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НОВИНИ ГРОМАДИ

У БОРИСПОЛІ ВСТАНОВЛЯТЬ ДОРОЖНІ ДЗЕРКАЛА
Ірина КОСТЕНКО

На засіданні виконавчого комі-
тету Бориспільської міської ради 
1 листопада 2021 року було при-
йнято низку рішень щодо вста-
новлення нових дорожніх знаків 
та зміни організації дорожнього 
руху, щоб зробити вулиці Бори-
споля безпечнішими для водіїв та 
пішоходів. 

• На вулиці Київський Шлях, 14 бу-
де встановлено інформаційно-вка-

зівний дорожній знак «Тупик».
• На вулиці Робітнича, 3 перед-

бачено облаштування пішохідно-
го переходу та двох засобів за-
спокоєння руху (типу дорожні па-
горби). 

• На вулиці Крашенівка заплано-
вано облаштування трьох дорож-
ніх дзеркал: одне — на розі з вули-
цею Квітки-Основ’яненка і два на 
перехресті з вулицею Віри Онаць-
кої. Заступник Бориспільсько-

го міського голови Віталій Горкун 
пояснив «Вістям», що там є небез-
печні повороти з обмеженою ви-
димістю. А круглі випуклі дзерка-
ла дозволять збільшити кути огля-
ду для водіїв. 

Для Борисполя це вже не пер-
ша спроба встановлення дорож-
ніх дзеркал. Попередня була біль-
ше 20 років тому. Тоді дзеркала 
були знищені чи пошкоджені ван-
далами.

ВАРТІСТЬ ЗАХОРОНЕННЯ СМІТТЯ 
НА ГЛИБОЦЬКОМУ СМІТТЄЗВАЛИЩІ 
ПІДВИЩАТЬ, АЛЕ НЕ ВСІМ

 � Питання підвищення вартості захоронення сміття на 
сміттєзвалищі, що у с. Глибоке Бориспільського району, 
розглянули позачергово на засіданні виконавчого комітету 
Бориспільської міської ради 1 листопада.

Ілона НЕГОДА

Пропозицію внесла в.о. на-
чальника управління ЖКГ Юлія 
Старцева. Вона повідомила, що 
до управління надійшов лист 
щодо перегляду тарифів на ути-
лізацію сміття від ТОВ «Еко-Сер-
віс» — підприємства, що орен-
дує земельну ділянку під полі-
гоном твердих побутових відхо-
дів. За її словами, останній тариф 
у сумі 189,14 грн за тонну сміт-
тя не переглядався з 2019 року. 
Зараз підприємство просить пе-
реглянути тариф та встановити 
його у сумі 244 грн для всіх кон-
трагентів, крім бориспільсько-
го КП «ВУКГ», для якого тариф 
становить 37,81 грн. Підвищен-
ня тарифу ТОВ «Еко-Сервіс» об-
ґрунтовує збільшенням еколо-
гічного збору, мінімальної за-
робітної плати, підвищенням 
вартості електроенергії, палив-
но-мастильних матеріалів тощо. 
Всі необхідні розрахунки і каль-
куляції управлінню ЖКГ надані. 

Проти включення питання до 
порядку денного та його розгля-
ду виступив член виконавчого 
комітету Валерій Палагута. Він 
заявив, що питання сміттєзвали-
ща непросте і потребує додат-
кового вивчення. «В наступному 
році договір з ТОВ «Еко-Сервіс» 
має бути припинений, а зараз 
вони просять підвищити тарифи 
на вивезення сміття. Немає да-
них, який об’єм сміття плануєть-
ся прийняти, кому саме підвищу-
ються тарифи, які саме підпри-
ємства вивозять сміття у Глибо-

ке, немає жодних обґрунтувань 
підвищення вартості захоронен-
ня сміття. І взагалі, треба думати 
про екологію, бо виходить, що 
ми збільшуємо обсяги сміття, а 
не зменшуємо», — озвучив він 
свою позицію. 

У відповідь головуючий на 
засіданні заступник Бориспіль-
ського міського голови Віта-
лій Горкун пояснив, що жод-
них підстав вважати, що підви-
щення тарифів збільшить об-
сяги прийнятих на утилізацію 
відходів, немає. Щодо громади, 
то вона отримає додаткові виго-
ди, адже із розміру доходів ТОВ 
«Еко-Сервіс» платиться еколо-
гічний збір. 

«Усі необхідні документи що-
до обґрунтування нового та-
рифу надійшли. Тариф підніма-
ють для всіх контрагентів, що 
звозять туди побутові відходи, 
крім місцевого ВУКГ. Щодо об-
сягів відходів, вони не є пред-
метом розгляду на виконкомі, 
як і перелік контрагентів. Дого-
вір із ТОВ «Еко-Сервіс» дійсний 
до жовтня наступного року, то-
му не бачу нічого кримінально-
го у підвищенні тарифів», — за-
значив Горкун. 

У підсумку питання включили 
до порядку денного, за це про-
голосували 15 членів виконко-
му із 18-ти присутніх. Так само 
15 голосів було віддано за зго-
ду на підвищення тарифу на за-
хоронення ТПВ на Глибоцькому 
сміттєзвалищі. Рішення прийня-
те більшістю голосів. 

ПРОГРАМА СПІВФІНАНСУВАННЯ 
У БОРИСПОЛІ КОШТАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕНА

 � Усе більше будинків міста бажають скористатися Програмою співфінансування робіт з 
капітального ремонту багатоквартирних будинків та гуртожитків міста Борисполя на 2018-
2022 роки. У цьому році заявки на співфінансування було оформлено на 8 об’єктів.  

Ірина КОСТЕНКО

Про особливості впровадження 
програми співфінансування у 2021 
році розповіла «Вістям» начальник 
відділу ЖКГ і комунальної власності 
Юлія Старцева. 

Вона повідомила, що у зв’язку з 
карантином не всі встигли подати 
заявки у період, визначений про-
грамою, тому термін подачі заявок 
було продовжено до 1 вересня. За-
галом було подано 5 заявок на за-
міну ліфтів і 3 на встановлення ІТП 
(реконструкцію внутрішньобудин-
кових мереж). Усі заявки були при-
йняті до розгляду і схвалені до ви-
конання робіт. 

Слід нагадати, що програмою 
співфінансування передбачено, 
що фінансування встановлення 
ІТП проводиться у співвідношенні 
20х80 (20% коштів оплачують меш-
канці будинку, а 80% — міський бю-
джет). До цього мешканцям потріб-
но зібрати кошти на виготовлення 
і експертизу проекту, без якого за-
явку не приймуть. За заміну ліфтів 
співвласники сплачують тільки 5% 
від суми. Окрім того, на ліфти місь-
кий бюджет оплачує 50% вартості 

проекту. Для участі в Програмі має 
бути згода більше як 75% усіх спів-
власників. 

На програму співфінансування 
міські депутати навесні виділили 
майже 3 млн 100 тис. грн. Після роз-
гляду всіх поданих проектів потреба 
у коштах складала 9 млн 300 тис. грн. 
Тому на початку жовтня було оголо-
шено тендери на проекти, на які ви-
стачало фінансування у три мільйо-
ни гривень. У пріоритеті були ІТП, 
оскільки енергозбереження сьогод-
ні особливо актуальне. Щоправда, ці 
проекти були першими і по чергово-
сті подачі. На сесійному засіданні Бо-
риспільської міської ради, яке відбу-
лося 26 жовтня, змінами до Бюджету 
було виділено суму, якої не вистача-
ло, щоб реалізувати усі 8 проектів.  

На 2022 рік планується внести 
зміни до Програми співфінансу-
вання. Буде чітко прописаний алго-
ритм накопичення грошей, регла-
ментовано завдання управляючої 
компанії. Це дозволить гарантувати 
прозорість використання фінансів. 

Об’єкти, включені до Програ-
ми співфінансування на 2021 рік:

1. Капітальний ремонт (заміна) 

пасажирського ліфта за адресою: 
вул. Нова ІІ, буд. 2, під’їзд 5 — вар-
тість 1449264 грн.

2. Капітальний ремонт (заміна) 
пасажирського ліфта за адресою: 
вул. Нова ІІ, буд. 2, під’їзд 3 — вар-
тість 1449574 грн.

3. Капітальний ремонт (заміна) 
пасажирського ліфта за адресою: 
пров. Бабкіна, 4, під’їзд 2 — вар-
тість 1427851  грн.

4. Капітальний ремонт системи 
опалення будинку на вул. Головато-
го, 13 — вартість 440689 грн.

5. Капітальний ремонт системи 
опалення та модернізація тепло-
вого пункту житлового будинку за 
адресою: вул. Головатого, 4 — вар-
тість 1259156 грн.

6. Капітальний ремонт (заміна) 
ліфта за адресою: вул. Головатого, 
8, під’їзд 3 — вартість 1537530 грн.

7. Реконструкція системи опа-
лення та теплового пункту будин-
ку за адресою: вул. Київський Шлях, 
2-а — вартість 1290391 грн.

8. Капітальний ремонт (заміна) 
пасажирського ліфта за адресою: 
вул. Бежівка, 4, під’їзд № 3 — вар-
тість робіт 1449250 грн.
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ДАВНЯ ПРОБЛЕМА

ЛИПОВА АЛЕЯ: 
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД 
ЗАДОВОЛЬНИВ КЛОПОТАННЯ 
МЕШКАНЦІВ СОЦМІСТЕЧКА 

 � Завершився багаторічний процес відвойовування 
громадою земельної ділянки, яка знаходиться на розі 
вулиць Володимира Момота та Київський Шлях у 
Соцмістечку. Рішення Бориспільського суду було не на 
користь громади, а от апеляційний суд виніс протилежне 
рішення. «Вісті» неодноразово писали про ситуацію та 
хід справ у конфлікті, надаючи можливість висловитися 
обом сторонам. Редакція газети «Вісті» продовжує 
дотримуватися нейтральної позиції та надає інформацію, 
надану представниками ініціативної групи щодо рішення 
апеляційного суду. 

Тетяна ЦІЛИК

Липова алея
Журналіст «Вістей» зустрівся з Те-

тяною Дудар, учасницею процесу 
по незаконно приватизованій зем-
лі, яка є головою ініціативної групи 
мешканців Соцмістечка, що відсто-
ювала права громади та вимагала 
скасування незаконної приватиза-
ції земельної ділянки у Соцмістечку 
поруч із липовою алеєю. 

За словами пані Тетяни, незакон-
на приватизація землі була здійс-
нена ще в 2013 році громадяни-
ном Олександром Сердюком, меш-
канцем села Рогозів. Проте щойно 
мешканці сусідніх із ділянкою бу-
динків дізналися про те, що земля, 
яка знаходиться на території Соцмі-
стечка, приватизована, ініціативна 
група найняла адвоката захищати 
інтереси мешканців. 

Головне завдання, поставлене 
перед адвокатом, — визнати неза-
конним та скасувати рішення Бори-
спільської міської ради про відве-
дення земельної ділянки Олексан-
дру Сердюку та визнати недійсним 
договір купівлі-продажу ділянки 
2016 року. 

Позов до суду
В українській юриспруденції не-

має такого терміну, як колектив-
ний позов до суду, тому мешканці 
Соцмістечка обрали представни-
ка, який, власне, й подав позов з 
вимогами відмінити рішення сесії 
міської ради про дозвіл на прива-
тизацію цієї землі, оскільки міська 
рада не могла подати сама на се-
бе в суд та відмінити своє рішення.

«Ми довго ходили на прийом до 
колишнього голови міста Анатолія 
Федорчука, в юридичний відділ 
міської ради, де все було прозоро 
та зрозуміло. Було чітко видно по-
рушення у приватизації, нам у всьо-
му сприяли для вирішення пробле-
ми, — розповідає Тетяна Дудар. — 
Але, на жаль, допомогти нам могли 
лише тоді, коли ми подамо до суду, 
який повинен був розібратися у цій 
справі. Тому ми так і вчинили». 

П’ять років громада ходила до 
міжрайонного суду, збирала без-
ліч документів. «Але вийшло так, 
що нас уважно слухали в суді, але 
не чули. Суд ми програли, — заува-
жує Тетяна Дудар. — Тому громада 
вирішила йти далі, й подала позов 
до апеляційного суду». 

За земельку 
6 «конфліктних» соток склада-

ються з трьох ділянок: перші 3 со-
тки межують із прибудинковою 
територією будинку Соцмістечко, 
200, далі йде огороджена ділянка 2 
сотки з плодовим садом, який сад-
жав та за яким довгий час доглядав 
мешканець будинку Соцмістечко, 
200, а 1 сотка — земля загального 
користування. Ще одна сотка зна-
ходиться під липовою алеєю. 

«Хочу звернути увагу, що у гене-
ральному плані Борисполя на міс-
ці земельної ділянки, стосовно якої 
ми подали позов до суду, зазначе-
на дорога, — розповідає Тетяна Ду-
дар. — Крім цього, у відповіді відді-
лу архітектури відповідно до гене-
рального плану міста Борисполя, 
затвердженого рішенням міської 
ради від 11.05.2007 року, визна-
чені всі дороги, вулиці, провулки 
та пішохідні проїзди, які сформо-
вані історично за максимального 
забезпечення використання насе-
ленням, а також для пожежного та 
санітарного обслуговування. Тоб-
то спроба спростувати те, що на зе-
мельній ділянці проходить доро-
га, не має жодних підстав. Крім то-
го, на офіційному сайті Бориспіль-
ської міської ради, який ми брали 
як речовий доказ для апеляційного 
суду, чітко зазначена ця дорога. А 
як відомо, згідно ст. 83 Земельного 
кодексу України, дороги, проїзди, 
проходи не передаються у приват-
ну власність, це заборонено зако-
ном. Тільки, наприклад, для будів-
ництва моста.

Ми били на сполох, тому що у нас 
відбирали дорогу. Якщо б розпоча-
лося будівництво, нам би закрили 
шлях до будинку. В 2017 році вже 
виїздили будівельники, намагалися 

розпочати роботи, яким завадила 
вся громада, міська рада, депутати 
нам також в цьому допомогли. А од-
на сотка — це взагалі липова алея, 
яку висаджували ще наші батьки. 

Соцмістечко вдздовж Київського 
Шляху — це будинки 50-х років ми-
нулого століття. Рити котлован біля 
них небезпечно, це категорично за-
бороняється, оскільки зруйнуються 
наші будинки. У випадку пожежної 
небезпеки, аварійної ситуації, не-
обхідності проїхати машині швид-
кої допомоги, комунальних служб, 
при будівництві поруч ми б не ма-
ли доступу до наших будинків но-
мер 200 та 248».

Відстояти інтереси 
громади

Весь час справою опікувався ко-
лишній міський голова Аналолій 
Федорчук, який допомагав меш-
канцям Соцмістечка відстоювати 
інтереси громади. А в 2020 році до 
справи долучився нині діючий го-
лова міської ради Володимир Бо-
рисенко, який також всіляко спри-
яв громаді у вирішенні даного пи-
тання. Він ознайомився зі справою, 
приїздив у Соцмістечко, спілкував-
ся з ініціативною групою. «В резуль-
таті ми отримали офіційний лист, 
у якому міська рада просила апе-
ляційний суд відмінити рішення 
міжрайонного суду та визнати всі 
вимоги, які представлено в позові 
мешканців Соцмістечка, оскільки 
чиновники визнають свою помил-
ку, яка була допущена у результаті 
приватизації землі», — розповідає 
голова ініціативної групи.  

Щоб розібратися у справі, зна-
добилося чотири засідання апеля-
ційного суду. У результаті майже всі 
вимоги позову громади Соцмістеч-
ка були задоволені. 

Постанова 
апеляційного суду

Рішення Бориспільського місь-
крайонного суду Київської області 

від 2 лютого 2021 року скасували та 
ухвалили нове судове рішення. Ви-
бірково та скорочено наводимо рі-
шення апеляційного суду.

Визнати незаконним та ска-
сувати рішення Бориспільської 
міської ради від 24 липня 2012 
року про надання дозволу на 
розробку проектів землеустрою 
щодо відведення земельних діля-
нок громадянам у власність для 
будівництва і обслуговування жи-
лого будинку, господарських бу-
дівель і споруд у м. Бориспіль в 
частині надання дозволу на роз-
робку проекту землеустрою що-
до відведення земельної ділян-
ки у власність для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд, 
площею 0,07 га, за адресою: вул. 
Київський Шлях, 4-Б м. Бориспіль, 
громадянину Сердюку Олексан-
дру Анатолійовичу.

Визнати незаконним та ска-
сувати рішення Бориспільської 
міської ради від 29 січня 2013 
року про затвердження проек-
тів землеустрою та передачу бе-
зоплатно у власність земельних 
ділянок громадянам для будівниц-
тва та обслуговування жилих бу-
динків… в частині затвердження 
проекту землеустрою та безоплат-
ної передачі у власність земельної 
ділянки для будівництва та обслу-
говування жилих будинків, госпо-
дарських будівель і споруд площею 
0,06 га за адресою: вул. Київський 
Шлях, 4-Б м. Бориспіль громадяни-
ну Сердюку О.А. 

Визнати недійсним свідоцтво 
про право власності на нерухоме 
майно (індексний номер 1810557), 
видане 30.03.2013 Реєстраційною 
службою  Бориспільського міськра-
йонного управління юстиції Київ-
ської області на земельну ділянку 
для будівництва  і обслуговуван-
ня житлового будинків, господар-
ських будівель і споруд… площею 
0,07 га за адресою: вул. Київський 
Шлях, 4-Б м. Бориспіль та скасува-
ти державну реєстрацію прав та 
їх обтяжень, проведену реєстра-
ційною службою Бориспільського 

міськрайонного управління юсти-
ції Київської області в Державно-
му реєстрі речових прав на неру-
хоме майно…

Визнати недійсним свідо-
цтво про право власності на не-
рухоме майно (індексний номер 
27852676), видане 9.10.2014 Реє-
страційною службою Бориспіль-
ського міськрайонного управлін-
ня юстиції Київської області на зе-
мельну ділянку площею 0,06 га за 
адресою: вул. Київський Шлях, 4-Б.

Визнати недійсним свідо-
цтво про право власності на не-
рухоме майно (індексний номер 
27850195), видане 9.10.2014 Реє-
страційною службою Бориспіль-
ського міськрайонного управлін-
ня юстиції Київської області на зе-
мельну ділянку площею 0,01 га за 
адресою: вул. Київський Шлях, 4-Б.

У задоволенні позовних вимог 
про визнання недійсним дого-
ворів купівлі-продажу земель-
них ділянок з кадастровими но-
мерами 3210500000:07:003:0145 та 
3210500000:07:003:0144, укладе-
них 13.09.2016 між Сердюком О.А. 
та Надєляєвою О.М. відмовити…

Наразі одна сотка ще не повер-
нута місту, апеляційний суд відхи-
лив зняття арешту з цієї сотки, а 6 
соток знаходяться у власності меш-
канця Києва. Він проходив третьою 
стороною у цій справі.

Рішення апеляційного суду всту-
пає в дію з моменту його прийнят-
тя 16 вересня 2021.

«Результати та рішення апеляцій-
ного суду ми сприймаємо як вели-
ку перемогу, — розповідає Тетяна 
Дудар. — Ми всі ці 5 років мали ве-
лику підтримку громади міста. За-
лишилося лише конфіскувати зем-
лю на користь громади. А це може 
зробити лише міська рада».

Як зазначила активістка, міськра-
да планує подати позов на повер-
нення 7 соток землі. Нещодавно ак-
тивісти були на прийомі у місько-
го голови, потім консультувалися у 
юридичному відділі міськради, де 
отримали відповідь, що готується 
позов на повернення землі грома-
ді міста.  
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АКТУАЛЬНО

 � ДОВІДКОВО

ПРО ВІДКРИТТЯ ШКІЛ ГОВОРИТИ ПОКИ РАНО
Богдан РАК

Згідно з обмеженнями черво-
ної зони учні 5-11 класів зараз 
навчаються дистанційно. По-
чаткова школа та дитячі садоч-
ки поки працюють у звичному 
режимі. Але попереду 8 листо-
пада — з цього дня, відповідно 
до постанови уряду, невакцино-
ваних освітян відсторонятимуть 
від роботи.

Згідно змін до постанови КМУ 
№1236 від 20 жовтня відсторонен-
ня невакцинованих працівників від 
роботи покладається на керівників 
організацій та установ. Його здійс-
нюватимуть через наказ або роз-
порядження. Відсторонення діяти-
ме до моменту вакцинації. За лю-
диною зберігається місце роботи, 
але без збереження заробітної пла-
ти. Єдиний виняток — працівники, 
які мають протипоказання до ще-
плення, що підтверджує медичний 
висновок.

«Звісно, це викличе напругу в 
освітніх закладах. Вже зараз керів-
ники знають, хто з працівників під 
загрозою відсторонення та шука-
ють заміну. Але якщо знайти замі-
ну вихователю дитячого садка або 
вчителю початкових класів мож-
на досить швидко, то що робити з 
викладачами таких предметів, як 
інформатика чи хімія? Це дійсно 
складне випробування для шкіл», 
— зазначає заступник начальни-
ка управління освіти і науки Бори-
спільської міської ради Катерина 
Шабан.

Загрозлива ситуація змусила 
освітян відповідально поставити-
ся до кампанії з вакцинації. Так, 
станом на 3 листопада у восьми 
ДНЗ Бориспільської громади вак-
циновані 100% працівників. Се-
ред загальноосвітніх закладів 
першою досягла цього показни-
ка ЗОШ №7. 

«На сьогодні багато шкіл громади 

наближаються до показника пов-
ної вакцинації. Так, 98% персона-
лу вакциновано у ЗОШ №1 та школі 
с. Іванків, 97% — у Любарецькій та 
ЗОШ №8 м. Бориспіль», — розпові-
дає Катерина Шабан.

Відповідно до умов червоної зо-
ни карантину, заклад загальної се-
редньої освіти, де вакциновано 
100% персоналу, може переходити 
з дистанційного на очне навчання. 
Втім, це не обов’язково — рішен-
ня про відкриття школи прийма-
ється місцевим управлінням осві-
ти і науки.

«Зараз зарано говорити про від-
криття шкіл, які подолають 100% 
бар’єр. Треба дивитись, як буде 
розвиватись ситуація із захворюва-
ністю в громаді. Відповідне рішен-
ня буде прийматись лише з ураху-
ванням усіх ризиків. Ми не хочемо 
після відкриття шкіл отримати спа-
лах коронавірусу», — пояснює Ка-
терина Шабан.

НЕВАКЦИНОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ДЮСШ ВІДСТОРОНЯТЬ ВІД РОБОТИ

У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
ЗАПРОВАДИЛИ ПОСИЛЕНИЙ 
КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ 
КАРАНТИНУ

Богдан РАК

Незважаючи на те, що Бори-
спільська ОТГ знаходиться в чер-
воній зоні, а дитячо-юнацька спор-
тивна школа не працює, її вихо-
ванці продовжують виступати на 
всеукраїнських та міжнародних 
змаганнях.

«Звісно, пандемія накладає свій 
відбиток на змагання усіх рівнів. 
Це щеплення, тести для дітей, 
якісь обмеження. Попри це на-
ші вихованці продовжують брати 
участь у змаганнях. Тренери від-
слідковують наявні обмеження і 
вимоги та вчасно готують до цьо-
го дітей. Так, зараз це доводить-
ся робити дистанційно, але ж та-
ка ситуація не лише в нас», — за-

значає директор ДЮСШ Михай-
ло Шкоруп.

Зараз спортшкола не працює. 
В червоній зоні відвідувачів мо-
жуть приймати лише ті заклади, 
де 100% персоналу вакциновані. 
В ДЮСШ такого показника ще не 
досягли. 

«Є 9 працівників, які ще не вак-
цинувалися. Чекаю 8 листопа-
да. Якщо вони не вакцинують-
ся до цього часу, то згідно нака-
зу Кабінету Міністрів я відсторо-
няю їх від роботи. Тоді на роботі 
залишаться лише вакциновані і 
це буде 100%. Дуже сподіваюся, 
що після 8 листопада спортшко-
ла запрацює», — зауважує Михай-
ло Шкоруп.

ПРОБЛЕМ ІЗ КИСНЕМ У БОРИСПОЛІ НЕМАЄ
Богдан РАК

На початку роботи ковідно-
го відділення в Бориспільській 
лікарні були побоювання щодо 
вчасного постачання кисню. Ад-
же хворі з новим штамом коро-
навірусу потребують дуже бага-
то кисню, а постачає його лише 
одна компанія.

Загалом у лікарні є договори з 
трьома постачальниками, але на-
разі кисень є лише в одного. Були 
побоювання що він не впораєть-
ся з запитами лікарні, але вони не 
справдились.

«Зараз нам кисень привозять раз 
на два дні. Цього нам повністю ви-
стачає, аби не хвилюватися за хво-
рих. Так, у інших постачальників і 
досі немає кисню, проте той, що 
залишився, повністю задовольняє 
наші потреби», — зазначив Олек-
сандр Щур.

МОЗ: КИСНЮ ВИСТАЧИТЬ НА ВСІХ
За повідомленням Міністерства 

охорони здоров’я України, 1 ли-
стопада відновили роботу два най-
більші виробники кисню. Обидва 
підприємства з середини жовтня 
проводили планові регламентні 
роботи, тому МОЗ завчасно звер-
нулося до них із проханням надати 
резервний запас кисню, щоб забез-
печити ковідні лікарні.

Наразі в Україні виробництвом 
кисню займаються 35 підприємств, 
більшість із них працює на макси-
мальну потужність. Всього на добру 
виробляється понад 400 т кисню.

На сьогодні за допомогою цен-
тралізованих систем киснем за-
безпечуються більш ніж 38 тисяч 
ліжок. Облаштовано понад 160 сис-
тем централізованого постачання 
кисню, додатково встановлено по-
над 130 кисневих станцій та біль-
ше як 150 кріогенних газифікаторів. 
При цьому кожна область вирішує 
самостійно, як розпоряджатися на-
даним киснем. 

Для надання медичної допомоги 
хворим, які мають тяжкий та вкрай 
тяжкий перебіг хвороби, додатко-
во закуплено та поставлено близь-

ко 1 700 апаратів штучної вентиля-
ції легень.

Загалом на потреби удосконален-
ня систем киснепостачання цього 
року вже було виділено 1,148 млрд 
грн. Із них цієї осені в регіони напра-
вили майже 400 млн грн. Тобто міс-
цева влада мала час встановити кис-
неві станції чи закупити балони. 

Зважаючи на напружену ситуацію 
та підвищене споживання кисню, мі-
ністерство продовжує працювати 
над додатковим забезпечення кис-
нем закладів охорони здоров’я, які 
лікують хворих на ковід.

Хвилі ковіду мають різний 
характер, тому необхідність у 
кисні залежить від їхньої інтен-
сивності. Хворий на ковід зараз 
споживає у 5-6 разів більше кис-
ню, ніж у попередні хвилі. 

Якщо на початку жовтня в 
Україні споживали 280 т кисню 
на добу, на середину — 330 т рід-
кого кисню, то зараз вже 367 т. 

Джерело: прес-служба МОЗ

У Київській області запрова-
дили посилений контроль за до-
триманням карантину. Створено 
41 мобільну групу, яка проводи-
тиме рейди по території області.

Про це заявив голова Київ-
ської обласної державної адміні-
страції Василь Володін, повідом-
ляє РБК-Україна, посилаючись на 
прес-службу Київської ОДА.

Спочатку перевірки мали про-
філактичний характер, але сьо-
годні контроль в регіоні запро-
вадили посилений, зазначив Во-
лодін.

41 мобільна група проводи-
тиме рейди по території об-
ласті. До її складу будуть вхо-
дити представники терито-
ріальних органів Нацполіції, 
Держпродспоживслужби та 
місцевої влади.

«Вони посилено контролюва-

тимуть, як в регіоні дотримують-
ся обмежувальних заходів, пе-
редбачених «червоною» зоною. 
Безумовно, протиепідемічні 
норми є достатньо жорсткими, 
але ці вимоги є вкрай необхід-
ними для подолання пандемії», 
— сказав голова Київської ОДА.

Правила карантину 
в «червоній» зоні

Київська область перебу-
ває в «червоній» зоні, тому усі 
100% відсотків працівників та 
відвідувачів закладів харчуван-
ня, торгових центрів, кінотеа-
трів, непродовольчих ринків і 
магазинів, спортзалів, басейнів 
і фітнес-центрів повинні мати 
сертифікат про вакцинацію або 
негативний тест, проведений не 
пізніше 72 годин.
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ІНФРАСТРУКТУРА

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 
БОРИСПІЛЬЩИНИ ОБГОВОРИЛИ З КЕРІВНИЦТВОМ ДТЕК 

 � «У Бориспільському районі найбільш зношена 
інфраструктура мереж електропостачання серед усієї 
Київської області», — констатував депутат Верховної Ради 
України Олександр Федієнко під час зустрічі у Воронькові 
обласного керівництва ДТЕК Київщини із представниками 
старостинських округів Бориспільського району. 

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

У приміщенні Вороньківської 
сільської ради зібралися представ-
ники старостинських округів Бори-
спільщини. Озвучуючи проблеми 
електропостачання, з якими стика-
ються громади, виступаючі тільки 
підтверджували незавидний стан 
електричних мереж. 

Щоб не дзвонити 
«в рейку»

Найпершими прозвучали пи-
тання щодо проблем комунікації 
із ДТЕК у випадку аварійних ситу-
ацій. Присутні наголошували, що 
необхідний окремий канал кому-
нікації, на якому не потрібно було 
б по півгодини чекати з’єднання з 
оператором. Літні люди скаржать-
ся на складність передачі показни-
ків лічильника, адже не всі вони ма-
ють змогу чи вміння зареєструвати 
електронний кабінет для передачі 
показів у інтернеті. 

Віталій Шайда, коментуючи пи-
тання, детально проінформував, які 
канали комунікації уже налагодже-
но. Зокрема, є мобільний додаток, 
де можна дізнатися причину відсут-
ності електроенергії за конкретною 
адресою та можливий час її віднов-
лення. Також необхідну інформацію 
можна отримати через сайт компа-
нії. Розробляє ДТЕК і окремі онлайн 
канали для екстреного зв’язку.

Окремо піднімалося питання ко-
мунікації у випадку пожежі. За сло-
вами Віталія Шайди, при пожежі 
інформація про необхідність від-
ключення приймається тільки від 
ДСНС. Існує спеціальний регламент, 
відповідно до якого відразу після 
отримання повідомлення відклю-
чають усю лінію, а вже потім май-
стер знеструмлює необхідну ділян-
ку, щоб подати електроживлення 
іншим споживачам. 

Працівники ДТЕК 
монтери, а не лісоруби

Одним із найболючіших питань 
є аварійні відключення, коли піс-
ля кожної негоди чимало сіл чи мі-
крорайонів міста залишаються без 
світла через пошкодження елек-
тромереж. 

Віталій Шайда наголосив: «Най-
частіше обриви електромереж тра-
пляються через те, що лінії заросли 
деревами. У нас немає персоналу, 
який має зрізувати дерева, ми не 
лісоруби. Ми електромонтери, ор-
ганізація, яка обслуговує мережі. 
За утримання зелених насаджень 
на приватних територіях відпові-
дальність несе приватна особа — 
власник. У червоних зонах — сіль-
ські ради, громади. За межами на-
селених пунктів — районні адміні-
страції. Зі свого боку, ДТЕК готовий 

допомагати, зокрема, там, де гілки 
переплелися з дротами, але це має 
бути спільна робота». 

Про стовпи та чужу 
власність 

Давно наболілою проблемою є 
заміна старих дерев’яних стовпів. 
Керівник ДТЕК повідомив, що їх 
заміну здійснюють у межах інвес-
тиційної програми. Це нереально 
зробити за 1-2 роки, але у підпри-
ємства є бачення, що за 5 років де-
рев’яних опор у області не повинно 
бути по всій мережі 0,4 КВ.

Голова Вороньківської ОТГ Лю-
бов Чешко, у свою чергу, наголо-
сила, що до ДТЕК відправлено дуже 
багато заявок про необхідність за-
міни аварійних стовпів. І якщо вже 
таку заявку подають, то стовп дійс-
но знаходиться в аварійному стані. 

Це продемонструвала нещо-
давня заміна аварійного стовпа у 
Глибокому: коли його від’єднали 
від дротів, він просто впав і роз-
сипався. 

Складним питанням є безхазяйні 
чи абонентські мережі та ТП (тран-
сформаторні підстанції). Таких ба-
гато у кожній громаді. ДТЕК не мо-
же їх обслуговувати, адже вони не 
є його власністю. Аби передати 
обладнання на баланс, необхідно 
пройти тривалу процедуру. Але це 
єдиний вихід, інакше доведеться 
обслуговувати все самотужки, си-
лами громади. 

Коли «шкутильгає» 
напруга

Обговорювали на зустрічі й про-
блеми з напругою. «Швидкого рі-
шення це питання не має, — зазна-
чив Віталій Шайда. — Необхідно 
ставити додаткові ТП. Про напру-
гу невідповідної якості потрібно 
обов’язково повідомляти. Неваж-
ливо, чи надійде скарга від однієї 
людини, чи від усієї вулиці. Збирати 
підписи не обов’язково, підприєм-
ство зобов’язане реагувати навіть 
на одне звернення. Інше питання 
— коли буде реальна можливість 
усунути всі проблеми. Але така ро-
бота ведеться».

Допоможуть 
реклоузери

Для того, щоб у випадку аварії 
на одній підстанції не відключала-
ся уся лінія, ДТЕК встановлює ва-
куумні вимикачі — реклоузери, 
які ділять лінію на відгалуження. 
Якщо на одному відгалуженні тра-
пляється пошкодження, відклю-
читься тільки воно. На решті ді-
лянок світло тільки мигне. Раніше 

відключалася вся лінія. Зокрема, у 
цьому році у селі Проців, представ-
ники якого під час зустрічі озвучи-
ли найбільше проблемних питань, 
по лінії 15 виконуються роботи по 
секціонуванню і встановленню ре-
клоузерів. Заплановано встановити 
4 вимикачі, три із них уже встанов-
лено. Загалом, по всій Київській об-
ласті передбачено встановити 600 
реклоузерів.

У підсумку
Окрім загальних питань, роз-

глядалося багато конкретних про-
блемних ситуацій. Неузгодженості 
часто виникають на лінії «споживач 
— забудовник — ДТЕК». Підніма-
ли проблеми тривалості процеду-
ри підключення нових споживачів. 
Відповідаючи на питання щодо тех-
нічної сторони нових підключень, 
Віталій Шайда наголосив: «Якщо за-
будовник платить кошти за приєд-
нання, його не повинно цікавити, 
чи є потужність на трансформатор-
ній підстанції, до якої його приєд-
нають. Це вже наш головний біль, 
щоб потужності вистачало і вас під-
ключили». 
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 � З 28 по 30 жовтня у Львові відбувався Всеукраїнський 
форум динозаврів молодіжних центрів. Чому динозаврів? 
Зі всієї України були запрошені 35 найдосвідченіших 
фахівців із молодіжної роботи. Бориспіль представила 
Вікторія Шевц, начальник відділу молоді та спорту 
виконавчого комітету Бориспільської міської ради, депутат 
Бориспільської міської ради.

Тетяна ЦІЛИК

Ділились досвідом 
та баченням

Організаторами форуму висту-
пили Міністерство молоді та спор-
ту України спільно з управлінням 
молоді та спорту Львівської облас-
ної державної адміністрації, дер-
жавною установою «Всеукраїн-
ський молодіжний центр», Асоціа-
цією молодіжних центрів України, 
громадською організацією «Форум 
розвитку громадянського суспіль-
ства», координаційною радою іні-
ціативи «Партнерство «Відкритий 
Уряд».

Участь у форумі взяли заступ-
ниця Міністра молоді та спорту 
України Марина Попатенко, а та-
кож начальник управління моло-
ді та спорту Львівської ОДА Роман 
Хім’як, голова правління Асоціації 
молодіжних центрів України Оле-
на Подобєд-Франківська та націо-
нальний експерт Ради Європи, ке-
рівник громадської організації «Фо-
рум розвитку громадянського су-
спільства» Олексій Коваленко.

За словами Вікторії Шевц, ос-
новним завданням зустрічі було на-
працювання пропозицій щодо фор-
мування державної політики у на-
прямку розвитку молодіжних цен-

трів та просторів. «Під час форуму 
обговорювали можливості для за-
безпечення сталого розвитку мо-
лодіжних центрів та просторів. До-
лучалися до пропозицій, розробле-
них Міністерством молоді проек-
тів нормативно-правових актів та 
ділилися власним баченням що-
до інших актів державної політики 
в напрямку молодіжних центрів і 
просторів. Форум відбувся вперше. 
Взагалі, напрямок молодіжної інф-
раструктури у Міністерстві моло-
ді та спорту розпочав розвиватися 
лише нещодавно. Наразі створена 
стратегія розвитку молодіжної по-
літики, затверджена до 2030 року», 
— розповідає Вікторія Шевц.

Молодіжні центри 
Львова — простори 
для активної та 
креативної молоді

Для учасників форуму було орга-
нізовано екскурсію по молодіжних 
центрах Львова. У місті вони об’єд-
нані в мережу молодіжних просто-
рів. Центри є комунальними уста-
новами, що фінансуються з місце-
вого бюджету.

Наприклад, до мережі входить 
комунальна установа «МолоДвіж 

Центр», яка орієнтується на розви-
ток молодіжної політики. Ідея ство-
рення центру виникла у 2018 році, 
а вже наступного року було знай-
дено приміщення, зроблено ре-
монт та створена комунальна уста-
нова. Центр відкрився у січні 2020 
року у центрі Львова. 

Ще один молодіжний центр «Lviv 
Open Lab» — установа, в якій ство-
рені умови для наукової роботи 
молоді в позашкільний час. Простір 
для школярів розміщено на базі од-
нієї з бібліотек міста. Тут працюють 
робототехнічна, фізико-хімічна та 
біотехнологічна лабораторії, медіа-
студія, студія звукозапису, лекторій 
та майстерня по роботі з деревом. 
На ремонт та облаштування моло-
діжного центру, який розташувався 
на 1000 кв. м, з місцевого бюджету 
витрачено 16 млн грн. Крім науко-
вої роботи, тут проводять різнома-
нітні заходи та тренінги для моло-
ді, перегляди фільмів. Молодь мо-
же скористатись зоною коворкінгу.

«Pixlab» — третій молодіжний 
простір, який відвідали учасники 
форуму динозаврів. Це простір для 
дизайну та медіа, розташований на 
вул. Городоцька, що є частиною ме-
режі молодіжних просторів ТВОРИ! 
Його відкриття планується у люто-
му 2022 року. Наразі відомо, що на 
його базі будуть обладнані одра-

зу кілька локацій: великий ковор-
кінг-центр, де можна буде безко-
штовно посидіти, попрацювати, по-
грати у настільні ігри чи провести 
великий івент; офісний центр для 
молодіжного штабу простору; клас, 
де можна буде провести навчальні 
івенти; YouTube-кімната, яку можна 
буде використовувати для зйомок 
власного відеоконтенту. 

За словами Вікторії Шевц, у цих 
трьох молодіжних просторах пра-
цює 18 працівників. Утримання 
штату складає 12 млн грн на рік. 

Перший молодіжний 
простір — скоро у 
Борисполі

«Згідно досліджень фахівців, на 
5 тисяч населення молоді потрібен 
1 молодіжний центр чи простір. У 
Борисполі 21 тисяча молоді і не-
має жодного простору, хоча по-
винні бути хоча б чотири, — кон-
статує співрозмовниця. — Ми вже 
маємо деякі напрацювання в цьо-
му напрямку. Так, вже оформлене 
комунальне приміщення в опера-
тивне управління під таку діяль-
ність. Також ми вже замовили та 
виготовили проект на ремонт та 
пройшли експертну оцінку. Тепер 

будемо звертатися до депутатів, до 
міської ради, щоб виділили кош-
ти для облаштування молодіжно-
го простору в Борисполі площею 
108 кв. м».

За словами Вікторії Шевц, це від-
носно невелике приміщення, тому 
забагато послуг центр не надасть. 
Але це буде центр для ініціативної 
молоді, яка знає, чого хоче. Центр 
матиме два напрямки роботи: роз-
витку та навчання молоді, а також 
коворкінг центр — відкритий про-
стір для колективної роботи над 
якимось молодіжним проектом чи 
просто відпочинку. Крім того, тут 
будуть проводитися різноманітні 
тренінги та навчальні проекти для 
молоді, перегляди фільмів. 

«Це буде перший досвід створен-
ня такого простору в Борисполі. На 
мою думку, місто повинно вкладати 
в молодь і сили, і кошти, адже саме 
ініціативна молодь здатна генеру-
вати креативні проекти для грома-
ди. Наразі у нас взагалі відсутня мо-
лодіжна інфраструктура — немає 
місць, куди б молодь могла прийти 
у свій вільний час і для відпочин-
ку, і для позашкільної роботи, де 
можна провести дозвілля корисно 
і безпечно. Майбутній молодіжний 
простір виправить цей недолік», — 
вважає начальник відділу молоді 
та спорту.

• Вікторія Шевц, начальник 
відділу молоді та спорту 
виконавчого комітету 
Бориспільської міської ради

ЗБИРАЛИСЬ «ДИНОЗАВРИ» 
МОЛОДІЖНИХ ЦЕНТРІВ
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28 жовтня 2021 року на 82-му році пішов із життя 

Шматко Микола Павлович
генеральний директор державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 
(05.01.1993—26.11.2004 рр.), повний кавалер орденів «За заслуги» І, ІІ, ІІІ ступенів, Заслужений 
працівник транспорту України, Почесний працівник авіаційного транспорту України, Почесний 
працівник ДП МА «Бориспіль», почесний громадянин м. Бориспіль, Почесний член ради ветеранів 
аеропорту «Бориспіль».

Микола Павлович Шматко народився 28.03.1940 року у селі Менделіївка Покровського району Дніпро-
петровської області. 

У 1960 р. закінчив Дніпропетровський коксохімічний технікум, у 1963 р. — Криворізьке авіаційно-технічне учи-
лище цивільної авіації (диплом з відзнакою). У 1969 р. став випускником Київського інституту цивільної авіації. 

Після закінчення училища та інституту працював у аеропорту м. Магадан на посадах техніка, інженера, старшого 
інженера, начальника штабу, першого заступника командира Магаданського об’єднаного авіазагону. 

З 1981 по 1986 роки Микола Шматко — заступник начальника аеропорту, головний інженер Бориспільського 
об’єднаного авіазагону. 

З 1986 по 1993 рр. — командир Запорізького об’єднаного авіазагону, начальник аеропорту. 
05.01.1993 р. – 01.04.1993 р. — командир Бориспільського авіапідприємства;
01.04.1993 р. – 17.03.1995 р. — виконуючий обов’язки генерального директора ДП МА «Бориспіль»;
17.03.1995 р. – 12.11.2004 р. — генеральний директор ДП МА «Бориспіль».
Микола Павлович був як батько для колективу працівників. У важкі роки економічної кризи та часи перебудови 

він зміг зберегти робочі місця та заробітні плати робітникам, забезпечив оновлення і розвиток підприємства за 
допомогою залучення іноземних інвестицій, увів в експлуатацію після реконструкції у травні 2001 року нову зліт-
но-посадкову смугу ВПП-1 (ЗПС№1), термінали «А», «С», розпочав реконструкцію терміналу «В» та багатьох інших 
об’єктів. Микола Шматко користувався великим авторитетом серед працівників цивільної авіації України та за 
кордоном. Не було завдань, яких він би не зміг вирішити. 

Із дружиною Світланою Григорівною проживав у с. Щасливе Бориспільського району. Має двох дітей — доньку 
Наталію та сина Олександра й трьох онучок. 

Ветеранська організація ДП МА «Бориспіль» висловлює щирі співчуття родині Миколи Павловича. Нехай Господь 
надає вам підтримку в тяжкий час сумної втрати і скорботи. 

Світла пам’ять назавжди залишиться в серцях вдячних працівників, колег, ветеранів підприємства ДП МА «Бори-
спіль», яке так успішно очолював Микола Петрович Шматко.

Сумуємо разом із вами і розділяємо велике горе. 

Голова ради ветеранів ДП МА «Бориспіль» П.П. Даньков
Заступники голови ради ветеранів Т.М. Дудар, Й.І. Лозян 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення «Заяви про визначення обсягу стратегіч-

ної екологічної оцінки детального плану території, обмеженої 
вулицями  Євгена Горбатюка, Підприємницька, Київський шлях у 

м. Борисполі Київської області».
Повна назва документа державного планування.
«Детальний план території, обмеженої вулицями  Євгена Горбатюка, 

Підприємницька, Київський шлях у м. Борисполі Київської області» 
розробляється  на підставі рішення Бориспільської міської ради від 17 
серпня 2021 р. №968-12-VIII

Орган, що приймає рішення про затвердження документа держав-
ного планування.

Бориспільська міська рада Київської області.
Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури
Громадське обговорення починається  05 листопада і триває до 20 

листопада 2021 року.
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і 

пропозицій, громадські слухання тощо)
Зауваження і пропозиції надаються відповідальній особі, зазначеній 

у пункті г), у письмовому та електронному вигляді.
в) орган, від якого можна отримати інформацію та ознайомитися з 

Заявою про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки доку-

менту державного планування.
Із Заявою про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки де-

тального плану території, обмеженої вулицями  Євгена Горбатюка, Під-
приємницька, Київський шлях у м. Борисполі Київської області можна 
ознайомитися на офіційному веб-сайті https://borispol-rada.gov.ua/ або, 
до завершення процедури проведення громадського обговорення, у 
приміщенні Управління містобудування та архітектури Бориспільської 
міської ради за адресою  м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 73

г) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та 
електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій.

Зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегіч-
ної екологічної оцінки проекту державного планування - «Детальний 
план території, обмеженої вулицями  Євгена Горбатюка, Підприємниць-
ка, Київський шлях у м. Борисполі Київської області», можна подавати 
до 20 листопада  2021 року включно до приміщення Управління місто-
будування та архітектури Бориспільської міської ради, або на елек-
тронну скриньку  borarhitect@i.ua.  Відповідальна особа – заступник 
начальника управління містобудування та архітектури Костюченко 
Світлана Іванівна.

Начальник управління містобудування та архітектури
Тетяна ХАРИТОНЮК
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ПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Антропологія
6.30 М/ф "Грицькові книжки"
6.40 М/ф "Де ти, мій кінь?"
6.50 М/ф "Дівчинка та зайці"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.10 Новини
7.05 Енеїда
8.10 Т/с "Череп і кості" (16+)
9.15 Телепродаж
9.50 Т/с "Серцебиття" (12+)
11.35, 18.20 "По-людськи"
12.35 Д/ф "Дикі дива"
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 Д/ф "Дикі тварини"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 "Дикий світ"
22.00 Полюси
23.00, 3.00 Перша шпальта
0.25 Т/с "Бальтазар" (18+)
3.30 Я вдома
4.00 Д/ф "Клітка для двох"

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, 21.50, 22.50, 23.55 Т/с "Свати"
23.45 "ТСН 10 вражаючих подій дня"
0.05 Трилер "Щелепи - 3"

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 "Ілюзія убивства" (16+)
14.40, 15.35 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 4.00 "Стосується кожного"
20.00, 2.40 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Т/с "Хороша дружина" (16+)
0.45 Х/ф "За вовчими законами" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях. Новий сезон
10.30 Я везу тобі красу
11.30 Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Відважні" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Грім серед ясного неба" (12+)
23.10 Слідами Роттердам+. Мисливці за 

привидами
23.50 Т/с "Солена карамель" (12+)

ICTV.
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 "На трьох" (16+)
11.20, 13.15 Х/ф "Король Ральф"
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Т/с "Розтин покаже" (16+)
14.55, 16.25 Т/с "Пес" (16+)
17.45, 23.40 Т/с "Юрчишини-2" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.15 Т/с "Пес-6" (16+)
22.40 Т/с "Пес-2" (16+)
0.40 Х/ф "Тремтіння землі-3: Повернення 

в Перфекшн" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
7.45 "Орел і решка"
9.45 Т/с "Надприродне" (16+)
11.35 "Кохання на виживання" (16+)
13.35 Х/ф "Месники: Фінал" (12+)
17.05 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Діти проти зірок"
20.35 Х/ф "Ерагон"
22.40 Х/ф "Острів головорізів"
1.10 "Вар'яти" (12+)
2.30 "Служба розшуку дітей"
2.35 "Зона ночі"
4.50 "Абзац!"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.50 Т/с "Комісар Рекс"
7.45, 11.50 "МастерШеф Професіонали" 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
12.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
15.35, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "СуперМама" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Кріпосна. Жадана 

любов" (16+)
23.05 Т/с "Невірна" (12+)
1.10 Т/с "Провідниця" (12+)

НТН.
6.20 "Будьте здоровi"
7.50, 17.00, 3.00 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 "Свідок"
9.00 Х/ф "Ті, що зійшли з небес"
10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
18.20 "Вартість життя"
0.55 "Легенди бандитського Києва"
1.55 "Правда життя"
3.40 "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, 
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 "Війна яблук та гусені"
6.50 М/ф "Горщик-сміхотун"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.10 Новини
7.05 Енеїда
8.10 Т/с "Череп і кості" (16+)
9.15 Телепродаж
9.45 Пишемо історію. У кожного свій 

Шевченко
10.00 XXI Радіодиктант національної 

єдності
11.00 Т/с "Серцебиття" (12+)
11.50, 18.20 "По-людськи"
12.45 Міста та містечка
13.10, 1.25 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк
15.10, 21.45, 0.10, 2.45, 5.45 Спорт
15.20 Д/ф "Бовсунівські бабусі" (12+)
16.30 Д/ф "Дикі тварини"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 "Дикий світ"
22.00 Полюси
23.00 Бігус Інфо
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, 21.45, 22.50, 23.55 Т/с "Свати"
23.45 "ТСН 10 вражаючих подій дня"
0.05 Трилер "Щелепи - 2"

ІНТЕР.
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00, 11.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Червоний кут" (16+)
14.45, 15.40 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 4.10 "Стосується кожного"
20.00, 2.50 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Т/с "Хороша дружина" (16+)
0.40 Х/ф "Правдива історія банди Келлі" 

(18+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок із Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях. Новий сезон
10.30 Я везу тобі красу
11.30 Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Відважні" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Грім серед ясного неба" (12+)
23.10 Т/с "Вище лише кохання" (12+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
4.00 Скарб нації
4.10 Еврика!
4.15 Факти
4.40 Т/с "Контакт" (16+)
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 "На трьох" (16+)
11.05, 13.25 Х/ф "Близнюки" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Т/с "Розтин покаже" (16+)
14.50, 16.20 Т/с "Пес" (16+)
17.35, 23.35 Т/с "Юрчишини-2" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір

20.20 Громадянська оборона
21.15 Т/с "Пес-6" (16+)
22.35 Т/с "Пес-2" (16+)
0.40 Х/ф "Тремтіння землі" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.10 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі - Шоу"
7.15 "Орел і решка"
9.20 Т/с "Надприродне" (16+)
11.55 "Кохання на виживання" (16+)
14.00 Х/ф "Месники: Війна 

нескінченності" (12+)
17.00 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Екси" (16+)
21.00 Х/ф "Три мушкетери" (16+)
23.25 Х/ф "Подорожі Гуллівера"
1.00 "Вар'яти" (12+)

СТБ.
5.20 Т/с "Коли ми вдома"
5.55 Т/с "Комісар Рекс"
7.50, 11.50 "МастерШеф Професіонали" 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
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 "Кріпосна. Жадана 

любов" (16+)
23.05 Т/с "Невірна" (12+)
1.10 Т/с "Провідниця" (12+)

НТН.
6.20 "Свідок. Агенти"
7.50, 17.00, 3.00 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 "Свідок"
9.00 Х/ф "Вовча зграя"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
18.20 "Будьте здоровi"
0.55 "Легенди бандитського Києва"
1.55 "Правда життя"
3.45 "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, 
19.45 "Репортер". Новини

7.10, 8.10 "Новий день"
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15 "Обідня перерва"
14.10 "Великий день"

16.10 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.15 "Ехо України"
20.00 "Двобій"
21.00 "Нейтральна територія"
23.00 "Війна за незалежність"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» 
В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.
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СЕРЕДА,  10 листопада

UA: ПЕРШИЙ.
6.30 М/ф "Бегемот та Сонце"
6.40 М/ф "Братик Кролик та Братик Лис"
6.50 М/ф "Будиночок для равлика"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.05, 2.20, 5.25 Новини
7.05 Енеїда
8.10 Т/с "Череп і кості" (16+)
9.15 Телепродаж
9.50 Т/с "Серцебиття" (12+)
11.35, 18.20 "По-людськи"
12.35 Д/ф "Дикі дива"
13.10, 1.40 Прозоро: про актуальне
14.00, 4.30 UA:Фольк
15.10, 21.35, 0.30, 2.45, 5.50 Спорт
15.20 Концерт. Квартет Гетьман
16.25 Буковинські загадки
16.30 Д/ф "Дикі тварини"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 "Дикий світ"
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 

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, 21.50, 22.55, 23.55 Т/с "Свати"
23.45 "ТСН 10 вражаючих подій дня"
0.05 Трилер "Щелепи"
2.45 "Танці з зірками 2021"
5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.05 М/ф
5.15, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.05, 18.00, 19.00, 4.05 "Стосується 

кожного"
12.25 Х/ф "007: Координати "Скайфолл" 

(16+)
15.15 "Вещдок"
16.05 "Жди меня. Україна"
20.00, 2.45 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Т/с "Хороша дружина" (16+)
0.45 Х/ф "Брати Сістерс" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях. Новий сезон
10.30 Я везу тобі красу
11.30 Т/с "Виходьте без дзвінка 3" (12+)
13.30 Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
14.30, 15.30 Т/с "Відважні" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.10 Т/с "Грім серед ясного неба" 

(12+)
0.15, 2.00 Т/с "Вище лише кохання" (12+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
5.25 Служба розшуку дітей
5.30 Громадянська оборона
6.00 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.10, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 "На трьох" (16+)
11.25, 13.15 Х/ф "Невдахи"
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.15 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Прихована небезпека Прем’єра
21.15 Т/с "Пес-6" (16+)
22.35 Свобода слова
0.00 Х/ф "Аполлон 13"

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.35 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі - Шоу"
7.40 "Орел і решка"
9.50 Т/с "Надприродне" (16+)
12.25 Х/ф "Хроніки Ріддіка" (16+)
14.40 Х/ф "Ріддік" (16+)

17.05 "Хто зверху?" (12+)
19.00 "Пекельна кухня"
20.55 Х/ф "Соломон Кейн" (16+)
22.55 Х/ф "Людина-вовк" (18+)
0.55 Х/ф "Голем: Початок" (18+)
2.30 "Служба розшуку дітей"

СТБ.
5.20 Т/с "Комісар Рекс"
8.10, 11.50 "МастерШеф Професіонали" 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
12.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
15.35, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "СуперМама" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Кріпосна. Жадана 

любов" (16+)
23.05 Т/с "Невірна" (12+)
1.10 Т/с "Провідниця" (12+)

НТН.
5.00, 4.55 "Top Shop"
6.00 "Таємниці світу"
7.30, 17.00, 3.20 "Випадковий свідок"

8.10 Х/ф "Знову невловимі"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 2.50 "Свідок"
14.40, 23.00 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
18.20 "Свідок. Агенти"
0.55 Х/ф "Багряні ріки - 2" (18+)
4.05 "Речовий доказ"
4.25 "Правда життя. Професійні байки"

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

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

7.10, 8.10 "Новий день"
9.10, 10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15 "Обідня перерва"
14.10 "Великий день"
16.10 "Час пік"
17.10 "Ситуація"
18.15 "Ехо України"
19.45 "Десять днів Незалежності України"
20.00 "Про політику"
22.00 "Спецтема"
23.00 "Перша передача"

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

ПОНЕДІЛОК, 8 листопада

ВІВТОРОК,  9 листопада

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

ОФІЦІАНТА
ПОКОЇВКУ
ТЕХНІКА-ДОГЛЯДАЧА
ОХОРОНЦЯ
ПРАЦІВНИКА БАСЕЙНУ 
— БАНЩИКА
ІНЖЕНЕРА З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
КОНДИЦІОНЕРІВ ТА 
ХОЛОДИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ
САДІВНИКА-ПРИБИРАЛЬНИКА 
ТЕРИТОРІЇ
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Візуальний код
6.30 М/ф "Жар-птиця"
6.40 М/ф "Знайда"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.10 Новини
7.05 Енеїда
8.10 Т/с "Череп і кості" (16+)
9.15 Телепродаж
9.50 Т/с "Серцебиття" (12+)
11.35, 18.20 "По-людськи"
12.35 Д/ф "Дикі дива"
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. Ніна Матвієнко та Дмитро 

Андрієць
16.30 Д/ф "Дикі тварини"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 "Дикий світ"
22.00 Полюси
23.00 Схеми. Корупція в деталях

0.25 Т/с "Бальтазар" (18+)
3.00 ВУКРАЇНІ
3.30 Я вдома
4.00 Д/ф "Норильське повстання" (16+)

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"
20.31 "Проспорт"
20.33 "Чистоnews 2021"
20.40 Т/с "Свати"
21.45 "Право на владу 2021"
0.45 "ТСН 10 вражаючих подій дня"
0.55 Трилер "Щелепи - 4"
2.50 Трилер "Щелепи - 3"
5.15 "Життя відомих людей"

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 "Ілюзія убивства 2" (16+)
14.40, 15.35 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 4.00 "Стосується кожного"
20.00, 2.30 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Большое дело"
23.50 Т/с "Хороша дружина" (16+)
0.45 Х/ф "Вінчестер. Будинок, збудований 

привидами" (16+)
3.00 Т/с "Банкірші"
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок із Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях. Новий сезон
10.30 Я везу тобі красу
11.30 Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)

14.30, 15.30 Т/с "Відважні" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Грім серед ясного неба" (12+)
23.20 Футбол. Контрольна Гра Україна - 

Болгарія
1.40 Телемагазин

ICTV.
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 "На трьох" (16+)
11.00, 13.25 Х/ф "Страшили" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Т/с "Розтин покаже" (16+)
14.50, 16.25 Т/с "Пес" (16+)
17.40, 23.35 Т/с "Юрчишини-2" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти-зомбі
21.15 Т/с "Пес-6" (16+)
22.35 Т/с "Пес-2" (16+)
0.35 Х/ф "Тремтіння землі-4: Легенда 

починається" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.25 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі - Шоу"
7.30 "Орел і решка"
9.30 Т/с "Надприродне" (16+)
13.00 "Кохання на виживання" (16+)
15.00 Х/ф "Солдат" (16+)
17.00, 19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00 Х/ф "Слідопит" (16+)
23.00 Х/ф "Скарб Великого каньйону" 

(16+)
1.00 "Вар'яти" (12+)

СТБ.
7.50, 11.50 "МастерШеф Професіонали" 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
12.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
15.35, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "СуперМама" (12+)
20.15, 22.50 Т/с "Кріпосна. Жадана 

любов" (16+)
23.05 Т/с "Невірна" (12+)
1.10 Т/с "Провідниця" (12+)

НТН.
7.50, 17.00, 3.00 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 "Свідок"
9.00 Х/ф "Торпедоносці"
10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
18.20, 1.55 "Правда життя"
1.00 "Легенди бандитського Києва"

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

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

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

UA: ПЕРШИЙ.
6.30 М/ф "Знахідка"
6.40 М/ф "Історія одного поросятка"
6.50 М/ф "Коза-Дереза"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 2.10, 5.10 Новини
7.05 Енеїда
8.05 Д/ф "Тероризм, якому змогли 

запобігти" (12+)
9.15 Телепродаж
9.50 Т/с "Серцебиття" (12+)
11.35, 18.20 "По-людськи"
12.35 Д/ф "Дикі дива"
13.10, 0.20 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 0.05, 2.45, 5.45 Спорт
15.20 Концерт. Іво Бобул
16.30, 22.55 Д/ф "Дикі тварини"
17.00, 1.05 Прозоро: про головне
19.10 "Дикий світ"
22.00 "НЛО: Загублені свідчення"
1.55 Земля, наближена до неба

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"
22.40 "Маскарад"
0.25, 4.05 Комедія "Закону тут не місце"
2.20 Трилер "Щелепи - 4"
6.00 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.25, 23.45 "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 "Охоронець для доньки" (16+)
14.40, 15.40, 1.30 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "007: СПЕКТР" (16+)
3.10 Д/п "Війна всередині нас"
4.05 "Орел і Решка. Перезавантаження"
5.05 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок із Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 Зірковий шлях. Новий сезон
10.40 Т/с "Жити з Надією" (12+)
14.40 Т/с "Чесна гра" 1 с. (16+)
15.30 Т/с "Чесна гра" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савік Шустер
0.00, 2.00 Т/с "Відважні" (16+)
1.30 Телемагазин
2.45 Т/с "Не смій мені говорити 

"Прощавай!" (12+)
6.45 Реальна містика

ICTV.
3.50 Скарб нації
4.00 Еврика!
4.10 Служба розшуку дітей
4.15, 1.20 Факти
4.40 Т/с "Контакт" (16+)
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Дизель-шоу (12+)
11.40, 13.15, 23.00, 1.45 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
14.50, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
17.40 Т/с "Юрчишини-2" (16+)
18.45 Факти. Вечір
20.05 Дизель-шоу Прем’єра (12+)
3.45 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
5.50, 1.45 "Вар'яти" (12+)
6.00, 7.10 "Kids time"
6.05 М/с "Том і Джеррі - Шоу"
7.15 "Орел і решка"

9.25 "Пекельна кухня"
11.25 "Екси" (16+)
13.30 "Діти проти зірок"
15.00 Х/ф "Оптом дешевше"
16.55 Х/ф "Оптом дешевше 2"
18.55 Х/ф "Як викрасти хмарочос" (16+)
20.55 Х/ф "Кров'ю і потом: Анаболіки" 

(16+)
23.40 Х/ф "Весільний погром" (18+)
2.15 "Служба розшуку дітей"
2.20 "Зона ночі"

СТБ.
4.10 Х/ф "Прокляття моєї матері" (16+)
6.20, 19.00, 22.50 "Холостячка Злата 

Огнєвіч" (12+)
10.35, 0.05 "Як вийти заміж" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Вiкна-Новини"
11.50, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
1.00 "Битва екстрасенсів" (16+)

НТН.
6.20, 1.55 "Правда життя"
7.50, 17.05, 3.00 "Випадковий свідок"

8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 2.30 "Свідок"
9.00 Х/ф "Хроніка пікіруючого 

бомбардувальника"
10.40, 13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
18.20 "Таємниці світу"
0.55 "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, 4.30 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.40, 2.00, 3.35, 

5.35 Новини
7.10 М/ф "Як козаки куліш варили"
7.20 М/ф "Як козаки олімпійцями стали"
7.40 М/ф "Як козаки у хокей грали"
8.05 Д/ф "Дикі Дива"
8.25 #ВУКРАЇНІ
9.10 Телепродаж
9.40 Відтінки України
10.10 Х/ф "Самсон і Даліла" 1, 2 с. (12+)
13.30, 0.05 Х/ф "Місіс Клаус"
15.00 UA:Фольк. Спогади
15.55 Х/ф "Ярослав Мудрий" 1, 2 с.
18.50 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
21.25 Д/ф "Особливий загін. Супер - 

чуття"
22.25 "Дикий світ"
1.40, 3.20 Земля, наближена до неба
1.50 Буковинські загадки

КАНАЛ "1+1".
7.00, 6.05 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
18.30 "Світ навиворіт - 13 еквадор"
19.30 ТСН
20.13 "Проспорт"
20.15 "Вечірній квартал 2021"
22.10, 2.50 "Жіночий квартал 2021"
23.35 "Світське життя. 2021"
0.45, 4.05 Драма "Наздожени повільно"

ІНТЕР.
7.00 Х/ф "Жандарм на відпочинку"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Все для тебе"
11.00 "Позаочі"
12.00, 5.20 Х/ф "Дайте книгу скарг"
13.50 Х/ф "Джентльмени удачі"
15.40 Т/с "Слідчий Горчакова" (12+)

20.00 "Подробиці"
20.30 "Место встречи"
22.05 Т/с "Джерело" (12+)
2.00 Х/ф "Тільки любов" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 3.40 Реальна містика
10.45 Т/с "Довга дорога на щастя" (12+)
14.40 Т/с "Три кольори кохання" 1, 2 с. 

(12+)
15.20 Т/с "Три кольори кохання" (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Шоу Маска - 2
23.30 Що? Де? Коли?
1.00, 2.15 Т/с "Відважні" (16+)

ICTV.
4.25 Скарб нації
4.35 Еврика!
4.45 Факти
5.10 Громадянська оборона
6.05 Прихована небезпека

7.05 Т/с "Юрчишини-2" (16+)
10.55, 13.10 Х/ф "Смерч" (12+)
12.45 Факти. День
13.35 Х/ф "Місія неможлива-4: Протокол 

Фантом" (16+)
16.05 Х/ф "Місія неможлива-5: Нація 

вигнанців" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Джек Річер" (16+)
21.50 Х/ф "Джек Річер-2: Не відступай" 

(16+)
0.10 Х/ф "Джек Райан: Теорія хаосу" (16+)
2.20 Х/ф "Тремтіння землі" (16+)
4.15 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 10.00 "Kids time"
6.05 Х/ф "Джек і бобове дерево"
10.05 "Орел і решка. Земляни"
11.00 "Орел і решка. Чудеса світу"
13.05 "Хто зверху?" (12+)
15.05 М/ф "Іван Царевич і Сірий вовк" 

(16+)

16.50 М/ф "Іван Царевич і Сірий Вовк 2" 
(16+)

18.20 Х/ф "Сталева людина" (16+)
21.10 Х/ф "Бетмен проти Супермена" 

(16+)
0.30 Х/ф "Ерагон"
2.30 "Зона ночі"

СТБ.
4.45, 10.55 Т/с "Кріпосна. Жадана любов" 

(16+)
7.50 "Неймовірна правда про зірок"
19.00 "Україна має талант"
22.00 "МастерШеф" (12+)

НТН.
6.00 Х/ф "Прокинутися у Шанхаї"
7.30 Х/ф "Підірване пекло"
9.20 Х/ф "Вічний поклик"
15.00 "Випадковий свідок. Навколо світу"
16.10 Т/с "Коломбо" (16+)
19.00, 2.30 "Свідок"
19.30 Х/ф "Вусатий нянь"

21.00 Х/ф "Гусарська балада"
22.50 Х/ф "SuperАлібі" (16+)
0.40 "Хвороби-вбивці"
3.00 "Випадковий свідок"

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, 2.50 Енеїда
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.55, 3.35, 5.35 

Новини
7.10 М/ф "Як козаки сіль купували"
7.20 М/ф "Як козаки у футбол грали"
7.40 М/ф "Як козаки інопланетян 

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

Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української 

Греко-Католицької Церкви
12.30 Недільна Свята Меса Римсько-

Католицької Церкви в Україні
13.30 Д/ф "Бити. Молитися. Тримати" 

(12+)
14.35 Телепродаж
15.10 UA:Фольк. Спогади
16.25 Концерт. Пісні про кохання
17.30 Міста та містечка

17.40 Т/с "Пуаро Агати Крісті"
19.55 "Дикий світ"
21.25, 4.00 Т/с "Таємний агент" (12+)
23.15 #@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
0.20 Х/ф "Ярослав Мудрий" 1, 2 с.
3.20 Земля, наближена до неба
5.30 Бізнес-гість

КАНАЛ "1+1".
7.00 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт - 13 еквадор"
11.00, 3.40 "Світ навиворіт"
17.30 "Мандруй Україною з Дмитром 

Комаровим"
18.30 "Світське життя. 2021"
19.30, 4.50 "ТСН-тиждень"
21.00 "Танці з зірками 2021"
23.15 "Людина, що вічно танцює"
1.10 "Ліга сміху 2021"

ІНТЕР.
7.05 Х/ф "Жандарм та інопланетяни"
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 11.00, 12.00 "Інше життя"
12.50 "Вещдок. Большое дело"
17.20 Х/ф "007: СПЕКТР" (16+)
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Джентльмени удачі"
23.50 Х/ф "Формула кохання"
1.35 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
8.35 Т/с "Грім серед ясного неба" (12+)
17.00 Т/с "Коли помре кохання" 1, 2 с. 

(16+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Коли помре кохання" (16+)
23.00, 2.00 Т/с "Довга дорога на щастя" 

(12+)
1.30 Телемагазин
3.30 Гучна справа
5.30 Т/с "Відважні" (16+)

ICTV.
7.05 Громадянська оборона
8.05 Х/ф "Падіння Олімпу" (16+)
10.30 Х/ф "Падіння янгола" (16+)
12.45 Факти. День
13.05 Т/с "Пес" (16+)
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф "Загін самогубців" (16+)
23.00 Х/ф "Фантастична четвірка" (16+)
1.10 Х/ф "Хранителі" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.20, 8.35 "Kids time"
6.25 М/ф "Ми - монстри"
8.40 М/ф "Іван Царевич і Сірий вовк" 

(16+)
10.20 М/ф "Іван Царевич і Сірий Вовк 2" 

(16+)
11.50 Х/ф "Сталева людина" (16+)
14.45 Х/ф "Бетмен проти Супермена" 

(16+)
17.50 Х/ф "Повернення Супермена" (16+)
21.00 Х/ф "Зелений Ліхтар" (16+)

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

НТН.
10.55 Т/с "Коломбо" (16+)
13.55 Х/ф "Вусатий нянь"
15.20 Х/ф "Гусарська балада"
17.05 Х/ф "Справа Румянцева"
19.00 Х/ф "У зоні особливої уваги"
20.55 Х/ф "Хід у відповідь"
22.25 Х/ф "Вигнанець" (16+)
0.20 Х/ф "SuperАлібі" (16+)

ПРЯМИЙ.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00 

"Репортер". Новини
9.10 "Медексперт"

10.10 "Про особисте"
11.15, 12.15 "Акценти"
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"

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

ЧЕТВЕР,  11 листопада

П'ЯТНИЦЯ, 12 листопада

СУБОТА,  13 листопада

НЕДІЛЯ, 14 листопада
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

2-К. КВАРТИРИ

Глібова вул., 4/4, дах шифер, 43,2/26/6,8, с/в су-
міжний, кімнати суміжні, гардеробна, сантехніка 
і електропроводка нові, житловий стан, поруч 
уся інфраструктура, 348000 грн, торг. Тел.: 0 97 
2526578.

БУДИНКИ

Бориспіль
Глибоке с., біла цегла, 4 кімнати, с/в в будинку, 
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, колодязь, 1161000 грн. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

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

Лозівка с., 10 соток, під забудову, світло недалеко, 
25х25, 79500 грн. Тел.: 0 67 4503318.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
Героїв Майдану вул., 10 соток, під забудову, світ-
ло заведене на ділянку, свердловина, 267000 грн. 
Тел.: 0 67 4503318.

Головурів с., 40 соток, на початку села, поруч 
ліс, від власника. Тел.: 0 66 9121171.

Лозівка с., 10 соток, під забудову, світло недалеко, 
25х25, 79500 грн. Тел.: 0 67 4503318.

Переяслав-Хмельницький
Садовий кооп. «Віннище», 10 соток, гриби, рибал-
ка поруч, ціна договірна. Тел.: 0 99 2243315.

Куплю
Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря. Тел.: 
0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
Житло у власника. Тел.: 0 67 4503318.
Земельну ділянку у власника в м. Бориспіль Тел.: 
0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 4 до 20 соток під 
будівництво в м. Бориспіль, або до 20 км від Києва. 
Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 4 до 20 соток під 
будівництво в м. Бориспіль. Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 5 до 10 соток в м. 
Бориспіль або 20 км від Києва. Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 5 до 10 соток в м. 
Бориспіль. Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника. Тел.: 0 67 4503318.
Куплю земельну ділянку під забудову у власника. 
Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бориспіль 
або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. Олексан-
дрівка. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бориспіль 
або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе. Тел.: 0 67 
4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в с. Гора від 5 
соток. Тел.: 0 67 4040137.
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 в м. Бориспіль. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
Будинок в с. Гора, 4 кімнати, меблі, техніка, гараж, 
10000 грн + комунальні.  Тел.: 0 66 3633125, 098 
8107782.
Будинок в с. Дударків, 3 кімнати, с/в у будинку, не-
обхідні меблі, техніка, 4000 грн+ лічильники. Тел.: 
0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

Времянку на тривалий термін, світло, свердло-
вина, 2500 грн + світло. Тел.: 0 95 5375380, 0 67 
8816634.
Кімнату в 3-х к. кв., вул Лютнева, для дівчини, 
фіксована ціна 3500 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія. 
Кімнату в приватному будинку, центр, всі зручнос-
ті, 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

Фольксваген-Кадді, 2004 р.в., пасажирський, в ро-
бочому стані, ціна договірна. Тел.: 0 99 2243315.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

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

Готельно-ресторанний комплекс «Лігена» за-
прошує на роботу: офіціанта, покоївку, швей-
цара, охоронця, працівника басейну — банщи-
ка, інженера з обслуговування кондиціонерів 
та холодильного обладнання, водія кат. B,C,D. 
Забезпечуємо житлом та харчуванням. Тел.: 0 
50 3521592.

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» запрошує 
на постійну роботу осіб з інвалідністю (прибирання 
території, робота на повітрі). Тел.: (044) 2817986. 
На постійну роботу запрошуємо охоронця, оп-
лата та умови праці при співбесіді. Тел.: 0 67 
7341607.
На постійну роботу на підприємство в м. Бориспіль 
потрібна прибиральниця. Інформація за тел.: 0 99 
4434418.
Потрібні універсали-будівельники, різноробочі, во-
дії з власним авто. Тел.: 0 68 6848964.
Пропонуємо роботу для перукаря з д/р та без (але 
після курсів), в центр краси «Вероніка». З/п 10000-
25000 грн, г/р 3/2, офіційне оформлення (відпускні, 
лікарняні), матеріал для роботи надаємо, зручне 
місцезнаходження салону. Тел.: 0 67 2344440. 

РОБОТА в м. Бориспіль: Майстер ЕМС, вантаж-
ники, засипальники сировини, укладальник-па-
кувальник, хімік-аналітик, з/п висока, стабіль-
на, відшкодовуємо кошти за проїзд. Тел.: 0 67 
5221290.

Терміново потрібні: оператор підлогомиючої 
машини, з/п 10000 грн; вантажник-прибираль-
ник, з/п 12000 грн; тракторист, з/п 14000 грн. 
Тел.: 0 67 2338089.

Терміново, м. Бориспіль, потрібна хатня робітниця 
з досвідом, оплата висока. Тел.: 0 63 5426103..

Київ
Офіційна робота+житло. Вантажники та зрізаль-
ниці грибів на грибне виробництво в Київську обл, 
з/п 10000-12000 грн, вахтовий метод. Тел.: 0 96 
7877394, Олександр. 

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

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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Бориспіль
З/б квадратні заготівки  по 6 метрів (3 шт); 1/2 
фундаментних блоків б/у (6 шт) в с. Гора. Тел.: 0 
66 3124033.

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

ПОБУТОВА ТЕХНІКА
Бориспіль
Пральна машина «Hotpoint», нова, з документами, 
ціна договірна. Тел.: 0 97 5312785.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Бориспіль
Поросята 7-тижневі, сіно, солома. Ціна договір-
на. Тел.: 0 99 9754462, 0 98 7652593.
Яблука домашні, кормовий буряк, дрібна картопля. 
Тел.: 0 93 7400699.

РІЗНЕ
Бориспіль
Газовий котел «Житомир-3» КС-ГВ-020 СН, ав-
томатика 710, мінісіті Італія, 1500 грн; балон кис-
невий, 40 л, 900 грн. Тел.: 0 63 6518465.
Магнітофонну приставку «Маяк 001» стерео, 
1981 р.в.; зварювальний апарат ТДМ-317У2 (про-
мисловий); тепличні арки, промислові, ширина 
9 м. Тел.: 0 63 6518465. 

КУПЛЮ
Бориспіль

Кози, барани. Тел.: 0 63 3719859.

ПОСЛУГИ
Бориспіль
А якщо вам потрібно пофарбувати натуральну 
шкіру, то будь ласка: куртка чорна — 200 грн, 
коричнева — 250 грн, бордова — 300 грн; пальто 
(плащ) чорне — 250 грн, коричневе — 300 грн, 
бордове — 400 грн. Тел.: 0 95 1492131.

Бригада будівельників виконує абсолютно всі види 
ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бетонно-мон-
тажні, кладочні, оздоблювальні, покрівельні та ін. 
види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 1269208.

Вантажні перевезення, послуги спецтехніки: 
довгоміра, маніпулятора, екскаватора. Тел.: 0 
98 3996710.

Вантажні перевезення. Щебінь, відсів, бетон, 
пісок, грунт, гній. Вивезення будівельного сміт-
тя. Ліц. АВ №476495 МТЗУ від 16.06.2009 р. Тел.: 
0 96 8766667, 0 97 1276605.

Викачування від 1 до 7 куб.м, без вихідних. Тел.: 
0 93 7564969, 0 97 5505353, 0 66 4553391.

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

Комплексний ремонт квартир, офісів, будинків: 
сантехнічні та електромонтажні роботи, гіпсокар-
тон, кахель, виготовлення парканів, зварюваль-
ні роботи, покрівельні роботи, зрізування дерев. 
Тел.: 0 99 2235183, 0 67 6888761, Олександр.

Послуги самоскида. Доставка: пісок, щебінь, 
відсів, чорнозем. Тел.: 0 96 7662204.

Ремонт стартерів та генераторів, супутні зап-
частини. 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 водійське посвідчення, серія КХА 
№133104, видане на ім'я Марченка Юрія Анатолі-
йовича Бориспільським МРЕВ 27 лютого 1999 р., 
вважати недійсним.
Втрачене посвідчення дитини з багатодітної роди-
ни, серія ДБ №204799, видане на ім'я Луговського 
Веніаміна Олександровича Бориспільською служ-
бою в справах дітей та молоді 08.08.2017 р., вва-
жати недійсним. 
Втрачений диплом бакалавра, серія КВ 
№36569841, та додаток до нього 12ВД №518689 
(рн 466/09), видані на ім'я Пятковської Ольги Іва-
нівни Київським національним університетом куль-
тури і мистецтв 19.06.2009 р., вважати недійсними. 
Втрачений диплом молодшого спеціаліста, се-
рія КХ №27985578, та додаток до нього 02ВО 
№968962 (рн 118/05), видані на ім'я Пятковської 
Ольги Іванівни Київським обласним училищем 
культури і мистецтв 25.06.2005 р., вважати недійс-
ними. 
Втрачений диплом спеціаліста, серія КВ 
№38439289, та додаток  до нього 12ВД №518640 
(рн 416/10), видані на ім'я Пятковської Ольги Іва-
нівни Київським національним університетом куль-
тури і мистецтв 21.06.2010 р., вважати недійсними. 
Втрачений договір дарування №8273, виданий на 
ім'я Пастушенка Олександра Сергійовича приват-
ним нотаріусом Хміль Т.М. 19.12.2005 р., вважати 
недійсним.

Втрачений паспорт громадянина України, серія СМ 
№045346, виданий на ім'я Марченка Юрія Анато-
лійовича Бориспільським МРВ ГУ МВС України 
в Київській обл. 17 лютого 1999 р., вважати не-
дійсним.

Догляну людину похилого віку з правом успадку-
вання майна або куплю спадок. Тел.: 0 68 6848964.

Жінка догляне людину похилого віку з правом 
успадкування майна. Тел.: 0 67 8665792.

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування містобудівної 
документації та звіту про стратегічну екологічну оцінку детального плану 

території обмеженої вулицями 
Нова-ІІ, Шевченка, Митрополита Шептицького, Київський Шлях, 

 1 Травня та провулком 1 Травня в місті Бориспіль, 
орієнтовано площею до 25 га

1) Згідно з рішенням Бориспільської міської ради № 197-6-VIII від 23.02.2021 «Про надання 
управлінню містобудування та архітектури Бориспільської міської ради дозволу на розробку 
містобудівної документації — детального плану території, обмеженої вулицями Нова 2, Шевченка, 
Митрополита Шептицького, Київський Шлях, 1 Травня та провулком 1 Травня в місті Борисполі» 
триває розробка документа державного планування (далі — ДДП) «Детального плану території 
обмеженої вулицями Нова-ІІ, Шевченка, Митрополита Шептицького, Київський Шлях, 1 Травня 
та провулком 1 Травня в місті Бориспіль, орієнтовано площею до 25 га», а також стратегічної 
екологічної оцінки (далі — СЕО) до нього у порядку, встановленому Законом України «Про стра-
тегічну екологічну оцінку».

Детальний план території розробляється з метою визначення планувальної організації і 
функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної 
організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для 
комплексної забудови чи реконструкції.

2) Орган, що приймає рішення про затвердження ДДП — Бориспільська міська рада;
3) Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: 
а) дата початку та строки здійснення процедури: від 05.11.2021 р. і триває до 04.12.2021 включ-

но (30 календарних днів).
б) способи участі громадськості: надання письмових зауважень і пропозицій у друкованому 

та електронному вигляді;
в) громадські слухання: не проводяться (на виконання вимог Постанови КМУ № 1236 від 

09.12.2020р.). 
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна ознайомитися з про-

ектом ДДП, звітом про СЕО та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям 
населення, що стосується ДДП: Бориспільська міська рада; 08301, м. Бориспіль Київської обл., 
вул. Київський Шлях 72 та на офіційному веб-сайті Бориспільської міськради https://borispol-
rada.gov.ua ;

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреса — Бори-
спільська міська рада; поштова адреса: 08301, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський Шлях 
72; ел. адреса: https://borispol-rada.gov.ua; 

строки подання зауважень і пропозицій: від 05.11.2021 р. до 04.12.2021 включно;
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям 

населення, що стосується ДДП: Бориспільська міська рада;
4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту ДДП: відсутня.
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РЕКЛАМА

ОВЕН. Вдалий тиждень. Ваш друг може да-
ти вам корисну пораду або зробити важливу 
послугу. Колеги по роботі будуть підтримува-
ти ваші пропозиції, а начальство може нагоро-
дити премією.  Вдалий час для прийняття від-
повідальних рішень, оцінюйте поточні справи 
й корегуйте плани так, як важаєте за потрібне.

ТЕЛЕЦЬ. Наступає досить вдалий в емо-
ційному плані період. Ви будете реагувати 
на все спокійно й знайдете позитив навіть у 
складній ситуації.

БЛИЗНЮКИ. Ви відчуєте, що зробили вели-
кий крок назустріч своїй мрії. Ви рухаєтеся в пра-
вильному напрямку до заповітної мети. І весь 
Всесвіт допомагає вам, усуваючи перешкоди з 
вашого шляху.

РАК. Ваша кипуча енергія допоможе добити-
ся успіху в роботі. Ваші плани можуть зміни-
тися, але все буде сприяти розвитку партнер-
ських відносин.

ЛЕВ.  Не будуйте грандіозних планів, багато ре-
чей можуть раптово змінитися. Імовірно, ви бу-
дете змушені вирішувати одночасно найрізно-
манітніші ділові проблеми. Ви зможете швидко 
впоратися з безліччю питань.

ДІВА. Вам необхідно зосередитися й згрупува-
тися перед рішучим і успішним стрибком вгору 
кар'єрними сходами. Щоправда, доведеться за-
бути про сумніви  — всім не догодиш.

ТЕРЕЗИ.  Період сприяє цікавим знайом-
ствам, захоплюючим відкриттям і плідному 
співробітництву. Вам можуть перешкодити 
несподівані обставини, але вже скоро все пі-
де по торованій дорозі.

СКОРПІОН. Вас чекає успіх, головне — нічо-
го не боятися й вірити в себе. Вас чекає вели-
кий прибуток або пропозиція зайняти керів-
ний пост, що дозволить вам стати забезпече-
ною людиною.

СТРІЛЕЦЬ.  Доведеться розбиратися з невід-
кладними справами, можлива надмірна заван-
таженість на роботі. До всього іншого вас мо-
жуть атакувати проблеми з минулого, без рі-
шення яких не буде просування вперед.

КОЗОРІГ.  Зараз саме час для налагоджен-
ня втрачених зв'язків, які вам стануть у нагоді 
у майбутньому. Постарайтеся привести ваші 
думки й почуття в порядок.

ВОДОЛІЙ.  Добитися успіху ви зможете 
тільки за допомогою особистих організа-
торських вмінь і нових ідей. Не чекайте, що 
хтось інший вирішить ваші проблеми.

РИБИ. На роботі очікуються зміни. При-
чин для паніки немає, але можна задумати-
ся над підвищенням власної кваліфікації, ко-
лись це знадобиться. Постарайтеся все дуже 
ретельно обміркувати, перш ніж виголошу-
вати ключові слова.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 8-14 ЛИСТОПАДА

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

Броварська молода сім’я Михайлових, 
що мешкає в районі Пекарні, зіштовхнула-
ся зі страшною бідою: на спінальну м’язову 
атрофію (СМА) захворіла їх трирічна донечка 
Маріанночка. Врятувати дитину зможе най-
дорожчий у світі медпрепарат та лікування 
за кордоном. Достатньо лише однієї вну-
трішньовенної ін’єкції. Та ціна ліків для сім’ї 
непід’ємна — 2,3 млн доларів.

Спинальна м’язова атрофія — рідкісне ге-
нетичне нервово-м’язове захворювання, що 
вражає рухові нейрони спинного мозку та 
призводить до наростаючої м’язової слаб-
кості. Захворювання має прогресуючий ха-
рактер, слабкість починається зі м’язів ніг і з 
розвитком захворювання доходить до м’язів, 
що відповідають за ковтання і дихання. При 
цьому інтелект хворих на СМА абсолютно 
зберігається.

Наразі ця хвороба лікується. Але не в Укра-
їні. І за «космічні» гроші. Найліпший варіант 
— американський препарат «Zolgensma» 
вартістю близько 2,3 млн американських 
доларів. Одноразове застосування цього 
препарату замінює відсутній ген і людина 
починає жити звичайним життям.

Кожного дня дівчинка з лікарями або бать-
ками займається лікувальною фізкультурою, 
відвідує басейн, отримує професійний ліку-
вальний масаж. Збір коштів на найдорожчий 
у світі медичний препарат «Zolgensma» про-
довжується, але часу залишається дуже мало.

Тетяна та Артур Михайлови звертаються 
до всіх небайдужих із проханням допомогти 
зі збором коштів на лікування їхньої малень-
кої донечки Маріанночки.

Життя людини безцінне, але в цьому ви-
падку його можна врятувати за гроші. Вони 
хоч і великі, але це просто гроші, які можна 
зібрати, якщо кожен небайдужий перерахує 
хоча б 20, 50 чи 100 грн.
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