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«КІНА НЕ БУДЕ»?Кінотеатри радянського зразка зникають як такі у містах і 
містечках України (столиця не виняток). Вони закриваються через 
нерентабельність, а приміщення пустують або, при господарському 
підході, перепрофілюються у культурно-мистецькі, концертні та 
інші громадські й торгівельні центри. 
Старий кінопрокат витіснив сучасний мережевий 
кінобізнес, адаптований до ринкових 
умов: глядач платить за якість, 
сучасність, комфорт і «смак» 
кінопродукції. 

Міський кінотеатр із пафосною назвою 
«Європа» на замку і його доля досі не 
визначена, але цілком передбачувана 

у світлі українських реалій. Бо кіно, як 
масовий вид мистецтва, не входить 

у плани держави, а отже, і влади 
на місцях. Очевидний факт — старі 

кінотеатри уже неформат!

• «КІНА НЕ БУДЕ – ЕЛЕКТРИКА СКІНЧИЛАСЯ...» 
ЦИТАТА ІЗ ВІДОМОГО ФІЛЬМУ СТАЄ РЕАЛЬНІСТЮ. • БОРИСПІЛЬ ВИРІШУЄ ПРОБЛЕМУ. 
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ROSHEN У СУДІ ПРОТИ 
БОРИСПОЛЯ

У корпорації вважають, що 
влада Борисполя ввела інвес-
тора в оману.

ТОВ «Бісквітний комплекс 
Roshen» подав апеляційну скаргу 
на рішення Північного апеляцій-
ного господарського суду. Про це 
LIGA.net повідомили в прес-служ-
бі компанії. 

«Ми будемо оскаржувати рішен-
ня суду першої інстанції, оскільки 
вважаємо, що суд не тільки зали-
шив без уваги й не надав жодної 
оцінки аргументам Roshen, а й 
проігнорував практику Європей-
ського суду з захисту «правомір-
них очікувань» і принципу «гарно-
го врядування», — сказано у від-
повіді на запит видання.

Безпідставним, на думку 
Roshen, є твердження, що дороги 
не є інфраструктурою міста, а са-
ме на цьому наполягає в суді бо-
риспільська влада. «Суд, у той же 
час, не взяв до уваги факт того, що 
будівництво дороги по вул. Героїв 
Крут було передбачено Генераль-
ним планом Борисполя, а сама до-
рога передбачена для обслугову-
вання як існуючих, так і майбутніх 
підприємств на території», — ска-
зано у відповіді .

Також у корпорації Roshen від-
значили, що вже фактично опла-
тили пайовий внесок у сумі 74 
млн грн, при максимально необ-
хідних 61 млн.

Крім того, рішення Бориспіль-
ської міської ради від 4 березня 
2016 року передбачає пайовий 
внесок у 30 млн грн, які Roshen 
відразу виплатив. Зміни про 10% 
від вартості об'єкта внесені ли-
ше 21 грудня 2017 року. Проек-
том було передбачено також бу-
дівництво проїжджої частини та 
тротуару по вул. Героїв Крут від 
вул. Привокзальної до граничної 
межі земельної ділянки, наданої в 
користування під будівництво фа-
брики в західному напрямку, і ви-
конання ремонту асфальтобетон-
ного покриття вул. Привокзальна, 
яка межує із земельною ділянкою 
будівництва.

«У цьому контексті можна ствер-
джувати, що Бориспільська місь-
ка рада та виконавчий комітет Бо-
риспільської міської ради фактич-
но ввели інвестора — БК Roshen 
— в оману. Ми розуміємо, що дана 
справа є показовою для потенцій-
них інвесторів регіону, тому не мо-
жемо погодитися з рішенням суду 
першої інстанції, адже це підтвер-
дить неможливість цивілізованих 
інвестицій у Бориспіль», — сказа-
но у відповіді на запит.

Нагадаємо, Господарський суд 
Київської області зобов'язав «Бі-
сквітний комплекс «Рошен» до-
платити 23,19 млн грн пайового 
внеску в бюджет міста Бориспіль 
за будівництво фабрики.

Наталія ТОКАРЧУК

Виконавчий комітет 
Бориспільської міської ради 
повідомив, що управління 
капітального будівництва планує 
провести відкриті торги щодо 
робіт з реконструкції НВК ім. 
К.Могилка на вул. Володимира 
Момота, 1 (І черга) (Коригування) 
ДК 021-2015 (CPV) 45454000-4 – 
Реконструкція. 

Торги відбудуться в рамках незалежної 
та ефективної реалізації Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення 
України за підтримки Європейського 
інвестиційного банку. 
8 листопада об 11.00 в приміщенні 
управління капітального 
будівництва Бориспільської міської 
ради (вул. Київський Шлях, 27) 
відбудеться інформаційна нарада 
для потенційних учасників торгів — 
будівельних компаній. 

ТЕНДЕР НА РЕКОНСТРУКЦІЮ 
ШКОЛИ № 5

У ДАБК ЗМІНА ОБЛИЧ
Ірина ГОЛУБ

2 листопада на сайті 
Бориспільської міської ради 
опубліковано оголошення про 
конкурс на заміщення вакантної 
посади начальника відділу 
Державного архітектурно-
будівельного контролю міської 
ради.

За словами міського голови Анатолія 
Федорчука, нинішній очільник 
Микола Ювченко написав заяву про 
переведення його з посади начальника 
відділу на посаду головного спеціаліста. 
Нині він виконує обов’язки керівника.
Заяви про участь у конкурсі 
приймаються протягом 30 
календарних днів з дня опублікування 
оголошення. 

ПОБУДУЮТЬ АТБ НА 35 КМ
ЛОТОК ЗАХОДИТЬ 
У МІСТО

Ірина КОСТЕНКО

Із другої спроби ТОВ «АТБ-
ТОРГСТРОЙ» отримав «добро» 
від виконавчого комітету 
Бориспільської міської ради 
на містобудівні умови та 
обмеження для будівництва 
супермаркету в районі 35 км.

Вперше забудовник виходив 
на виконком із цим питанням 1 
липня 2019 року. Тоді виникли 
питання щодо відсутності 
паркувальних місць. Згодом 
питання винесли на розгляд 
4 листопада. Представник 
підприємства-забудовника 
запевнила, що були враховані 
усі попередні зауваження, а 
проект пройшов будівельну 
комісію і отримав позитивний 
висновок. 
Тож питання «Про надання 
містобудівних умов та 

обмежень для проектування 
об’єкта будівництва по 
вул. Броварська, 1а у місті 
Борисполі товариству з 
обмеженою відповідальністю 
«АТБ-ТОРГСТРОЙ» на 
реконструкцію митно-
ліцензійного складу під 
торгово-офісний центр з 
добудовою торгівельного залу» 
члени виконкому підтримали.
Нагадаємо, що мережа «АТБ» 
купила приміщення на розі 
вулиць Броварської та Київський 
Шлях. Також підприємству 
належить земельна ділянка 
поруч, загальною площею 
0,2039 га. Чотириповерхівка, 
яка там розміщена, буде 
офісним приміщенням, до 
неї планується прибудувати 
одноповерховий торговий 
зал АТБ. Новий супермаркет 
складе конкуренцію сусіднім — 
«Новусу» і «Екомаркету». 

Оксана ПАВЛОВА, фото автора

Готується до відкриття 
перший магазин мережі 
супермаркетів ЛотОК у 
бориспільському новому ЖК 
«Левада» за адресою: пров. 
Старовокзальний, 4.

У невеликому за площею, 
але ошатному торгівельному 
залі на першому поверсі 
багатоквартирного будинку 
ЖК працюватиме нова 
для Борисполя мережа 
супермаркетів. Відкриття 
заплановане на середину 
листопада. Уже завезли 
обладнання і розмістили 
товар. Адміністратор магазину 
говорить, що ЛотОк пропонує 
широкий асортимент продуктів 
харчуванння. І хоча ця мережа 
маркетів розповсюджена у 
столиці та кількох областях 

України, в Київській області 
тільки освоює позиції.  
Мешканці ЖК «Левада» 
задоволенні, що відкриється 
супермаркет поряд із будинками, 
бо не доведеться їздити на 
закупи у центр міста. 
«Як добре, що під боком, у 
кроковій доступності у нас буде 
свій магазин, де можна купити 
товари, які потрібні щодня: 
м’ясо-молочну продукцію, хліб, 
воду», — говорить Тетяна, яка 
нещодавно придбала квартиру 
та з родиною переїхала в новий 
будинок. 
Практика відкривати 
супермаркети у житлових 
масивах не характерна для 
Борисполя — більшість 
великих мережевих магазинів 
розмістилися на вулиці 
Київський Шлях. ЛотОк у новому 
ЖК – вигідна пропозиція для 
мешканців комплексу. 
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 КУДИ КІНОТЕАТР?

Подробиці

ІЗ «ЄВРОПИ» У PARK TOWN
 Стало відомо, що Василь Радіонов, директор та співвласник ТЦ «PARK TOWN», 

планує добудувати третій поверх до приміщення торгівельного центру для розміщення 
чотирьох залів кінотеатру та ігрової кімнати. Відразу в соцмережах прокотилася хвиля 
занепокоєння: якою буде доля старого приміщення кінотеатру «Європа»?

Ірина КОСТЕНКО, фото автора та Сергія МАРЧЕНКА

Епопея з розірванням договору оренди на приміщення кінотеатру «Єв-
ропа» із місцевим підприємцем Валерієм Гордієнком завершилася 24 лип-
ня 2019 року, коли Верховний суд України виніс вердикт на користь міста. 
Відповідний документ Бориспільський міськвиконком отримав 13 серпня. 
Міська влада заявляла про плани передати у довгострокову оренду звіль-
нений майновий комплекс одній із кінопокатних мереж, щоб орендарі від-
ремонтували приміщення і використовували його за призначенням. Але у 
міській раді визнають, що бажаючих поки не знайшли, а громаду збурила 
ідея з кінотеатром на третьому поверсі ТЦ «PARK TOWN».

75 % «за»
«Вісті» провели опитування 
на сторінці Фейсбук: 
чи потрібен у Борисполі 
кінотеатр на третьому 
поверсі ТЦ «Парк Таун»? 

Відповідь «так» обрали 
більшість респондентів – 75% 
із 438 осіб, які проголосували. 

Читачі ділилися 
думками:

 • Нехай в ПаркТауні 
комерційні структури 
побудують кінотеатр. А в 
будівлі старого кінотеатру 
облаштують повноцінний 
Будинок Культури. Ото 
було б добре!

 • Нам потрібен наш 
кінотеатр, який влада 
довела до рівня 
громадської вбиральні. 
Одного, але сучасного 
зручного залу для міста 
цілком достатньо.

 • Одного залу недостатньо 
для бізнесу. Не можна 
в один зал запхнути і 
мультики, і блокбастери і 
таке інше. Мінімум 3 зали. 

 • У нас є вже кінотеатр!! 
Чудовий!!! Дайте лад 
йому!!!

 • У місті має бути свій 
кінотеатр, будинок 
культури, хоча б літній, 
аквапарк, міський парк, 
а не «наливайки», такі 
як «Маріанна», «Доктор 
паб», та і PARK TOWN, які 
зайняли 1/3 парку.

 • Кінотеатр повинен бути, 
а де — це не важливо, 
головне, щоб було 
безпечно.

 • Відремонтуйте старий, 
зробіть з нього 
нормальний кінотеатр.

 • Кінотеатр є. Чому його 
не ремонтують? Частина 
парку за «Біллою» завжди 
затінена, якщо добудують 
два поверхи, то що вийде? 
А яка доля наявної будівлі 
кінотеатру (знесуть для 
чергового супермаркету)?

За коментарем «Вісті» зверну-
лися до Бориспільського місько-
го голови Анатолія Федорчука

— Кінотеатр, як третій поверх ТЦ 
«PARK TOWN» — це не моя ідея. Із 
такою пропозицією на будівельну 
комісію звернувся підприємець Ва-
силь Радіонов.

— Як ви ставитеся до цієї ідеї?
— Я за те, щоб у місті був кіноте-

атр, інакше воно не може вважатися 
цивілізованим. Причому, повинно 
бути декілька залів. Кінотеатр, який 
у нас є, потребує капітального ре-
монту. Ми на жовтневій сесії місь-
кої ради виділили кошти на технічне 
обстеження приміщення, щоб зна-
ти, що робити далі. Ми зверталися з 
пропозиціями до операторів кіно-
прокату, які приїжджали, подивили-
ся і їх налякав його технічний стан. 

Зізнаюся, я не знав, що там де-
рев’яні перекриття. Тому потрібно 
документ, на основі якого можна 
робити висновки щодо капітально-
го ремонту будівлі. 

Якщо буде реалізована ідея Ра-
діонова, то приміщення кіноте-
атру (його у будь-якому випадку 
потрібно реконструювати) можна 
зробити філією Будинку дитячої  та 
юнацької творчості, щоб він вико-
ристовувався для дітей. 

За умови, якщо буде зроблено 
надбудову третього поверху в ТЦ 
«PARK TOWN», витрачати бюджет-
ні кошти на реконструкцію «Євро-
пи» під кінотеатр недоцільно. Раці-
ональніше створити у тому примі-
щенні сучасний будинок мистецтв. 

— Процес із обстеженням тех-
нічного стану може затягнути-
ся. Чи не вийде так, що змінить-
ся влада після місцевих виборів, і 
для будівлі кінотеатру вигада-
ють інше застосування? 

— Якщо ми отримаємо висновок 
технічного стану і закладемо кошти 
на реконструкцію будівлі, хто б не 
прийшов до влади, він не зможе ні-
чого «відмотати» назад. До мене не-
одноразово зверталися з пропози-
ціями віддати приміщення під біз-

нес. Я категорично проти. Тут або 
має залишитися кінотеатр, або при-
міщення пристосувати на потребу 
дітям — як філію БДЮТ. Ніякої «Фо-
ри», ніякого розважального комп-
лексу там не повинно бути.

— Як довго може тривати екс-
пертиза? 

— Угода підписана минулого 
тижня. Сподіваюся, що до кінця ро-
ку матимемо висновки. 

— Кінотеатр над ТЦ «PARK 
TOWN» — реальна перспектива?

— Є офіційне звернення підпри-
ємця, воно пройшло будівельну 
комісію. Думаю, на черговому засі-
данні виконавчого комітету ми бу-
демо приймати рішення про надан-
ня містобудівних умов і обмежень 
щодо надбудови третього поверху 
для будівництва кінотеатру. 

Вважаю, що у приватних руках кі-
нотеатр буде ефективніше управля-
тися. І, маючи кінотеатр, збудова-
ний підприємцем, було б нерозум-
но витрачати бюджетні кошти ще 
на один такий же заклад. 

— У яку суму може вилитися 
реконструкція? 

— Прикро, що кінотеатр віддали 
в оренду на 25 років. І місто більше 
року судилися за його повернення. 
Сьогодні будівля доведена до пла-
чевного стану. Таке враження, що 
там проходили військові дії. 

Важко сказати, скільки знадобить-
ся коштів для його відновлення. По-
трібно робити проект. Думаю, буде-
мо міняти перекриття, підсилювати 
фундамент; експертиза визначить, 
чи можливо зробити надбудову. Вті-
лення у життя ідеї Василя Радіонова 
швидко і якісно може вирішити про-
блему з кінотеатром у Борисполі. 

Анатолій ФЕДОРЧУК: 
«РАЦІОНАЛЬНІШЕ СТВОРИТИ 
У КІНОТЕАТРІ  БУДИНОК 
МИСТЕЦТВ»

• Приміщення оглянуть і зроблять висновки.

• Тут часто розпивають алкогольні напої.

• Фундамент обіцяють укріпити.

• Фасад кінотеатру.
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 КРИЗОВА СИТУАЦІЯ

 ПЕРВИНКА ПРОПОНУЄ

Медогляд

ДИФТЕРІЯ ЯК КОМЕТА ГАЛЕЯ — 
ЦИКЛІЧНА І НЕБЕЗПЕЧНА

 Яка ситуація на Бориспільщині з захворюванням на 
дифтерію, чи є в наявності вакцини та сироватка – ці та 
інші питання обговорювали на засіданні комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки.

Наталія ДОЛИНА, фото Сергій МАРЧЕНКО

5 жовтня під керівництвом заступника голови Бориспільської РДА Сер-
гія Білецького відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій – спільне для Бориспільщини.

«Можна говорити про спалах» 
«Ситуація щодо дифтерії в 
Україні тривожна. Станом на 
3 листопада зареєстровано 
21 підтверджений випадок 
захворювання на дифтерію: 
у Луганській, Хмельницькій, 
Закарпатській, Тернопільській, 
Харківській та Київській областях. 
Якщо за 10 останніх років в 
Україні реєструвалися поодинокі 
випадки, то зараз можемо 
говорити про спалах дифтерії. 
Вона подібна кометі Галея, яка 
наближається до Землі раз у 
75 років і теж має циклічність. 
Останній спалах був у 90-х роках. 
Тоді було зареєстровано 22 тис. 
600 хворих на дифтерію, із них 690 
осіб за офіційною інформацією 
померли. І це за умови, що був 
запас дифтерійної сироватки й 
високий відсоток вакцинованого 
населення», — коментував 
завідувач Бориспільського 
міжрайонного відділу 
лабораторних досліджень МОЗ 
України Андрій Веремій.

Повідомлялося, що станом на 1 жовтня 2019 року 
• В Україні щеплено 
59,5% дітей віком до 1 року, 
52,3% дорослого населення. 
• У Бориспільському районі за 9 місяців цього року 
щеплено дітей від 1 до 6 років – 42,9%, 
дорослих – 32%.
• У Борисполі вакциновані 
діти від 1 до 6 років – 41,5%, 
дорослі – 76%.

Єдиним засобом 
лікування є 
сироватка
У 2019 році Україна 
отримала гуманітарну 
допомогу від ВООЗ – 200 
флаконів. У Закарпатській 
області і Києві вже 
використали 13 флаконів. 
Решта – це все, що 
залишилося на всю країну. 
Нині у Бориспільській 
лікарні протидифтерійної 
сироватки немає. За 
словами директора КНП 
«ББЛІЛ» Олександра Щура, 
про це медики говорять ще 
з 2016 року.
«Якщо сироватки не буде, 
то при спалаху дифтерії у 
нас буде не 5%, а 80-100% 
смертності. Ми маємо 
писати в усі інстанції з 
вимогою вирішити цю 
проблему», — наголосив 
Щур.
Ситуація ускладнюється 
й тим, що наразі в 
інфекційному відділенні 
районної лікарні триває 
ремонт. Коли він закінчиться 
– невідомо. 

«Із щепленням — 
ажіотаж»

У нинішній ситуації із загрозою 
дифтерії особливого значення на-
бувають профілактичні заходи, го-
ловним із яких є щеплення. 

«Навіть щеплена людина може 
захворіти або отримати ускладнен-
ня від щеплення, але залишиться живою», — пояснює Веремій.

Фахівці відмітили, що вакцинальна кампанія стала активнішою. 
«Нині в кабінетах щеплення до 100-150 осіб за добу. Люди зрозумі-

ли, що щеплення — це важливо і необхідно. До плану дій запобігання 
спалаху дифтерії потрібно додати заходи із роз’яснювальної роботи, 
залучити всі ЗМІ. У Борисполі в шкільних закладах 9 тисяч учнів, з них 
191 – невакциновані, бо батьки відмовляються. У дошкільних закладах 
із 3 тисяч дітей не щеплені 72 дитини», — розповіла заступник місько-
го голови Людмила Пасенко.

На зміну ставлення до вакцинації звернула увагу на засіданні комі-
сії і керівник КНП Бориспільської районної ради Київської області «Бо-
риспільський районний центр первинної медико-санітарної допомо-
ги» Анна Ільчишина.

«Минулого вівторка у нас було 1000 доз вакцини, зараз вона закін-
чилася. Для дітей є вакцини, а для дорослих немає. Ми вже відправи-
ли заявки», — розповіла керівник районної первинки.

На це заступник голови РДА Сергій Білецький запропонував закупи-
ти потрібну кількість вакцин за кошти районного бюджету.

Чи пускатимуть до 
школи без довідок

Начальник управління освіти Те-
тяна Павленко порушила питання, 
яке є проблемним і для батьків, і 
для вчителів.  

«Заклади освіти проводять ін-
формативну роботу. Кожному уч-
ню в щоденнику вчитель за необ-
хідності пише: «Шановні батьки, 
ваша дитина потребує щеплення». 
Але після рішення Верховного суду, 
яке забороняє відвідувати шкіль-
ні заклади дітям без довідки про щеплення, в мене в кабінеті кожного 
дня батьки, поліція, прокуратура. Нас звинувачують, що ми порушує-
мо закон про освіту. Адже рішення Верховного суду є, а нормативних 
документів щодо його виконання немає. Поки на рівні держави не бу-
де визначено, які документи і довідки повинні мати батьки при всту-
пі дітей до навчального закладу, керівництво шкільного і дошкільного 
закладу залишиться заручником ситуації. Воно не може не пускати ді-
тей», — говорила Павленко.

Також вона запропонувала комісії звернутися до профільних мініс-
терств з вимогою допрацювати відповідні документи.

Ірина КОСТЕНКО

КНП «Бориспільський місь-
кий центр первинної медико-са-
нітарної допомоги» продовжує 
розширювати спектр платних 
послуг.

Законом дозволено центрам 
первинки надавати платні послу-
ги, на які національним центром 
здоров’я фінансування не перед-
бачено, а також за оплату надавати 
послуги людям, які уклали декла-
рації з іншими первинками. 

Бориспільські амбулаторії за-
гальної практики — сімейної меди-
цини мають і відповідне обладнан-
ня, і фахівців. Тарифи на такі послу-
ги були затверджені рішенням ви-
конавчого комітету Бориспільської 
міської ради від 23.09.2019 року. 

4 листопада 2019 року на черго-

вому засіданні виконкому до цього 
рішення внесені зміни. Список до-
повнили ще 9 додаткових послуг. 
Коментуючи питання, заступник 
міського голови Людмила Пасен-
ко зазначила, що йдеться про до-
даткові платні послуги з медобслу-
говування, які надаватимуться КНП 
«БМЦПМСД» без направлення ліка-
ря. Вона наголосила, що пропоно-
вані тарифи на ці послуги у 2-3 ра-
зи нижчі, порівняно з відповідними 
у приватних медзакладах. 

Також Людмила Пасенко пові-
домила «Вістям», що Бориспіль є 
одним із перших міст, які впрова-
джують платні послуги для пер-
винної ланки медичної допомоги. 
Бориспільська таких послуг надає 

133. Вартість їх значно нижча, ніж 
у приватних. За досвідом до Бори-
споля звернулися Буча, Біла Цер-
ква, Одеса. 

Відповідно до рішення міськ-
виконкому від 4 листопада 2019 
року, розділ «Лабораторні, діа-
гностичні та консультативні по-
слуги за зверненням громадян, 
що надаються без направлення 
лікаря, зокрема із застосуван-
ням телемедицини» доповнили 
7 пунктів:

 • Загальний холестерин — 
43,00 грн.

 • Забір біоматеріалу — 
24,00 грн.

 • Забір урогенітального 
матеріалу — 40,00 грн. 

 • Дуплексне сканування судин 
шиї — 223,00 грн.

 • Ехокардіографія — 
171,00 грн.

 • Апаратне лікування шийки 
матки — 210,00 грн

 • Хірургічне лікування 
кисті та пальців (без 
медикаментів) — 
1008,00 грн.

До розділу «Медична допомо-
га хворим удома, зокрема із за-
стосуванням телемедицини (діа-
гностичне обстеження, процеду-
ри, маніпуляції, консультування, 
догляд)» додано два підпункти:

 • Транспортування 
стабільних пацієнтів з 
обмеженою рухливістю в 
межах м. Бориспіль — 
82,00 грн.

 • Транспортування 
стабільних пацієнтів з 
обмеженою рухливістю 
поза межами м. Борисполя 
— 204,00 грн.

Стосовно транспортування па-
цієнтів за межами міста, дирек-
тор міської первинки Євгеній 
Черенок повідомив «Вістям», що 
розрахунок робився на поїздку, 
яка туди і назад сумарно склада-
тиме 50 км. Цього достатньо, щоб 
з’їздити з Борисполя до найвід-
даленішого села району та до лі-
карні, що на Червоному Хуторі 
в Києві. 

ПЛАТНИХ ПОСЛУГ БІЛЬШАЄ 
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 ГІСТЬ НОМЕРА  ІНФРАСТРУКТУРА

 «Вісті» зустрілися 
із директором КНП 
«Бориспільський міський 
центр первинної медико-
санітарної допомоги» 
Бориспільської міської 
ради Євгенієм Черенком, 
щоб дізнатися про роботу 
первинки і поставити 
запитання, які цікавлять 
громаду.

ЄВГЕНІЙ ЧЕРЕНОК 
ПРО ЛОГІСТИКУ, ВИЇЗДИ 
ЛІКАРІВ І НОВИЙ КОШТОРИС

Наталія ДОЛИНА

— Євгенію Павловичу, яка си-
туація з вакцинами?

— Нормальна. У наявності є вак-
цина АДПМ для ревакцинації до-
рослих, всі бажаючі можуть зро-
бити щеплення. Нещодавно до нас 
звернулося керівництво військової 
частини, на виїзній вакцинації ми 
щепили 90 військовослужбовців. У 
достатній кількості вакцина АКДП 
для дітей перших місяців життя. Мі-
сяць тому нам виділили 90 доз вак-
цини АДП для вакцинації дітей 6 ро-
ків, її вже використали. Ми відпра-
вили заявку. Але нещеплених дітей 
цього віку зараз небагато. Був зди-
вований, коли на засіданні комісії 
щодо запобігання спалаху дифтерії 
у відповідь на інформацію дирек-
тора центру районної первинки 
про те, що в них немає деяких вак-
цин, заступник голови РДА Сергій 
Білецький заявив: «Скажіть, скіль-
ки потрібно, і ми закупимо їх на бю-
джетні гроші». Таких вакцин немає у 
вільному продажу! Це державні по-
ставки, за які платить держава. Ве-
деться суворий облік і контроль та-
ких вакцин.

— Яка кількість мешканців мі-
ста обслуговується в кабінеті 
вакцинації міського центру сі-
мейної практики?

— Дуже багато. У день буває 
100-120 осіб. Також ми вже рік 
практикуємо виїзні вакцинації в 
інших амбулаторіях.

— Бориспільці, які підписали 
декларації з сімейними лікарями, 
запитують, чи можуть вони ви-
кликати лікаря додому?

— Ми працюємо згідно з норма-
тивними актами, які регламенту-
ють нашу роботу і визначають пе-
релік послуг, за які держава, в да-
ному випадку Національна служ-
ба здоров'я України, платить. Це 
Закон України «Про фінансові ме-
дичні гарантії» та наказ МОЗ від 19 
березня 2018 року. Там зазначено, 
що «первинна медична допомога 
надається під час особистого при-
йому пацієнта за місцем надання 
первинної медико-санітарної до-
помоги», тобто в амбулаторії. Лі-
кар може прийняти рішення про 
надання окремих послуг первин-
ної меддопомоги за місцем про-

живання пацієнта, але в жодному 
документі не визначено, що це йо-
го обов’язок. Втім, ми розуміємо, 
що зараз перехідний період, змі-
нюється медична система. Написа-
ти наказ просто, але під нього по-
трібно адаптувати сучасні реалії. 
І кожен населений пункт вирішує 
цю проблему по-різному. Врахо-
вуючи те, що в Наказі МОЗ не про-
писані такі нюанси, ми 21 грудня 
2018 року видали внутрішній на-
каз «Затвердити порядок надання 
послуг ПМД за місцем проживання 
пацієнта». У ньому прописали кри-
терії обов'язкового виїзду лікаря 
до пацієнта: лежачі пацієнти з он-
кологічним захворюванням, яким 
надається паліативна допомога; 
люди з інвалідністю 1-2 групи, які 
не можуть самостійно пересува-
тися; пацієнти з неврологічними 
захворюваннями з порушеннями 
рухової активності; пацієнти з за-
хворюваннями серцево-судинної 
системи 3-ї стадії; люди після трав-
ми опорно-рухового апарату. Крім 
того, обов'язковий профілактич-
ний огляд здорової дитини після 
виписки з пологового будинку. Ми 
розписали, якщо в сім'ї двоє дітей, і 
обидва захворіли, то лікар зобов'я-
заний приїхати до пацієнтів додо-
му. Але проблема в тому, що біль-
шість не розуміє, що головне — це 
спілкування з сімейним лікарем. 
Саме він має приймати рішення. 

— Якщо проблема пацієнта не 
підпадає під ці критерії, але йому 
важко дістатися до амбулато-
рії, що робити в такому випадку?

— Ці пацієнти можуть скориста-
тися платними послугами. Ми роз-
робили відповідний кошторис на 
обстеження пацієнта і консульта-

цію лікаря вдома, проведення ма-
ніпуляцій молодшим медичним 
персоналом, транспортування 
стабільних пацієнтів з обмеженою 
рухливістю тощо.

— Наприкінці минулого року 
для міського центру медико-са-
нітарної допомоги було заку-
плено за бюджетні кошти два 
авто. Борисполем ходять чут-
ки, що вони використовуються 
не за призначенням.

— Машини закупило місто для 
потреб центру. Про те, що це бу-
дуть авто для надання невідклад-
ної допомоги, не йшлося. Амбула-
торії знаходяться в різних мікро-
районах міста, тому одна машина 
служить для логістики, патронажу, 
виїзду лікаря. Друга працює на ви-
клики лікарів, про які я говорив. За 
вересень було майже 120 викли-
ків. Це технічні авто. Якби їх пла-
нували використовувати для на-
дання невідкладної допомоги, ми 
б купити не Рено, а спеціалізова-
ні машини хоча б класу А. Тому не 
варто думати, що я на них, як мене 
звинувачували, моркву вожу чи на 
риболовлю їжджу. 

— Чому, на вашу думку, досі не 
вирішено питання, хто має виїж-
джати на констатацію смерті?

— Коли в Борисполі ліквідува-
ли невідкладну допомогу, я зібрав 
своїх лікарів і ми написали спіль-
ний наказ. Я сказав, що буду кожен 
місяць доплачувати за чергування. 
Через місяць лікарі прийшли до 
мене: «Євгеній Павлович, якщо ви 
навіть в 10 разів збільшите зарпла-
ту, ми все одно відмовляємося. За 
ніч нас викликають по кілька ра-
зів. А вдень потім виходити на ро-
боту». Тоді зібрали керівників ме-

дичних підрозділів і поліції міста. Я 
сказав, що вдень, а також у вихідні 
та свята ми беремо цю функцію на 
себе. Є черговий кабінет, який пра-
цює до 20.00 навіть у неділю. А ко-
му чергувати вночі — вирішуйте. 
Директор КНП «ББЛІЛ» Олександр 
Щур сказав: «Це не моє». Головний 
лікар центру екстреної меддопо-
моги Олександр Резембовський 
теж заявив: «Це не моє». Поліція 
промовчала. Так все і залишилося.

Вдень, у вихідні та свята виїжджа-
ємо ми. Із поліцією ми знайшли вза-
єморозуміння. А вночі нікому. У нас 
немає нічних бригад, лікарі не по-
винні працювати 24 години на добу.

— У приміщенні, де розташо-
ваний центр екстреної медич-
ної допомоги, працівникам якої 
не вистачає місця для нормаль-
них умов роботи і відпочинку, 
триває ремонт трьох кімнат. 
Що планується там зробити, ні-
хто не знає. Ходять чутки, що 
це буде нова амбулаторія, ка-
жуть, приватна. Як ви це про-
коментуєте?

— Цікава думка, мабуть, потріб-
но її розглянути! А якщо серйозно, 
ви самі бачите, в якому приміщен-
ні знаходиться адміністрація нашо-
го центру. Якщо ця будівля зава-
литься, вся адміністрація центру 
залишиться на вулиці. Тому поки 
там готується універсальне примі-
щення. Можливо, з часом там бу-
де міська амбулаторія, можливо, 
адміністративне приміщення або 
діагностичне відділення. При не-
обхідності приміщення може взя-
ти виконувати будь-яку функцію. 
Все залежатиме від потреб центру 
первинної медико-санітарної до-
помоги, які будуть більш актуальні.

« НАПИСАТИ НАКАЗ ПРОСТО, АЛЕ ПІД НЬОГО ПОТРІБНО 
АДАПТУВАТИ СУЧАСНІ РЕАЛІЇ».

ДИЗЕЛЬ-
ПОЇЗД ДЛЯ 
ЕКСПРЕСУ В 
«БОРИСПІЛЬ»
Дизель-поїзд ДПКр-3 
працюватиме на маршруті 
Центральний залізничний 
вокзал — Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль».

Крюківський вагонобудівний 
завод завершив збірку і 
відправив на випробування 
новий дизель-поїзд ДПКр-3, 
повідомила прес-служба КВСЗ.
Цей дизель-поїзд закуплений 
Укрзалізницею та буде 
експлуатуватися на маршруті 
Центральний залізничний 
вокзал — Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль». Раніше 
повідомлялося, що на лінії 
Kyiv Boryspil Express він почне 
працювати до кінця 2019 року.
Зараз поїзд знаходиться 
на станції Новомосковськ-
Дніпровський 
Дніпропетровської області 
та найближчим часом вийде 
в пробіг на відрізку колії 
Новомосковськ-Балівка.
Регіональний дизель-поїзд 
ДПКр-3 — другий український 
дизель-поїзд, створений на 
КВБЗ. У поїзді три вагони, 
два — моторні з силовими 
установками потужністю 588 
кВт, один — проміжний — 
безмоторний.
Поїзд розрахований на 
170 місць. У проміжному 
вагоні першого класу крісла 
розташовані за схемою 2×2. 
Ширина сидіння в найбільш 
широкій частині не менше 
490−500 мм. Вони мають 
широкі зручні підлокітники, 
індивідуальні розетки з USB-
роз'ємом.
У головних вагонах другого 
класу крісла розташовані за 
схемою 3×2. Ширина сидіння в 
найбільш широкій частині - не 
менше 450 мм. Між кріслами — 
один підлокітник, індивідуальні 
розетки. У кожному з вагонів 
будуть по два багажні стелажі.
Для швидкої посадки та 
висадки пасажирів є 12 
двостулкових автоматичних 
вхідних дверей — по чотири 
на кожен вагон. Є спеціальний 
висувний пандус для 
посадки-висадки пасажирів 
із особливими потребами у 
візках.
Для експлуатації у холодну 
пору року призначені 
рідинні обігрівачі, по два на 
кожен вагон. Передбачено 
і електропідігрів салону 
при непрацюючих силових 
установках.

ДИЗЕЛЬ
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 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

 На минулому тижні редакція газети отримала кілька 
звернень від читачів, стурбованих нестачею місць в дитячих 
садках та паузою в будівництві ДНЗ на вул. В. Момота. Чи є 
потреба записувати дитину в чергу мало не з народження, 
перевіряли «Вісті».

Наталія ТОКАРЧУК, фото автора

Наталія СТРІЛЬНИК, спеціаліст 
управління, переконана — 
розмови про неможливість 
записати дитину до садочка є 
наслідком пліток та панічних 
настроїв у суспільстві. Попри 
«заморожене» будівництво ДНЗ 
на вул. В.Момота, проблеми з 
нестачею місць немає, є тимчасові 
труднощі з формуванням 
ясельних груп.

Місця після 
верифікації 

За словами Наталії Стрільник, 
кількість дітей у ДНЗ зменшилася 
через проведену верифікацію. Ви-
явилося, що деякі батьки не готові 
віддати дітей в садочки, бо є про-
тивниками щеплень, тому забрали 
заяви на зарахування. 

«Хтось із «відмовників» почав ро-
бити щеплення дітям, але щоб на-
долужити згаяне, потрібен час. Тож 
мережу, затверджену станом на 1 
вересня (3300 дітей, що є більше 
від нормативної потужності), буде 
розширено до 3083 дітей», — ко-
ментує співрозмовниця.

За її словами, відвідування в 
ясельних групах на низькому рівні, 
в молодшій та середній — до 50%. 
«При списку 30-35 дітей і норматив-
ній потужності 15 дошкільнят, гру-

пу відвідує 12, максимум 20 дітей, 
— розповідає фахівець. — Реаль-
ність така, що аншлаг із відвідуван-
ням є перед Новим роком, коли ма-
ми хочуть, щоб дитина побачила Ді-
да Мороза та отримала подарунок. 
Більший відсоток відвідувань у стар-
шій групі, бо там підготовка школи». 

Наталія Стрільник розповідає, що 
всі діти, батьки яких подають заяви, 
зараховуються до ДНЗ і причин для 
паніки немає. «Деякі чекають пів-
року-рік, бо не всі потрапляють в 
ясельну групу. Але якщо станом на 
вересень цього року дитині не ви-
стачило місця в ясельній групі, то 
вона гарантовано отримає місце в 
садку у вересні наступного року, 
в молодшій групі», — запевнила 
Стрільник. 

Пані Наталія наголошує, що в 
Борисполі проблем із дефіцитом 
місць немає, окрім для дітей ясель-
ного віку, бо кількість створених та-
ких груп менша. Які причини? 

«По-перше, держава дає ма-
мам можливість до 3-х років бу-
ти в декреті. По-друге, минулим 
урядом затверджено соцпрогра-
му «Муніципальна няня»: бать-
кам відшкодовують кошти на ня-
ню чи перебування в приватному 

закладі до 3-х років, — розпові-
дає Наталія Стрільник. — Мож-
на оформити бабусю дитини як 
приватного підприємця, і вона 
отримуватиме кошти по догляду 
за дитиною». 

Електронна черга 
«провалилася»

У Борисполі вже не діє електрон-
на черга для запису в ДНЗ. Тепер, 
згідно із Законом про звернення 
громадян, батьки пишуть заяву про 
зарахування дитини на ім’я дирек-
тора ДНЗ, заява реєструється, за-
водиться особова справа, яка збе-
рігається до закінчення дитиною 
садочка. 

Стрільник розповідає, що пілот-
ний проект із впровадження елек-
тронної черги в Борисполі зазнав не-
вдачі. «Виявилося багато противни-
ків електронної черги, — пояснює 
вона. — Вивчивши усі «за» і «проти», 
міська рада відмовилася від такої но-
вації. До цього спонукало і бажання 
запобігти можливим судовим позо-
вам щодо порушення порядку зара-
хування дітей. У Положенні про ДНЗ 
не йдеться про зарахування через 
електронну реєстрацію, і виходить, 
що ми його порушуємо. Хоча Мініс-
терство освіти і науки України (МОН) 
рекомендує використовувати її, од-
нак не внесені зміни в чинне Поло-
ження й Закон про дошкільну освіту. 
Тож електронна черга є незаконною, 
бо рекомендувати – не зобов’язува-
ти, а лист МОН не є обов’язковим до 
виконання». 

ПРО ПІЛЬГОВИКІВ
При зарахуванні до ДНЗ діють пільги. На них мають право діти батьків, постраждалих від Чорнобиль-

ської катастрофи, також працівників військових прокуратур, військовослужбовців, а ще нова категорія 
— діти з особливими освітніми потребами (їх ДНЗ зобов’язаний приймати першочергово). 

У ДНЗ Борисполя є мережа інклюзивних груп, введено шість посад асистента вихователя дітей таких 
груп. На кожну дитину (таких 25 у місті) створюється команда супроводу: вихователь, помічник вихова-
теля, асистент вихователя або дитини, вузькі спеціалісти – психолог, логопед, музичний керівник тощо. 
Всі вони, крім волонтерської посади асистента дитини, отримують доплати.  

... ВАКАНСІЇ ТА ДВІ ЗМІНИ
В управлінні освіти констатують, що наразі є вакансії вихователів, але кризи із  браком кадрів у 

ДНЗ Борисполя немає. 
«Багато вихователів за власним бажанням працюють в дві зміни, щоб отримати більшу зарплату», — 

говорять фахівці із управління.

Ірина ГОЛУБ, 
фото Катя ЧАЙКОВСЬКА

Будівництво ДНЗ на вул. В. 
Момота, 46-а в місті Бориспіль 
розпочалося у вересні 
2017 року. У грудні 2019-
о заклад планували ввести 
в експлуатацію. Але не так 
сталося, як гадалося.

 Забудовник, який виграв 
тендерні торги, виявився 
недобросовісним, на розірвання 
договору знадобився час. Нині 
будівництво досі «заморожене», 
уся документація застаріла. 
Підприємство ТОВ «Трест 
Бориспільсільбуд», (керівник 
Олександр Сич) як генеральний 
проектувальник закладу 
проводило коригування 
проекту. За словами Сича, 
процес комплексної експертизи 
відкоригованого проекту 
затягнувся. 

Днями Бориспільський 
міський голова Анатолій 
Федорчук повідомив «Вістям», 
що експертиза завершена, 
підготовлена тендерна 
документація, і знову буде 
оголошуватися тендер. 
Коментуючи перспективи 
відновлення будівництва, 
перший заступник міського 
голови Микола Корнійчук 
зазначив, що кошти на ДНЗ 
зарезервовані (майже 
20 млн грн.). 
«Цієї суми вистачить, щоб 
відновити будівництво садочка. 
Взимку можна і стіни гнати, 
і робити перекриття. Усе 
залежить від того, наскільки 
швидко вдасться завершити 
тендерні процедури і хто стане 
забудовником», — підсумував 
Корнійчук. 
Стало відомо, що ПрАТ 
«Бориспільсільбуд» планує взяти 
участь у тендері.

ДНЗ НА ВУЛ. МОМОТА: 
ДРУГИЙ СТАРТ ЗАТЯГУЄТЬСЯ

КОЖЕН МІСТЯНИН 
МОЖЕ ЗВЕРНУТИСЯ ІЗ 
ЗАПИТАННЯМИ ЩОДО 
ДНЗ В УПРАВЛІННЯ 
ОСВІТИ І НАУКИ 
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ ДО 
СПЕЦІАЛІСТІВ, ЯКІ 
МОНІТОРЯТЬ КІЛЬКІСТЬ 
ЗАЯВ, МІСЦЬ У 
САДОЧКАХ, ПОТРЕБУ 
В СТВОРЕННІ НОВИХ 
ГРУП — ЦІ ДАНІ Є 
ВІДКРИТИМИ.

 ВАЖЛИВО!

САДОЧКІВ ВИСТАЧАЄ?

• У Борисполі 12 комунальних ДНЗ. Середня відвідуваність у закладах — 50 %. Статистику про кількість 
приватних ДНЗ у місті управління освіти і науки не веде.

• Будівництво «заморожене» на невизначений термін.

 ДО ТЕМИ

• Усе починалося оптимістично.
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 ІСПИТ ДЛЯ НУШ

 РЕЗУЛЬТАТИВНА РОБОТА

ЗНО ДЛЯ ПЕДАГОГІВ 
СКЛАДАЛА ЄДИНА ВЧИТЕЛЬКА З БОРИСПІЛЬЩИНИ

 Перше зовнішнє незалежне оцінювання (один з етапів 
сертифікації) для вчителів початкової школи відбулося 31 
жовтня цього року. Серед 800 учасників зі всієї України 
була і вчитель початкових класів Бориспільського НВК 
«Гімназія «Перспектива» ім. В. Мономаха Світлана Жукова. 
Вона єдиний педагог із Бориспільщини, яка не побоялася 
оцінити свою фахову майстерність через інновацію від 
Міністерства освіти і науки України.

Наталія ТОКАРЧУК

«ІДЕЯ ХОРОША»

Директор «Перспективи» 
Неоніла Клименко розповіла 
«Вістям», що це перше ЗНО 
для вчителів 1-4 класів. 
Сертифікація була пілотною і 
добровільною. ЗНО виявила 
бажання пройти лише одна 
вчителька з Бориспільщини, 
якій дане випробування буде 
зараховане як педагогічна 
атестація. Проходила атестація 
в два етапи. 
«25 вересня Світлана 
Олександрівна пройшла перший 
тур сертифікації, відповідно до 
якого два експерти відвідували 
її уроки та оцінювали методичну 
роботу. Враховувалося все: як 
вчитель працює з учнями, як 
спілкується на перерві. Заклад 
освіти надав характеристику 
педагога. 29 жовтня відбувся 
другий тур — написання ЗНО. 
Чекаємо результатів, які будуть в 
кінці листопада», — коментувала 
Неоніла Клименко. 
Для вчителів-предметників 
така перевірка поки не 
передбачена. «Нині починається 
навчання директорів і їхніх 
заступників, потім — навчання 
для вчителів-предметників, 
— розповідає директор. — 
Можливо, згодом усі педагоги 
країни проходитимуть таку 
атестацію. Інформації про 
те, коли це запровадять, 
немає, але відомо, що тестові 
запитання ділитимуться 
на три теми: психологія, 
педагогіка та спеціалізація. У 
нововведенні є і матеріальна 
зацікавленість: ті вчителі, 
які успішно складуть ЗНО і 
отримають сертифікат, матимуть 
надбавку до окладу в розмірі 
20%. Взагалі, така ідея хороша, 
вона спонукатиме педагогів до 
самовдосконалення». 

Педагогічний досвід учасниці 
ЗНО — Світлани Олександрівни 
– 32 роки, нині вона вчитель дру-
гого класу НВК «Гімназія «Пер-
спектива». Розповідає, що, діз-
навшись про сертифікацію, від-
чула бажання перевірити свої 
сили й дізнатися, що це таке на-
справді. «На першому етапі мої 
уроки відвідали незалежні екс-
перти. Мені було цікаво дізнати-
ся думку людей неупереджених, 
наскільки мої уроки відповіда-
ють званню «хороший урок». То-
му хвилювалася. Та дарма… Уро-
ки й мої діти експертам сподо-
балися. Із 120 можливих балів я 
отримала 117, що зовсім непога-
но, — ділиться враженнями Світ-
лана Жукова. — Другий етап – 
це ЗНО на знання базових дис-
циплін: математика, українська 
мова, природознавство, а також 
запитання на знання психоло-
гії, педагогіки,  методики. Усьо-
го 100 запитань на 180 хвилин. 
Максимальна кількість балів — 
100. У правилах вказано, що ре-
зультат оцінювання буде знати 
лише учасник і центр оцінюван-
ня. Але мені було б цікаво знати 

моє місце в загальному рейтин-
гу педагогів країни». 

За словами Жукової, ті про-
гресивні моменти, що зараз вті-
люються в життя в Новій україн-
ській школі, давно практикують-
ся в розвивальному навчанні: «Я 
багато років працюю за системою 
розвивального навчання і бачу 
чудові результати. Мої учні роз-
куті психологічно, не бояться по-
милятися, впевнено висловлюва-
тися, проявляють лідерські яко-
сті. Не бояться братися за нове, 
бо на уроках не отримують знан-
ня в готовому вигляді, а щоразу 
відкривають їх разом з друзями, 
працюючи в команді. Я не мала б 
права вчити моїх учнів не бояти-
ся, якби боялася сама. Я не боюся 
сказати, що чогось не знаю, адже 
розумію, що знати все неможли-
во. Але я вмію й люблю думати, 
тому спробувати здати ЗНО було 

для мене цікаво. А сертифікація 
— це чергова подія в моєму пе-
дагогічному житті».

На запитання, чому інші вчи-
телі Бориспільщини не спробу-
вали свої сили, відповідає, смію-
чись: «Вчителі, мабуть, люблять 
оцінювати самі й не хочуть, щоб 
оцінювали їх». А якщо серйоз-
но, то розгубитися й не відпові-
сти на питання через хвилюван-
ня (адже на терезах лежить над-
звичайно багато!) дуже просто. 
А може, педагоги вже не хочуть 
брати участь у чергових експе-
риментах. 

І це страх не тільки вчителів 
Бориспільщини, а й усієї Укра-
їни. На сертифікацію могли за-
реєструватися 1000 вчителів. А 
подали заявки лише 957 педаго-
гів, частина з яких згодом відмо-
вилася. На ЗНО прийшло трохи 
більше 800». 

СВІТЛАНА ЖУКОВА: «СЕРТИФІКАЦІЯ 
– ЦЕ ЦІКАВО І НЕ СТРАШНО!»

Світлана Жукова радить колегам не відмовлятися від можли-
вості пройти сертифікацію в майбутньому, бо впевнена, що це 
більш прогресивне оцінювання вчителя порівняно з традицій-
ною атестацією. Каже, що це цікаво і не страшно!

 СЛУШНА ПОРАДА

• Неоніла КЛИМЕНКО, директор 
НВК «Гімназія «Перспектива»

• Світлана ЖУКОВА, вчитель 
вищої категорії, вчитель-
методист, Відмінник освіти 
України.

« Я БАГАТО РОКІВ 
ПРАЦЮЮ 

ЗА СИСТЕМОЮ 
РОЗВИВАЛЬНОГО 
НАВЧАННЯ І БАЧУ 
ЧУДОВІ РЕЗУЛЬТАТИ»

НОВИНИ З ШАХОВОЇ СЕКЦІЇ
25-26 жовтня в шаховому клу-

бі Бориспільського міського 
центру спорту проходив турнір 
серед початківців нинішнього 
року навчання. 

Турнір проходив за швейцар-
ською системою. Всього брали 
участь 20 юних членів шахового 
клубу. Найбільше було представни-

ків Бориспільського академічного 
ліцею – 13 дівчат і юнаків. Золоту 
медаль, диплом та сувенір виграв 
Юрій Бобровник (Академічний лі-
цей, 6 а клас), срібну медаль — Ар-
тем Яновський (ЗОШ № 6, 3 клас). 
На третьому місці Артем Титаренко 
(Академічний ліцей, 5 клас).

Красиву гру продемонстрували 
Сергій Бердик, який набрав 4,5 оч-

ка і зайняв 6 місце (Академічний лі-
цей, 5 клас) а також Артем Савен-
ков (4 клас), який  набрав 3,5 очка 
та посів 8 місце. Серед дівчат ціка-
ву гру провела Ада Паляниця (Ака-
демічний ліцей, 5 клас).

Переможці були нагороджені 
медалями, дипломами та цінними 
подарунками від Бориспільського 
міського центру спорту. 

Слід відмітити результативну гру 
кандидата в майстри спорту з шахів 
Адрія Трушко (ЗОШ № 6, 8 а клас), 
який на чемпіонаті України в м. Київ 

виграв золоту медаль чемпіона се-
ред шахістів своєї вікової категорії. 

Добре виступив і вихованець ша-
хового секції Андрій Трохимчик, який 
в цьому місяці виграв золоту медаль 
та диплом і сувенір в змаганні серед 
шахістів своєї вікової категорії на об-
ласному чемпіонаті з шахів (м. Біла 
Церква). Також влітку цього року при-
ймав участь у Другому міжнародно-
му шаховому фестивалі серед шко-
лярів 2003 р.н. та молодших, де за гру 
набрав майже 200 балів і вийшов на 
звання шахіста міжнародного класу. 

ПОДЯКА. Шахісти та їхні бать-
ки, а також тренери щиро вдячні 
Бориспільському міському голові 
Анатолію Федорчуку та директо-
ру Бориспільського міського цен-
тру спорту та фізичного здоров’я 
населення  Миколі Костянцю за 
сприяння у виділенні коштів на 
придбання сучасного обладнання 
для шахового клубу.

Галина Кривошеіна, фахівець 
з шахів Бориспільського міського 
центру спорту
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 БУДЕ АТМОСФЕРНО!

Конкурс

 14 грудня в Будинку культури відбудеться конкурс 
«Міс Бориспіль-2019». Після дворічної паузи організатор, 
управління культури, молоді та спорту Бориспільської 
міської ради, відновив красиву міську традицію.

Сергій КРУЧИНІН, фото конкурсанток Вадима ПОГРЕБНОГО

За перемогу змагатимуться сім незаміжніх дівчат віком від 18 до 25 ро-
ків. Конкурс відбудеться 14 грудня, незадовго до Дня Святого Миколая, 
коли учасниці зможуть загадати бажання і хтось із них отримає бажану 
корону.

Нагадаємо, минулий конкурс проходив два роки тому, перерву у про-
веденні змагань за корону організатори пояснювали воєнними діями на 
сході України. Нарешті 2019-й порадує містян відновленням цієї красивої 
події, що давно полюбилася бориспільцями.

«Вісті» поговорили з головним організатором конкурсу Наталією По-
гребною, керівником міського управління культури, а також режисера-
ми дійства Ганною Самініною та Ігорем Матієвим і, звісно, із Міс Бори-
спіль-2017 Тетяною Рахубою. У дівчини два роки зберігалася корона пе-
реможниці й теплі спогади про участь у конкурсі.

— Після конкурсу 2017 року більшість 
відгуків були схвальними. Наприклад, 
видатний танцівник і хореограф 
Григорій Чапкіс, який був у журі, 
похвалив нас, що ми зробили все 
лаконічно і провели конкурс за три 
години. Тоді було незалежне журі, про 
склад якого всі дізналися за годину до 
конкурсу. Усе проходило чесно. Але 
критика повинна бути. Організатори 
та учасники нормально ставляться до 
зауважень і пропозицій. 
Цього року в Борисполі також буде 
зіркове журі із цікавим складом, але 
поки зарано розкривати всі ідеї. 
Ми вже провели жеребкування і 
фотосесію учасниць, дівчата дали 
перше інтерв’ю для радіо. Цього року 
тема конкурсу — космос. Різні планети 
будуть символами різних етапів 
дійства, як, наприклад, Венера — це 
кохання. Буде оригінально.

ДІЙСТВО ГОТУЮТЬ ДВА РЕЖИСЕРИ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У МІСЬКОМУ 
МУНІЦИПАЛЬНОМУ ТЕАТРІ «БЕРЕЗІЛЬ» — ГАННА САМІНІНА ТА ІГОР МАТІЇВ.

• Два роки Катерина Рахуба була володаркою звання «Міс Бориспіль». Прийшов час передати естафету.

«ЦЕ ТЕАТРАЛЬНЕ ШОУ І 
КОНКУРС ОСОБИСТОСТЕЙ»
Ганна САМІНІНА, старший 
викладач КНУКіМ, актриса 
драматичного театру і 
телебачення:

— Конкурси краси — це 
традиційні події, що привертають 
увагу людей не лише до краси, 
а до проблем у суспільстві. 
Тому й наш захід буде не просто 
конкурсом краси, а конкурсом 
розуму, кмітливості, доброти, 
конкурсом особистості.
Це буде подорож до зірок — 
зіркові космічні мотиви, конкурс 
талантів, невеликі інтерв’ю. Це 
театралізоване шоу з характером 
космічної подорожі — зірки 
Борисполя до зірок в космосі.
Буде атмосферно! Можна 
очікувати цікавих особистостей 
у журі, які поділяться досвідом. 
Бориспіль — це місто, яке 
знаходиться між Землею і 
космосом на рівні літаків і воно 
заслуговує на шоу, заслуговує на 

достойну програму свята.
Дівчата будуть демонструвати 
не лише красу, а й соціальну 
позицію. Їм ставитимуть 
економічні питання, 
порушуватимуться теми 
допомоги людям із особливими 
потребами. При відборі ми 
звертали увагу не лише на 
те, як учасниці виглядають в 
купальниках — хоча такий 
конкурс теж буде — а і те, як вони 
відчувають себе в суспільстві, 
яку позицію займають. Мені 
здається, що в сучасному світі 
краса — це не лише зовнішність. 
Тому я б назвала його не 
конкуром красивих дівчат, а 
конкурсом красивих людей. 
Дівчата, які беруть участь у «Міс 
Бориспіль-2019», вже виграли, 
вони – особливі, а корона 
переможниці, гадаю, буде 
ситуаційною, як зірки складуться.  
Ви можете слідкувати за нашою 
сторінкою у Фейсбук, де дівчата 

викладатимуть відео про себе, 
фотосесії. Кожна поставила 
перед собою завдання, чого хоче 
досягти до конкурсу: схуднути, 
вивчити англійську тощо. На 
конкурсі подивимося, чи досягли 
мети. 
У шоу будуть технічні 
постановочні номери, де удвох 
легше і цікавіше працювати. Тому 
ми подумали і вирішили, що 
режисерів буде два, щоб це не 
була виключно чоловіча чи жіноча 
режисура. 

«ПЕРЕМОЖНИЦЯ 
З ХАРАКТЕРОМ»
Ігор МАТІЇВ, викладач секції 
акторської майстерності 
КНУКіМ, режисер-постановник 
Театру на Подолі:

— Шоу буде яскравим! Буде п’ять 
виходів і космічна тема дійства. 
У нас чудовий ведучий — Юрій 
Доник. Це молодий хлопець, 
думаю, він буде «запалювати», усім 
буде весело і цікаво. 
Із Ганною Самініною ми не 
розділяємо обов’язки, працюємо 

разом, також і в університеті курс 
разом ведемо, бо однодумці.
Для дівчат продумані серйозні 
інтелектуальні випробування, 
скоро почнуться репетиції. 
Учасниці отримали завдання — 
зняти відео про себе, поставити 
собі ціль, щоб досягти її до 14 
грудня. Ми хочемо подивитися, 
як людина працює, щоб досягти 
перемоги. Переможниця має бути 
з характером. Як казав Чехов, в 
людині має бути прекрасним усе».

«БУДЕ ЗІРКОВЕ 
ЖУРІ» 
Наталія ПОГРЕБНА, начальник 
управління культури, молоді та 
спорту Бориспільської міської ради: 
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 СЛОВО ОРГАНІЗАТОРА

• Свято буде у БК 
на вул.С.Оврашка,1
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КОСМІЧНА ТЕМА, БО НЕЗЕМНА КРАСА
«КОРОНУ ЗАЛИШУ СОБІ, 
ПЕРЕДАВАТИМУ 
ТИТУЛ І ДОСВІД»

Бориспілька Катерина 
РАХУБА, Міс Бориспіль-2017, 
закінчила міський ліцей 
«Дизайн-освіта».
 
Нинішня діяльність: 
Державна служба України з 
питань безпечності харчових 
продуктів та прав споживачів. 

— Катю, пригадуєш, як усе 
було у 2017-ому?
— Із конкурсу 2017 року 
пройшло два роки і 
запам’ятався він теплими 
спогадами, усе було круто, 
тому що то був класний 
період мого життя. Пригадую 
колосальні моменти радості 
та хвилювання, що вирували 
всередині мене, як і в кожної 
учасниці. Період до конкурсу, 
з одного боку, триває довго, 
репетиції, підготовка, а з 
іншого — пролітає, як одна 
хвилина. Відчуття були 
найпрекрасніші, відчувалася 
підтримка організаторів, 
хореографів. Учасницям 
допомагали освоїтися, а 
вони намагалися викластися 
на максимум, хоча в кожної 
були і навчання, і робота. 
Ми розуміли, що має вийти 
загальна красива картинка, 
гарне шоу для гостей, глядачів. 
І все вийшло!
— Можна назвати конкурс 
певним етапом у твоєму 
житті?
— Це був приємний життєвий 
період, який дарує приємні 
спогади. Не можу сказати, що у 
мені щось змінилося, чи я себе 
переламала, чи риси характеру 
якісь у мене з’явилися. Це 
досвід. Були моменти, коли 
люди відкривалися в допомозі, 
а були такі, які віддалялися 
— із такими після конкурсу я 
втратила зв’язок. Цей конкурс 
— перевірка друзів і себе, хоча 
зараз дещо сприймається по-
іншому.
— Яка твоя роль у 
цьогорічному конкурсі?
— У нас із дівчатами-
учасницями вже була зустріч 
на ТРС Бориспіль. У них була 
перша фотосесія, жеребкування 
– вони отримали номери, під 
якими будуть виходити на 
сцену, також записали інтерв’ю. 
Я була присутня і ділилася 
своїми враженнями від того 
періоду життя і хотіла дізнатися, 
які в них відчуття, переживання, 
як налаштовані. Деяким давала 
поради, бо бачила, кому це 
потрібно, інші самі запитували: 
розкажи, поділися досвідом; 
були й такі, яким нецікаво. Як 
і всі титуловані Міс Бориспіль, 
на цьому конкурсі я буду 
передавати свій титул, але 

корона — залишається. 
— Що чекало на Міс 
Бориспіль-2017 після 
перемоги?
— Було багато заходів. 
Наприклад, захід в міському 
Будинку культури перед 
Новим роком, де я була 
Снігуронькою і вручала діткам 
солодощі. Була ведучою низки 
концертів. Якийсь особливий 
проект мені реалізувати 
не вдалося, хоча спочатку 
була така ідея. Але почалося 
навчання, я зробила акцент 
на професії, далі практика в 
прокуратурі, потім — в суді, 
згодом мене запросили на 
роботу і я поринула у фахову 
діяльність. Зараз працюю в 
Державній службі України з 
питань безпечності харчових 
продуктів та прав споживачів.
Конкурс краси — це хороший 
досвід, який на певному етапі 
подальшого життя нагадує, 
що ти красива, розумна і це 
поєднується в тобі, а краса 
і розум врятують світ! Це 
підвищує самооцінку. Дівчата, 
потрібно брати участь у таких 
подіях, поки є можливість, час, 
бо далі вже інше життя.
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• ЗМАГАТИМУТЬСЯ 
НЕЗАМІЖНІ ВІКОМ 
ВІД 18 ДО 25 РОКІВ.

ОРГАНІЗАТОРИ 
ЗАПРОШУЮТЬ 
ПІДПИСАТИСЯ 
на сторінки 
missboryspil 
у Фейсбук та 
Інстаграм, щоб 
слідкувати за 
підготовкою. 
Поки інформації 
про конкурс 
дуже мало.

Об
ир

ат
им

ут
ь 

на
йк

ра
щ

у 
з 

се
ми

 п
ре

те
нд

ен
то

к



10 №41 (1001), 8 листопада 2019 р.
www.i-visti.com«ВІСТІ» Вікенд

 АНЕКДОТИ ЗНАЙ НАШИХ!
Студент завалив сесію. 
Телеграфує мамі: 
— Мамо, вигнали з інституту, 
підготуй тата. 
І одержує відповідь: 
— Тато готовий, підготуйся сам!

• • •
Дівчина прийшла до ворожки.
— Мене люблять двоє хлопців. 
Скажіть, кому з них пощастить?
Ворожка розклала карти, 
потім уважно подивилася на 
дівчину....Пощастить Ігорю – з 
тобою одружиться Дмитро.

• • •
Сидять в хаті невістка з 
свекром та свекрухою. 
Свекруха каже: 
— Все у нас до ладу. І живемо 
добре, і не лаємось, от тільки 
хата небілена. 
Невістка: 
— Які проблеми, мамо! Білила є? 
— Є, тільки щітки нема. 
Невістка підбігла до свекра 
і обстригла йому бороду, 
зробила щітку і побілила хату. 
Свекруха знову: 
— От і хата в нас побілена, а 
вікна непофарбовані. 
Невістка: 
— Які проблеми, мамо! Фарба є? 
— Та є, от тільки пензля нема. 
Невістка підбігла до батька, 
обрізала вуса, зробила пензель 
та покрасила вікна. Вечір. 
Вертається додому чоловік 
з роботи. Дивиться, на груші 
батько сидить. 
— Тату! А чого ви там сидите? 
— Там, синку, у хаті ті дві 
господині зібралися пироги 
пекти. Так я оце не знаю, чи є в 
них яйця, чи нема!

• • •
— Дівчина миється в ванній. 
Несподівано заходить 
водопровідник. 
Дівчина:
— Ой! – і мочалками 
прикрилась.
Водопровідник: Ти чого? 
Ніколи в житті водопровідника 
не бачила?

• • •
Професор показав абітурієнту 
хвіст якоїсь тварини і питає:
— Визначіть, яка це тварина.
Абітурієнт дивився, дивився, 
встав і пішов до дверей.
— Як ваше прізвище?! – 
кричить професор.
— По хвосту і визначайте, – 
сказав абітурієнт і, помахавши 
дупою, вийшов з аудиторії.

• • •
Зустрілися хлопець із дівчиною.
Він:
— Ти дуже красива дівчина, але 
мене цікавить не лише краса, 
але й інтелект дівчини! За 
статистикою 67 відсотків всіх 
дівчат – тупі!
Вона: Не переживай, я точно 
відношуся до 13, що залишилися.

• • •
Вчителька: 
— Діти, назвіть єдиного звіра, 
якого боїться лев. 
Петрик, не роздумуючи: 
— Левиця, Маріє Петрівно!

• • •
Жінка дзвонить чоловікові на 
мобільний: 
— Іване, де ти є? 
— На полюванні. 
— А хто це там дихає голосно? 
— Ведмідь. 
— А стогне чому? 
— Поранив я його. 
— А чому голос жіночий? — Ну, 
знаєш! Я взагалі-то мисливець, 
а не ветеринар!

• • •
Познайомилися чоловік з 
жінкою на курорті. У перший 
день чоловік погладив жінці 
руку. У другий день — ліктик. У 
третій, коли чоловік наважився 
зачепити жінку за плече, вона 
роздратовано сказала: 
— Ви що думаєте — я сюди на 
півроку приїхала?

 КРОСВОРД
За горизонталлю:
1. Те саме, що рудник. 5. ...-сюр-Варез (му-

ніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, 
департамент Ізер). 9. Сім'я. 11. Кілометр. 13. 
Конкурент пилососа. 14. Франкфурт-...-Майні. 
15. Ай, ого (поет.). 17. Предмет. 18. Представ-
ник кочових племен Центральної Азії, що в 4 
ст. вдерлися на територію Європи. 19. Округ 
(графство) у штаті Техас, США. 21. Чоловічий 
верхній одяг громадян у Стародавньому Римі. 
22. Група з п'яти виконавців. 25. Птах родини 
чаплевих. 26. Пташа орла. 28. Військово-полі-
тичне угрупування, основними членами якого 
були Великобританія, Франція і Росія, створе-
не в 1904—1907 роках. 31. Адреса в інтернеті. 
33. Український мистецтвознавець, який був 
членом Національної комісії у справах ЮНЕ-
СКО Міністерства закордонних справ України. 
35. Слово ворони. 36. Муніципалітет у Фран-
ції, у регіоні Пуату-Шарант, департамент При-
морська Шаранта. 38. Оборонна споруда для 
прикриття артилерійської зброї та її обслуги. 
39. Жак-... Кусто (французький дослідник Світо-
вого океану, фотограф, режисер, винахідник, 
автор великої кількості книг і фільмів, першо-
відкривач). 40. Деталь одягу. 42. «Чорна акула». 
43. Бій, битва. 45. У дореволюційній Росії — 
бродячий дрібний торговець, який продавав 
по селах галантерею, мануфактуру, книжки і 
т. ін. 46. Портове місто на південному заході 
Естонії, головний курорт країни на узбережжі 
Балтійського моря.

За вертикаллю:
1. Найвище досягнення. 2. Що? ...? Коли?. 

3. Котяче слово. 4. Корабельне гальмо. 5. Ви-
гук, заклик. 6. Несподіване почуття страху. 7. 
Персонаж давньогрецької міфології, нащадок 
Посейдона (за однією з версій син, за іншою — 
онук), один з Алоадів. 8. Тропічна трав'яниста 
рослина з великим кислувато-солодким на смак 
делікатесним плодом, що має вигляд величезної 
(20-40 см) соснової шишки. 10. Союз, об'єднання. 
12. Неосвітлений простір; темрява. 14. Одноріч-
на олійна рослина родини складноцвітих. 16. 
Почесний титул у Великобританії. 18. Острів у 
Балтійському морі і ландскап, історична область 
у південній Швеції. 20. Найменша кількість пев-
ної енергії. 21. Рух предмета по поверхні іншо-
го предмета, який щільно до нього прилягає. 
23. Сильна доля у стопі, ритмічний наголос у 
вірші, що не збігається із граматичним. 24. Від-
тінок. 27. Сорт морозива. 29. Третій імператор 
найбільшої в історії Стародавньої Індії держави 
Мауріїв, правитель Індії. 30. Українська співач-
ка, яка співала про червону руту. 32. ... Евальд 
(естонський композитор). 34. Кухар на кораблі. 
36. Обрядова каша з ячмінних або пшеничних 
зерен, уживана з солодкою підливою напередо-
дні Різдва чи Водохреща. 37. Постріл декількох 
знарядь. 40. Російська академія наук. 41. Один 
з волосків, що ростуть по краях вік. 43. Марка 
літаків. 44. Круча.

За горизонталлю:
1. Рудня. 5. Клона. 9. Еякулят. 11. Км. 13. Віник. 14. На. 15. Оле. 17. Річ. 18. Гун. 19. Раск. 21. 

Тога. 22. Квінтет. 25. Квак. 26. Орля. 28. Антанта. 31. Сайт. 33. Янко. 35. Кар. 36. Коз. 38. Дот. 39. Ів. 
40. Рукав. 42. Ка. 43. Баталія. 45. Офеня. 46. Пярну.

За вертикаллю:
1. Рекорд. 2. Де. 3. Няв. 4. Якір. 5. Клич. 6. Ляк. 7. От. 8. Ананас. 10. Уніон. 12. Мла. 14. Нуг. 16. 

Есквайр. 18. Готланд. 20. Квант. 21. Тертя. 23. Ікт. 24. Тон. 27. Ескімо. 29. Ашока. 30. Ротару. 32. 
Аав. 34. Кок. 36. Кутя. 37. Залп. 40. Ран. 41. Вія. 43. Бе. 44. Яр.

БОРИСПІЛЬЦІ У ТУРНІРІ З БОКСУ
Наталія ТОКАРЧУК

Підопічні Бориспільського міського центру спорту та здоров’я на-
селення взяли участь у відкритому турнірі з боксу за приз Діаспори 
чеченського народу в Україні. 

Турнір проходив у м. Київ із 1-3 листопада. Це був п’ятий турнір за учас-
тю 225 спортсменів. Із Борисполя в ньому взяли участь Нікіта Захарчук, 
Володимир Чернецький (1 місце в категорії 2006 р.н.), Сергій Артемен-
ко (1 місце в категорії 2009 р.н.), Андрій Паляниця (1 місце, 2005 р.н.), Ан-
дрій Фейдун (1 місце, 2004 р.н.), Роман Пригода, Владислав Самарський, 
Леонід Лаєвський. Їхні тренери — Михайло та Максим Шкорупи, Сергій 
Кіно. Бориспільці виступили результативно, отримавши грошові призи, 
кубки та медалі. 

Центр спорту висловлює подяку міському голові Анатолію Федорчу-
ку, ПП «Наш край» та особисто Володимиру та Ігорю Шалімовим, голові 
Народного руху України Борисполя Андрію Паляниці, які допомогли в 
організації та фінансуванні поїздки. 

ІГОР КОРЧМАРЮК — МАЙСТЕР 
СПОРТУ З АРМРЕСЛІНГУ

Наталія ТОКАРЧУК

5 листопада тренер із армре-
слінгу Бориспільського міського 
центру спорту Микола Хіценко та 
його підопічний Ігор Корчмарюк 
повернулися з пара-змагань. 

Це була перша поїздка Ігоря на 
Чемпіонат Світу, де він виступав 
у нозології «вади слуху». Тренер 
спортсмена каже, що раніше спортс-
мен виступав у категоріях «вади зо-
ру» та «ДЦП», і так кваліфікувався та 
пройшов відбір на Чемпіонат Євро-
пи, але через відсутність коштів на 
оплату участі (майже 25000 грн) зму-
шений був відмовитися від поїздки 
та перекваліфікувався для участі у 
Чемпіонаті світу за іншою нозологі-
єю (категорією). Допомогу для уча-
сті у змаганнях виділила міська вла-
да на прохання матері спортсмена. 

«Цей раз ми приїхали без медалей, 
але Ігор став п’ятим, і це високий ре-
зультат, бо в пара-армреслінгу перша 
четвірка – це майстри спорту міжна-
родного класу. Таким чином він, став-
ши п’ятим в нозології «вади слуху» та 
ваговій категорії до 60 кг, закрив нор-

матив майстра спорту», — коментує 
успіх спортсмена його наставник. 

Як розповідає Микола Хіценко, 
ДЦП — важкий діагноз для армре-
слінгу, адже старт у цьому виді спор-
ту миттєвий та потребує швидкої ре-
акції. Але його підопічний відпові-
дально та наполегливо ставиться до 
тренувань, займається під керівниц-
твом наставника тричі на тиждень і 
тому показує гідні результати. По-
при те, що його зір та слух погіршу-
ються з віком, спортивні показники 
залишаються непорушними. 

• Ігор 
КОРЧМАРЮК 
результативний 
спортсмен. 
Йому 42 роки, 
спортом 
займається 
понад 10 років. 
Також він 
талановитий 
художник, пише 
чудові акварелі 
та мініатюри, 
працює в 
художній 
майстерні 
«Пепса».

Наставник спортсмена Микола ХІЦЕНКО — 
неодноразовий чемпіон Європи та світу, багато-
разовий чемпіон України, срібний призер Чем-
піонату світу. 

Другий рік він працює в Бориспільському 
міському центрі спорту провідним фахівцем, до 
цього, з 1992 року, тренував спортсменів на гро-
мадських засадах. На сьогодні його група пер-
шого року навчання в ДЮСШ налічує 16, друго-
го року — 10 осіб. Микола Хіценко тренує також 
людей з особливими потребами. Розповідає, що 
з такими людьми працює з 2007 року, обійшов 
усіх, був у кожного дома, кожного запрошував 
займатися спортом, бо впевнений, що заняття – 
це порятунок та кращий засіб від депресії. Каже, 
не скрізь знайшов розуміння, часто противника-
ми занять виступають батьки.
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ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник) ТОВ «Бориспіль Промінвест»
Поштова і електронна адреса 08300, Київська об-

ласть, м. Бориспіль, вул. Головатого, 76
2. Місце розташування майданчиків «Будівництво 

багатоквартирних житлових будинків по вул. Голова-
того 71-А в м. Бориспіль Київської області».

3. Характеристика діяльності (об'єкта) Житловий 
будинок 9-поверховий з цокольним поверхом, з вбу-
дованими приміщеннями громадського призначення 
та технічними приміщеннями,

з горищем (№ за ГП 1,2,3); житловий будинок 14-
ти поверховий з технічним поверхом та підвалом (№ 
за ГП 4,5,6).

4. Соціально-економічна необхідність планованої 
діяльності будівництво багатоквартирних житлових 
будинків; створення нових робочих місць.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних площа земельної ділянки – 1,3022 га;
сировинних не потребує;
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) 

електроенергія – 1200 кВт;
теплопостачання 0,96 Гкал/год;
водних 2692477 м3 /рік, 307,15 м3/ добу;
трудових згідно зі штатним розписом.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й 

експлуатації) під’їзди з вул. Головатого.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльно-

сті за варіантами відсутні.

8. Необхідна інженерна підготовка і захист терито-
рії за варіантами виконання вертикального плануван-
ня території, відведення поверхневого стоку.

9. Можливі впливи планованої діяльності (при бу-
дівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат не впливає;
повітряне викиди забруднюючих речовин від тран-

спорту при обслуговуванні житлових будинків в межах 
діючих нормативів;

водне в межах діючих нормативів;
ґрунт в межах діючих нормативів;
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти озе-

ленення території згідно з відомістю озеленення;
навколишнє соціальне середовище (населення) за-

доволення потреб в житлі мешканців та створення но-
вих робочих місць для населення;

навколишнє техногенне середовище при будівни-
цтві під'їздів, розритті котлованів.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного 
використання, утилізації, знешкодження або безпеч-
ного захоронення вивезення твердих побутових відхо-
дів за угодою зі спеціалізованим підприємством.

11. Обсяг виконання ОВНС згідно з вимогами ДБН 
А.2.2-1-2003 «Проектування. Склад і зміст

матеріалів, оцінки впливів на навколишнє середо-
вище (ОВНС) при проектуванні і будівництві

підприємств, будинків і споруд»
12. Участь громадськості Ознайомлення громад-

ськості шляхом оприлюднення «заяви про наміри».
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UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Тачки проти"
6.05 М/с "Марин та його друзі. Підводні 

історії"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 2.00, 5.20 
Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 
Країно!

9.30, 3.30 Т/с "Домашні вогнища" (12+)
11.15, 12.10 Д/ц "Кухня По"
11.50, 14.15 Телепродаж
12.40, 17.10 Пліч-о-пліч
13.10, 21.45 Бюджетники
13.45 #ВУКРАЇНІ
14.30 Д/ц "Аромати Шотландії"
15.15, 16.20 Д/с "Секрети замків 

Великобританії"
16.10 Кліпи учасників Дитячого пісенного 

конкурсу "Євробачення-2019"
17.30 Перша шпальта
18.25, 2.35 Тема дня
19.25 Фільм-розслідування "Два трактори 

за межами Рівного, Україна"
20.00 Д/ц "Супер-Чуття"
21.25, 2.25, 5.45 UA:Спорт

22.15 Д/ц "Дикі тварини"
0.00 Телепродаж Тюсо
4.20 Спільно
4.50 Схеми. Корупція в деталях

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.40, 

5.20 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Міняю жінку"
13.10, 14.05 "Світ навиворіт: Камбоджа"
15.05 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10 Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
19.20 "Секретні матеріали 2019"
20.45 Комедія "Свати"
21.45 Т/с "Сидоренки-Сидоренки"
22.45 "Гроші 2019"
0.00 "Дубінізми"
0.20, 0.50 "Танці з зірками 2019"
3.50 Т/с "Центральна лікарня"

ІНТЕР
5.25, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
9.25, 18.00, 19.00, 1.55 "Стосується 

кожного"
11.20, 12.25 Х/ф "Приборкання 

норовливого"
14.00 Х/ф "Фанфан-тюльпан"
15.50 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особый случай. По ту 

линию фронта"
23.55 Т/с "СБУ. Спецоперація"
2.40 Т/с "Сусіди"
3.50 "Орел і Решка. Шопінг"
5.10 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20 Свекруха або невістка. Новий сезон
12.20, 4.45 Агенти справедливості (12+)
14.20, 15.30, 23.30 Історія одного 

злочину (16+)
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка 2" (12+)

19.50 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Повернення" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Зоряний шлях
3.10 Реальна містика

ICTV
4.35 Скарб нації
4.45 Еврика!
4.55 Служба розшуку дітей
5.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.45 Громадянська оборона
6.35 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05 Не дай себе обдурити
11.00 Секретний фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
13.25, 16.20, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
17.05 Х/ф "Таксі-3"
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда 2 Прем'єра
22.30 Свобода слова
23.55 Т/с "Схованки" (16+)
1.50 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
3.20 Зона ночі
5.00 Телемагазин
5.15 Абзац
7.05, 9.00 Kids Time
7.10 Х/ф "Помста пухнастих"
9.05 Х/ф "Білосніжка: страшна казка" 

(16+)
11.00 Х/ф "Тінь" (16+)
13.10 Х/ф "Хеллбой" (16+)
15.40 Х/ф "Хеллбой 2: золота армія" (16+)
18.00 Le Маршрутка
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за Ревізором
23.50 Таємний агент
1.00 Таємний агент. Пост-шоу
2.55 Служба розшуку дітей

СТБ
6.30 Т/с "Коли ми вдома"
9.35 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
12.25 МастерШеф (12+)
16.20, 18.00 Таємниці ДНК (16+)
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
19.00, 23.45 Хата на тата (12+)
20.55 Т/с "Як довго я тебе чекала" (12+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 "Помста природи"
9.20, 18.15 "Спецкор"
10.00, 18.50 "ДжеДАІ"
10.35, 19.25, 20.30 Т/с "Брати по крові"
14.25 Х/ф "Соломон Кейн"
16.10 Х/ф "Заручниця-3"
21.35, 23.10 Т/с "CSI: Місце злочину"
1.00 "Облом.UA."
5.30 М/ф "Зачарований запорожець"
5.40 М/ф "Вій"

НТН
5.00 "Top Shop"
5.15 Т/с "Запороги"
6.50, 17.00, 3.35 "Випадковий свідок"
7.25 Х/ф "Інтердівчинка" (16+)
10.25, 19.30 Т/с "Смерть у раю" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.05 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.10, 3.40 "Речовий доказ"
15.30, 16.50 "Легенди карного розшуку"
18.20 "Свідок. Агенти"
22.00, 23.45 Т/с "Міст" (18+)
0.55 Х/ф "Бунраку" (18+)
4.10 "Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 11 ЛИСТОПАДА

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Тачки проти"
6.05 М/с "Марин та його друзі. Підводні 

історії"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 2.00, 5.20 
Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 
Країно!

9.30 Т/с "Домашні вогнища" (12+)
11.15 Д/ц "Кухня По"
11.50, 14.15 Телепродаж
12.10 Д/ц" Тайська кухня"
12.35, 16.15 Кліпи учасників Дитячого 

пісенного конкурсу 
"Євробачення-2019"

12.45 Своя земля
13.10 Хто в домі хазяїн
13.45 Відкривай Україну з Суспільним
14.30 Д/ц "Аромати Шотландії"
15.15 Бюджетники
15.45, 19.30, 4.00 #ВУКРАЇНІ
16.25 Д/ф "Острови. Азорські острови: 

люди, фауна, спосіб життя"
17.30, 3.30 Схеми. Корупція в деталях
18.25, 2.35 Тема дня

19.55 Д/ц "Супер-Чуття"
21.25, 2.25, 5.45 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 Д/ц "Дикі тварини"
0.00 Телепродаж Тюсо
4.30 Перша шпальта
5.00 Пліч-о-пліч

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.45, 

5.20 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Міняю жінку"
13.10, 14.10 "Світ навиворіт: Камбоджа"
15.05 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10 Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
19.20 "Секретні матеріали 2019"
20.45 Комедія "Свати - 6"
21.45 Т/с "Сидоренки-Сидоренки"
22.45, 0.55 "Міняю жінку - 14"
2.40 Т/с "Центральна лікарня"

ІНТЕР
5.25, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
11.00, 12.25 Т/с "Прекрасна Рані" (16+)
13.25 "Роман з Ольгою"
14.30, 15.25 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особый случай. Роковая 

страсть"
18.00, 19.00, 1.50 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особый случай. По ту 

линию фронта"
23.55 Т/с "СБУ. Спецоперація"
2.35 Т/с "Сусіди"
3.45 "Орел і Решка. Шопінг"
5.10 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20 Свекруха або невістка. Новий сезон
12.20, 4.45 Агенти справедливості (12+)
14.20, 15.30, 0.00, 2.15 Історія одного 

злочину (16+)

18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка 2" (12+)
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Повернення" 3, 4 с. (12+)
23.20 Контролер
1.45 Телемагазин
2.30 Зоряний шлях
3.10 Реальна містика

ICTV
4.20 Скарб нації
4.25 Еврика!
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 20.20 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Більше ніж правда 2
11.05 Антизомбі. Дайджест
11.35, 13.20 Х/ф "Бездоганна репутація" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.20, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
17.00 Х/ф "Таксі-4"
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.35 Т/с "Фантом" (16+)
1.35 Т/с "Схованки" (16+)
3.10 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.50 Зона ночі
4.50 Абзац
5.45 Телемагазин
6.00, 7.15 Kids Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
8.10 Т/с "Цілком таємно" (16+)
13.00, 17.00, 19.00, 23.00 Хто проти 

блондинок (12+)
15.00, 22.00 Т/с "Будиночок на щастя"
16.00, 21.00 Варьяти (12+)
1.00 Т/с "Ми такі" (12+)

СТБ
6.50 Т/с "Коли ми вдома"
8.50 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.45 МастерШеф (12+)
15.10 Хата на тата (12+)
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
19.00 Таємниці ДНК (16+)
20.55 Т/с "Як довго я тебе чекала" (12+)
23.45 Один за всіх (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 Т/с "Безсмертний"
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.50 "ДжеДАІ"
10.55, 17.15 "Загублений світ"
13.40 Х/ф "Машина"
15.15 Х/ф "Президент Лінкольн: 

Мисливець на вампірів"
19.25, 20.30 Т/с "Брати по крові"
21.35, 23.10 Т/с "CSI: Місце злочину"
1.00 "Облом.UA."
4.50 М/ф "Енеїда"

НТН
5.00 "Top Shop"
6.00 Т/с "Запороги"
7.50, 17.00, 3.15 "Випадковий свідок"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Місто прийняло"
10.35, 19.30 Т/с "Смерть у раю" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 "Свідок"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.10 "Речовий доказ"
15.30, 16.50 "Легенди карного розшуку"
18.20 "Будьте здоровi"
22.00, 23.45 Т/с "Міст" (18+)
0.55 "Склад злочину"
1.45 "Таємниці кримінального світу"

ВІВТОРОК, 12 ЛИСТОПАДА

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Тачки проти"
6.05 М/с "Марин та його друзі. Підводні 

історії"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 2.00, 5.20 
Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 
Країно!

9.30 Т/с "Домашні вогнища" (12+)
11.15 Д/ц "Кухня По"
11.50, 14.15 Телепродаж
12.10 Д/ц" Тайська кухня"
12.35, 16.15 Кліпи учасників Дитячого 

пісенного конкурсу 
"Євробачення-2019"

12.45 Своя земля
13.10, 3.30 #ВУКРАЇНІ
13.45, 5.00 Пліч-о-пліч
14.30 Д/ц "Аромати Шотландії"
15.15 Хто в домі хазяїн
15.45 Відкривай Україну з Суспільним
16.25 Д/ф "Острови. Азорські острови: 

відкривачі, кити, вулкани"
17.30 Наші гроші
18.25, 2.35 Тема дня

19.30 Перший на селі
19.55 Д/ц "Супер-Чуття"
21.25, 2.25, 5.45 UA:Спорт
21.45 Розважальна програма з Майклом 

Щуром (16+)
22.15 Д/ц "Дикі тварини"
0.00 Телепродаж Тюсо
4.00 Розсекречена історія

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.45, 

5.20 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Міняю жінку"
13.10, 14.10 "Світ навиворіт: Камбоджа"
15.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10 Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
19.20 "Секретні матеріали 2019"
20.45 Комедія "Свати - 6"
21.45 Т/с "Сидоренки-Сидоренки"
22.45, 23.55, 0.55 "Світ навиворіт 10: 

Бразилія"
1.10 Т/с "Центральна лікарня"

ІНТЕР
5.25, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
11.00, 12.25 Т/с "Прекрасна Рані" (16+)
13.25 "Роман з Ольгою"
14.30, 15.25 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особый случай. Роковая 

страсть"
18.00, 19.00, 1.55 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особый случай. По ту 

линию фронта"
23.55 Т/с "СБУ. Спецоперація"
2.40 Т/с "Сусіди"
3.50 "Орел і Решка. Шопінг"
5.10 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20 Свекруха або невістка. Новий сезон
12.20, 4.45 Агенти справедливості (12+)
14.20, 15.30, 0.00, 2.15 Історія одного 

злочину (16+)

18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка 2" (12+)
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Повернення" 5, 6 с. (12+)
23.20 Гучна справа
1.45 Телемагазин
2.30 Зоряний шлях
3.10 Реальна містика

ICTV
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашинґтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 10.05 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.25, 13.20 Х/ф "Маска Зорро"
12.45, 15.45 Факти. День
13.45, 16.20, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
16.30 Х/ф "Поїздка в Америку"
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт Прем'єра
22.40 Т/с "Фантом" (16+)
0.40 Т/с "Схованки" (16+)
2.25 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Зона ночі
4.00 Абзац
5.45 Телемагазин
6.00, 7.15 Kids Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
8.10 Т/с "Цілком таємно" (16+)
13.00 Суперінтуїція (12+)
15.00, 22.00 Т/с "Будиночок на щастя"
16.00, 21.00 Improv Live Show (12+)
17.00, 19.00 Діти проти зірок
23.40 Т/с "Сирена" (16+)
1.10 Т/с "Ми такі" (12+)

СТБ
6.35 Т/с "Коли ми вдома"
8.35 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.30 МастерШеф (12+)
15.35 Хата на тата (12+)
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
19.00 Битва екстрасенсів (16+)
20.55 Т/с "Як довго я тебе чекала" (12+)
23.45 Зважені та щасливі (12+)
2.00 "Зважся!" 12 +

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 Т/с "Ласко"
9.40, 18.15 "Спецкор"
10.20, 18.50 "ДжеДАІ"
11.00, 17.15 "Загублений світ"
13.50 Х/ф "Тактична сила"
15.40 Х/ф "Атака на королеву"
19.25, 20.30 Т/с "Брати по крові"
21.35, 23.10 Т/с "CSI: Місце злочину"
1.00 "Облом.UA."
4.15 14 тур ЧУ з футболу "Зоря"-"Колос"

НТН
5.00 "Top Shop"
6.00 Т/с "Запороги"
7.50, 17.00, 3.15 "Випадковий свідок"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Їм було дев'ятнадцять..."
10.35, 19.30 Т/с "Смерть у раю" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 "Свідок"
12.50 "Будьте здоровi"
14.10 "Речовий доказ"
15.30, 16.50 "Легенди карного розшуку"
18.20 "Вартість життя"
22.00, 23.45 Т/с "Міст" (18+)
0.55 "Склад злочину"
1.45 "Таємниці кримінального світу"
4.05 "Правда життя"

СЕРЕДА, 13 ЛИСТОПАДА

 СУМУЄМО

1. ТОВ «Ранголі» секретар керівника, з/п 
5000,00 грн.

2. ТОВ «Ландтехтрейд», тракторист, з/п 
10000,00 грн.

3. ПрАТ «ПентоПак», прибиральник службових 
приміщень, з/п 8200,00 грн.

4. ПрАТ «ПентоПак», комірник, з/п 9158,00 грн.
5. ПрАТ «ПентоПак» інженер-електронік, з/п 

12616,00 грн.
6. ПрАТ «ПентоПак», друкар флексографічного 

друку,  з/п 10190,00 грн.
7. ТОВ «Фармей Трейдінг», провізор, з/п 

10000,00 грн.
8. Територіальне управління служби судової охо-

рони у м. Києві та Київської області, контролер на 
контрольно-пропускний пункт, з/п 13500,00 грн.

9. ТОВ «Ранголі», завідуючий господарством 
(робота для особи з інвалідністю), з/п 4500,00 грн.

10. ТОВ «Транс-Аерохендлінг», водій автотран-
спортних засобів, з/п 8000,00 грн.

11. Військова частина А2215, юрисконсульт, з/п 
від 7000,00 грн.

12. ТОВ «Експансія», вантажник, з/п 9000,00 
грн.

13. ТОВ «Експансія», обвалювач м’яса, з/п 
11500,00 грн.

14. ТОВ «Експансія», пекар, з/п 10300,00 грн.

15. Іванківська ЗОШ, кухар, з/п 5370,00 грн.

16. Іванківська ЗОШ, сестра медична, з/п 
5370,00 грн.

17. ЦТТ «Евріка», керівник гуртка, з/п 4173,00 
грн.

18. ЦТТ «Евріка», сторож, з/п 5000,00 грн.

19. Дошкільний навчальний заклад №3, поміч-
ник вихователя, з/п 4479,00 грн.

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ 
Інформація про вакантні посади станом на 05.11.2019 року

Тел.: (04595) 6-06-66



15№41 (1001), 8 листопада 2019 р.
www.i-visti.com «ВІСТІ»ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 11 — 17 ЛИСТОПАДА

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Тачки проти"
6.05 М/с "Марин та його друзі. Підводні 

історії"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 2.00, 5.20 
Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 
Країно!

9.30 Т/с "Домашні вогнища" (12+)
11.15 Д/ц "Кухня По"
11.50, 14.15 Телепродаж
12.10 Д/ц" Тайська кухня"
12.35, 16.15 Кліпи учасників Дитячого 

пісенного конкурсу 
"Євробачення-2019"

12.45 Своя земля
13.10 UA:Фольк. Спогади
14.30 Д/ц "Аромати Шотландії"
15.15 Енеїда
16.25 Д/ф "Острови. Мальдівські 

острови: дивовижні підводні 
світи"

17.30 #ВУКРАЇНІ
18.25 Суспільно-політичне ток-шоу 

"Зворотний відлік"

21.25, 2.25, 5.45 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в деталях
22.15 Д/ц "Дикі тварини"
0.00 Телепродаж Тюсо
2.35 Розсекречена історія
3.35 Разом
3.55 Перша шпальта
4.25 Спільно
4.55 52 вікенди

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.55, 

5.20 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Міняю жінку"
13.10 "Світ навиворіт: Камбоджа"
14.10 "Світ навиворіт - 2: Індія"
15.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10 Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
19.20 "Секретні матеріали 2019"
20.40 Комедія "Свати - 6"
21.40 Т/с "Сидоренки-Сидоренки"
22.30 "Право на владу 2019"
1.05 Х/ф "Екіпаж"

ІНТЕР
5.25, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
11.00, 12.25 Т/с "Прекрасна Рані" (16+)
13.25 "Роман з Ольгою"
14.35, 15.25 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай. Роковая 

страсть"
18.00, 19.00, 2.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особый случай. По ту 

линию фронта"
23.50 Т/с "СБУ. Спецоперація"
2.45 Т/с "Сусіди"
4.00 "Орел і Решка. Шопінг"
5.10 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20 Свекруха або невістка. Новий сезон
12.20, 5.30 Агенти справедливості (12+)
14.20, 15.30, 0.00, 2.15 Історія одного 

злочину (16+)

18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка 2" (12+)
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Повернення" (12+)
23.20 по слідах зеленого тарифу. 

Частина друга
1.45 Телемагазин
2.30 Зоряний шлях
3.10 Реальна містика

ICTV
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
11.15, 13.20 Х/ф "Божевільня"
12.45, 15.45 Факти. День
13.40, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
16.25 Х/ф "Постріл у безодню" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі. Дайджест
22.40 Т/с "Фантом" (16+)
0.45 Т/с "Схованки" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Служба розшуку дітей
3.05 Зона ночі
4.40 Абзац
5.35 Телемагазин
5.45, 7.05 Kids Time
5.50 М/с "Том і Джеррі"
7.10 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
8.10 Т/с "Цілком таємно" (16+)
10.00 Ревізор
13.00 Страсті за Ревізором
14.50, 22.00 Т/с "Будиночок на щастя"
16.00, 21.00 Шалена зірка (12+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
23.50 Т/с "Сирена" (16+)
1.20 Т/с "Ми такі" (12+)

СТБ
6.15 Т/с "Коли ми вдома"
7.15 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
10.15 МастерШеф (12+)
15.25 Хата на тата (12+)
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
19.00 Зважені та щасливі (12+)
20.55 Т/с "Як довго я тебе чекала" (12+)
23.45 Я соромлюсь свого тіла (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 Т/с "Ласко"
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.50 "ДжеДАІ"
10.55, 17.15 "Загублений світ"
13.55 Х/ф "Таємниця майа"
15.50 Х/ф "Рейс 7500"
19.25, 20.30 Т/с "Брати по крові"
21.35, 23.10 Т/с "CSI: Місце злочину"
1.00 "Облом.UA."
4.15 14 тур ЧУ з футболу "Десна"-

"Дніпро-1"

НТН
5.00 "Top Shop"
6.00 Т/с "Запороги"
7.50, 17.00, 3.10 "Випадковий свідок"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Добрі наміри"
10.40, 19.30 Т/с "Смерть у раю" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 "Свідок"
12.50 "Вартість життя"
14.05, 3.40 "Речовий доказ"
15.25, 16.50 "Легенди карного розшуку"
18.20, 4.10 "Правда життя"
22.00, 23.45 Т/с "Міст" (18+)
0.45 "Склад злочину"
1.40 "Таємниці кримінального світу"

ЧЕТВЕР, 14 ЛИСТОПАДА

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Тачки проти"
6.05 М/с "Марин та його друзі. Підводні 

історії"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 0.35, 5.05 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 

Країно!
9.30 Т/с "Домашні вогнища" (12+)
11.15 Д/ц "Кухня По"
11.50, 14.15 Телепродаж
12.10 Д/ц" Тайська кухня"
12.35, 15.15 Кліпи учасників Дитячого 

пісенного конкурсу 
"Євробачення-2019"

12.45 Своя земля
13.10 Д/ц "Морська кухня"
14.30 Д/ц "Аромати Шотландії"
15.20, 0.55 Суспільно-політичне ток-шоу 

"Зворотний відлік"
17.55 VoxCheck
18.25, 4.05 Тема дня
19.30 Схеми. Корупція в деталях
19.55 Д/ц "Дикі тварини"
21.25, 5.30 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта

22.30 Як дивитися кіно
23.00 Х/ф "Рівень чорного" (16+)
3.10 Розсекречена історія

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 4.20 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Одруження наосліп"
13.20, 14.20 "Світ навиворіт - 2: Індія"
15.20 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10 Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
19.20 "Секретні матеріали 2019"
20.25, 22.25 "Ліга сміху 2019"
0.25 Жахи "Астрал"
2.15 "Розсміши коміка"
5.15 "Світське життя 2019"

ІНТЕР
5.25, 22.00 "Слідство вели... з Леонідом 

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

10.00 "Корисна програма"
11.00, 12.25 Т/с "Прекрасна Рані" (16+)
13.25 "Роман з Ольгою"
14.30, 15.25, 23.50 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особый случай. Роковая 

страсть"
18.00, 1.40 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
3.10 "Орел і Решка. Шопінг"
4.35 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.00 Х/ф "Помічниця"
13.25 Т/с "Квочка" 1, 2 с.
15.30 Т/с "Квочка"
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка 2" (12+)
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "Міраж" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Міраж" (12+)
4.10 Реальна містика
5.50 Зоряний шлях

ICTV
4.10 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.30, 2.05 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.05, 14.20, 0.00 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Т/с "Юрчишини" (16+)
16.20, 22.50 Т/с "Вижити за будь-яку ціну" 

(12+)
18.45 Факти. Вечір
20.10 Дизель шоу Прем'єра (12+)
2.35 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
3.05 Служба розшуку дітей
3.10 Зона ночі
4.20 Абзац
5.10 Телемагазин
5.20, 6.15 Kids Time
5.25 М/с "Том і Джеррі"

6.20 Х/ф "Крихітка із беверлі хіллз 2"
8.00 Х/ф "Крихітка із беверлі хіллз 3"
9.50 Т/с "Будиночок на щастя"
14.10, 21.40, 0.00 Екси (16+)
16.20, 19.00 Топ-модель по-українському 

(16+)
2.10 Т/с "Ми такі" (12+)

СТБ
6.30 Т/с "Коли ми вдома"
8.30 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.25, 19.00, 22.50 МастерШеф (12+)
15.25 Хата на тата (12+)
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
23.10 Х-фактор

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 Т/с "Ласко"
9.40, 18.15 "Спецкор"
10.20, 18.50 "ДжеДАІ"
11.00, 17.15 "Загублений світ"
13.00 Х/ф "Капітан Грім"
15.10 Х/ф "Заручниця-3"
19.25 Х/ф "Посилка"
21.20 Х/ф "Снайпер"

23.05 Х/ф "Мега-акула проти Меха-акули"
0.50 Х/ф "Вампаріах"
2.10 "Облом.UA."
4.20 "Цілком таємно-2017"

НТН

5.00, 4.50 "Top Shop"
6.00 Т/с "Запороги"
7.50, 17.00, 3.00 "Випадковий свідок"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Кохана жінка механіка 

гаврилова"
10.40, 19.30 Т/с "Смерть у раю" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 "Свідок"
12.50, 3.55 "Правда життя"
14.10, 3.25 "Речовий доказ"
15.30, 16.50 "Легенди карного розшуку"
18.20 "Таємниці світу"
22.00, 23.45 Т/с "Міст" (18+)
0.50 "Склад злочину"
1.35 "Таємниці кримінального світу"

П'ЯТНИЦЯ, 15 ЛИСТОПАДА

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 8006666
(093) 8006666

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із розширенням виробництва

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

змінний режим роботи, офіційне працевлаштування, гідний рівень 
заробітної плати, премії, службова розвозка, можливе навчання за даною спеціальністю.

друкар флексографічного друку
машиніст екструдера
комірник
інженер-електронік охоронець
прибиральник виробничих приміщень

друкар флексографічного друку
машиніст екструдера
комірник
інженер-електронік охоронець
прибиральник виробничих приміщень

ГАРАНТІЇ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
своєчасна виплата заробітної плати, оплата відпусток та лікарняних, виплата премії за результати 

роботи, заохочувальні виплати до святкових дат, ювілеїв, з нагоди народження дітей та ін.

Додаткова інформація і запис на співбесіду за тел.: 
+38(04595) 6-40-22; (095) 180-05-02    м. Бориспіль, вул. Броварська, 5
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

КОМПЛЕКТУЮЧІ КОМПЛЕКТУЮЧІ длядля СХОДІВ СХОДІВ

ВАГОНКА   ПЛІНТУС

СУХА СУХА СТОЛЯРНА ДОШКАСТОЛЯРНА ДОШКА
09097 99 44 594    7 99 44 594    063 99 44 667063 99 44 667

СКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИСКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИ

СКЛАД У БОРИСПОЛІСКЛАД У БОРИСПОЛІ   ДОСТАВКА   ДОСТАВКА

ДОШКА для ПІДЛОГИ

ПИЛОМАТЕРІАЛИ
дошка  рейка  брус
сирі  сушені  стругані

БЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУСБЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУС

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

ШЕФ-КУХАРЯ
КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
ПОКОЇВКУ В ГОТЕЛЬ
ЕЛЕКТРИКА/
ЕНЕРГЕТИКА
ВОДІЯ кат. «В» «C» «D»

Тел.: 050-352-15-92, 
Наталія

Іногороднім надаємо гуртожиток

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» оголошує черговий набір абітурієнтів на навчання. Запрошує 
випускників 11-х класів на навчання  без сертифікату ЗНО через Україно-Польський 

проект за середнім балом атестата про повну загальну середню освіту; також молодших 
спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів для отримання  ОКР бакалавр, магістр,  різних 

галузей знань за відповідними та невідповідними напрямами: 
 • фінанси, банківська справа та страхування; 
 • економіка; 
 • облік та оподаткування;
 • право;
 • антикорупційна діяльність; 
 • господарське та трудове право;
 • менеджмент;
 • медичний та фармацевтичний менеджмент; 
 • маркетинг; 
 • психологія;
 • державна служба  

та  інші спеціалізації.

ФОРМА НАВЧАННЯ – ЗАОЧНА, ДИСТАНЦІЙНА. 
ЗНИЖКА  ЗА НАВЧАННЯ 20% у День відкритих дверей 16.11.2019 р.

Навчання платне,  від 600 грн/міс.
АДРЕСА: м. Березань, вул. Дородніцина, 8а, район ЗОШ №4.

КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН: (04576) 6-42-64.
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UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Тачки проти"
6.05 М/с "Марин та його друзі. Підводні 

історії"
6.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброго ранку, 

Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.15, 2.00, 5.10 

Новини
9.30, 21.25 "Дивись українською"
10.00 Енеїда
11.05 Відкривай Україну з Суспільним
11.35, 14.40 Телепродаж
11.55 М/с "Дуда і Дада"
12.50 Х/ф "Поруч з Ісусом: Марія 

Магдалина"
15.00, 2.25 "Будинок "СЛОВО"
16.50 "Малевич.Український квадрат"
17.45 "Весна 68"
18.25 #ВУКРАЇНІ
19.00 Х/ф "Гніздо Горлиці" (16+)
21.55 "Боротьба за виживання"
22.25 Т/с "Окуповані" (16+)
0.00 Телепродаж Тюсо
4.00 Розсекречена історія
5.30 Спільно

КАНАЛ "1+1"
6.20 М/ф
6.45 "Гроші 2019"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00, 10.35 "Їмо за 100 2019"
11.15 "Світ навиворіт 10: Бразилія"
12.10 Т/с "Сидоренко-Сидоренко"
16.35 "Вечірній квартал 2019"
18.30 Прем`єра "Розсміши коміка 2019"
19.30, 4.50 ТСН
20.15 "Українські сенсації 2019"
21.30 Прем`єра "Жіночий квартал 2019"
23.25, 0.25 "Світське життя 2019"
1.25 "Ліга сміху 2019"
4.05 "Розсміши коміка 2019"

ІНТЕР
5.30 Х/ф "Кухарка"
6.50 "Слово Предстоятеля"
7.00 Д/п "Наш Блаженнійший"
8.00 "Шість соток"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Ласкаво просимо, або 

Стороннім вхід заборонений"

12.30 Х/ф "Осінній марафон"
14.15 Х/ф "Будьте моїм чоловіком"
16.00 Т/с "Плата за порятунок" (12+)
20.00, 2.10 "Подробиці"
20.30 "Круче всех. Новий сезон"
22.25 Х/ф "Про нього" (16+)
0.05 Х/ф "Любов на асфальті" (16+)
2.40 "Орел і решка. Морський сезон"
3.25 "Орел і Решка. Дива світу"
4.15 "Орел і Решка. Івлєєва vs. Бєдняков"

КАНАЛ "УКРАЇНА"

7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 5.00 Зоряний шлях
8.40 Т/с "На твоєму боці" 17, 18 с. (16+)
15.20 Т/с "На твоєму боці" (16+)
16.45 Х/ф "Помічниця"
20.00 Головна тема
21.00 Велике шоу Олі Полякової
23.00 Х/ф "Востаннє прощаюся "(12+)
1.10, 2.15 Х/ф "Мама виходить заміж"
1.45 Телемагазин
3.20 Реальна містика

ICTV
5.05 Скарб нації
5.15 Еврика!
5.25 Факти
5.50 Особливості національної роботи
7.30 Я зняв!
9.20 Т/с "Юрчишини" (16+)
10.20 Т/с "Вижити за будь-яку ціну" (12+)
12.45 Факти. День
13.00 Дизель шоу (12+)
16.30 Х/ф "Поїздка в Америку"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Таксі" (16+)
20.55 Х/ф "Таксі-2" (16+)
22.35 Х/ф "Таксі-5" (16+)
0.30 Х/ф "Драйвер на ніч" (18+)
2.05 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
3.15 Служба розшуку дітей
3.20, 1.50 Зона ночі
4.35, 5.45 Kids Time
4.40 М/с "Лунтик"
4.50 М/с "Том і Джеррі шоу"
5.50 Таємний агент
7.10 Таємний агент. Пост-шоу
9.00 Lе Маршрутка

10.00 Діти проти зірок
12.00 Хто проти блондинок? (12+)
14.00 Хто зверху? (12+)
16.00 М/ф "Три богатирі на далеких 

берегах" (16+)
17.10 М/ф "Іван царевич і Сірий вовк" 

(16+)
19.00 Х/ф "Сьомий син" (12+)
21.00 Х/ф "Пірати Карибського моря 5: 

Помста Салазара" (12+)
23.40 Х/ф "Пагорби мають очі" (18+)

СТБ
5.50 Хата на тата (12+)
7.20 Прокинься з Ектором!
8.20 Зважені та щасливі (12+)
10.20 "Зважся!" (12+)
11.20 Т/с "Місто закоханих"
19.00 Х-фактор
22.00 МастерШеф (12+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 "ДжеДАІ. Дайджест 2018"
9.00 "Загублений світ"
14.45 Х/ф "Машина"

16.30 Х/ф "Солдати фортуни"
18.30 Х/ф "Атака на королеву"
20.10 Х/ф "Заручниця-3"
22.15 Х/ф "Рейс 7500"
23.55 Х/ф "Водій автобуса"
1.15 "Облом.UA."
4.20 "Цілком таємно-2017"

НТН

5.15 Х/ф "Дорога в пекло"
8.25 Х/ф "Повернення "Святого Луки"
10.10 Х/ф "Чорний принц"
12.00 Т/с "Закон і порядок" (16+)
15.35, 2.35 "Випадковий свідок"
18.00 "Переломні 80-ті"
19.00, 2.05 "Свідок"
19.30 Х/ф "Небезпечно для життя!"
21.20 Х/ф "Лорд Дракон"
23.10 Х/ф "Кінець гри" (16+)
1.00 "Реальні злочинці"
2.55 "Речовий доказ"
3.55 "Легенди бандитського Києва"
4.45 "Top Shop"

СУБОТА, 16 ЛИСТОПАДА

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Тачки проти"
6.05 М/с "Марин та його друзі. Підводні 

історії"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго ранку, 

Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.20, 2.00, 3.50, 

5.10 Новини
9.30, 2.25 Енеїда
10.35 Д/ц "Кухня По"
11.35, 14.40 Телепродаж
11.55 М/с "Дуда і Дада"
13.00 Х/ф "Солоний принц"
15.00 Д/ц" Тайська кухня"
15.25, 21.55 Бюджетники
16.30 UA:Фольк
17.00 Перший на селі
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.00 Пліч-о-пліч
18.25 Тема дня
18.30 Фільм-розслідування "Два трактори 

за межами Рівного, Україна"
19.05 Д/ц "Світ дикої природи"
20.05 Д/с "Левиний рик" (12+)
21.25 Розважальна програма з Майклом 

Щуром (16+)

22.25 Т/с "Окуповані" (16+)
0.00 Телепродаж Тюсо
3.20 Своя земля
4.15 Сильна доля
5.30 Спільно

КАНАЛ "1+1"
6.45 "Українські сенсації 2019"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45, 10.55, 1.40 "Світ навиворіт 10: 

Бразилія"
15.05 Комедія "Свати - 6"
19.30 "ТСН-тиждень"
21.00 "Танці з зірками 2019"
23.50 "Ліга сміху 2019"
4.50 ТСН

ІНТЕР
5.10 "Телемагазин"
6.05 Х/ф "Бережись автомобіля"
8.00 "уДачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і Решка. Дива світу"

11.00 "Орел і Решка. Івлєєва vs. 
Бєдняков"

12.10 Х/ф "Благородний венеціанець"
14.10 Х/ф "Туз" (16+)
16.00 Х/ф "Оксамитові ручки"
18.00 Х/ф "Шалено закоханий"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Агата Крісті. Кривий 

будиночок" (12+)
22.55 Х/ф "Півзахисник" (12+)
0.45 "Вещдок"
3.15 "Орел і решка. Морський сезон"
4.00 "Орел і Решка. Шопінг"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.40 Сьогодні
7.40 Т/с "Втрачені спогади"
11.30 Т/с "Міраж" (12+)
15.50 Футбол. Відбір до Євро 2020 р. 

Сербія - Україна
18.00 Т/с "Німа" 1 с. (16+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Німа" (16+)
23.50 Т/с "Любов з випробувальним 

терміном" 1, 2 с.
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Любов з випробувальним 

терміном"

3.50 Х/ф "Вічна казка"
5.30 Реальна містика

ICTV
4.25 Скарб нації
4.35 Еврика!
4.40 Факти
5.05 Секретний фронт
7.25 Громадянська оборона
8.20 Антизомбі. Дайджест
9.20, 13.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.45 Факти. День
13.10 Х/ф "Я - робот" (16+)
15.15 Х/ф "Люди у чорному" (16+)
17.05 Х/ф "Люди у чорному-2" (16+)
18.45 Факти тижня
20.35 Х/ф "Люди у чорному-3" (16+)
22.40 Х/ф "Швидше кулі" (16+)
0.35 Х/ф "Нещасний випадок" (18+)
2.25 Т/с "Фантом" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Зона ночі
4.30 Стендап Шоу
5.20 Телемагазин
5.30, 7.05 Kids Time
5.35 Х/ф "Крихітка із беверлі хіллз 2"
7.10 Х/ф "Крихітка із беверлі хіллз 3"

9.00 М/ф "Іван Царевич і Сірий вовк 2" 
(16+)

10.20 Х/ф "Дракон піта"
12.20 Х/ф "Гаррі поттер та філософський 

камінь"
15.20 Х/ф "Гаррі поттер і таємна кімната"
18.50 Х/ф "Людина-мураха" (16+)
21.00 Х/ф "Доктор стрендж" (12+)
23.10 Х/ф "Омен" (16+)
1.30 Х/ф "Нічка жахів" (18+)

СТБ
7.00, 13.20 Хата на тата (12+)
9.00 Прокинься з Ектором!
9.55 МастерШеф (12+)
18.00 Битва екстрасенсів (16+)
19.55 Один за всіх (16+)
21.00 Я соромлюсь свого тіла (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
7.55 "ДжеДАІ. Дайджест 2018"
8.55 "ДжеДАІ 2019"
10.20 Т/с "Опер за викликом"
13.05 Х/ф "Втрачений скарб"

14.50 Х/ф "Кришталеві черепи"
16.40 Х/ф "Планета мавп"
18.55 Х/ф "Повстання планети мавп"
20.55 Х/ф "Збиток"
23.00 "ПРОФУТБОЛ"
0.20 "Облом.UA."

НТН.

5.15 "Легенди карного розшуку"
5.45 Х/ф "Вірність"
7.15 "Страх у твоєму домі"
10.50 Х/ф "Дачна поїздка сержанта 

цибулі"
12.20 Х/ф "Єдина дорога"
14.10 Х/ф "Полум'я"
16.55 Х/ф "Переможці та грішники" (16+)
19.00 Х/ф "Акція"
20.45 Х/ф "Білоруський вокзал"
22.45 Х/ф "Мотель" (18+)
0.50 Х/ф "Лінія" (16+)
2.35 "Речовий доказ"

НЕДІЛЯ, 17 ЛИСТОПАДА

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

Бориспіль
Фольксваген транспортер Т-4, 1,9, 2001 р., 

ціна договірна. Тел.: 0 95 6298952.
ВАЗ-2107, 1990 р., 30000 грн, торг; фара на 

«Шевролет», багажник на авто, крило праве 
на «Шкоду», переднє; кінопроектор. Тел.: 0 50 
8369327, 0 98 4555582.

ВАЗ-21099, 2006 р., інжектор, гарний стан, 
колір сірий металік, не гнила, двигун хороший, 
тоноване скло, фаркоп, є деякі дефекти по ко-
робці, 65000 грн, торг. Тел.: 0 98 0898984, 0 93 
8622046.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
РЕС р-н, 5/5, 33/19,6, житловий стан, м/п 

вікна, кладова, ламінат, балкон не заскле-
ний, 500000 грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

Щасливе с., Лютнева, 29 вул., 4/5, 22,4 
кв.м, 8 км від с.м. «Бориспільська», марш-
рутка №807 від с.м. «Харківська». Тел.: 0 67 
7356009, 0 66 3507891.

3-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
Сергія Камінського вул., 7/9 ц., не новобудо-

ва, 67,3 кв.м, 11,6/10,3/17,7, ванна і туалет ок-
ремо, є балкон та лоджія, 780000 грн. Тел.: 0 
96 3842328.

Проліски с., 4/5,п., 65/38/9, с/в окремо, ін-
дивідуальне опалення, 800000 грн. Тел.: 0 67 
4040137.

БУДИНКИ

Баришівка
Власівка с., 70 кв.м, 1 кімната велика, кухня, 

коридор, передпокій, с/в у будинку, вікна де-
рев’яні з решітками, інтернет, супутникове ТВ, 
сигналізація, сарай, гараж, погріб, більярдна, 
літня кухня, 25 соток, 750000 грн, торг. Тел.: 0 
67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
Бориспіль

Іванків с., дерев’яний, 60 кв.м+12 кв.м, веран-
да із цегли, газ, колодязь, сарай, погріб, с/в та 
душ цегляні, фруктові дерева, 25 соток, 375000 
грн, торг; 14 соток з виходом на поле, під забу-
дову, 125000 грн. Тел.: 0 97 8797832.

Любарці с., 78 кв.м., 3 кімати, кухня, сарай 34 
кв.м., город 25 соток, газ, вода, сад. Тел.: 0 96 
1875243.

Старе с., дача, в лісі, літня кухня, гараж, бесід-
ка, сарай, недобудована сауна, 50 соток разом 
з будинком, поруч зупинка. Тел.: 0 95 5946760, 
Віра.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
1/4 будинку, с. Глибоке, 37,6 кв.м, 2 кімна-

ти+коридор, м/п вікна, стеля підбита пласти-
ком, світло в будинку, газ, вода у дворі, 2 сотки, 
286000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

ГАРАЖІ

Бориспіль
Гараж, кооп. «Схід», з капітальним підвалом, 

145700 грн., торг. Тел.: 0 68 1179106, Ігор.
Гаражі металеві, теплиці, альтанки роз-

бірні. Доставка по області, гарантія 3 роки. 
Тел.: 0 97 4473232, 0 50 9982224. www.
metgar.in.ua

Капітальний, цегляний гараж, 24 кв.м, підвал 
24 кв.м, кооп. «Стріла», за магазином «ЕКО», 
ціна договірна. Тел.: 0 98 2931610.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 

68 3278353.

Оголошення та реклама

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

Глибоке с., центр, 18 соток, держ.акт, під 
забудову, комунікації поруч, ціна договірна. 
Терміново. Тел.: 0 66 1764885.

Лозівка с., 10 соток, під забудову. Тел.: 0 
73 0607071.
Полтава

Гребінка м., Гребінківський р-н, Перемоги 
вул., під будівництво, 10 соток, 140 км від 
м. Київ, 15 хв. від залізничного вокзалу, 
по вулиці є світло, газ, 70000 грн. Тел.: 0 66 
3507891, 0 67 7356009.

Куплю
Бориспіль

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

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, до 20 км. від Ки-
їва. Тел.: 0 67 4040137.

Земельну ділянку у власника від 5 до 10 соток 
в м. Бориспіль Тел.: 0 67 4040137.

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. Щасливе, 
с. Олександрівка. Тел.: 0 67 4040137.

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

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

Здам
Бориспіль

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

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.
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У кафе «МАРІАННА» ПОТРІБНІУ кафе «МАРІАННА» ПОТРІБНІ
Телефон 

для співбесіди:  
098-67-444-12 

Олександр
063-63-29-249 

Ірина

Телефон 
для співбесіди:  
098-67-444-12 

Олександр
063-63-29-249 

Ірина

ОФІЦІАНТИ

Найму

Бориспіль

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

В кондитерський цех потрібні вантажни-
ки, механік, старша зміни, пекаря, конди-
тери, г/р позмінний, з/п за домовленістю, 
є розвозка, надаємо житло (гуртожиток). 
Тел.: 0 67 5089723.

В салон краси «Апраксин» потрібні перукарі 
та майстри манікюру. Бережемо тих, хто хоче 
освоїти нову професію, проводимо навчання. 
Тел.: 0 68 6848964.

Вантажники — з/п від 9000 грн, підвіз від 
Дарницького залізничного вокзалу. Район 
с. Проліски, територія Бориспільського ав-
тозавода. Тел.: 0 95 2609820, Олександр.

На виробництво хлібобулочних виробів по-
трібні пакувальник хліба — 10000 грн; фор-
мувальник тіста — 15000 грн; прибиральники 
— 8000 грн. Г/р денні/нічні зміни по 11 годин, 
оплата 2 рази/міс., розвозка, харчування, про-
живання. Київ, Дарницький р-н, вул. Здолбу-
нівська, 7-Д. Тел.: 0 93 3247438, (044) 5743729.

На мийку потрібні мийники автомобілів, 
навчаємо. Графік роботи та з/п при співбе-
сіді. Тел.: 0 68 6875604.

На роботу в розплідник потрібні різноробочі 
та водій. Робота постійна та сезонна. Допомога 
з житлом, розвозка та дорога сплачується. З/п 
від 6000 до 10000 грн. Офіційно. Паспорт, код. 
Тел.: 0 97 9446264, 0 50 6970533.

Потрібен водій на «Сітроен», з/п дого-
вірна. Тел.: 0 95 9059779, 0 67 1130295, 0 73 
1260990.

Потрібен продавець на дитячу групу то-
варів, з/п договірна. Тел.: 0 67 1130295, 0 95 
9059779.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ ДЛЯ МАЙСТРА МА-ПРОПОНУЮ РОБОТУ ДЛЯ МАЙСТРА МА-
НІКЮРУ-ПЕДИКЮРУ, СТИЛІСТА-ПЕРУ-НІКЮРУ-ПЕДИКЮРУ, СТИЛІСТА-ПЕРУ-
КАРЯ, МАЙСТРА З НАРОЩУВАННЯ ВІЙ В КАРЯ, МАЙСТРА З НАРОЩУВАННЯ ВІЙ В 
ЦЕНТРІ КРАСИ «ВЕРОНІКА». З/П+ПРЕМІЯ, ЦЕНТРІ КРАСИ «ВЕРОНІКА». З/П+ПРЕМІЯ, 
ПОСТІЙНИЙ ПОТІК КЛІЄНТІВ, ОФІЦІЙНЕ ПОСТІЙНИЙ ПОТІК КЛІЄНТІВ, ОФІЦІЙНЕ 
ОФОРМЛЕННЯ ЗА РАХУНОК САЛОНУ, МА-ОФОРМЛЕННЯ ЗА РАХУНОК САЛОНУ, МА-
ТЕРІАЛ ДЛЯ РОБОТИ НАДАЄМО, ЗРУЧНЕ ТЕРІАЛ ДЛЯ РОБОТИ НАДАЄМО, ЗРУЧНЕ 
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ САЛОНУ. ТЕЛ.: 0 67 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ САЛОНУ. ТЕЛ.: 0 67 
2344440. ПП МЕДІАН ПРОПОНУЄ ВАКАН-2344440. ПП МЕДІАН ПРОПОНУЄ ВАКАН-
СІЮ ПРИБИРАЛЬНИЦІ НА НЕПОВНИЙ РО-СІЮ ПРИБИРАЛЬНИЦІ НА НЕПОВНИЙ РО-
БОЧИЙ ДЕНЬ. ЗВЕРТАТИСЯ ЗА АДРЕСОЮ: БОЧИЙ ДЕНЬ. ЗВЕРТАТИСЯ ЗА АДРЕСОЮ: 
ВУЛ. ГОЛОВАТОГО, 89. ТЕЛ.: 0 67 4559230.ВУЛ. ГОЛОВАТОГО, 89. ТЕЛ.: 0 67 4559230.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

ТОРГОВІ МІСЦЯ
Тел.: 0�95�712�54�65м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

2 кімнати для пари або двох жінок, всі зруч-
ності, 4500 грн без комунальних послуг. Тел.: 
(04595) 52067, 0 66 7701019.

Київ

Здам кімнату безкоштовно в м. Київ, чоло-
віку з будівельними навиками для допомоги 
по ремонту, будівництву, догляду за ділянкою 
+ оплата електроенергії по лічильнику. Тел.: 0 
68 3257466.

Тел.: 0 67 5036672, 0 67 5044406

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ
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ПП Медіан пропонує вакансію прибираль-
ниці на неповний робочий день. Звертатися 
за адресою: вул. Головатого, 89. Тел.: 0 67 
4559230.

Прораб будівельної дільниці, будівельники 
(з/п від 15000 грн), водії кат. «С»,«D»,«Е» (з/п 
від 17000 грн) в компанію ПрАТ «БКБМ». 
Безкоштовне житло та харчування. Тел.: 0 
67 4344979, Альона.

РОБОТА в м.Бориспіль. Майстер ЕМС, 
вантажники, складальники-пакувальни-
ки, комплектувальники, засипальники 
сировини, з/п висока, стабільна. Тел.: 0 67 
5221290.

Київ

Водії-далекобійники на тягач Renault. Ві-

дрядження за кордон. Д/р на іноземних 

а/м від 2-х років. Наявність закордонного 

паспорта, мед. довідки. З/п до 30000 грн. 

МР: м. Київ, вул. Березнева, 10. Тел.: 0 44 

5374337, 0 67 5475326, 0 67 4435652.

МЕДСЕСТРА. КИЇВ, Позняки. Заробітна пла-
та від 7500 грн. Іногороднім — койко-місце. 
Тел.: 0 67 8841771.

ПРОДАМПРОДАМ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДО-БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДО-

ШКА СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, ШКА СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, 

ДУБ, ДОШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) ДУБ, ДОШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) 

5392119, 0 67 4435873, 0 67 7324045, 0 67 5392119, 0 67 4435873, 0 67 7324045, 0 67 

3278510.3278510.

Газоблок Аерок D300, 375х200х600, кіль-
кість 38х2,25=85,5 куб.м, купували на заводі 
у м. Березань, б/в, самовивіз, м. Бориспіль. 
Тел.: 0 67 8148548, 0 67 9772211.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль

Дитяче ліжко-гойдалка з шухлядою, дитяча 
коляска (трость). Тел.: 0 66 3836880.

ТВАРИНИ

Бориспіль

Поросята малі 6-7 неділь, породи Лан-
драс, Петрен, Альба. Ціна договірна Тел.: 0 
50 1590197, 0 98 7652593.

Поросята, порода «дюрок», с. Сошників. 
Тел.: 0 67 9088678.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль

Картопля кормова, 2 грн/1 кг, цибуля дріб-
на на зелену. Тел.: 0 50 9695941.

Некондиційна морква, с. Сошників, ціна 3 
грн/кг. Тел.: 0 67 9088678.

РІЗНЕ

Бориспіль

Баян «Полісся»; гладильна машина «Ка-
линка», електрична; швейна машина «Чай-
ка-132м», електрична; пральна машина «Вят-
ка»; в’язальна машина. Тел.: 0 95 5946760, Віра.

Телевізор «LG», діагональ 50, гарний стан, 
1300 грн, торг. Тел.: 0 97 3286785.

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо вам потрібно пофарбувати нату-
ральну шкіру, то будь ласка: куртка чорна 
— 200 грн, коричнева — 250 грн, бордова 
— 300 грн; пальто (плащ) чорне — 250 грн, 
коричневе — 300 грн, бордове — 400 грн. 
Тел.: 0 67 4179396.

ЩЕБІНЬ ГРАНІТНИЙ
Фракції 5-20, 20-40, 40-70
ДОРОЖНЯ (щебенева) 
СУМІШ
ВІДСІВ   ВАПНО
ПІСОК РІЧКОВИЙ
ЦЕМЕНТ   
БЕТОН

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

Тел.: (04595) 7-11-36, (44) 229-35-52,
0-67-214-20-33, 0-99-344-81-34

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

До ваших послуг автоваги, залізнична колія
В наявності рампа для вивантаження/завантаження
Здійснюємо доставку
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Комплексний ремонт квартир, офісів, будин-
ків: фундамент, кладка під ключ, гіпсокартон, 
кахель, виготовлення парканів, зварювальні 
роботи, покрівельні роботи, вирізування дерев. 
Тел.: 0 99 2235183, 0 67 6888761, Олександр.

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Втрачений військовий квиток виданий на ім’я 
Юдіна Дмитра Геннадійовича 2000 р., вважати 
недійсним.

ЗНАЙОМСТВАЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

Чоловік, 43 роки, зріст 173 см, вага 72 кг, 
знак зодіаку Терези, познайомиться з жін-
кою до 35 років без ш/з, яка хоче створити 
сім’ю. Тел.: 0 68 6875624.

РОБОТА В ПОЛЬЩІ, м.Глівци. Офіційна та 
гідна праця, безкоштовні вакансії, надаємо 
житло. Ліц.№981 від 10.07.2018 вид.МСПУ. 
Тел.:0 93 0165413(вайбер), 0 67 1744429.

Супермаркету у м. Бориспіль потрібні 
вантажник, з/п від 11050 грн; продавці-кон-
сультанти, г/р 4/4, з/п 10500 грн; охоронець, 
г/р 3/3, з/п 11050 грн. Тел.: 0 50 4137236.
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ОВЕН. Довіряй, але перевіряй – од-
не з головних завдань тижня. Змо-
жете досягти максимального успіху 
лише при критичному ставленні до 
себе й до навколишніх.

ТЕЛЕЦЬ. Не зациклюйтеся на мину-
лих досягненнях, зберіться з духом, 
з силами та рішуче долайте новий 
рубіж. За витрачені зусилля будете 
винагороджені сповна.

БЛИЗНЮКИ. Вдасться наблизити-
ся до заповітної мети. Не варто не-
дооцінювати силу своєї привабли-
вості – з її допомогою ви здатні до-
битися свого.

РАК. Постарайтеся не витрачати си-
ли даремно. Доведеться працювати 
в команді, хоча це буде суперечи-
ти вашим планам. Дозвольте розуму 
взяти гору над емоціями.

ЛЕВ. Взаємини з колегами на робо-
ті залежатимуть від вашої поведінки, 
активності й здатності виявити іні-
ціативу. Будьте обачні, уникайте за-
йвих конфліктів.

ДІВА. Не сприймайте все, що відбу-
вається занадто серйозно. Гумор до-
поможе налагодити міцні стосунки. 
На роботі ймовірне підвищення, мо-
ральне заохочення або премія.

ТЕРЕЗИ. Нагромадилося багато 
справ, які краще виконати, не від-
кладаючи на потім. Конкуренти або 
колеги можуть підвести. Зберігайте 
спокій і позитивний настрій.

СКОРПІОН. Будете в гарному на-
строї практично весь тиждень. Твор-
чі ідеї принесуть радість і навіть 
прибуток. Не забувайте й про осо-
бисте життя та своїх близьких.

СТРІЛЕЦЬ. На вас очікує досить ак-
тивний і напружений період. Зате 
при бажанні, скориставшись обста-
винами, буде шанс багато чого до-
сягти і навіть відпочити.

КОЗЕРІГ. Сприятливий час роботи 
й кар'єри, тільки не розкривайте чу-
жі таємниці. Постарайтеся не про-
пустити цікаву ділову пропозицію. У 
вихідні будьте обережні.

ВОДОЛІЙ. Вам просто необхід-
но заздалегідь прораховувати свої 
слова та дії. Пошук золотої середи-
ни повинен стати головним вашим 
девізом на найближчі тижні.

РИБИ. Відчуєте приплив сил та 
оптимізму, однак переоцінювати 
свої можливості теж небажано. По-
старайтеся обіцяти тільки те, що 
зможете виконати.
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