Бориспільської 
міської ради, зазначила, що кіль-
кість учасників голосування цьо-
го року була найбільшою за всю іс-
торію проведення конкурсу в Бо-
рисполі. Голосування відбувалося 
онлайн та шляхом подання папе-
рових анкет. Однак не обійшлося, 
за її словами, і без порушень. Де-
хто подав більшу, ніж це можливо 
за правилами конкурсу (не більше 
трьох), кількість анкет. Були випад-
ки голосування мешканцями інших 
громад, без підтвердження фактич-
ного проживання у Борисполі. Та 
справжню кібератаку влаштували 
прихильники проекту «Стоп — кі-
бербулінг». 

Нагадаємо, проект «Мобільний 
додаток для дітей «Стоп — кібербу-
лінг» подавався в категорії проектів 
вартістю від 500 тис. до 1 мільйона 
гривень. Всього у цій категорії було 
подано три проекти, вищевказаний 
набрав найбільше голосів — 375. 
На другому місці опинився проект 
«Міський сквер комфортного та сі-
мейного відпочинку в Нестерівці» 
з 367 голосами, третє за кількістю 
голосів посів проект капітально-
го ремонту громадського туалету 
в с. Любарці (31 голос). За умовами 
конкурсу для фінансування розгля-
даються проекти, що набрали мі-
німум 100 голосів підтримки, тому 
претендентами на перемогу стали 
перших два проекти. 

За словами Ірини Гончаренко, в 
останній день голосування відбула-
ся нестандартна ситуація. Люди по-
мітили, що надвечір в системі поча-
лось дуже активне електронне го-
лосування за один із проектів: якщо 
в попередні дні приходило один-
два голоси за добу, з 28-го вересня 
вони почали надходити десятками. 
Це продовжувалось майже до 12 го-
дини ночі 30-го вересня, останнього 
дня голосування, коли голоси поча-
ли надходити з перервою в одну-дві 
хвилини. «Було багато дзвінків — і 
від авторів проектів, і від мешкан-
ців міста з проханням розібратися 
в ситуації. На наше прохання пояс-
нити, що відбувається, розробник 

системи відповів: іде активне голо-
сування через електронну пошту. 
Варто зазначити, що такий метод го-
лосування в системі є, він передба-
чає, що людина може проголосува-
ти, прикріпивши до електронного 
листа підтримки скан-копії докумен-
тів: паспорту з пропискою або ін-
шого документа, що засвідчує факт 
проживання на території громади 
за відсутності реєстрації — довідки 
з місця роботи, довідки ВПО тощо. 
В попередні роки при надходженні 
голосу з електронної пошти систе-
ма зупинялася і вимагала підтвер-
дження статусу. Адміністратор зві-
ряв під’єднані документи, підтвер-
джував статус, голос зараховував-
ся. Цього року такого не сталося. Всі 
голоси пішли валом, без будь-якого 
підтвердження, система зарахову-
вала їх автоматично, а адміністратор 
взагалі не мав уяви, що відбуваєть-
ся. 1 жовтня, коли закінчилось голо-
сування, ми відкрили інформацію і 
зрозуміли, що зайшло багато непе-
ревірених голосів. Ми дали запит до 
реєстраційної служби щодо пере-
вірки тих осіб, що проголосували, 
оскільки доказів реєстрації не було, 
а також відправили запит розроб-
нику системи з проханням надати 
інформацію, які голоси зайшли без 
документів», — пояснила началь-
ник відділу інвестиційної політики. 
Для підтвердження своїх слів вона 
продемонструвала таблицю надхо-
дження голосів за проект «Мобіль-
ний додаток «Стоп — кібербулінг» 
28, 29 і 30 вересня. Всього за цей пе-
ріод надійшло більше 200 голосів, 
більшість із них без жодного при-
кладеного документу або без під-
твердження реєстрації, що є пору-
шенням правил голосування. 

Свої підозри щодо негараздів із 
голосуванням за цей проект висло-
вила і заступник міського голови 
Людмила Бистра. «У Фейсбуці об-
говорювали проекти, висловлюва-
ли свою позицію за чи проти, в то-
му числі мої друзі та знайомі. Тому 
для мене стало великим здивуван-
ням, коли я зустріла в списку осіб, 
що проголосували за цей проект, 
двох своїх знайомих, один із яких 
активно виступав проти нього у ме-
режі Фейсбук. Коли зателефонува-
ла їм, виявилось, що люди взагалі 
не брали участі в голосуванні», — 
розповіла вона. 

На думку Любарецького сіль-
ського голови Володимира Сидо-
ренка, в даному випадку мова йде 
не про недосконалість системи — 

ми маємо справу зі свідомим по-
рушенням, тобто шахрайством. 
Він запропонував зняти з розгля-
ду проект про мобільний додаток 
«Стоп — кібербулінг». Проти висту-
пив член робочої групи Андрій Цві-
люк. На його думку, такі дії можуть 
створити негативний прецедент на 
майбутнє, і цим зможуть скориста-
тися недоброзичливці, щоб ском-
прометувати та зняти з голосуван-
ня проекти конкурентів. «Немає 
доказів, що голоси «накручували» 
саме автори проекту. Тому пропо-
ную просто не зараховувати сум-
нівні голоси, але проект з розгляду 
не знімати. А на майбутнє необхід-
но проаналізувати «дірки» в голо-
суванні і вжити запобіжних захо-
дів, щоб уникнути подібного при 
наступних голосуваннях», — за-
пропонував він. 

У підсумку пропозиція Сидорен-
ка, поставлена на голосування, не 
набрала голосів. Натомість члени 
робочої групи проголосували за 
пропозицію не приймати до уваги 
голоси осіб, що не зареєстровані в 
Борисполі. Таким чином, від голо-
сів, відданих за проект «Мобільний 
додаток для дітей «Стоп — кібер-
булінг» відмінусували 154 голоси. 
У результаті 374 голоси, відданих 
за нього, перетворилися на 220, і 
він поступився проекту «Міський 
сквер комфортного і сімейного від-
починку в Нестерівці», що набрав 
367 голосів мешканців громади.

Тарасівці нарешті 
пощастило

В категорії проектів обсягом фі-
нансування до 500 тис. гривень 
маржу в сто голосів подолали 
п’ять проектів: «Вуличний багато-
функціональний воркаут комплекс 
«Здоровий підхід» та «Спортивний 
комплекс «Шкільний старт» (оби-
два — в с. Іванків Бориспільського 
району), «Облаштування локерів у 
школі» (НВК ім. К.Могилка), «Облаш-
тування спортивного майданчика 
на вул. Головатого, 6» та «Спортив-
но-ігровий майданчик» в с. Тарасів-
ка». Загальний бюджет для реаліза-
ції цих проектів становить 1 млн 
500 тис. грн, і на всі проекти фі-
нансування не вистачить. Ситуацію 
пояснила Ірина Гончаренко. «Ли-
ше три перших проекти заходять 

в передбачені межі фінансування, 
на четвертий коштів не вистачає. 
Але є умова, прописана в програ-
мі: якщо сума останнього за рей-
тингом проекту виходить за рамки 
встановленого обсягу фінансуван-
ня, до списку проектів-перемож-
ців включається наступний за рей-
тингом проект, орієнтовна вартість 
якого не призведе до перевищен-
ня передбачених коштів. Проект 
с. Тарасівки майже входить у за-
значені межі, не вистачає біля 6 тис. 
грн», — зазначила вона та озвучи-
ла пропозицію зменшити інфляцій-
ну складову, яка закладена на всі 
проекти в розмірі 15%. Підрахува-
ли, що у випадку зменшення її до 
14,5%, проект Тарасівки ввійде в 
потрібну суму. 

Пропозицію підтримала заступ-
ник міського голови Людмила Би-
стра. За її словами, Тарасівка, хоч і 
дуже маленький населений пункт 
(зареєстровано 70, а проживає тро-
хи більше осіб), разом із тим над-
звичайно активна. Дійсно, проект 
зміг набрати 152 голоси завдяки ді-
ям місцевих активістів, що провели 
роботу серед мешканців усієї Бори-
спільської громади. Для порівнян-
ня: проекти значно більшого сусід-
нього села Любарці (облаштування 
скверу та капремонт громадської 
вбиральні) набрали всього 64 та 31 
голос відповідно. 

Питання зміни інфляційної скла-
дової поставили на голосування, 
після підтримки його більшістю го-
лосів було вирішено визнати про-
ект Тарасівки переможцем у кате-
горії «до 500 тис. грн». Таким чином, 
сільські діти нарешті отримали дов-
гоочікувану надію на облаштуван-
ня майданчику для спорту та до-
звілля. 

Систему 
голосування знову 
вдосконалюватимуть

Після визначення переможців 
конкурсу в обох категоріях робо-
ча група приступила до обговорен-
ня заходів, які можна було б ужити, 
щоб не допустити порушень голо-
сування в наступному році. Учас-
ники зібрання визнали, що повна 
відміна голосування з електронної 
адреси — не вихід із ситуації, тим 

більше, у попередні роки воно про-
ходило без будь-яких проблем та 
зауважень. «Електронна пошта — 
звичний та простий канал комуніка-
цій. Я пам’ятаю, як проходило елек-
тронне голосування раніше: лю-
ди надсилали на електронну пош-
ту свої голоси підтримки, і кожен із 
них проходив попередню модера-
цію вручну адміністратором, після 
чого зараховувався чи ні. Чому та-
кого не було цього разу, адже цей 
метод унеможливлює махінації?» — 
звернувся із запитанням до керів-
ника робочої групи Андрій Цвілюк. 
За словами Ірини Гончаренко, як-
що неможливо заборонити голосу-
вання з електронної адреси, є лише 
один вихід — звертатися до розроб-
ника програми для зміни алгоритму 
голосування. Можливою причиною 
називалось також оновлення сис-
теми, яке проводилось на початку 
року. На думку членів робочої гру-
пи, на цьому етапі могла виникнути 
помилка, яку помітили лише під час 
голосування. «Відбувся збій, край-
нього ми сьогодні вже не знайдемо, 
— підсумувала дискусію Людмила 
Бистра. — Пропоную занести в про-
токол усі зауваження та пропозиції, 
потім зібратися ще раз для їх опра-
цювання. Крім того, звернутися до 
розробника щодо вдосконалення 
системи голосування». 

Карантину 
вже немає?

Всього на засіданні робочої 
групи зареєструвалися та були 
присутніми біля 30-ти осіб. 
Лише чотири з них (два члени 
комісії та два присутніх журна-
лісти) мали на обличчі захисні 
маски. Ще три особи мали ма-
ски, опущені на підборіддя. На 
вході до міської ради розміще-
не оголошення: «Вхід до міської 
ради лише у медичних захисних 
масках». Як бачимо, формальне 
оголошення і виконується лише 
формально, адже про необхід-
ність перебування в масках у 
приміщеннях у ньому не сказа-
но. Нагадаємо, деякі протиепіде-
мічні обмеження були послабле-
ні МОЗ влітку 2021 року, проте 
основні — носіння маски в тран-
спорті та у громадських будівлях 
— залишилися і діють досі. 
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СВЯТО МУЖНОСТІ

БОРИСПІЛЬСЬКІ «ГОЛУБИ МИРУ»: 
БУДНІ БРИГАДИ ТРАНСПОРТНОЇ АВІАЦІЇ

 � 15-та бригада транспортної авіації імені 
авіаконструктора Олега Антонова — авіаз'єднання 
транспортної авіації у складі Повітряних сил України. 
Дислокується у м. Бориспіль Київської області. Авіаційний 
парк частини складається з літаків Ан-24, Ан-26, Ан-30Б та 
вертольотів Мі-8.

Богдан РАК

Історія та сьогодення
Військові транспортники базу-

ються в Борисполі з 1977 року. Піс-
ля набуття Україною незалежності, 
у 1994 році на базі 255-ї змішаної 
ескадрильї почав формуватися 1-й 
окремий транспортний авіаційний 
полк ЗСУ. 17 лютого 1997 р. полк 
разом зі своєю авіабазою став ос-
новою 15-ї авіаційної бригади тран-
спортної авіації.

22 серпня 2018 року Указом Пре-
зидента України 15-й бригаді тран-
спортної авіації було присвоєне 
почесне найменування «імені авіа-
конструктора Олега Антонова».

На сьогодні основним призна-
ченням бригади є перевезення ке-
рівництва збройних сил України та 
Міністерства оборони, перших осіб 
держави, різноманітних делегацій. 
Також бригада виконує завдання 
по перевезеннях вантажів, особо-
вого складу ЗСУ та десантування.

Ще один напрямок роботи бри-
гади — польоти за договором 
«Відкрите небо». Літаки-розвідни-
ки Ан-30Б здійснювали міжнарод-
ні спостережні місії та вели аеро-
фотозйомку в десятках країн. За-
раз ця робота призупинена, трива-
ють переговори між країнами щодо 
пролонгації.

Бригада складається не лише з 
авіаторів. Є батальйон аеродром-
ного забезпечення, батальйон 
зв’язку. Це теж важливі підрозді-
ли, без яких пілоти обійтись не мо-
жуть. До речі, серед зв’язківців ду-
же багато жінок. Загалом, майже 
10% військовослужбовців бригади 
— жінки, які несуть службу разом із 
чоловіками. Більша частина з них є 
учасницями АТО/ООС.

Авіапарк
З 2014 року авіаційна складова 

бригади суттєво змінилася. При-
пинили польоти літаки Ту-134 — 
як такі, що не відповідають сучас-
ним вимогам. Основними літака-

ми бригади стали Ан-26 та Ан-30Б. 
Кількість цих машин, які готові до 
польотів в будь-який час, суттєво 
збільшилась.

Першими стали два літаки Ан-26, 
відновлені за волонтерський кошт. 
Один із них злетів у серпні 2014-го 
року, відновлення другого завер-
шили навесні 2015-го. 

Потім із бази зберігання, де лі-
таки знаходяться в законсервова-
ному складі, їх почали діставати та 
відновлювати вже за державний 
кошт. Кожен борт після років збе-
рігання відправлявся на завод для 
капітального ремонту, після чого 
надходив на озброєння бригади. 
Так само збільшилась і кількість 
вертольотів Мі-8. До того ж, завдя-
ки модернізації на заводі «Мотор-
Січ» вертольоти отримали покра-
щені льотні характеристики.

Військовий досвід
В 2014-му році, відразу після по-

чатку подій у Криму, бригада почала 
виконувати бойові завдання. Екіпажі 
15-ї бригади кілька разів перевози-
ли делегації на півострів. Коли Крим 
було остаточно захоплено, екіпажі 
15-ї бригади кілька разів відвідали 
вже окупований півострів. Дії наших 
авіаторів сильно нервували окупан-
тів. Кілька разів літаки були обстріля-
ні. На щастя, серйозних ушкоджень 
вони не отримали. Екіпажі також по-
вернулись неушкодженими.

З початку бойових дій на Донба-
сі військові 15-ї бригади постійно 
перебувають у зоні АТО/ООС. Спо-
чатку авіація брала активну участь у 
перекиданні вантажів та особового 
складу, вела аерофотозйомку тери-
торій, але за Мінськими домовлено-
стями припинила перетинати лінію 
розмежування. Тим не менш, авіато-
ри постійно напоготові. Чергові екі-
пажі постійно знаходяться поблизу 
зони бойових дій і сьогодні.

Окрім цього, бориспільські вій-
ськовослужбовці надавали під-
тримку і сухопутним частинам. За 
необхідністю, коли механізованим 

бригадам необхідна була підтрим-
ка, військовослужбовці відправля-
лися у відрядження до сухопутних 
військ та в окопах зустрічали про-
тивника. Техніки літаків були мор-
ськими піхотинцями, авіаційні зв’яз-
ківці ставали танкістами. Зараз чи-
мало бійців 15-ої бригади мають 
досвід служби в різних родах військ. 

Пам’ятаємо героїв
На жаль, не всі бійці бригади по-

вернулись з Донбасу.  6 червня 2014 
року над містом Слов'янськ Доне-
цької області з ПЗРК було збито лі-
так-фоторозвідник Ан-30Б, який 
впав північніше Слов'янська, за се-
лом Пришиб. Загинули 5 із 8-ми чле-
нів екіпажу: Павло Дришлюк, Сер-
гій Камінський, Володимир Момот, 
Олексій Потапенко та командир екі-
пажу Костянтин Могилко. 

Врятуватися могли б усі члени екі-
пажу, але літак знаходився над насе-
леним пунктом, виконуючи завдання 
з повітряного спостереження. Ата-
ка була неочікуваною, адже літак пе-
ребував на висоті, недосяжній для 
ПЗРК, які знаходились на озброєнні 
бойовиків. Проте ворог використав 
новітню російську розробку, яка все 
ж дістала літак. Аби борт не впав на 
населений пункт, екіпаж прийняв рі-
шення відвести його від житлових 
будинків та спробувати здійснити по-
садку в полі. План вдалось виконати 
лише частково. Цивільне населення 
не постраждало, але посадити літак 
не вдалось. Усі, хто на той момент бу-
ли на борту, загинули.

За цей мужній вчинок коман-
дир екіпажу Костянтин Могилко 
посмертно отримав звання Герой 
України.

Ще однієї втрати зазнала бригада 
в 2017-му році. 20 березня поблизу 
Новотроїцького Донецької області 
від кулі снайпера загинув 38-річний 
прапорщик 15-ї бригади Руслан Бон-
дар. Він знаходився по ротації на по-
силенні 30-ї механізованої бригади. 

Постійне навчання
Досвід бойових дій на Донбасі 

вніс свої корективи в підготовку 
екіпажів. Військові проаналізува-
ли усі події і скорегували навчальні 
програми. Ті льотні вправи, які ви-
конувались екіпажами до 2014 ро-
ку, як виявилось, не зовсім відпові-
дають сучасним вимогам. 

Зараз військові бригади постій-
но проводять тренувальні польоти. 
Кожен льотчик має від 200 до 300 
годин нальоту на рік. Це дуже висо-
кий показник для військової авіації.

Чимала увага приділяється саме 
відпрацюванню елементів безпеч-
ного польоту в зоні бойових дій, а 
це здебільшого польоти на гранич-
но малих висотах — від 30 до 50 ме-
трів. Вертольоти літають ще ниж-
че. Це небезпечно, але такі польоти 
— необхідність, пов’язана з вижи-
ванням екіпажу. Транспортна авіа-
ція майже не має озброєння, навіть 
для захисту. Через це між собою вій-
ськові часто називають транспортні 
літаки «голубами миру». 

Через відсутність озброєння лі-
таки дуже вразливі для ворожого 
вогню. Тому польоти на гранично 
малих висотах — єдине, що може 
врятувати екіпаж. Коли противник 
не бачить сам літак здалеку, а лише 
чує його, можливості застосування 
ПЗРК значно зменшуються. 

Як шуткують авіатори, польотів 
стало навіть занадто багато, люди 
не встигають як слід відпочити.

Здоров’я особового 
складу на першому 
місці

З початку епідемії коронавіру-
су розклад життя бригади суттєво 
змінився. Були скасовані всі ма-
сові заходи та навіть наради, де 
присутні більше 5 осіб. Військо-
ві авіатори — надзвичайно важ-
ливий ресурс, на підготовку яко-
го витрачається чимало коштів 
та часу, тому нехтувати правила-
ми безпеки недоцільно. Аби мати 
змогу захищати батьківщину, вій-
ськовослужбовець має бути здо-
ровим.

Зараз 95 відсотків військовос-
лужбовців бригади вже вакцино-
вані від коронавірусу. Найближчим 
часом в частині планують вийти на 
показник 100%. 

Найкращий подарунок 
— вихідний 

Особливих заходів до відзна-
чення Дня захисника та захисниці 
України в бригаді не планують. Ка-
рантин ніхто не відміняв. Військові 
долучаться до загальноміських за-
ходів, відвідають місця поховання 
своїх побратимів.

Частина бригади у цей день от-
римає вихідний. Як шуткують вій-
ськові, це найкращий подарунок. 
Адже польотів зараз настільки 
багато, що часу просто побути з 
сім’ями дуже не вистачає. 

Дати вихідний усім, навіть на свя-
то, неможливо. Є задачі, які стоять 
перед бригадою, і їх необхідно ви-
конувати. Але усім, кому можна, ке-
рівництво планує в цей день дати 
відпочити з рідними.
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ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.40 М/ф "Тяв та Гав"
6.50 М/ф "Справа доручається детективу 

Тедді"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.10 Новини
7.05 Земля, наближена до неба
7.20 Роздивись
7.50 Буковинські загадки
8.05 Т/с "Курорт"
9.15 Телепродаж
9.50 Т/с "Серцебиття" (12+)
11.35, 18.20 "По-людськи"
12.35 Д/ф "Дикуни"
13.10, 1.25 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45 Спорт
15.20 Концерт. Квартет Гетьман
16.30 Д/ф "Боротьба за виживання"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф "Особливий загін. Супер - 

чуття"
20.00, 22.00 Д/ф "Дика природа Індонезії"
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 

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 Комедія "Моя улюблена Страшко"
21.30, 22.35, 23.55 Комедія "Свати"
23.45 ТСН 10 вражаючих подій дня
1.00 Комедія "Ейс Вентура: коли природа 

кличе"

ІНТЕР.
5.30, 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 "Французький поцілунок" (16+)
14.40, 15.35 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"

18.00, 19.00, 4.15 "Стосується кожного"
20.00, 2.40 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Х/ф "У полоні стихії" (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 Зірковий 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, 23.10 Т/с "Подорож до центру 

душі" (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+)
11.40, 13.30 Х/ф "Таксі-4"
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
15.00, 16.15, 22.25 Т/с "Пес" (16+)

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

18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.20, 1.45 Секретний фронт
23.50 Х/ф "300 спартанців-2: 

Відродження імперії" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
7.55 "Орел і решка"
10.00 Т/с "Надприродне" (16+)
12.45 "Кохання на виживання" (16+)
14.20 Х/ф "Джон Картер: Між двох світів" 

(16+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Діти проти зірок"
20.40 Х/ф "Втеча з Преторії" (16+)
22.45 Х/ф "Метелик" (16+)
1.35 "Вар'яти" (12+)

СТБ.
9.40 "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 "Некероване кохання"
23.05 Т/с "Кріпосна" (16+)

НТН.
7.55, 9.00, 17.00, 2.40 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.10 "Свідок"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45 Т/с "Вавилон-Берлін" (16+)
18.20 "Вартість життя"
23.00, 3.10 Т/с "Нарко - 3" (18+)
1.05 "Легенди бандитського Києва"

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

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
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.
6.00, 3.00 Геолокація: ВОЛИНЬ
6.30 М/ф "Чому зникла шапка-

невидимка"
6.40 М/ф "Чого в лісі не буває"
6.50 М/ф "Хлопчик з вуздечкою"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.10 Новини
7.05 Земля, наближена до неба
7.20 Роздивись
7.50 Буковинські загадки
8.05 Т/с "Курорт"
9.15 Телепродаж
9.50 Т/с "Серцебиття" (12+)
11.35, 18.20 "По-людськи"
12.35 Д/ф "Дикуни"
13.10, 1.25 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45 Спорт
15.20 Концерт "Кобза"
16.30 Д/ф "Боротьба за виживання"
17.00 Прозоро: про головне

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

20.00, 22.00 Д/ф "Дика природа Індонезії"
23.00 Бігус Інфо
0.25 Т/с "Бальтазар" (18+)
3.30 Х/ф "Тіні забутих предків"

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 19.30 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45 Комедія "Моя улюблена Страшко"
21.30, 22.35, 23.55 Комедія "Свати"
23.45 ТСН 10 вражаючих подій дня
1.00 Комедія "Ейс Вентура: розшук 

домашніх тварин"
2.45 Комедія "Зоонаглядач"
5.30 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00, 11.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Кохання на кінчиках пальців" 

(16+)
14.40, 15.35 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особий случай"
18.00, 19.00, 4.20 "Стосується кожного"
20.00, 2.40 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Х/ф "На глибині шести футів" (12+)
1.40 Т/с "Прозріння" (12+)
3.10 Х/ф "Благі наміри"
5.05 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зірковий 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, 23.10 Т/с "Подорож до центру 

душі" (12+)
1.30 Телемагазин

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

Костянтином Стогнієм
10.10 "На трьох" (16+)
10.45 Х/ф "Таксі-2" (16+)
12.35, 13.30 Х/ф "Таксі-3"
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.20, 22.25 Т/с "Пес" (16+)
17.45, 21.30 Т/с "Дільничний з ДВРЗ-2" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.50 Х/ф "300 спартанців" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.40 М/ф "Том і Джеррі: Чарівна 

каблучка"
7.50 "Орел і решка"
10.00 Т/с "Надприродне" (16+)
12.40 "Кохання на виживання" (16+)
14.40 Х/ф "Доктор Стрендж" (12+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Екси" (16+)
21.00 Х/ф "Три секунди" (16+)
23.05 Х/ф "100 футів" (18+)

СТБ.
5.55 Т/с "Комісар Рекс"
9.00 "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 "Некероване кохання"
23.05 Т/с "Кріпосна" (16+)

НТН.
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 "Вавилон-Берлін" (16+)
18.20 "Будьте здоровi"
23.00, 3.15 Т/с "Нарко - 3" (18+)
1.05 "Легенди бандитського Києва"

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

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

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,  20 жовтня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.00 Геолокація: ВОЛИНЬ
6.30 М/ф "Парасолька і автомобіль"
6.40 М/ф "Парасолька на риболовлі"
6.50 М/ф "Парасолька на полюванні"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.05, 2.20, 5.25 Новини
7.05 Маршрутом змін
7.20 Роздивись
7.50 Буковинські загадки
8.05 Т/с "Курорт"
9.15 Телепродаж
9.50 Т/с "Серцебиття" (12+)
11.35, 18.20 "По-людськи"
12.35 Д/ф "Дикуни"
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. Дмитро та Назарій 

Яремчуки
16.30 Д/ф "Боротьба за виживання"
17.00 Прозоро: про головне

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

20.00 Д/ф "Дика природа Індонезії"
21.45 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
0.40 Т/с "Бальтазар" (18+)
3.30 Х/ф "Українська вендетта"

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 19.30 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15, 12.20, 14.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45 Комедія "Моя улюблена Страшко"
21.30, 22.30, 23.55 Комедія "Свати"
23.45 ТСН 10 вражаючих подій дня
1.00 "Танці з зірками 2021"
3.55, 5.30 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.20, 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, 4.20 "Стосується 

кожного"
12.25 Х/ф "Щасливо залишатися" (16+)
14.20 Х/ф "Мадам" (12+)
16.00 "Жди меня. Україна"
20.00, 2.40 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Х/ф "Перемагаючи час" (16+)
1.40 Т/с "Прозріння" (12+)
3.10 Х/ф "Бережи мене, мій талісман"
5.05 "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 Зірковий 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, 23.10 Т/с "Подорож до центру 
душі" (12+)

1.30 Телемагазин
2.00 Гучна справа
3.00 Реальна містика

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

Костянтином Стогнієм
10.10 "На трьох" (16+)
11.50, 13.30 Х/ф "Таксі" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.10 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Прихована небезпека Прем’єра
21.30 Т/с "Дільничний з ДВРЗ-2" (16+)
22.25 Свобода слова
0.00 Х/ф "Універсальний солдат-4" (16+)
2.20 Прихована небезпека
3.00 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20 "Орел і решка"
9.25 Т/с "Надприродне" (16+)
12.10 Х/ф "Макс Стіл" (12+)
14.00 Х/ф "Перший месник: 

Протистояння" (12+)
17.05 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Пекельна кухня"
21.00 Х/ф "Механік" (16+)
22.55 Х/ф "Невидимка" (16+)
1.05 "Вар'яти" (12+)
2.45 "Служба розшуку дітей"
2.50 "Зона ночі"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.35 Т/с "Комісар Рекс"
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 "Некероване кохання"
23.05 Т/с "Кріпосна" (16+)

НТН.
5.00, 4.55 "Top Shop"
5.55 "Таємниці світу"
7.25, 17.00, 3.15 "Випадковий свідок"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 2.45 "Свідок"
14.45 Х/ф "Патруль часу" (16+)
18.20 "Свідок. Агенти"
23.00, 3.20 Т/с "Нарко - 3" (18+)
0.55 Х/ф "Дельфійський ефект" (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, 18 жовтня

ВІВТОРОК,  19 жовтня

Оператор виробничої дільниці
Машиніст екструдера
Прибиральник (робоча група інвалідності)
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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, 3.00 Геолокація: ВОЛИНЬ
6.30 М/ф "Казка про доброго носорога"
6.40 М/ф "Двоє справедливих курчат"
6.50 М/ф "Ведмедик і той, хто живе в 

річці"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.10 Новини
7.05 Земля, наближена до неба
7.20 Роздивись
7.50 Буковинські загадки
8.05 Т/с "Віктор Гюго: ворог держави" 

(16+)
9.15 Телепродаж
9.50 Т/с "Серцебиття" (12+)
11.35, 18.20 "По-людськи"
12.35 Д/ф "Дикуни"
13.10, 1.25 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45 Спорт
15.20 Д/ф "Бовсунівські бабусі" (12+)
16.30 Д/ф "Боротьба за виживання"

17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф "Особливий загін. Супер - 

чуття"
20.00, 22.00 Д/ф "Дика природа Індонезії"
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 

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 ТСН 10 вражаючих подій дня
0.55 Драма "Тринадцять"

ІНТЕР.
5.30, 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 "Зустрінемось онлайн" (16+)
14.45, 15.40 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.40 "Стосується кожного"
20.00, 2.45 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Х/ф "Наслідки" (16+)
1.35 Т/с "Прозріння" (12+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зірковий 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, 23.50 Т/с "Подорож до центру 
душі" (12+)

23.10 Слідами української екології. 
Кочове сміття. Частина третя

1.50 Телемагазин

ICTV.
4.20 Факти
4.40 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+)
11.20, 13.30 Х/ф "Таксі-5" (16+)
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, 21.05 Факти. Вечір
20.20, 1.40 Анти-зомбі
23.35 Х/ф "Ескобар" (16+)
2.35 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.15 М/с "Том і Джеррі"
9.30 Т/с "Надприродне" (16+)
12.10 "Кохання на виживання" (16+)
14.10 Х/ф "Метелик" (16+)
16.55, 19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Повітряна в'язниця" (16+)
23.25 Х/ф "Транзит" (18+)

СТБ.
5.50 Т/с "Комісар Рекс"
8.55 "МастерШеф" (12+)
12.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
15.40, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "СуперМама" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Некероване кохання"
23.05 Т/с "Кріпосна" (16+)

НТН.
6.20 "Вартість життя"
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 "Вавилон-Берлін" (16+)
18.20, 1.55 "Правда життя"
23.00, 3.25 Т/с "Нарко - 3" (18+)
0.55 "Легенди бандитського Києва"
3.05 "Речовий доказ"

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

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

7.10, 8.10 "Новий день"
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15 "Обідня перерва"
14.10 "Великий день"
16.10 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.15 "Ехо України"
19.45 "П'ята колонка"
20.15 "Про політику"
22.00 "Спецтема"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.00 Геолокація: ВОЛИНЬ
6.30 М/ф "Ватажок"
6.40 М/ф "Знайда"
6.50 М/ф "Парасолька на модному 

курорті"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.10 Новини
7.05 Земля, наближена до неба
7.20 Роздивись
7.50 Буковинські загадки
8.05 Т/с "Віктор Гюго: ворог держави" 

(16+)
9.15 Телепродаж
9.50 Т/с "Серцебиття" (12+)
11.35, 18.20 "По-людськи"
12.35 Д/ф "Дикуни"
13.10, 1.25 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45 Спорт
15.20 Концерт. Арсен Мірзоян
16.30, 23.00 Д/ф "Боротьба за виживання"

17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф "Особливий загін. Супер - 

чуття"
20.00, 22.00 Д/ф "Дика природа Індонезії"
0.25 Т/с "Бальтазар" (18+)
3.30 Д/ф "Бовсунівські бабусі" (12+)

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 19.30 

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 "Дядько Бак"
2.20 Драма "Тринадцять"

ІНТЕР.
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 "Осінь у Нью-Йорку" (16+)
14.35, 15.35, 0.55 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Джентльмени" (16+)
23.10 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях. Новий сезон
10.30 Т/с "Уроки життя і водіння" (12+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00, 2.00 Т/с "Топтун" (12+)
1.30 Телемагазин
3.40 Гучна справа
4.45 Реальна містика

ICTV.
4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.15 Служба розшуку дітей
4.20, 1.20 Факти
4.40 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, 13.30, 23.00, 1.45 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
14.55, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
17.45 Т/с "Дільничний з ДВРЗ-2" (16+)
18.45 Факти. Вечір
3.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.10 "Kids time"
6.05 М/ф
7.15 "Орел і решка"
9.25 "Пекельна кухня"
11.35 "Екси" (16+)

13.30 "Діти проти зірок"
15.05 Х/ф "Три секунди" (16+)
17.20 Х/ф "Механік" (16+)
19.05 Х/ф "Шалена карта" (16+)
21.00 Х/ф "Скеля"
23.55 Х/ф "Опівнічний експрес" (18+)
1.55 "Служба розшуку дітей"
2.00 "Зона ночі"

СТБ.
5.20 Х/ф "Інтуїція"
7.30, 19.00, 22.50 "Холостячка Злата 

Огнєвіч" (12+)
11.30, 0.10 "Як вийти заміж" (16+)
12.20, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
1.05 "Битва екстрасенсів" (16+)

НТН.
6.20, 1.50 "Правда життя"
7.50, 9.00, 17.05, 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 Т/с "Вавилон-Берлін" (16+)
18.20 "Таємниці світу"
23.00, 3.15 Т/с "Нарко - 3" (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"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Геолокація: ВОЛИНЬ
6.30 М/ф "Як козаки куліш варили"
6.40 М/ф "Як козаки у футбол грали"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 1.10, 5.10 Новини
7.05 Земля, наближена до неба
7.20 Роздивись
7.50 Буковинські загадки
8.05 Т/с "Віктор Гюго: ворог держави" 

(16+)
9.10 Телепродаж
9.40 Х/ф "Цар Соломон. Наймудріший 

з-поміж мудрих" 1, 2 с. (16+)
13.10 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 1.45, 5.45 Спорт
15.20 Концерт
16.30 Д/ф "Боротьба за виживання"
17.00 Прозоро: про головне
18.20 "По-людськи"

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

20.00 Д/ф "Тваринна зброя"
22.00 Х/ф "Білявка Мерилін" 1, 2 с.
2.00 Д/ф "Дикі тварини"

КАНАЛ "1+1".
7.00, 6.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
18.30 "Світ навиворіт - 12 Пакистан"
19.30, 4.55 ТСН
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 "Маскарад"
22.00 "Жіночий квартал 2021"
23.40 "Світське життя. 2021"
0.40 Комедія "Дитина Бріджит джонс"
3.00 Комедія "Дядько Бак"

ІНТЕР.
7.10 М/ф "Сімейка Крудс"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Все для тебе"
11.00 "Позаочі"
12.00, 5.10 Х/ф "За двома зайцями"
13.30 Х/ф "Весілля в Малинівці"
15.30 Х/ф "Пес Барбос та незвичайний 

крос"
15.40 Х/ф "Самогонники"
16.00, 23.00 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
18.00 Х/ф "Діамантова рука"
20.00 "Подробиці"
20.30 "Місце зустрічі. Інтер"
1.00 Х/ф "Бебі-бум" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30 Т/с "Одна на двох" (12+)
11.35 Т/с "Пробудження любові" 1, 3 с. 

(12+)
15.20 Т/с "Пробудження любові" (12+)

16.00 Т/с "Не говори мені про любов" 1, 3 
с. (12+)

20.00 Т/с "Не говори мені про любов" 
(12+)

21.00 Прем'єра! Шоу Маска
23.30 Прем'єра! Що? Де? Коли?

ICTV.
8.50 Т/с "Дільничний з ДВРЗ-2" (16+)
10.45, 13.00 Х/ф "Погані хлопці" (16+)
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф "Погані хлопці-2" (16+)
16.10 Х/ф "Погані хлопці назавжди" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Стрілець" (16+)
21.45 Х/ф "Американський снайпер" (16+)
0.25 Х/ф "Ескобар" (12+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00 "Хто проти блондинок?" (12+)
8.00, 10.00 "Kids time"
8.05 М/ф "Робінзон Крузо: Дуже 

заселений острів"

10.05 "Орел і Решка. Земляни"
11.00 "Орел і Решка. Чудеса світУ"
12.10 "Орел і решка"
13.05 "Хто зверху?" (12+)
15.05 М/ф "Секрети домашніх тварин"
16.55 М/ф "Зоотрополіс"
19.00 Х/ф "Тор" (16+)
21.30 Х/ф "Тор 2. Царство темряви" (16+)
23.45 Х/ф "Геллфест" (16+)
1.35 "Вар'яти" (12+)

СТБ.
5.25, 10.55 Т/с "Некероване кохання"
7.50 "Неймовірна правда про зірок"
16.40 "Хата на тата" (12+)
19.00 "Україна має талант"
22.00 "МастерШеф" (12+)

НТН.
5.50 Х/ф "Приятель небіжчика"
7.50 Х/ф "Градус чорного Місяця"
9.40 Х/ф "Золотий ланцюг"
11.20 "Легенди карного розшуку"

12.40 "Випадковий свідок. Навколо світу"
13.50, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
19.00, 2.20 "Свідок"
23.05 Х/ф "Перегони" (18+)
1.05 "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.
6.00 Енеїда
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 0.05, 5.35 Новини
7.10 М/ф "Як козак щастя шукав"
7.20 М/ф "Як козаки наречених виручали"
7.40 М/ф "Як козаки на весіллі гуляли"
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 "Сильна"
14.35 Телепродаж
15.10 UA:Фольк. Спогади
16.25, 0.30 Х/ф "Білявка Мерилін" 1, 2 с.
19.55 Продам роботу. Дорого
21.25, 3.50 Х/ф "За будь-яку ціну" (16+)
23.25 #@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
3.25 Геолокація: ВОЛИНЬ

КАНАЛ "1+1".
7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт - 12 Пакистан"
11.00, 2.45 "Світ навиворіт"
18.30 "Світське життя. 2021"
19.30, 4.35 "ТСН-тиждень"
21.00 "Танці з зірками 2021"
0.20 "Ліга сміху 2021"

ІНТЕР.
6.35 Х/ф "Людина з Ріо"
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 11.00, 12.00 "Інше життя"
12.50 "Вещдок. Большое дело"
17.30 Х/ф "Страх над містом" (16+)
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Діамантова рука"
0.00 Х/ф "Весілля в Малинівці"
1.55 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50 Сьогодні
6.50, 4.20 Реальна містика
8.50 Т/с "Торкнувшись серця" (12+)
12.45 Т/с "Кришталева мрія" (12+)
17.00 Т/с "Сім’я і трохи справедливості" 

1, 2 с. (16+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Сім’я і трохи справедливості" 

(16+)
23.00, 2.00 Т/с "Одна на двох" (12+)
1.30 Телемагазин
3.50 Гучна справа
5.30 Т/с "Топтун" (12+)

ICTV.
5.15 Скарб нації
5.25 Еврика!
5.30 Факти
5.55 Не дай себе обдурити
6.55 Прихована небезпека
7.50, 1.35 Анти-зомбі

8.50 Секретний фронт
9.50 Громадянська оборона
10.50, 13.00 Х/ф "Я - робот" (16+)
12.45 Факти. День
13.15 Х/ф "Хенкок" (16+)
15.00 Т/с "Пес" (16+)
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф "Солт" (16+)
23.10 Х/ф "Атомна блондинка" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 0.00 "Вар'яти" (12+)
6.45, 8.35 "Kids time"
6.50 М/с "Том і Джеррі"
7.25 М/ф "Том і Джеррі: Чарівна 

каблучка"
8.40 М/ф "Хоп"
10.35 М/ф "Секрети домашніх тварин"
12.20 М/ф "Зоотрополіс"
14.25 Х/ф "Тор" (16+)
16.45 Х/ф "Тор 2. Царство темряви" (16+)
19.00 Х/ф "Тор 3. Раґнарок" (12+)
21.45 Х/ф "Неймовірний Халк" (16+)

СТБ.
9.00 "МастерШеф" (12+)
13.45 "СуперМама" (12+)
18.40 "Битва екстрасенсів" (16+)
21.00 "Один за всіх" (16+)
22.10 "Таємниці ДНК" (16+)
23.20 "Україна має талант"

НТН.
7.05 "Слово Предстоятеля"
7.15 "Випадковий свідок. Навколо світу"
9.35 Т/с "Коломбо" (16+)
18.30 "Легенди карного розшуку"
22.10 Х/ф "Мул" (16+)
0.15 Х/ф "Перегони" (18+)

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"

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

ЧЕТВЕР,  21 жовтня

П'ЯТНИЦЯ, 22 жовтня

СУБОТА,  23 жовтня

НЕДІЛЯ, 24 жовтня
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

БУДИНКИ

Бориспіль

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.
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.
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль

Героїв Майдану вул., 10 соток, під забудо-
ву, світло заведене на ділянку, свердловина, 
267000 грн. Тел.: 0 67 4503318.

Куплю
Бориспіль

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

2-к. кв., у власника, для себе (не агент-
ство). 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.

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

Здам
Бориспіль

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

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’ячеслав.
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.
ЗОШ №6 (вул. Головатого, 19) запрошуємо 
на постійну роботу кухаря, кухонного праців-
ника (миття посуду), прибиральницю служ-
бових приміщень, робітника по ремонту та 
обслуговуванню службових приміщень, двір-
ника. Тел.: 0 67 4570661, 0 93 8601014. 

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

На постійну роботу запрошуємо водія 
кат. «С», д/р, комунікабельність. Тел.: 0 67 
7341607.
На постійну роботу на підприємство в м. Бо-
риспіль потрібна прибиральниця. Інформація 
по тел.: 0 99 4434418.

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

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

Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

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

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
ОФІЦІАНТА
ПОКОЇВКУ
ШВЕЙЦАРА
ОХОРОНЦЯ
ПРАЦІВНИКА 
БАСЕЙНУ — БАНЩИКА
ІНЖЕНЕРА-ЕНЕРГЕТИКА
ІНЖЕНЕРА З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
КОНДИЦІОНЕРІВ 
ТА ХОЛОДИЛЬНОГО 
ОБЛАДНАННЯ
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На постійну роботу потрібна прасувальни-
ця, д/р з одягом, умови та з/п при співбесі-
ді. Тел.: 0 67 7341607.

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.

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. 

РОБОТА в м. Бориспіль: Майстер ЕМС, 

вантажники, засипальники сировини, 

укладальник-пакувальник, хімік-аналітик, 

з/п висока, стабільна, повертаємо кошти 

за проїзд. Тел.: 0 67 5221290.

Робота, с. Сеньківка Бориспільський р-н. 
На меблеве виробництво потрібні: учні на 
верстати, фасувальниці, різноробочі, во-
дії. Є можливість проїзду та проживання. 
Тел.: 0 50 4114474. 

ПРОДАМ

МЕБЛІ

Бориспіль

Стінка, м'який куточок, комп'ютерний стіл, 
комод, телевізор. Все б/в, гарний стан, ціна 
договірна. Тел.: 0 95 0660299.

ТВАРИНИ

Бориспіль

Коза біла. Тел.: 0 68 7351563.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль

Яблука домашні, кормовий буряк, дрібна 
картопля. Тел.: 0 93 7400699.

КУПЛЮ

Бориспіль

Кози, барани. Тел.: 0 63 3719859.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо вам потрібно пофарбувати на-
туральну 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, оздо-
блювальні, покрівельні та ін. види. Тел.: 0 67 
5056064, 0 68 1269208.

Вантажні перевезення, послуги спецтех-
ніки: довгоміра, маніпулятора, екскавато-
ра. 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.

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

Втрачене посвідчення ветерана служби ци-
вільного захисту, серія ЦЗ №001246, видане 
на ім'я Лашкова Михайла Вікторовича ГУД-
СНС України в Київській обл. 23.01.2015 р., 
вважати недійсним. 

Втрачене посвідчення водія, серія ВАА 
№148113, видане на ім'я Яременка Євгена 
Миколайовича Бориспільським РЕВ УДАІ ГУ 
МВС України 20 листопада 2009 р., вважати 
недійсним.

Втрачене посвідчення учасника бойових дій, 
серія АА №239856, видане на ім'я Суліми 
Андрія Олександровича Дніпровським рай-
військкоматом м. Київ 8 листопада 2001 р., 
вважати недійсним.

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. 
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ОВЕН. Якщо щось іде не за планом, не варто 
нервувати. Можливо, так навіть краще. Цілком 
імовірне здійснення бажань, аби тільки вони 
мали реальні обриси. Результати вашої діяль-
ності обіцяють бути зримі й вагомі. Не знева-
жайте можливістю завести нові знайомства.

ТЕЛЕЦЬ. Можна впевнено приступати до ви-
конання нового особливо важливого завдан-
ня. Навіть і не сумнівайтеся в повному успіху. 
Але робота нині може зажадати повної само-
віддачі.

БЛИЗНЮКИ. Вдасться з легкістю добитися тих 
цілей, які ще недавно видавалися недосяжни-
ми. Удача сама пливе вам до рук. Може відбутися 
кардинальна зміна ваших життєвих установок.

РАК. Ви можете виправити помилки, які бу-
ли допущені у відносинах з близькими рані-
ше. Гарний настрій і позитивні емоції, які ви 
випромінюєте, будуть притягати до вас людей, 
як магніт.

ЛЕВ.  Гарний період для активної роботи, то-
му що результат буде прямо пропорційний ви-
траченим зусиллям. Небажано залишатися на 
самоті. Можна зненацька легко добитися своїх 
цілей, головне, щоб вони були поставлені.

ДІВА. Особиста чарівність дозволить налаго-
дити необхідні партнерські відносини. Минулі 
заслуги дозволять відкрити досить перспектив-
ну справу або одержати підвищення по службі. 

ТЕРЕЗИ.  Побережіть свої сили, надайте 
навколишнім можливість самим вирішити свої 
проблеми. Можливі зміни планів у ділових 
партнерів в сприятливу для вас сторону, од-
нак це спричинить для вас додаткові турботи.

СКОРПІОН. Постарайтеся використовувати 
цей час для своєчасних і необхідних дій. Вам 
давно пора багато чого змінити у своєму житті.  
У вас все буде горіти в руках, ви зможете впо-
ратися майже з усіма важливими справами.

СТРІЛЕЦЬ.  Ваші почуття можуть бути під-
дані випробуванням, скоріше за все, це буде 
пов'язане зі змушеною розлукою з кимось 
дорогим для вас.

КОЗОРІГ.  Не намагайтеся боротися з обста-
винами. Просто пливіть за течією, тому що це 
найкраще рішення у даній ситуації. Не пла-
нуйте довгострокових справ.

ВОДОЛІЙ.  Постарайтеся відслідковувати, 
кому й що ви говорите. Інакше є ймовірність 
зіштовхнутися з ефектом «зіпсованого теле-
фону». У результаті усі заплутаються й зали-
шаться вкрай незадоволені один одним.

РИБИ. Досить метушливий і сумбурний пе-
ріод. Бажано не слухати людей, озброєних 
маячними ідеями, тим більше, не варто вплу-
туватися в авантюри, що обіцяють чудові 
перспективи. Гарні результати дасть спільна 
творчість. 

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 18-24 ЖОВТНЯ


