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БОРИСПІЛЬ 
ШУКАЄ ВКРАДЕНЕ

 � У Борисполі досі не 
розкрита резонансна 
справа про розкрадання 
985 тисяч бюджетних 
гривень у КП «Виробниче 
управління комунального 
господарства» (директор 
Володимир Найчук).

Тетяна ХОДЧЕНКО

Про деталі пошуку зловмис-
ників, роботу спеціально ство-
реної комісії, що займається 
службовим розслідуванням та 
зміни в КП дізналися «Вісті». 

«У Бориспільському відділку по-
ліції Головного управління Націо-
нальної поліції в Київській області 7 
жовтня зареєстровано заяву від ке-
рівника КП «Виробниче управління 
комунального господарства» Воло-
димира Антоновича Найчука щодо 
неправомірних дій іншої особи. ЇЇ 
прізвище я не можу назвати. За да-

ним фактом слідчими відділку по-
ліції відкрито кримінальне прова-
дження за ознаками кримінально-
го правопорушення, передбаче-
ного частиною 1 статті 185 «Таємне 
викрадення чужого майна». Наразі 
проводяться слідчі дії», — коментує 
ситуацію інспектор Бориспільсько-
го ВНП Олена Кравчун. 

Із її слів стало відомо, що че-
рез витік інформації, побоюван-
ня щодо можливого тиску з боку 
зацікавлених осіб та з метою не-
розголошення даних більше жод-
ної інформації для ЗМІ слідчі не  
озвучують. 

Як відомо, керівника КП «ВУКГ» 
Володимира Найчука до завершен-
ня слідчих дій відсторонено від ви-
конання обов’язків. «Вісті» намага-
лися зв’язатись з ним, проте на те-

лефонні дзвінки Володимир Анто-
нович не відповідає. Де зараз він 
перебуває, також невідомо.

Заступник та тимчасово в.о. керів-
ника КП Володимир Аврамчук пові-
домив, що з 1 грудня Найчук має по-
вернутися на своє робоче місце. 

«Підприємство працює без змін. 
Особа, на яку написана заява, 
зловживала службовим станови-
щем та привласнювала кошти, во-
на признала свою провину і вже 
звільнена з підприємства», — про-
коментував Аврамчук. Прізвище 
підозрюваного уже екс-працівни-
ка підприємства він не назвав, ли-
ше уточнив, що особа займала по-
саду агента-касира в магазині ри-
туальних послуг, що на території 
Бориспільської лікарні в патоло-
гоанатомічному корпусі. 

НАГАДАЄМО, 30 жовтня розслідувати справу зниклих грошей по-
чала спеціально створена робоча група за участю представників ви-
конавчого комітету Бориспільської міської ради та депутатів, очоли-
ла її заступник міського голови Людмила Ковальова. 

Керівник повідомила «Вістям», що комісія продовжує свою робо-
ту, на це виділено один місяць. «Робити висновки ще рано, комісія 
працює», — коротко зазначила Ковальова. 

• Бориспільський міський голова Анатолій Федорчук обурений ганебним фактом і 30 жовтня зробив 
офіційну заяву для «Вістей». Директор КП «ВУКГ» Володимир Найчук (на фото крайній ліворуч) на місяць 
відсторонений від посади.

• Якою буде доля частково звільненого приміщення адміністрації, 
наразі невідомо.

«СХУДНЕННЯ» РДА

Тетяна ХОДЧЕНКО

Уряд повідомив про скорочен-
ня штату райдержадміністрацій 
в Україні. Які кадрові ротації та 
ущільнення чекають Бориспіль-
ську РДА?

Кабінет міністрів України заявив 
про початок оптимізації районних 
державних адміністрацій. Для цьо-
го штат усіх РДА скоротять на 18 
тис. 449 працівників. Про це напи-
сав міністр Кабміну Дмитро Дубілет 
на сторінці у Facebook.

За його словами, зараз в рай-
держадміністраціях виконують 111 
функцій за 11 напрямками. Деякі з 
них дублюються з ОТГ, об’єднують-
ся, є застарілими або неефективни-
ми, частина може бути перенесена 
на вищі рівні.

Аби не кидати держслужбов-
ців напризволяще, Кабмін пе-
редбачив кілька кроків:
 • співробітників попередять 

про звільнення за два місяці, 
а також виплатять їм усі 
компенсаційні витрати, зокрема 
за невикористані щорічні 
відпустки;

 •  Служба зайнятості допоможе 
кожному держслужбовцю 
знайти роботу — бажано, до 
моменту звільнення;

 •  кожного співробітника 
супроводжуватиме 
кар’єрний радник, який 
складе індивідуальний план 
працевлаштування;

 •  співробітникам запропонують 
пройти профілювання для 
пошуку роботи, профнавчання, 
підготовки до започаткування 
власного бізнесу із залученням 
бізнесу, ОТГ, профільних 
асоціацій тощо;

 • до процесу залучать 
профспілки, які працюватимуть 
з кожним держслужбовцем 
індивідуально через 
мережу своїх регіональних 
представництв;

 • запустять курси з ІТ-грамотності, 
які дозволять держслужбовцям 
безкоштовно отримати 
цифрові навички і стати більш 
конкурентними на ринку праці.

СКОРОЧЕННЯ 
ВІДБУДУТЬСЯ З 
1 СІЧНЯ 2020 Р.

ЗМІНИ�В�АПАРАТІ�
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ��
РДА
Після запланованого 
скорочення граничну 
кількість працівників 
Бориспільської РДА 
заплановано зменшити 
вдвічі. 

Це підтвердив «Вістям» 
в.о. голови РДА Руслан 
Садовський. За його словами, 
до райдержадміністрації 
вже надійшла постанова 
Кабінету Міністрів та 
розпорядження, відповідно 
до яких відбудеться штатне 
скорочення держслужбовців. 
«Даною постановою 
та розпорядженням 
доводиться подальше 
фінансування адміністрації 
та гранична чисельність 
держслужбовців. Поки нам 
повідомили, що кількість 
працівників у апараті має 
зменшитися вдвічі із 30 
до 15. Загальна кількість 
працівників адміністрації 
скоротиться із 119 на 83 
особи», — стверджує голова 
Садовський. 

Структурними 
підрозділами 
Бориспільської РДА нині є: 
управління економічного 
розвитку, управління 
фінансів, управління 
гуманітарного розвитку, 
управління соціального 
захисту населення, 
управління капітального 
будівництва та архітектури, 
відділ (центр) надання 
адміністративних послуг, 
служба у справах дітей, 
сектор з питань державної 
реєстрації та архівний сектор. 
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ТЕСТ: НІЧНИЙ��
РЕЙС�ДЛЯ�БОРИСПОЛЯ

 � Бориспільськими 
вулицями в нічний час 
курсуватиме автобус. 
Рішення було прийнято 
членами виконавчого 
комітету міської ради 11 
листопада. Пасажирів 
перевозитиме ФОП 
Кисельов.

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

ЗАДЛЯ ЗРУЧНОСТІ. Засідан-
ням виконавчого комітету Бори-
спільської міської ради 11 листо-
пада прийнято рішення про вве-
дення додаткового автобусного 
маршруту вулицями Борисполя: 
«Про призначення фізичної осо-
би-підприємця Кисельова Олек-
сандра Анатолійовича для пере-
везення пасажирів у нічний час». 

За словами Тетяни Слобідської, 
спеціаліста відділу з питань над-
звичайних ситуацій та цивільно-
го захисту населення виконавчо-
го комітету Бориспільської міської 

ради, додатковий маршрут дозво-
лить містянам комфортно пересу-
ватися Борисполем. 

«У соцмережах громадяни скар-
жилися на незручності через від-
сутність громадського транспорту 
у вечірній час. Тому пропонується 
варіант нічного автобусу в тесто-
вому режимі», — пояснила Тетяна 
Слобідська. Також вона додала, що 
при попиті на вечірній рейс буде 
розглянуто окреме питання збіль-
шення кількості автобусів, які кур-
суватимуть містом у нічний час.

ПЕРЕВІЗНИК СКАЗАВ «ТАК». 
Про деталі роботи рейсу «Вісті» діз-
налися у перевізника Олександра 
Кисельова. За його словами, ініціа-
тором нововведення він не був, але 
пішов назустріч містянам та пред-
ставникам виконавчого комітету. 

«Для вивчення пасажиропотоку 
містом курсуватиме один невели-
кий автобус на 18 пасажиромісць. 
Вартість квитка буде незмінною — 
6 грн, хоча згідно із законом ціна 
проїзду у нічний час має зростати 
вдвічі. Ми не маємо на меті заро-
бити на цьому маршруті, сподіва-
ємося, що кількості пасажирів ви-
стачатиме на зарплату водієві», — 
пояснив підприємець-перевізник. 

Схема�руху�нічного�
маршруту�автобуса
Перший нічний автобус 
виїздитиме о 21.20 із 
мікрорайону УМБ-17, 
рухатиметься на вул. 
Привокзальна, далі на вул. 
Головатого з виїздом на 
вул. Київський Шлях. 
Із центральної вулиці 
автобус повертатиме на вул. 
Глибоцьку та рухатиметься 
у напрямку ЗОШ № 3, де 
розвертатиметься та їхатиме 
на вул. Бежівку до кінця 
вулиці. 
Там автобус переїде по вул. 
Левадній та вул. Олексянка 
на вул. Коцюбинського 
(ближче до Кільцевої 
дороги), звідти знов виїде 
на вул. Бежівка, далі на вул. 
Київський Шлях. 
Попередньо вирішено, що за 
годину автобус повернеться 
до УМБ-17. 
Мікрорайон Розвилка рейс 
не охоплюватиме, бо туди 
до пізнього вечора їздять 
автобуси маршруту Київ-
Бориспіль.

Олександр�КИСЕЛЬОВ:�

« Автобус курсуватиме до 24.00, за вечір він робитиме 
три рейси. До кінця поточного року змін у роботі даного 

автобусу не передбачається, якщо пасажиропотік буде 
чисельним, то транспортний засіб замінимо на більший»

Нічний�рейс�
планують�
запровадити�з��
18�листопада.�
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ББЛІЛ:�ЕЛЕКТРОННА 
РЕЦЕПЦІЯ НЕ ПРАЦЮЄ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Піс ля гучного відкриття 
оновленої реєстратури в КНП 
«Бориспільська багатопро-
фільна лікарня інтенсивного 
лікування» пацієнти очікува-
ли на сучасний підхід до обслу-
говування. Але не так сталося, 
як гадалося.

Разом із комфортним ремон-
том рецепції було обіцяно елек-
тронну чергу на запис до лікаря. 
Натомість на великому моніторі в 

залі реєстратури – чорний екран, 
а апарат для видачі електронних 
квитків не працює.

Із 17 жовтня реєстратура полі-
клінічного відділення лікарні по-
чала роботу у відремонтованому 
приміщенні за 1,5 млн грн. Ок-
рім сучасного ремонту та нових 
меблів передбачалося, що запис 
на прийом буде здійснюватися 
шляхом електронної черги через 
інтернет. Відтоді минув місяць, а 
запис пацієнтів реєстратором ве-
деться від руки у товстому зоши-
ті в клітинку. 

«СИСТЕМА�ЗАПРАЦЮЄ»
Директор КНП «ББЛІЛ»  
Олександр ЩУР пояснює, 
що електрон на система 
проходить тестування, 
терміни його завершення 
залежать від спеціалістів. 
«Загальна електронна система 
України не може налагодити 
зв'язок із нашою міжнародною 
інформаційною системою (МІС), 
тож спеціалісти розробляють зв'язок 
між ними», — пояснив Щур. 
Також він уточнює, що бориспільський медзаклад підключено до 
найкращої медичної інформаційної системи Doktor Eleks EHealth 
(Доктор Елекс). «Завдяки цій системі забезпечується співпраця 
всього медперсоналу та підвищується якість обслуговування 
пацієнтів: лікар зможе швидко знаходити потрібну інформацію 
про хворого, а завдяки структурному збереженню даних 
медичної картки — економити час на огляд у системі «розумного 
документообігу», — розповідає директор лікарні. 
Який ще час пацієнти чекатимуть візиту до лікаря за старою 
системою живої черги, не зрозуміло, бо дата запуску обладнання 
поки не відома. 

«Вісті» поцікавилися причинами простою встановленого 
обладнання у керівництва медзакладу.

Інна КРИНИЧНА

До засідання шістдесят шостої сесії Бо-
риспільської міської ради у залі з’явилася 
обнова — презентабельна трибуна-кафе-
дра зі скла та неіржавіючої сталі з гербом. 

Міський голова Анатолій Федорчук пові-
домив, що трибуну подарував депутат від ПП 
«Наш край» Валерій Мартишко. 

Сам благодійник у відповідь на запитання 
про причину подарунку лише пожартував, що 
за старою багато чого можна було заховати. 

Ціну презенту Валерій Мартишко теж не 
озвучив, мовляв, це ж подарунок. 

Натомість на сайті prom.ua така трибуна 
коштує 15 тис. грн, а за акційною ціною —  
13.5 тис. грн.

ПОДАРУВАЛИ ТРИБУНУ

• Прозора окраса сесійної зали — натяк на прозорість 
дій влади.

Ірина КОСТЕНКО

Традиційно на початку сесійно-
го засідання Бориспільської місь-
кої ради розглядається питання 
змін до бюджету. На шістдесят 
шостій сесії 12 листопада додат-
ково ділити було нічого, тому ли-
ше «перетасовували». 

Заступник міського голови Люд-
мила Ковальова прокоментува-
ла «Вістям» основні моменти бю-
джетного питання. Вона наголо-
сила, що відбувався перерозпо-
діл коштів, які можуть залишитися 
невикористаними до кінця поточ-
ного року, або ті, які частково не 
використаються. «Розподілили фі-

нанси, зекономлені за рахунок про-
ведення тендерних закупівель. Су-
ма невелика — майже 3 млн грн 
на нагальні потреби», — уточнила  
Ковальова.

Також було передбачено фінан-
сування на встановлення пам’ятни-
ка П. Чубинському. Бориспіль пла-
нує відкрити монумент 27 січня 2020 

року, до Дня народження земляка. 
Йшло ся про 199 тис. грн на гра-
нітний постамент та виготовлення 
рушника, де викарбують Гімн Украї-
ни (вартість 195 тис. грн).

Орієнтовно 50 тис. грн передба-
чено на перенесення існуючого по-
груддя до музею та підготовку для 
нього бетонної основи. 

ВИТРАТИ НА ПАМ’ЯТНИК ЧУБИНСЬКОМУ РЕКОРД ВІД ДЕПУТАТІВ. 
12 листопада на сесії Бори-
спільської міської ради врази-
ла злагодженою роботою, від-
сутністю порушень регламенту 
та конфліктів. А головне – засі-
дання розпочалося із невели-
кою затримкою о 10.20 і завер-
шилося без відволікань на пе-
рерви о 13.00. Настільки опе-
ративної роботи обранці самі 
від себе не чекали. 

• Крок до покращення інфраструктури.

• До європейських стандартів Бориспільській лікарні ще далеко.
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Децентралізація

• Бюджет Гірської сільської ради завдяки ДП МА «Бориспіль» — один із найбільших у 
Бориспільському районі.

• 11 років простояла бетонна коробка багатоповерхівки.

ГІРСЬКУ ОТГ ХОЧУТЬ «ЗЛИТИ»

 � 11 листопада на електронну пошту окремих сільських 
рад Бориспільського району надійшли листи із закликом 
звернутися до голови Київської ОДА Олексія Чернишова, 
аби область не допустила формування Гірської об’єднаної 
громади. Хто автор повідомлень та чим це може завадити 
на шляху до ОТГ, розбиралися «Вісті».

«…призведе до розбалансування та унеможливить подальший процес 
децентралізації в районі, забираючи можливість створення фінансово 
спроможних громад». 

«Громада __________ сільської ради звертається до вас з проханням не 
допустити хаотичного процесу децентралізації у Бориспільському районі, 
шляхом створення Гірської ОТГ, оскільки дії призведуть до розбалансування 
та унеможливлять подальший процес децентралізації в районі, забираю-
чи можливість створення фінансово спроможної громади».

Голова села Гора  
Роман ДМИТРІВ повідомив 
«Вістям», що процес створення 
Гірської ОТГ триває, вся 
громада очікує на висновки 
від Київської ОДА. «Я не можу 
розповсюджувати чутки, хоча 
знаю про таку інформацію. 
Жоден сільський голова зі мною 
не обговорював дану тему, тому 
коментувати ситуацію не можу», 
— сказав Дмитрів. 

Олександр КУЛЬЧИЦЬКИЙ, 
голова ГО «Громада Гори» 
та депутат Гірської сільради, 
із однодумцями боровся за 
створення даної територіальної 
громади. Тож він стверджує, 
що листи надійшли до 
Великоолександрівської, 
Вишеньківської, Гнідинської 
та інших сільських рад, що не 
входять до потенційної  
Гірської ОТГ. 
«Листи надійшли з електронної 
пошти Бориспільської райради. 
Ми здогадуємося, хто є їхніми авторами, але поки потримаємо паузу. 
Шкода, що нас не сприймають як громаду, яка має право і вміє ним 
користуватися. Ніхто не врахував, що в Горі живуть самодостатні люди. 
Раніше ми були донором для району, а тепер стали ласим шматком 
для можливих Вороньківської чи Бориспільської ОТГ», — стверджує 
Кульчицький. 
За його словами, голови вищеназваних сільрад запевняли, що 
підписувати подібні листи не будуть. «Хоча ці листи не мають юридичної 
сили, але незрозуміло, чому автор не врахував створення Золочівської 
чи Пристоличної громади, а ініціює блокування об’єднання Гірської?» — 
зауважив голова ГО.

КЕРІВНИЦТВО�РАЙОНУ�НЕ�В�КУРСІ
Із запитанням про листи з 
нібито кабінетів Бориспільської 
райради «Вісті» звернулися 
до голови районної ради 
Владислава БАЙЧАСА. 
Керівник запевнив, що вперше 
про це чує, тож допомогти у 
вирішенні даного питання не 
може.  

БОРИСПІЛЬ�
НЕ�ЗДАЄТЬСЯ
Як відомо, офіційний 
Бориспіль запропонував свій 
варіант об’єднання всього 
району в єдину громаду 
з центром у Борисполі. 
Натомість окремі села 
прийняли рішення діяти 
самостійно і юридичний 
процес створення окремих 
ОТГ вже завершується.
Ярослав ГОДУНОК, секретар 
Бориспільської міської 
ради, говорить, що він разом 
із керівництвом Борисполя 
зробить усе, щоб Бориспільська 
громада була спроможною та 
єдиною на увесь регіон. 
«Нечесно виходить: 
у ситуації створення 
об’єднаних громад бідні 
села кинуті напризволяще, 
а окремі «князьки» хочуть 
«рулити» громадою. Ми 
усі будували аеропорт (від 
Щасливого до Старого), то 
чому дана (Гірська) ОТГ має 
відокремлюватись від усіх?» 
— заявив Годунок. 

ВКАЗІВКА�КОДА
Департамент містобудування 
та архітектури Київської ОДА 
наразі проводить роботу щодо 
розробки проекту змін до 
Перпективного Плану. 
Так, 5 листопада 
голова Київської 
облдержадміністрації 
Олексій ЧЕРНИШОВ провів 
розширену нараду за участі 
голів РДА, голів міських, 
селищних та сільських рад. 
«Перспективний План — 
це база для завершення 
створення ОТГ органами 
місцевого самоврядування. 
Тут існують протиріччя. Але 
не слід забувати і про позицію 
Міністерства розвитку громад 
та територій і Кабінету 
Міністрів», — зауважив 
очільник Київщини, вказавши, 
що питання формування ОТГ 
потрібно вирішити швидко.
За його дорученням голови 
протягом тижня завершать 
опрацювання пропозиції щодо 
Перспективного Плану. 

ОББИВАЮТЬ�ВИСОКІ�
ПОРОГИ�
Активісти та небайдужі 
жителі сіл, які бажають 
увійти до складу Гірської 
ОТГ (Гора, Мартусівка та 
Ревне) щодня бувають у 
Київській ОДА та облраді, де 
їм обіцяють підтримку, але 
офіційні висновки з області 
затягуються. Так, остання 
зустріч активістів була 12 
листопада із депутатом ВР по 
98 округу Сергієм Буніним, 
який також підтримує селян.
Напередодні, 11 листопада, 
представники ГО «Громада 
Гори» зустрічалися з Віталієм 
Безгіним, головою підкомітету 
з питань адміністративно-
територіального устрою 
Комітету Верховної 
Ради України з питань 
організації державної влади, 
місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та 
містобудування. 
«Безгін пообіцяв, що на 
профільному комітету ВР 
при розгляді питання ОТГ 
Київщини нашій темі приділять 
час. Очікуємо позитивного 
висновку щодо Гірської ОТГ 
від голови Київської ОДА», 
— розповіли активісти ГО 
«Громада Гори».
6 листопада представники 
громади говорили з 
очільницею Міністерства 
розвитку громад та територій 
України Альоною Бабак. За 
словами активістів, вона 
підтримує ідею Гірської ОТГ та 
пообіцяла сприяти у вирішенні 
даного питання. 

РЕЙТИНГИ
 • Рейтинг областей щодо формування 

спроможних громад очолили Житомирська, 
Дніпропетровська, Хмельницька, 
Чернігівська та Запорізька області. 

 • На останніх позиціях рейтингу – Київська, 
Кіровоградська, Закарпатська,  Вінницька та 
Львівська області.

 • У 78 районах України досі не створено 
жодної ОТГ. Найбільше таких районів 
у областях: Київській – 9, Харківській – 
12, Одеській – 10, Кіровоградській – 9, 
Вінницькій – 6, Херсонській – 5, Донецькій – 
5, Закарпатській – 4, Львівській – 4.

КИЇВЩИНА «ПАСЕ ЗАДНІХ»
 • На Київщині створено 22 ОТГ. Згідно з вимогами 

оновленого Перспективного Плану ОТГ дев’ять.  

 • Загалом створеним проектом змін до 
Перспективного Плану на території Київської області 
передбачається формування від 65 до 72 ОТГ.  

 • Нещодавно Департаментом містобудування 
та архітектури КОДА затверджено включення 
Глевахівської громади Васильківського району, 
Томашівської громади Фастівського району та 
Ташанської і Циблівської громад Переяслав-
Хмельницького району. 

Тетяна ХОДЧЕНКО

«Бої» за формування об’єднаних територіальних громад набирають 
обертів, бо, згідно із законом, процедура добровільного об’єднання за-
вершується.

Прикладом боротьби за ОТГ для всієї Київщини стала ситуація в Бори-
спільському районі. Так, до редакції «Вістей» надійшла інформація, що пев-
ні особи намагаються не допустити формування Гірської ОТГ будь-якими 
методами, не цураючись навіть найбрудніших спроб. Однією з таких ста-
ли електронні листи, які надійшли до суміжних із потенційною територі-
альною громадою сільських рад із проханням до сільських голів перена-
правити їх від свого імені до Київської ОДА. Автор листів намагався пере-
конати сільських голів, що формування Гірської ОТГ, далі цитата з листа: 

�� ПРОЦЕС�ПІШОВ

�� КАДРОВІ�РОТАЦІЇ

�� ПРО�ЩО�ГОВОРЯТЬ?

«ОЖИВ» ДОВГОБУД 
НА вул.ВАТУТІНА

Наталія Токарчук, 
фото автора

Багатоквартирний будинок мав 
бути зданим у 2008 році, але 
з кількох причин, в т.ч. через 
недобросовісність підрядників 
та недбалість керівництва 
компанії-забудовника ДП МО 
«Укрвійськбуд», 180 власників досі 
не можуть отримати квартири. 
11 років вкладники, об’єднавшись 
у ініціативну групу ЖК 
«Фенікс-97», оббивали владні 
пороги в пошуках виходу зі 
складної ситуації. Переговорні 
зрушення були, але будівництво 
не відновлювалося. І нарешті 
влітку 2019 року на території 
будмайданчика поновилися 
роботи, а у власників квартир 
з’явилася надія отримати свої 
квадратні метри.
Наразі у залізобетонній «коробці» 
будинку засклені вікна, почалися 
оздоблювальні роботи.

 � Проблемний довгобуд 
на Ватутіна, 97 в Борисполі 
багато років стояв 
пусткою, але у 2019 почав 
«оживати». 

Про те, чи мають інвестори шанс на новосілля, «Вісті» запитали 
у депутата округу Іллі Луціва та представника ініціативної групи 
житлового кооперативу.

«Усі�чекають�здачі�будинку�в�експлуатацію»
Луців повідомив, що після засклення вікон та герметизації стиків бу-

дівельники приступили до фарбування фасаду, потім облаштовувати-
муть територію: перенесуть сміттєві баки, що біля огорожі довгобуду 
(але нового місця поки не знайшли, один із варіантів — встановити за 
будинок на вул. Момота, 42).

Депутат підтвердив, що був на зібранні інвесторів і має сподівання, 
що ті вирішили більшість спірних питань та знайшли спільну мову з но-
вим керівництвом ДП МО «Укрвійськбуд». 

«Міська рада також пообіцяла інвесторам підтримку. Увесь мікрора-
йон чекає здачі проблемного довгобуду в експлуатацію, бо будівля ство-
рювала проблеми. Так, за час «простою» на території незавершеного бу-
дівництва сталися три випадки суїциду, неодноразово доводилося ви-
ганяти із недобудови підлітків, щоб не допустити нещасного випадку. Я 
особисто став свідком нещасного випадку, коли людина випала з вікна 
довгобуду через необережність; через несанкціоноване проникнення 
любителів наркотиків та спиртних напоїв мешканці сусідніх будинків 
неодноразово викликали поліцію», — сказав Луців. 

«Є�надія�на�завершення»
Представник ініціативної групи Володимир, що попросив не на-

зивати його прізвище, розповідає, що першою після довготривалої пе-
рерви приступила до робіт компанія-підрядник, що розпочала робо-
ти із підготовки будинку до зими. Тепер інший підрядник має пофар-
бувати фасад.

«Було оглянуто стан будинку, відновлено дах та зливову систему. Пе-
ред відновленням робіт на об’єкті проведена експертиза будівлі, за 
висновками якої порушень чи недоліків конструкції, які б не дозволяли 
продовжувати будівельні роботи, не виявлено. Судячи з оптимістичного 
налаштування компаній-інвесторів, що займаються доведенням будин-
ку до ладу та представників ДП МО «Укрвійськбуд» і ЖК «Фенікс-97», є 
надія на завершення будівництва», — наголосив пан Володимир. 

ШКОЛИ БЕЗ МИЛА ТА 
ТУАЛЕТНОГО ПАПЕРУ

Батьки�обурені
Наводимо деякі із коментарів 

дописувачів, обурених відсутніс-
тю базових потреб для дітей
 • «Для мене це дикість. Школа 

витрачає 297 тис. 900 грн 
на нові парти для НУШ, але 
за фактом на першачків їм 
начхати. Я впевнений, що 
директор і завуч не лізуть на 
перерві до сумочки за своїм 
особистим рулоном паперу».

 • «Папір — це не щось 
надприродне, дороге чи 
ексклюзивне, його відсутність 
— показник неповаги до 
базових потреб дітей».

 • «У нашій школі навіть віник 
із совком, швабру і т.д. в 
клас потрібно купувати за 
батьківські гроші! Виявляється, 
це велика розкіш для школи!»

 • «Зайшла в туалет в 5-й школі 
— двері не зачиняються, 
сморід на весь поверх, 
брудно... Паперу немає».

Щоб з’ясувати ситуацію, «Ві-
сті» звернулися за коментарем 
до управління освіти і науки Бо-
риспільської міської ради.

«Усі�забезпечені�
санітарно-
гігієнічними�
засобами»
Заступник начальника 
управління Катерина ШАБАН 
запевняє, що школи повністю 
забезпечені витратними 
матеріалами, в т.ч. туалетним 
папером та милом, кошти на це 
виділяються із міського бюджету 
на постійній основі. «Школи, які 
належать до централізованої 
бухгалтерії (а це всі школи 
Борисполя, за винятком 
«Ліцею «Дизайн-Освіта» та НВК 
ім. К. Могилка), отримують 
необхідне в матеріальній 
формі. Тобто за заявками 
директорів формується 
потреба у гігієнічних засобах, 
потім місто через систему 
«Прозоро» закуповує їх та 
розподіляє між школами згідно 
із заявками адміністрацій шкіл. 
Гігієнічні засоби отримуються 
керівництвом шкіл та 
зберігаються в підсобних 
приміщеннях, наповнення 
туалетів засобами гігієни є 
функцією завгоспів, які є в 
кожній школі, і контролюється 
адміністрацією закладів 
освіти. Школи з власною 
відокремленою бухгалтерією – 
«Ліцей «Дизайн-Освіта» та НВК 
ім. К. Могилка — теж подають 
заявки на гігієнічні матеріали, 
але отримують їх у грошовій 
формі, і потім на власний розсуд 
закуповують предмети гігієни», 
— коментує Шабан. 

«ВОДА�З�КРАНУ�ПРИДАТНА�ДО�ВЖИВАННЯ»
«Вісті» поцікавилися, чи забезпечені учні питною водою За слова-

ми Катерина Шабан, питний режим в закладах освіти організований 
відповідно до державних стандартів. 

«Перед початком навчального року проводиться обстеження водо-
провідних мереж, а  КП ВКГ «Бориспільводоканал» бере проби водо-
провідної води. Після лабораторних досліджень надається висновок, 
чи придатна вона до споживання. Відповідно до цьогорічного аналізу 
води в навчальних закладах, усе відповідає нормам. Тож вчителям ре-
комендовано кип’ятити воду із водопроводу в чайнику та охолоджу-
вати, щоб діти могли втамувати спрагу», — пояснила Катерина Шабан.

Також співрозмовниця нагадала, як раніше в школах встановлю-
валися питні фонтанчики, але з їх експлуатацією та обслуговуванням 
були складнощі: вода ставала непридатною до вживання, накопичу-
вала небезпечні речовини, фільтри потребували частої заміни, тому 
від фонтанчиків відмовилися.

Наталія ТОКАРЧУК

У соцмережі Фейсбук у групі бориспільської спільноти з’явився 
допис батька школяра, в якому той висловив обуренням фактом 
відсутності в туалеті школи № 6 туалетного паперу — на його за-
уваження адміністрація школи не відреагувала. 

До обговорення долучилися батьки інших школярів міських шкіл, і ви-
явилося, що проблема спільна: у навчальних закладах відсутні туалетний 
папір, мило та питна вода. Натомість у школах досі практикуються добро-
вільно-примусові внески до шкільного та класних фондів, які здійснюють 
уже «заборонені» батьківські комітети за рекомендації адміністрацій. 

ВАРТО ЦІКАВИТИСЯ. Можна зробити висновок: батьки мають право 
вимагати наявності мила та паперу в шкільних туалетах та цікавитися, ку-
ди витрачаються виділені на освітній заклад кошти із міського бюджету. ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО АРХІТЕКТОРА

11 листопада під час щотижневої наради Бориспільський 
міський голова Анатолій Федорчук представив нового 
начальника управління містобудування та архітектури 
Яніну Юрієвну Скрипанчук.

Керівник зауважив: «Із головним архітекторам місту якось 
не щастило, і я думаю, що з урахуванням вашого досвіду — і 
життєвого, і професійного —у нас все буде добре».
Яніна Скрипанчук закінчила Київський національний 
університет будівництва і архітектури. У різні часи 
займала посади на таких підприємствах, як ДП 
«Укрдержбудекспертиза», Національний історико-
етнографічний заповідник «Переяслав», Департамент 
містобудування та архітектури КОДА, а також працювала 
головним архітектором Переяслава-Хмельницького та 
Українки.
Нагадаємо, до Яніни Скрипанчук посаду головного архітектора 
міста більше року займав Ігор Крикливець, який 23 серпня 
цього року склав повноваження.
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• У БОРИСПОЛІ ЗАРЕЄСТРОВАНО  
17 ДІТЕЙ, ЯКІ ХВОРІЮТЬ НА ДІАБЕТ 1 ТИПУ 
(ІНСУЛІНОЗАЛЕЖНИЙ)

«ДІА-БОРИСПІЛЬ»: 
ДІТИ ІЗ ДІАБЕТОМ

 � На засідання шістдесят шостої сесії Бориспільської 
міської ради 12 листопада прийшли батьки дітей, хворих 
на цукровий діабет. Люди просили допомоги у вирішенні 
питань, які є для них життєво необхідними.

Наталія ДОЛИНА

Депутати ухвалили рішення «Про звернення щодо сертифікації апара-
ту вимірювання цукру крові до Президента України, Прем’єр-міністра і мі-
ністра охорони здоров’я України». Чому це питання є актуальним на сьо-
годні, з’ясовували «Вісті», поспілкувавшись із мамами діток, які стражда-
ють від цієї недуги.

ТЕТЯНА ЮР: «ДИТИНА�ВИМІРЮЄ�
ЦУКОР�ДО�30�РАЗІВ�НА�ДОБУ»
— Єдиний спосіб лікування 
діабету 1 типу – інсулін. Щоб 
правильно порахувати, як і 
скільки його потрібно, дитина 
вимірює цукор до 30 разів на 
день. Це боляче, пальчики 
не встигають заживати. На 
сьогодні в усьому світі є система 
безперервного моніторингу: 
спеціальний пристрій (сенсор) 
кріпиться на руці дитини і 
дозволяє постійно слідкувати 
за рівнем цукру. Це безболісно, 
безпечно. Сенсор розрахований 
на два тижні і коштує 3 тис. грн 
на місяць. Проте ані отримати 
його безкоштовно, ані купити 
легально в своїй країні за 
власні кошти батьки не можуть. 
Якщо комусь пощастить, 
йому привезуть з-за кордону. 
Проблема в тому, що сенсор 
не сертифікований в Україні. 
І не тому, що він недостатньо 
вивчений чи перевірений. 
Компанія «Ебботт Продактс», 
яка виробляє сенсори, —  одна 
з провідних у світі компаній 
у сфері охорони здоров'я. Її 
продукція представлена в понад 
130 країнах світу. Умова фірми 
щодо сенсорів – діти повинні 
отримувати їх безкоштовно, тобто 
потрібна державна підтримка. 
Навіть у Росії компанія вже 
зайшла на ринок, там розпочалася 
робота з безкоштовної поставки 

сенсорів. В Україні проблема не 
вирішена. Так, 3 жовтня відбулася 
зустріч представників Президента 
Зеленського з батьками, діти яких 
хворіють на діабет. Була створена 
робоча група, в яку увійшли 
батьки, представники МОЗ і 
Кабміну. Розробляється цільова 
програма лікування дітей, хворих 
на цукровий діабет, зокрема 
забезпечення дітей інсуліновою 
помпою. Моїй дитині 12 років, 
7 з них вона хворіє на діабет. Її 
лікування – це не менше 7 ін’єкцій 
інсуліну на день. Інсулінова помпа 
– це одна ін’єкція на 4 дні. Помпи 
в Україні є, але одна одиниця 
коштує 62 тис. грн. 

НІНА НЕСТЕРЕНКО:  
«НАШІ�ДІТИ�ТАКІ,�ЯК�ВСІ»

— Ми прийшли просити 
допомоги на сесію міськради. 
Завдяки місцевій програмі з 
діабету наші діти забезпечені 
високоякісним інсуліном. 
Крім сертифікації сенсорів, 
нам потрібна допомога 
місцевої влади щодо лікування 
дітей в стаціонарі. Нині в 
Бориспільській лікарні в 
жодному відділенні немає палат 
для дітей, хворих на діабет. 
У нас передбачена планова 
госпіталізація один-два рази на 
рік, здача аналізів раз на три 
місяці. Інколи виникає потреба 
в спеціалізованому лікуванні, 
адже в наших дітей звичайна 

простуда протікає по-іншому, 
ніж у здорових. Ми вдячні 
депутатам і керівництву міської 
ради, що вони прислухалися 
до нас, ухваливши звернення 
щодо сертифікації апаратів 
вимірювання рівня цукру в 
крові. 
Також ми об’єдналися в боротьбі 
за здоров’я наших дітей, 
вирішивши створити громадську 
організацію, метою якої є 
навчання батьків, інформація 
щодо правильного харчування, 
вимірювання рівня цукру в крові 
тощо.
Створено сторінку у Фейсбук 
«Діа-Бориспіль», де ми 
розповідаємо про проблеми 
і успіхи, де кожен може 
долучитися до допомоги. 
Хочемо , щоб нас почули, 
знали, що ми є, що наші діти 
такі ж, як всі інші: відвідують 
освітні заклади, займаються 
в спортивних секціях, беруть 
участь у культурних заходах. 
У нас талановиті діти! Нам 
потрібно, щоб їм допомогли, не 
цуралися, не вважали інвалідами. 
Так, діабет – це на все життя. Але 
при правильному лікуванні із 
залученням сучасних методів, 
здоровому способу життя, 
допомоги держави у вирішенні 
проблем такі діти можуть жити 
повноцінними життям. 

ХВОРОБА 
«ПОМОЛОДШАЛА»
Раніше на діабет хворіли люди 
у 45-50 років, зараз хвороба 
«помолодшала». За останні 
10 років кількість хворих на 
цукровий діабет серед дітей 
до 6 років збільшилась  
на 60%. 
У середньому на 10-12% 
щороку збільшується кількість 
дітей підліткового віку, хворих 
на діабет. Із них 8 тисяч — 
інсулінозалежні.

ФАКТОРИ РИЗИКУ:
 • спадковість;
 • неправильне харчування;
 • низька фізична активність. 

УСКЛАДНЕННЯ ВІД ДІАБЕТУ:
 • інсульт;
 • сліпота;
 • ниркова недостатність;
 • ампутація нижніх кінцівок. 

ЯК ЗАПОБІГТИ 
УСКЛАДНЕННЯМ:
 • підтримувати вагу тіла в 

нормі;
 • бути фізично активними і 

приділяти не менше 15 хв 
на день регулярній фізичній 
активності;

 • дотримуватися здорового 
харчування, зменшувати 
кількість цукру, насичених 
жирів і збільшувати 
споживання клітковини — 
овочів і фруктів;

 • регулярно вимірювати рівень 
цукру в крові;

 • виконувати рекомендації 
лікарів.

• Депутат міської 
ради В’ячеслав 

ДЕРКАЧ розповів, що 
з власного досвіду 
знає про існування  

проблеми.

До редакції «Вістей» зателефонувала мешканка Борисполя, пенсіонерка Ольга Андріївна М. (на прохання читач-
ки не вказуємо її прізвище та домашню адресу).

«ДЯКУЮ ЗА ДОПОМОГУ ЛІКАРЮ МІСЬКОЇ ПЕРВИНКИ»

« Я пенсіонерка, тривалий 
час страждаю на серце-

во-судинне захворювання. За ос-
танні місяці кілька разів перебува-
ла на лікуванні в кардіологічному 
відділенні Бориспільської лікар-
ні. Кожного разу, коли доводило-
ся викликали екстрену медичну 
допомогу, її працівники запитува-
ли, чи зверталася я до свого сімей-
ного лікаря. На жаль, до недавньо-
го часу я не могла цього зробити. 

Декларацію з сімейним лікарем 
я підписала, але дістатися до ам-
булаторії не могла за станом здо-
ров’я. Думала викликати таксі, але 
мені зараз важко ходити сходами, 
уже кілька місяців я не виходжу з 
квартири. 

Днями прочитала в газеті «Вісті», 
що пацієнти, які мають такі пробле-
ми, тобто обмежений рух або вза-
галі не можуть рухатися, мають 
право викликати лікаря додому.

Я скористалася цією порадою і 12 
листопада викликала свого сімейно-
го лікаря Юлію Василівну Тішенко. Во-
на приїхала, уважно мене оглянула, 
була дуже доброзичлива, детально 
розписала схему лікування і проси-
ла повідомити телефоном, як я буду 
почуватися. Я щиро вдячна лікарю! 

Радує, що в Борисполі первинна 
допомога працює для людей, яким 
потрібна кваліфікована медична 
підтримка». 

ВІД РЕДАКЦІЇ. 
 
Стаття щодо питань 
надання первинної 
медико-санітарної 
допомоги у Борисполі 
була опублікована у 
«Вістях» від 08.11.2019 р.

Юлія ТІШЕНКО
сімейний лікар
ЦПМСД
(м. Бориспіль)

ПЛАНУЮТЬ 
РЕМОНТ 
ЕКСТРЕНОЇ

Наталія ДОЛИНА,  
фото автора

10 жовтня «Вісті» 
висвітлювали проблеми з 
приміщенням Бориспільської 
підстанції екстреної медичної 
допомоги, яка з 1 жовтня 
2019 року перетворилася 
на підстанцію у складі 
Броварської філії екстреної 
медичної допомоги та 
медицини катастроф. 
Матеріал під назвою «103 для 
екстреної»

Щоб з’ясувати, якою була 
реакція на статтю, газета 
повторно звернулася до 
головного лікаря Броварської 
станції екстреної медичної 
допомоги Максима Іонова. 
Керівник розповів, що після 
публікації намітилися позитивні 
зміни щодо вирішення 
проблеми.
«Питання про створення 
нормальних умов для роботи 
і відпочинку працівників 
Бориспільської підстанції 
екстреної медичної допомоги 
зараз активно вирішується. 
Керівництво обласної 
станції екстреної медичної 
допомоги запланувало 
ремонт у приміщенні, де 
розташована підстанція. На 
заплановані роботи виділені 
кошти, ведуться перемовини з 
ремонтними організаціями», — 
повідомив Іонов.
«Вісті» триматимуть тему на 
контролі.

ЗАКОРДОННІ ІНВЕСТИЦІЇ  
ПІДУТЬ У ШКОЛУ

 � 5 млн євро для добудови НВК «Спеціалізована школа 
І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» ім. К. 
Могилка є інвестицією року в бюджетну сферу Борисполя 
та освіту міста.

Ірина КОСТЕНКО, фото Сергій МАРЧЕНКО 

Із приводу інвестування Бориспільський міський голова Анатолій Фе-
дорчук 8 листопада дав прес-конференцію місцевим ЗМІ з метою презен-
тації проекту. Захід відбувся за участі його заступника Людмили Пасенко, 
директора НВК Світлани Мазур, представників УКБ, управління освіти і на-
уки, відділу економічної та інвестиційної політики міської ради.

Анатолій�Федорчук:�«ПРАВИЛА�ГРИ�СУВОРІ»
«Звершилося! — так розпо-

чав виступ Анатолій Федорчук. 
— Роботу з Європейським інвес-
тиційним банком ми розпочали 
наприкінці 2018 року. Сьогодні 
вийшлии на фініш і маємо доку-
мент, який коштував зусиль цілої 
команди: працівників виконко-
му, освітян, представників мініс-
терств та Європейського інвести-
ційного банку. 

04 листопада 2019 року підпи-
сана чотиристороння Угода про 
передачу коштів позики між Мі-
ністерством фінансів України, 
Міністерством розвитку громад 
та територій України, Бориспіль-
ською міською радою та Управ-
лінням капітального будівниц-
тва. Ми можемо приступати до 
реалізації проекту, що був роз-
роблений два роки тому. Він пе-
редбачає добудову на 400 учнів. 
Заклад зміниться кардинально: 
триповерхова будівля, зблокова-
на зі старим корпусом, із другим 

поверхом з’єднуватиметься ко-
ридором, що утворить внутріш-
ній двір.

Співпраця з іноземними ком-
паніями — це тернистий шлях. 
Коли обирали міста для реаліза-
ції проекту, то інвестори дивили-
ся на стабільність політичної об-
становки, на спроможність гро-
мади і влади, враховувалися ін-
ші чинники. Бориспіль підійшов 
під усі параметри. 

Якщо Європейський інвести-
ційний банк виділяє 5 млн євро 
безповоротної допомоги, їхня 
вимога — участь в урочистому 
відкритті об’єкту з перерізуван-
ням стрічки. Протягом 2019-2021 
років проект буде реалізовано. 
Ми пройшли перший етап. Дру-
гий — знайти забудовників, які 
здатні його реалізувати, до них 
інвестори висувають високі ви-
моги. Правила гри суворі! Хотіло-
ся б, щоб бориспільські підпри-
ємства взяли участь у тендері».

ПЕРСПЕКТИВИ�НВК
У НВК навчається 859 учнів (проектна потужність — 450), 417 школярів 

або 48,5% від загальної кількості учнів закладу навчаються у другу зміну.
Прибудова І черги реконструкції розрахована на проведення навчаль-

ного процесу двох паралелей 5-12 класів загальною кількістю 400 учнів 
(16 класів). Окрім універсальних класних приміщень на 25 учнів, перед-
бачено спеціалізовані: кабінети хімії, фізики, біології, інформатики, крес-
лення та образотворчого мистецтва, географії та кабінет допризовної 
підготовки, лабораторні класи.

Для поглибленого вивчення іноземних мов запроектовано 5 кабіне-
тів, 2 з них — лінгафонні з підсобним приміщенням та клас-студія музи-
ки та співу з інвентарною кімнатою. Кабінет допризовної підготовки бу-
де обладнано інтерактивним тиром. Навчально-виробничі приміщення 
— це майстерня з обробки металу, комбінована майстерня з кулінарії та 
обробки тканин. У складі фізкультурно-спортивних приміщень перед-
бачено: зал загально-фізичної підготовки зі снарядною, роздягальні з 
санвузлом та душовими.

Також бібліотека з абонементом, читальним залом, аудіо- і відеомате-
ріалами, книгосховище. Буде актовий зал з естрадою на 280 місць, ар-
тистичні, костюмерна, інвентарна та радіовузол-дикторська.

Їдальня розрахована на 234 посадкових місця.
Приміщення медобслуговування: терапевтичний і процедурний ка-

бінети, фізіотерапевтичний, кімната психологічного розвантаження та 
санвузол.

Об’єкт запроектовано з урахуванням потреб людей, які відносяться 
до маломобільних груп населення.

Він є комплексним, пройшов експертизу, відповідає сучасним нормам 
і вимогам та європейськими стандартами. 

ФІНАНСИ�–�80�НА�20
Реалізація проекту відбуватиметься співфінансуванням. За кошти міс-

цевого бюджету здійснюватиметься фінансування ПДВ, конвертація з 
валютного рахунку, технічний нагляд та інші супутні витрати. Орієнтов-
но 80% — це сума, яку надає ЄІБ, 20% — витрати із міського бюджету. 

ЗУСТРІЧ�ІЗ�ПОТЕНЦІЙНИМИ�ЗАБУДОВНИКАМИ
До участі у тендерному конкурсі допускаються учасники, які можуть 

надати документальне підтвердження досвіду виконання аналогічного 
договору та бути діючою компанією: попередні 4 роки повинні працю-
вати і бути прибутковими та результативними.

Із цього приводу в Управлінні капітального будівництва міської ради 
відбулася зустріч, на яку запрошували потенційних учасників відкритих 
торгів для інформаційної наради щодо вимог до забудовника. 

На засідання прийшли представники ПРаТ «АгроБудМеханізація» (го-
лова правління Володимир Шалімов) та ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» 
(керівник Олександр Сич). 

Днями оголосять відкриті торги. 
ДОВІДКА. У грудні 2014 року Європейський Інвестиційний Банк (ЄІБ) 

та Уряд України уклали Рамкову угоду про Надзвичайну кредитну про-
граму відбудови Сходу України на 2015-2017 рр., що передбачає виді-
лення Україні кредиту у розмірі 200 млн євро на проекти відновлення. 

У квітні 2015 року Верховна Рада України ратифікувала цей доку-
мент і Фінансова Угода набула чинності.

Проект «Реконструкція Бориспільського навчально-виховного 
комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня шко-
ла І-ІІІ ступенів» імені Костянтина Могилка Бориспільської міської ра-
ди Київської області по вул. Володимира Момота, 16-а (Володимира 
Момота, 1), у м. Бориспіль Київської області» вартістю 167 млн грн по-
трапив у перелік проектів 4-го пункту Надзвичайної кредитної про-
грами для відновлення України, що плануються до реалізації протя-
гом 2019-2021 років.

У 2019 РОЦІ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ МОЖУТЬ  
НЕ ПОЧАТИСЯ, БО СТАРТУЄ ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТИХ 
ТОРГІВ (НА ЦЕ ПІДЕ 2-2,5 МІСЯЦІ). КОЛИ ПРОЦЕС 
ЗАВЕРШИТЬСЯ ПІДПИСАННЯМ ДОГОВОРУ, ДОКУМЕНТ 
БУДЕ ВІДПРАВЛЕНИЙ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
ІНВЕСТИЦІЙНОГО БАНКУ НА ПОГОДЖЕННЯ. ПІСЛЯ 
ПОГОДЖЕННЯ ЗАБУДОВНИК ПРИСТУПИТЬ ДО РОБОТИ.

ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ 
ПОЧИНАЄТЬСЯ З БОРИСПОЛЯ

Наголошувалося, що Бориспіль 
потребує створення нових 
учнівських місць, бо місто 
прийняло велику кількість 
внутрішньо-переміщених осіб. 
Станом на жовтень 2019 року 
таких зареєстровано 4738, 
майже 900 із них — діти (332 
дитини відвідують ДНЗ та 
школи). 
Гостинність Борисполя 
дозволила йому претендувати 
на кредит Європейського 
інвестиційного банку в рамках 
кредитної програми для 
відновлення України

СКОРО 
ВІДКРИТТЯ

Амбулаторію на вул. Київ-
ський Шлях, 11 готують до 
урочистого відкриття 

Про це на апаратній нараді у 
Бориспільського міського голо-
ви повідомив директор КНП «Бо-
риспільський міський центр пер-
винної медико-санітарної допо-
моги» Євгеній Черенок.

За його словами, минулої суботи 
в приміщенні амбулаторії силами 
медичного персоналу було прове-
дено генеральне прибирання. 

12 листопада буде завезено 
меблі. Наступного тижня амбу-
латорія має розпочати роботу.
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�� АНЕКДОТИ�� ЕКОЛОГІЧНИЙ�ФЛЕШМОБ �� ВІТАЄМО

Допрацювався на комп'ютері: 
сьогодні взяв у руки блокнот і 
ручку і автоматично подумав, 
що спочатку потрібно 
переключитися з латинського 
алфавіту на кирилицю.

• • •
Ходжу тут по району і помічаю 
— раніше було багато вино-
горілчаних, а зараз вони 
потихеньку закриваються. А на 
їх місці відкриваються аптеки. А 
що, логічно.

• • •
Досвідчений чоловік фліртує на 
пляжі з найбільш блідношкірою 
дівчиною — у неї ж вся 
відпустка ще попереду.

• • •
У новинах сказали, що 
очікується великий снігопад 
і всі, хто збирається в дорогу 
в таку погоду, повинні мати з 
собою: ланцюги, лопату, ковдру, 
обігрівач, буксирувальний 
трос, ліхтарик, запасне колесо 
... Сьогодні в маршрутці я 
виглядав, м'яко кажучи, дивно ...

• • •
— Петре, чому ти нікуди не 
береш мене? 
— Беру. 
— І куди ж це?! Ні в кіно, ні на 
тусовки, ні в кав’ярню… 
— Марусю, ти завжди в моєму 
серці.

• • •
Хвилина до закриття магазину. 
Лінивий продавець збирає речі. 
Заходить бабця. 
– Ой, як добре, що я встигла. У 
вас кури є? 
Продавець відкриває 
морозильну камеру і дістає 
звідти останню курку. Обережно 
кладе її на ваги. Ваги показують 
рівно 1 кг. 
– А побільше у вас немає? – 
запитує бабця.
Продавець кладе курку назад 
у морозилку і вдруге її дістає. 
Кидає на ваги і притримує 
пальцем. На терезах півтора 
кіло.
– Чудово, загорніть мені обидві.

• • •
Чоловік збирається на роботу і 
запитує дружину.
– Ти мій піджак почистила? 
– Так, любий. 
– А штани? 
– Звичайно, милий. 
– А черевики?
— А в тебе і там кишені є?

• • •
Три жіночки у сутінках надибали 
на п'яного чоловіка, що валявся 
на дорозі. Вирішили взнати, 
хто ж це. Перевернули на 
спину, а в нього все обличчя у 
багнюці. Вирішили навпомацки 
впізнавати. Одна його помацала 
та й говорить:
– Це не мій чоловік.
Інша помацала і промовила:
– Це не мій чоловік і не мій кум.
Третя після впізнання впевнено 
заявила:
– Це не мій чоловік, не мій кум і 
взагалі він не з нашого села.

• • •
Потрапив Порошенко в царство 
небесне і відразу опинився в 
раю. Живе, радіє. Але через день 
його перевели в пекло.
Обурений президент запитує 
Всевишнього:
– Шановний, чому мене 
спочатку поселили в рай, а 
потім перевели в пекло?
– Щоб ти в раю подивився на 
те, що обіцяв народу, а в пеклі 
побачив те, що у тебе вийшло.

• • •
Коли народу пропонують 
затягнути паски ті, у кого 
краватки в обхваті значно 
ширші за ті пояси – мимоволі 
замислюєшся, що тут насправді 
правильніше затягнути.

�� КРОСВОРД
За горизонталлю:
2. Лікар. 8. Марка рад. літаків. 10. Штат 

у США. 11. Жаба. 13. Манера, стиль. 14. 
Шнур для підпалювання пороху. 15. 
Місто у префектурі Ойта в Японії. 16. 
Не роздріб. 18. Варіант эсперанто. 19. 
Екваторіальне сузір'я. 20. ...-сяк. 22. 
Звуконаслідування, що передає котя-
че нявкання. 23. Шифр. 25. Далекосхід-
ний оселедець. 26. Канадський хокеїст, 
центральний нападник. 27. Неосвітле-
ний простір; темрява. 28. Представник 
народності іранської мовної групи, що 
живе в Азербайджані, Дагестані, Ірані. 30. 
Місто на півночі Латвії, розташоване на 
кордоні з Естонією. 31. Повсякденність. 
32. Руда фарба. 34. Сьома літера грузин-
ської абетки. 35. Живописець Наполеона. 
37. Ім'я Барбюса. 38. Місце повороту ріки. 
39. Те саме, що тяга. 40. Південна вічно-
зелена деревна рослина родини лілійних 
з довгим колючим листям і жовтувато-бі-
лими квітками. 42. ...-ацтецькі мови. 43. 
Фахівець з органічної хімії.

За вертикаллю:
1. Муніципалітет у Франції, у регіо-

ні Франш-Конте, департамент Жура. 2. 

Живий андезито-базальтовий стратовул-
кан на острові Сицилія висотою близько 
3380 метрів. 3. Загальна назва киргизької 
інструментальної музики усної традиції. 
4. Нездійсненна мрія. 5. Театр «...-Скала». 
6. В Україні та деяких інших країнах — 
ввічлива форма звертання або називання 
стосовно до осіб жіночої статі. 7. Ввічливе 
звертання до тестя, свекра. 9. Повчання. 
12. Гідравлічний апарат. 16. Інфекційне 
захворювання, переносниками якого є 
птахи. 17. Товстий чоловік, хлопець. 20. 
Ім'я американського кінорежисера, муль-
типлікатора, письменника, відомого екс-
центрика та естета Бертона. 21. Останній 
правитель I династії Раннього царства 
Давнього Єгипту (бл. 2890 до н. е.). 23. 
Слово жаби. 24. Місто та муніципалітет у 
Франції, у регіоні Центр, департамент Ер і 
Луар. 29. Алфавіт, азбука. 32. Український 
будинок. 33. Судно Ясона. 35. Німецький 
композитор, представник музичного кла-
сицизму. 36. Муніципалітет у Франції, у 
регіоні Франш-Конте, департамент Жура. 
40. Одеська газета. 41. Назва серії літаків 
авіаконструктора Антонова.

За горизонталлю:
2. Ескулап. 8. Ант. 10. Юта. 11. Ага. 13. Жанр. 14. Ґніт. 15. Уса. 16. Опт. 18. Ідо. 19. Оріон. 20. Так. 

22. Няв. 23. Код. 25. Івасі. 26. Савар. 27. Мла. 28. Тат. 30. Апе. 31. Побут. 32. Хна. 34. Зен. 35. Гро. 
37. Анрі. 38. Злам. 39. Тяг. 40. Юка. 42. Юто. 43. Органік.

За вертикаллю:
1. Лажу. 2. Етна. 3. Кю. 4. Утопія. 5. Ла. 6. Пані. 7. Тато. 9. Наставляння. 12. Гідроапарат. 16. 

Орнітоз. 17. Товстун. 20. Тім. 21. Каа. 23. Ква. 24. Дре. 29. Абетка. 32. Хата. 33. Арго. 35. Глюк. 36. 
Омон. 40. Юг. 41. Ан.

�� СМАЧНОГО!

КРЕМ-СУП ІЗ ПЕЧЕРИЦЬ
ІНГРЕДІЄНТИ: 1 кг печериць, 2 

цибулини, 500 мл вершків, 3 ст.л. 
олії, 300 г картоплі, петрушка, 
сіль, перець чорний за смаком. 

ПРИГОТУВАННЯ. Із відваре-
ної картоплі зробити пюре. Ци-
булю обсмажити, додати нарізані 

печериці і смажити ще 10 хвилин. 
Гриби з цибулею, картопляне пю-
ре та вершки добре подрібнити 
в блендері. Крем-суп довести до 
потрібної густини відваром з кар-
топлі, перелити в каструлю і до-
вести до кипіння. Покласти спе-
ції на нарізану зелень. 

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

В УКРАЇНІ ВСТАНОВИЛИ РЕКОРД ІЗ ВИСАДКИ 
ДЕРЕВ ІНОЗЕМНИМИ КОМПАНІЯМИ

 � 6 листопада в ДП 
«Бориспільський лісгосп» 
в Старівському лісництві 
було встановлено рекорд 
України з одночасної 
висадки сіянців дерев. 
У Книгу рекордів 
даний захід внесено до 
категорії «Масові заходи, 
екологія», як перший 
екологічний флешмоб, що 
організований іноземними 
компаніями в Україні.

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото автора 

Акцію з висадки 8000 саджанців 
дубів та сосен на площі 1 га руб-
ки головного користування 2019 
року було організовано ДП «Бо-
риспільський лісгосп» та проведе-
но компанією «Рійк Цваан Україна» 
(Rijk Zwaan Ukraine), за підтримки 
«Юнілівер Україна» (Unilever), По-
сольства Королівства Нідерлан-
ди в Україні та за участі Air France-
KLM в Українi. Це абсолютний ре-
корд України серед міжнародних 
компаній, які ведуть діяльність в 
Україні. 

Присутні на заході представни-
ки Книги рекордів України офіцій-
но зафіксували факт висадки ре-

кордної кількості дерев. Під час 
встановлення рекорду для йо-
го учасників директор ДП «Бори-
спільський лісгосп» Олександр Ко-
ренєв разом із головним лісничим 
лісгоспу Анатолієм Гусаком та про-
відним інженером лісового госпо-
дарства Олексієм Ковальчуком 
провели інструктаж та навчання із 
висадки сіянців. «Просто висади-
ти дерево в землю — ще не озна-
чає дати йому життя. Треба розумі-
ти, як зробити лунку мечем Коле-
сова та як правильно розмістити 
в ній саджанець. При правильно-
му підході до роботи могутній дуб 
чи струнка сосна виростуть напев-
но», — підтримували учасників ак-
ції представники лісгоспу. 

Генеральний директор Книги 
рекордів України Ганна Крисюк 
разом із представницею Кни-
ги рекордів Надією Чистяк та-

кож брали участь у висаджуван-
ні дерев. Під час фіксації рекор-
ду вони вручили організаторам 
офіційні дипломи Національного 
проекту «Книга рекордів Украї-
ни». Подякувавши за внесок у 
важливу місію з озеленення пла-
нети, Ганна Крисюк ініціювала 
новий всеукраїнський та міжна-
родний флешмоб із озеленення 
— висадки протягом 2020 року.

«Я пропоную протягом року ви-
садити 1 000 000 дерев. Обіцяю 
особисто підтримати та допомогти 
реалізувати усі ініціативи з висад-
ки саджанців. А через рік кожен 
із учасників отримає свою вина-
городу та відзнаку», — запевнила 
директор Книги рекордів України. 

Колектив ДП «Бориспільський лісгосп» запрошує колег та усіх небайдужих 
до збереження довкілля та створення чистого майбутнього України долу-
читися до нових рекордів із озеленення заради довкілля.

�� РОЗУМНА�ФРАЗА

Мало мати 
хороший 

розум, головне 
– добре його 

застосовувати.
Рене Декард
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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, 23.35, 2.05, 5.20 
Новини

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

9.30�Т/с "Домашні вогнища" (12+)
11.15,�12.05 "Кухня По"
11.50,�14.15 Телепродаж
12.40,�17.10 Пліч-о-пліч
13.10,�21.45 Бюджетники
13.45�#ВУКРАЇНІ
14.30�"Аромати Шотландії"
15.15,�16.15 Д/ф "Секрети замків 

Великобританії"
16.05�Про що співає Європа. Кліпи 

учасників Дитячого пісенного 
конкурсу "Євробачення-2019"

17.30�Перша шпальта
18.25,�2.40 Тема дня
19.30�"Я - Бот"
20.30�"Дикі тварини"
21.25,�2.30, 5.45 UA:Спорт

22.15�"Акулячий маг" (12+)
22.45�Т/с "Мисливці на нацистів"
0.05�Телепродаж Тюсо
3.40�Розсекречена історія
4.35�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 10"
13.10,�14.10 "Світ навиворіт"
15.15�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�"Гроші 2019"
0.00�"Дубінізми"
0.50�"Танці з зірками 2019"
4.20�Т/с "Наші пані у Варшаві"

ІНТЕР
6.05,�22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10 "Ранок з Інтером"
9.20,�18.00, 19.00, 2.05 "Стосується 

кожного"
11.15,�12.25 Х/ф "Оксамитові ручки"
13.45�Х/ф "Шалено закоханий"
15.50�"Жди меня. Україна"
20.00�"Подробиці"
21.00�Т/с "Пристрасті по Зінаїді"
23.50�Х/ф "Агата Крісті. Кривий 

будиночок" (12+)
2.50�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�Реальна містика. 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 "Суддя" 1, 2 с. (16+)
1.45�Телемагазин
2.15�Зоряний шлях
3.10�Реальна містика

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

Костянтином Стогнієм
10.05�Не дай себе обдурити
11.10,�13.25 Т/с "Ніконов і Ко" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
13.40,�16.20 Х/ф "Маска Зорро"
16.50�Х/ф "Люди у чорному-3" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.15�Багач - бідняк Прем'єра
21.20�Т/с "Пес" (16+)
22.25�Свобода слова
23.50�Т/с "Фантом" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.30,�2.50 Зона ночі
4.35,�5.45 Абзац
5.30�Телекрамниця
6.35,�8.00 Kids Time
6.40�М/ф "Як спіймати перо Жар-Птиці"
8.05�Х/ф "Амулет Земномор'я" (16+)
11.20�Х/ф "Дракон Піта"
13.20�Х/ф "Людина-мураха" (16+)
15.30�Х/ф "Доктор Стрендж" (12+)
18.00�Lе Маршрутка
19.00�Ревізор
22.00�Страсті за Ревізором
23.50�Таємний агент
1.10�Таємний агент. Пост-шоу
2.45�Служба розшуку дітей

СТБ
6.30�Т/с "Коли ми вдома"
10.05�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
12.55�МастерШеф (12+)
16.35,�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+)
21.00�Т/с "Як довго я тебе чекала" (12+)

КАНАЛ "2+2"
6.00�М/ф
8.00�"Помста природи"
9.35,�18.15 "Спецкор"
10.15,�18.50 "ДжеДАІ"
10.55,�19.25, 20.30 Т/с "Брати по крові"
14.50�Х/ф "Посилка"
16.45�Х/ф "Снайпер"
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,�4.45 "Top Shop"
5.25�Х/ф "Святе сімейство"
7.55,�17.00, 3.20 "Випадковий свідок"
8.35�Х/ф "Білоруський вокзал"
10.30,�19.30 Т/с "Смерть у раю" (16+)
12.30,�16.30, 19.00, 23.15, 2.50 "Свідок"
12.50�"Таємниці світу"
14.10�"Речовий доказ"
15.25,�16.50 "Легенди карного розшуку"
18.20�"Свідок. Агенти"
22.00,�23.45 Т/с "Міст" (18+)
0.55�Х/ф "Мотель" (18+)
3.50�"Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 18 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, 23.35, 2.05, 5.20 
Новини

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

9.30�Т/с "Домашні вогнища" (12+)
11.15,�12.05 "Тайська кухня"
11.45,�14.15 Телепродаж
12.35,�16.05 Про що співає Європа. Кліпи 

учасників Дитячого пісенного 
конкурсу "Євробачення-2019"

12.40,�15.45 Пліч-о-пліч
13.10�Хто в домі хазяїн
13.45�Відкривай Україну з Суспільним
14.30�"Аромати Іспанії"
15.15�Бюджетники
16.15�Д/ф "Дика Африка. Слідами білих 

акул"
17.15,�3.40 Схеми. Корупція в деталях
18.25,�2.40 Тема дня
19.30,�4.20 #ВУКРАЇНІ
19.55�"Дикі тварини"

20.30�Д/ф "Щоденники комах"
20.45�Щоденник Дитячого пісенного 

конкурсу "Євробачення-2019"
21.25,�2.30, 5.45 UA:Спорт
21.45�Наші гроші
22.15�"Акулячий маг" (12+)
22.45�Т/с "Мисливці на нацистів"
0.05�Телепродаж Тюсо
4.50�Перша шпальта

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 10"
13.10,�14.10 "Світ навиворіт"
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,�0.55 "Міняю жінку - 14"
2.35�Т/с "Наші пані у Варшаві"

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 "Султан мого серця"
13.25�"Роман з Ольгою"
14.30,�15.25 "Вещдок"
16.20�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�19.00, 1.50 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�Т/с "Пристрасті по Зінаїді"
23.50�Х/ф "Афера по-англійські" (16+)
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�Реальна містика. 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 "Суддя" 3, 4 с. (16+)
23.20�Контролер
1.45�Телемагазин
2.30�Зоряний шлях
3.10�Реальна містика

ICTV
4.15�Скарб нації
4.25�Еврика!
4.30�Факти
4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35,�20.15 Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10�Багач - бідняк
11.05�Антизомбі. Дайджест
11.25,�13.25 Х/ф "Швидкий вогонь" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
13.55,�16.20, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
16.35�Х/ф "Круті чуваки" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
22.40�Х/ф "Міст шпигунів" (16+)
1.15�Т/с "Фантом" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.00�Зона ночі
3.50�Абзац
5.35�Телекрамниця
5.45,�7.00 Kids Time
5.50�М/c "Том і Джеррі шоу"
7.05�Т/с "Бібліотекарі" (16+)
8.00�Т/с "Цілком таємно" (16+)
12.50,�17.00, 19.00, 0.10 Хто проти 

блондинок? (12+)
14.50�Т/с "Будиночок на щастя"
16.00,�21.00 Варьяти (12+)
22.00�Т/с "Перші ластівки" (16+)
2.00�Т/с "Ми такі" (12+)

СТБ
6.25�Т/с "Коли ми вдома"
8.25�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.20�МастерШеф (12+)
15.45,�18.00 Хата на тата (12+)
17.25,�22.55 Відлік часу
17.30,�23.00 Вікна-Новини
18.10�Слідство ведуть екстрасенси (16+)
19.10�Таємниці ДНК (16+)
21.00�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 "Ласко"
9.40,�18.15 "Спецкор"
10.20,�18.50 "ДжеДАІ"
11.00,�17.15 "Загублений світ"
12.55�Х/ф "Гра Ендера"
15.00�Х/ф "Планета мавп"
19.25,�20.30 Т/с "Брати по крові"
21.35,�23.10 Т/с "CSI: Місце злочину"
22.15�Т/с "CSI: Місце злочину-2"
1.00�"Облом.UA."
4.50�М/ф "Енеїда"

НТН
5.45�Х/ф "Відьма"
7.55,�17.00, 3.10 "Випадковий свідок"
8.30�Ранковий "Свідок"
9.00�Х/ф "Акція"
10.45,�19.30 Т/с "Смерть у раю" (16+)
12.30,�16.30, 19.00, 23.15, 2.40 "Свідок"
12.50�"Свідок. Агенти"
14.10�"Речовий доказ"
15.25,�16.50 "Легенди карного розшуку"
18.20�"Будьте здоровi"
22.00,�23.45 Т/с "Міст" (18+)
0.55�"Склад злочину"
1.40�"Таємниці кримінального світу"
4.05�"Правда життя"

ВІВТОРОК, 19 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, 23.35, 2.05, 5.20 
Новини

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

9.30�Т/с "Домашні вогнища" (12+)
11.15,�12.05 "Тайська кухня"
11.45,�14.15 Телепродаж
12.35,�16.15 Про що співає Європа. Кліпи 

учасників Дитячого пісенного 
конкурсу "Євробачення-2019"

12.45,�20.45 Щоденник Дитячого 
пісенного конкурсу 
"Євробачення-2019"

13.10�#ВУКРАЇНІ
13.45,�5.00 Пліч-о-пліч
14.30�"Аромати Іспанії"
15.15�Хто в домі хазяїн
15.45�Відкривай Україну з Суспільним
16.25�Д/ф "Дика Африка"
17.30�Наші гроші
18.25,�2.40 Тема дня

19.30�Перший на селі
19.55�"Дикі тварини"
20.30�Д/ф "Щоденники комах"
21.25,�2.30, 5.45 UA:Спорт
21.45�#@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.15�"Акулячий маг" (12+)
22.45�Т/с "Мисливці на нацистів"
0.05�Телепродаж Тюсо

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, 

5.25 ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей"
11.20,�12.20 "Міняю жінку"
13.10,�14.20 "Світ навиворіт"
15.20�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,�0.05, 0.55 "Світ навиворіт" 10: 

Бразилія"
1.30�Т/с "Наші пані у Варшаві"

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 "Султан мого серця"
13.25�"Роман з Ольгою"
14.30,�15.25 "Вещдок"
16.20�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�19.00, 1.50 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�Т/с "Пристрасті по Зінаїді"
23.50�Х/ф "Області темряви" (16+)
2.35�Т/с "Сусіди"
3.55�"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�Реальна містика. 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 "Суддя" 5, 6 с. (16+)
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,�10.10 Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.05,�13.20 Х/ф "Круті чуваки" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
13.50,�16.20, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
16.35�Х/ф "Ромео повинен померти" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.15�Секретний фронт Прем'єра
22.35�Х/ф "Смерть Сталіна" (16+)
0.30�Спецпроєкт "Революція Гідності. 

Майдан"
1.25�Т/с "Фантом" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.40�Зона ночі
4.10,�5.15 Абзац
5.00�Телекрамниця
6.05,�7.35 Kids Time
6.10�М/c "Том і Джеррі шоу"
7.40�Т/с "Бібліотекарі" (16+)
8.30�Т/с "Цілком таємно" (16+)
13.10�Суперінтуїція (12+)
15.00�Т/с "Будиночок на щастя"
16.10,�21.00 Improv Live Show (12+)
17.10,�19.00 Діти проти зірок
22.00�Т/с "Перші ластівки" (16+)
23.50�Т/с "Сирена" (16+)
1.50�Т/с "Ми такі" (12+)

СТБ
6.00�Т/с "Коли ми вдома"
8.00�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
10.55�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+)
18.55�Битва екстрасенсів (16+)
21.00�Т/с "Два полюси кохання" (16+)
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"
13.00�"Помста природи"
13.15�Х/ф "Небезпечний Бангкок"
15.10�Х/ф "Збиток"
19.25,�20.30 Т/с "Брати по крові"
21.35,�0.05 Т/с "CSI: Місце злочину-2"
23.10�Т/с "CSI: Місце злочину"
1.00�"Облом.UA."

НТН
5.00,�4.45 "Top Shop"
6.05�Х/ф "Мільйони Ферфакса"
7.50,�17.00, 3.10 "Випадковий свідок"
8.30�Ранковий "Свідок"
9.00�Х/ф "Один шанс із тисячі"
10.35,�19.30 Т/с "Смерть у раю" (16+)
12.30,�16.30, 19.00, 23.15, 2.40 "Свідок"
12.50�"Будьте здоровi"
14.10�"Речовий доказ"
15.25,�16.50 "Легенди карного розшуку"
18.20�"Вартість життя"
22.00,�23.45 Т/с "Міст" (18+)
0.55�"Склад злочину"
1.40�"Таємниці кримінального світу"

СЕРЕДА, 20 ЛИСТОПАДА

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 18 — 24 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, 23.35, 2.05, 5.20 
Новини

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

9.30,�13.10, 15.10 Спецпроєкт до Дня 
Гідності та Свободи

10.05�Тема дня
11.00�Д/ф "Одесити на Донбасі" (12+)
12.05�"Дивись українською"
12.35,�16.10 Про що співає Європа. Кліпи 

учасників Дитячого пісенного 
конкурсу "Євробачення-2019"

12.45,�20.45 Щоденник Дитячого 
пісенного конкурсу 
"Євробачення-2019"

13.55�"Герої не вмирають" (16+)
16.20�"Луганський Форпост"
17.30,�22.15 "Майдан Незалежності — як 

символ"
18.25�"Зворотний відлік"
21.25,�2.30, 5.45 UA:Спорт

21.45�Схеми. Корупція в деталях
22.45�Т/с "Мисливці на нацистів"
0.05�Телепродаж Тюсо
2.40�Розсекречена історія
3.40�Разом
4.05�Перша шпальта
4.35�Пліч-о-пліч
4.50�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,�14.10 "Світ навиворіт"
15.20�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�Д/ф "ПЕРША СОТНЯ"
2.35�Т/с "Наші пані у Варшаві"

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 "Султан мого серця"
13.25�"Роман з Ольгою"
14.30,�15.25 "Вещдок"
16.20�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�19.00, 1.45 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�Т/с "Пристрасті по Зінаїді"
23.50�Х/ф "У ліжку з Вікторією" (18+)
2.30�Т/с "Сусіди"
3.45�"Орел і Решка. Шопінг"
5.05�"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�Реальна містика. 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 "Суддя" (16+)
23.20�слідами міського Голови. Дніпро 

(Україна)
1.45�Телемагазин
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
11.50�Спецпроєкт "Острів небайдужих"
12.35,�13.20, 16.20, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
16.55�Х/ф "6 днів" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.15�Антизомбі. Дайджест
22.35�Х/ф "Червоний" (12+)
0.40�Х/ф "Міст шпигунів" (16+)
2.50�Т/с "Фантом" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.20�Служба розшуку дітей
3.25�Зона ночі
4.40�Абзац
5.30�Телекрамниця
5.40,�7.00 Kids Time
5.45�М/c "Том і Джеррі шоу"
7.05�Т/с "Бібліотекарі" (16+)
8.00�Т/с "Цілком таємно" (16+)
10.00�Ревізор
13.00�Страсті за Ревізором
14.50�Т/с "Будиночок на щастя"
15.50,�21.00 Шалена зірка (12+)
17.00,�19.00 Хто зверху? (12+)
22.00�Т/с "Перші ластівки" (16+)
0.10�Т/с "Сирена" (16+)
1.50�Т/с "Ми такі" (12+)

СТБ
6.30�Т/с "Коли ми вдома"
7.30�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
10.25�МастерШеф (12+)
15.30�Хата на тата (12+)
17.25,�22.55 Відлік часу
17.30,�23.00 Вікна-Новини
18.00�Слідство ведуть екстрасенси (16+)
18.55�Зважені та щасливі (12+)
21.00�Т/с "Два полюси кохання" (16+)
23.45�Я соромлюсь свого тіла (16+)

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�"Помста природи"
13.25�Х/ф "Віддалений схил"
15.15�Х/ф "Повстання планети мавп"
19.25,�20.30 Т/с "Брати по крові"
21.35,�23.10 Т/с "CSI: Місце злочину-2"
1.00�"Облом.UA."

НТН
5.45�Х/ф "Життя як цирк"
7.55,�17.00, 3.15 "Випадковий свідок"
8.30�Ранковий "Свідок"
9.00�Х/ф "Людина в зеленому кімоно"
10.30,�19.30 Т/с "Смерть у раю" (16+)
12.30,�16.30, 19.00, 23.15, 2.45 "Свідок"
12.50�"Вартість життя"
14.10,�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+)
0.55�"Склад злочину"
1.45�"Таємниці кримінального світу"

ЧЕТВЕР, 21 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+)
10.25�"Браво, шеф!"
11.20,�12.10 "Тайська кухня"
11.50,�14.15 Телепродаж
12.35�Про що співає Європа. Кліпи 

учасників Дитячого пісенного 
конкурсу "Євробачення-2019"

12.45,�20.45 Щоденник Дитячого 
пісенного конкурсу 
"Євробачення-2019"

13.10�"Морська кухня"
14.30�"Аромати Іспанії"
15.15�Кліпи учасників Дитячого пісенного 

конкурсу "Євробачення-2019"
15.20,�0.55 "Зворотний відлік"
17.55�VoxCheck
18.25�Тема дня
19.30�Схеми. Корупція в деталях

19.55�"Дикі тварини"
20.30�Д/ф "Щоденники комах"
21.25,�5.30 UA:Спорт
22.00�Перша шпальта
22.35�Як дивитися кіно
23.00�Х/ф "Рівень чорного" (16+)
2.55�"Вони боролись до загину"
3.25�"Будинок "СЛОВО"

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, 5.05 

ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей"
11.20,�12.20 "Одруження наосліп"
13.55�"Світ навиворіт" - 3: Танзанія, 

Ефіопія"
15.05�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10�Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
19.20,�4.35 "Секретні матеріали 2019"
20.25�"Ліга сміху 2019"
22.25�Х/ф "Еверест"
0.55�Х/ф "Мюнхен"

ІНТЕР
5.20,�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 "Султан мого серця"
13.25�"Роман з Ольгою"
14.30,�15.25, 23.50 "Вещдок"
16.20�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�1.40 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці тижня"
3.10�"Орел і Решка. Шопінг"
4.50�"Жди меня. Україна"

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
11.30�Реальна містика. Новий сезон
13.40�Т/с "Німа" 1, 2 с. (16+)
15.30�Т/с "Німа" (16+)
18.00�Т/с "Виходьте без дзвінка 2" (12+)
19.50�"Говорить Україна"
21.00�Свобода слова Савіка Шустера
0.00�Т/с "Біжи не озирайся" 1, 2 с. (12+)
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Біжи не озирайся" (12+)
4.10�Реальна містика

ICTV
4.10�Скарб нації
4.15�Еврика!
4.20�Служба розшуку дітей
4.25�Студія Вашингтон
4.30,�23.25 Факти
4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35�Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.10,�19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05�Антизомбі. Дайджест
11.00�Х/ф "Божевільня"
12.45,�15.45 Факти. День
13.20�Т/с "Юрчишини" (16+)
14.15,�22.50 "На трьох" (16+)
16.25�Т/с "Вижити за будь-яку ціну" (12+)
18.45�Факти. Вечір
20.05�Дизель шоу Прем'єра (12+)
23.50�Х/ф "Нещасний випадок" (18+)
1.50�Т/с "Фантом" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.20�Служба розшуку дітей
3.25�Зона ночі
4.05,�4.50 Kids Time
4.10�М/c "Том і Джеррі шоу"
5.00�Телекрамниця

5.15�Х/ф "Оптом дешевше"
7.10�Х/ф "Хроніки Нарнії: Лев, Чаклунка 

та Чарівна шафа"
10.00�Х/ф "Хроніки Нарнії: Принц Каспіан"
13.00�Lе Маршрутка
14.00,�1.40 Екси (16+)
16.20,�19.00 Топ-модель по-українськи 

(16+)
21.40�Т/с "Перші ластівки" (16+)
23.40�Х/ф "Керрі" (16+)

СТБ
6.20�Т/с "Коли ми вдома"
8.20�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.10,�18.55, 22.45 МастерШеф (12+)
15.35�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,�1.10 Т/с "Ласко"
9.40,�18.15 "Спецкор"
10.20,�18.50 "ДжеДАІ"
11.00,�17.20 "Загублений світ"
13.00,�1.55 "Помста природи"

13.40�Х/ф "Ефект близнят: Вампіри"
15.40�Х/ф "Ефект близнят: Меч 

імператора"
19.25�Х/ф "Подвійний удар"
21.30�Х/ф "Проти крові"
23.15�Х/ф "Смертельна хватка"
4.20�"Цілком таємно-2017"

НТН

5.00�"Top Shop"
6.00�Х/ф "Люби мене" (16+)
7.50,�17.00, 3.15 "Випадковий свідок"
8.30�Ранковий "Свідок"
9.00�Х/ф "Ділові люди"
10.45,�19.30 Т/с "Смерть у раю" (16+)
12.30,�16.30, 19.00, 23.15, 2.45 "Свідок"
12.50�"Правда життя"
14.10,�4.00 "Речовий доказ"
15.25,�16.50 "Легенди карного розшуку"
18.20�"Таємниці світу"
22.00,�23.45 Т/с "Міст" (18+)
0.55�"Склад злочину"
1.45�"Таємниці кримінального світу"

П'ЯТНИЦЯ, 22 ЛИСТОПАДА

�� СУМУЄМО

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66
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Тел.:�067-238-88-58�����ПРИЙМАЄМО�ОГОЛОШЕННЯ�ТА�РЕКЛАМУ�����Тел.:�067-353-62-96

КОМПЛЕКТУЮЧІ для СХОДІВ

ВАГОНКА   ПЛІНТУС

СУХА СТОЛЯРНА ДОШКА
097 99 44 594    063 99 44 667

СКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИ

СКЛАД У БОРИСПОЛІ   ДОСТАВКА

ДОШКА для ПІДЛОГИ

ПИЛОМАТЕРІАЛИ
дошка  рейка  брус
сирі  сушені  стругані

БЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУС

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 18 — 24 ЛИСТОПАДА

UA: ПЕРШИЙ

6.00,�11.35, 3.20 "Голодомор. Світ знав, 

але мовчав"

6.30,�7.05, 8.05, 9.10 Доброго ранку, 

Країно!

7.00,�8.00, 9.00, 21.00, 23.25, 2.00, 3.50, 

5.10 Новини

9.30,�16.00 "Траєкторія долі. Джеймс 

Мейс"

10.30,�19.55 Д/ф "Іспит на людяність" 

(12+)

12.00�ХВИЛИНА МОВЧАННЯ: ПАМ`ЯТІ 

ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ

12.01,�14.55, 2.25, 4.15 Розсекречена 

історія

13.25,�21.25 "Будинок "СЛОВО"

17.00�#ВУКРАЇНІ

19.00�Тема дня

23.00�"Голодомор. Світ знав, але мовчав" 
(Радіо Свобода)

0.00�Телепродаж Тюсо
5.30�Спільно

КАНАЛ "1+1"
6.10�М/ф
6.35�Драма "Гіркі жнива"
8.30�Томмі лі джонс у фільмі-катастрофі 

"Вулкан"
10.40�Х/ф "Еверест"
13.00�Т/с "Чорнобиль"
19.30,�5.15 ТСН
20.15�Мелодрама "Укус вовчиці"
0.10�Драма "Щоденник симона петлюри"
2.20�Д/ф "ПЕРША СОТНЯ"

ІНТЕР
6.15�Х/ф "Два Федори"
8.00�"Шість соток"
9.00�"Готуємо разом"

10.00�"Корисна програма"
11.10�Х/ф "Калина червона"
13.15�Х/ф "Мачуха"
15.00�Х/ф "Не можу сказати "прощавай"
17.00,�20.30 Т/с "Пристрасті по Зінаїді"
20.00,�1.40 "Подробиці"
22.00�Т/с "Однолюби"
2.10�"Орел і Решка. Шопінг"
4.00�"Орел і Решка. Дива світу"
4.50�"Орел і Решка. Івлєєва vs. Бєдняков"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
7.00,�15.00, 19.00 Сьогодні
7.30,�5.00 Зоряний шлях
9.10�Т/с "Суддя" 1, 6 с. (16+)
15.20�Т/с "Суддя" (16+)
17.00�Т/с "любов із закритими очима" 1, 2 

с. (12+)
20.00�Головна тема
21.00�Т/с "любов із закритими очима 

"(12+)
23.00�Х/ф "якби та якби" (12+)
1.10,�2.15 Х/ф "Бестселер по любові" 

(12+)
1.45�Телемагазин
3.20�Реальна містика

ICTV

4.20�Скарб нації
4.30�Еврика!
4.35�Факти
5.05�Антизомбі. Дайджест
5.50�Громадянська оборона
6.45�Секретний фронт
8.30�Т/с "Володимирська, 15" (16+)
10.20�Х/ф "6 днів" (16+)
12.00,�13.00 Х/ф "Операція Ентеббе" (16+)
12.45�Факти. День
14.30�Т/с "Пес" (16+)
18.45�Факти. Вечір
19.10�Х/ф "Праведник" (16+)
21.35�Х/ф "Праведник-2" (16+)
23.50�Х/ф "Червоний" (12+)
1.50�Т/с "Фантом" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ

3.55�Служба розшуку дітей
4.00,�2.40 Зона ночі
4.35,�5.05 Kids Time

4.40�М/c "Лунтик"
5.10�Таємний агент
6.40�Таємний агент. Пост-шоу
8.10�Т/с "Аванпост" (16+)
18.10�Х/ф "Гаррі Поттер і в'язень 

Азкабану" (16+)
21.00�Х/ф "Гаррі Поттер і Келих вогню"
0.05�Х/ф "Спадковість" (16+)

СТБ
5.30�Моя правда. Ектор Хіменес-Браво
7.15�Прокинься з Ектором!
8.15�Зважені та щасливі (12+)
10.10�"Зважся!" (12+)
11.05�Т/с "Два полюси кохання" (16+)
15.05�Т/с "Як довго я тебе чекала" (12+)
19.00�Х-Фактор
22.00�МастерШеф (12+)

КАНАЛ "2+2"
6.00�М/ф
8.00�"ДжеДАІ. Дайджест 2018"
9.00,�4.20 "Цілком таємно-2017"

9.30�"Загублений світ"
14.30�Х/ф "Планета мавп"
16.50�Х/ф "Повстання планети мавп"
18.50�Х/ф "Світанок планети мавп"
21.10�Х/ф "Війна за планету мавп"
23.55�Х/ф "11 кварталів"
1.20�Х/ф "Ніндзя: Незворушний"
2.55�"Облом.UA."

НТН
5.00,�4.45 "Top Shop"
6.00�Х/ф "Ще до війни"
8.50�Х/ф "Вони воювали за Батьківщину"
12.00�"Легенди карного розшуку"
15.35,�2.45 "Випадковий свідок"
18.00�"Переломні 80-ті"
19.00,�2.15 "Свідок"
19.30�Х/ф "Ати - бати, йшли солдати..."
21.15�Х/ф "Загін особливого 

призначення" (16+)
23.20�Х/ф "Контракт" (16+)
1.10�"Реальні злочинці"
2.55�"Речовий доказ"
3.55�"Легенди бандитського Києва"

СУБОТА, 23 ЛИСТОПАДА

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, 23.20, 2.00, 3.50, 

5.10 Новини
9.30,�2.25 Енеїда
10.30�"Кухня По"
11.35,�14.40 Телепродаж
11.50�М/с "Дуда і Дада"
12.45�Про що співає Європа. Кліпи 

учасників Дитячого пісенного 
конкурсу "Євробачення-2019"

12.50,�16.45 Щоденник Дитячого 
пісенного конкурсу 
"Євробачення-2019"

13.00�Х/ф "Чарівна бекеша"
15.05�"Тайська кухня"
15.30,�21.55 Бюджетники
16.05�UA:Фольк
16.15�Перший на селі
17.00�Дитячий пісенний конкурс 

"Євробачення-2019". Фінал
19.25�#ВУКРАЇНІ

19.55�Д/ф "Заміновані вірністю" (12+)
21.25�#@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.30�Т/с "Окуповані" (16+)
0.00�Телепродаж Тюсо
3.20�Своя земля
4.15�Сильна доля
5.30�Спільно

КАНАЛ "1+1"
6.10�М/ф
6.45�"Українські сенсації 2019"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
9.00�Лотерея "Лото-забава"
9.45�"Світ навиворіт" 10: Бразилія"
10.50�Т/с "Сидоренки-Сидоренки"
15.10�Комедія "Свати - 6"
19.30�"ТСН-тиждень"
21.00�"Танці з зірками 2019"
0.20�"Ліга сміху 2019"
2.20�Бойовик "Вулкан"
5.00�ТСН

ІНТЕР
5.35�Х/ф "Химери Веснухіна"
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�"Орел і Решка. Перезавантаження. 

Америка"
13.10�Х/ф "Чорний тюльпан"
15.30�Х/ф "Ательє Фонтана - сестри 

моди"
20.00�"Подробиці"
20.30�Х/ф "Мільйонер із нетрів" (16+)
23.00�Х/ф "Геній"
0.55�"Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30�Сьогодні
7.30�Зоряний шлях
8.55�Т/с "любов із закритими очима 

"(12+)
12.50�Т/с "Біжи не озирайся" (12+)
17.00�Т/с "Мама моєї дочки" 1, 2 с. (12+)
19.00�Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00�Т/с "Мама моєї дочки" (12+)
23.00�Т/с "Я люблю свого чоловіка" 1, 3 

с. (16+)

1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Я люблю свого чоловіка" (16+)
3.30�Х/ф "якби та якби" (12+)
5.20�Реальна містика

ICTV

5.05�Скарб нації
5.10�Еврика!
5.20�Факти
5.45�Не дай себе обдурити
6.35�Громадянська оборона
7.30�Антизомбі. Дайджест
8.25�Т/с "Відділ 44" (16+)
12.00,�13.00 Х/ф "Нема куди тікати" (16+)
12.45�Факти. День
14.05�Х/ф "Праведник" (16+)
16.25�Х/ф "Праведник-2" (16+)
18.45�Факти тижня
20.35�Х/ф "22 милі" (16+)
22.15�Х/ф "Полювання на злодіїв" (16+)
0.55�Х/ф "Швидше кулі" (18+)
2.35�Т/с "Фантом" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.00�Зона ночі
4.45,�7.45 Kids Time
4.50�Х/ф "Хроніки Нарнії: Лев, Чаклунка 

та Чарівна шафа"
7.50�Х/ф "Хроніки Нарнії: Принц Каспіан"
10.50�Х/ф "Хроніки Нарнії: Підкорювач 

світанку"
13.00�Х/ф "Гаррі Поттер і в'язень 

Азкабану" (16+)
15.50�Х/ф "Гаррі Поттер і Келих вогню"
18.50�Х/ф "Учень Чаклуна"
21.00�Х/ф "Примарний вершник" (16+)
23.10�Х/ф "Тіло Дженіфер" (18+)
1.10�Х/ф "Спадковість" (16+)

СТБ
7.10,�9.55 Хата на тата (12+)
9.00�Прокинься з Ектором!
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
8.00�"ДжеДАІ. Дайджест 2018"
9.55�"ДжеДАІ 2019"
10.20�Т/с "Опер за викликом"

13.10�Х/ф "Проти крові"
14.55�Х/ф "Закон доблесті"
16.55�15 тур ЧУ з футболу "Динамо"- 

"Маріуполь"
19.00�Х/ф "Озеро акул"
20.45�Х/ф "Мистецтво війни"
23.00�"ПРОФУТБОЛ"
0.20�"Облом.UA."

НТН

5.15�Х/ф "Папуга, що говорить на ідиш"
6.50�"Страх у твоєму домі"
10.25�Х/ф "Ати - бати, йшли солдати..."
12.00�Х/ф "Доля людини"
13.55�Х/ф "Ватажок мафії"
17.00�Х/ф "Загін особливого 

призначення" (16+)
19.00�Х/ф "А зорі тут тихі..."
22.40�Х/ф "Сліди апостолів" (16+)
0.55�Х/ф "Контракт" (16+)
2.35�"Речовий доказ"

НЕДІЛЯ, 24 ЛИСТОПАДА

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

ТО
В «

КТ
А» ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ м.Бориспіль

в наш дружний  та стабільний колектив

Оператора виробничого обладнання 
— з/п 10000-12000
Укладальника-пакувальника 
— з/п з/п 8000  
Вантажника складу готової продукції
Водія категорії «С», «Е» 
— з/п 12000  
Менеджера з продажів 

З/п висока, після співбесіди, офіційне працевлаштування, своєчасна виплата з/п

(044) 499-70-68, (063) 822-19-09

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

Землевпорядна організація  
ПП «Землемір-2010» повідомляє, що 
22.11.2019 року о 10.00 на території  

Вишеньківської сільської ради будуть про-
ведені роботи по закріпленню межовими 

знаками поворотних точок меж земельної 
ділянки ТОВ «ІБГ «НІК» в натурі. Просимо 

власника суміжної земельної ділянки з када-
стровим номером 3220881300:04:001:0882 
прибути до своєї ділянки для погодження 

межі та підписання Акту приймання-передачі 
межових знаків.
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АВТОСАЛОН

Продам

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

на. Тел.: 0 95 6298952.

ВАЗ-2107, 1990 р., 30000 грн, торг; фара на «Шевролет», 
багажник на авто, крило праве на «Шкоду», переднє; кіно-
проектор. Тел.: 0 50 8369327, 0 98 4555582.

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

НЕРУХОМІСТЬ

Продам

1-к. КВАРТИРИ

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

ламінат, балкон не засклений, 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», маршрутка №807 від с.м. «Хар-
ківська». Тел.: 0 67 7356009, 0 66 3507891.

2-к. КВАРТИРИ

Переяслав-Хмельницький
Магдебурзького права вул., центр, 45 кв.м, 1/1, 350000 

грн, або обмін на житло у м. Кам’янець Подільський. Тел.: 
0 99 5331807, 0 99 3720938.

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Сергія Камінського вул., 7/9 ц., не новобудова, 67,3 кв.м, 

11,6/10,3/17,7, ванна і туалет окремо, є балкон та лоджія, 
780000 грн. Тел.: 0 96 3842328.

БУДИНКИ

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

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

Бориспіль
Глибоке с., старий будинок, сарай, погріб, 37 соток, газ 

під двором, 450000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

Іванків с., дерев’яний, 60 кв.м+12 кв.м, веранда 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 забудову, 125000 грн. Тел.: 0 97 8797832.

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

Старе с., дача, в лісі, літня кухня, гараж, бесідка, 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 кімнати+коридор, 

м/п вікна, стеля підбита пластиком, 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 розбірні. 
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

Старе с., 31,5 соток, під забудову, документи готові, ціна 
договірна, або обмін на житло у м. Кам’янець Подільський. 
Тел.: 0 99 3720938.

Лозівка с., 10 соток, документи готові, комунікації 
поруч. Тел.: 0 73 0607071, Марія.

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 бу-
дівництво в м. Бориспіль, до 20 км. від Київа. Тел.: 0 67 
4040137.

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

Куплю земельну ділянку під забудову у власника. Тел.: 
0 67 4040137.

Куплю земельну ділянку у власника в м. Бориспіль або 
с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. Олександрівка. Тел.: 
0 67 4040137.

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

Куплю земельну ділянку у власника в с. Гора, с. Щасли-
ве 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.
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ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

У кафе «МАРІАННА» ПОТРІБНІ
Телефон 

для співбесіди:  
098-67-444-12 

Олександр
063-63-29-249 

Ірина

ОФІЦІАНТИ

Міняю
Бориспіль

2 гаражі, капітальні, кооп. «Прометей» на земельну 
ділянку у м. Бориспіль, розгляну всі варіанти. Тел.: 0 67 
5056064.

4-к. квартиру, 80,6 кв.м, з євроремонтом, на приватний 
будинок у м. Бориспіль, можливо без ремонту. Розгляну 
всі варіанти. Тел.: 0 67 5056064.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

VIANOR м.Бориспіль запрошує на роботу офіціантів, 
кухарів, автомийників, автослюсарів, адміністратора на 
автомийку і автосервіс, касира. Тел.: 0 67 9040777.

В кондитерський цех потрібні вантажники, механік, 
старша зміни, пекаря, кондитери, г/р позмінний, з/п 
за домовленістю, є розвозка, надаємо житло (гур-
тожиток). 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 Дар-
ницького залізничного вокзалу. Район с. Проліски, 
територія Бориспільського автозавода. Тел.: 0 95 
2609820, Олександр.

Державна кримінально-виконавча служба України 
запрошує на службу до ДУ «Бориспільська виправна 
колонія (№119) на посади молодших інспекторів до 
відділів нагляду і безпеки, охорони , г/р доба/три, та 
на відеомоніторинг, г/р день/ніч через 2 доби. З/п від 
7500 грн. Тел.: 0 67 3201007.

Запрошує кухаря, д/р від 1 року, г/р 2/2 з 11.00 до 
23.00, додому відвозимо, з/п 7000-10000 грн. Тел.: 0 
63 3108360.

Запрошуємо на роботу прибиральниць, з/п 7000 грн/15 
змін; прибиральників, з/п 10000 грн/15 змін. Робота у м. 
Бориспіль. Тел.: 0 67 2426177.

На виробництво хлібобулочних виробів потрібні паку-
вальник хліба — 10000 грн; формувальник тіста — 15000 
грн; прибиральники — 8000 грн. Г/р денні/нічні зміни по 11 
годин, оплата 2 рази/міс., розвозка, харчування, прожи-
вання. Київ, Дарницький р-н, вул. Здолбунівська, 7-Д. Тел.: 
0 93 3247438, (044) 5743729.

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

На роботу в розплідник потрібні різноробочі та водій. Ро-
бота 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.

ПОТРІБНА ДОМОГОСПОДАРКА У С. МОРОЗІВКА, 
БЕЗ ПРОЖИВАННЯ. ТЕЛ.: 0 93 0561057.

ПП Медіан пропонує вакансію прибиральниці на непов-
ний робочий день. Звертатися за адресою: вул. Головато-
го, 89. Тел.: 0 67 4559230.

Тел.: 067-337-37-55

БУРІННЯ 
СВЕРДЛОВИН 

НА ВОДУ
Гарантія     Якість

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Оголошення та реклама

ПРОПОНУЮ РОБОТУ ДЛЯ МАЙСТРА МА-
НІКЮРУ-ПЕДИКЮРУ, СТИЛІСТА-ПЕРУКАРЯ, 
МАЙСТРА З НАРОЩУВАННЯ ВІЙ В ЦЕНТРІ КРА-
СИ «ВЕРОНІКА». З/П+ПРЕМІЯ, ПОСТІЙНИЙ ПОТІК 
КЛІЄНТІВ, ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗА РАХУНОК 
САЛОНУ, МАТЕРІАЛ ДЛЯ РОБОТИ НАДАЄМО, 
ЗРУЧНЕ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ САЛОНУ. ТЕЛ.: 0 
67 2344440.

РОБОТА в м.Бориспіль. Майстер ЕМС, вантажни-
ки, складальники-пакувальники, комплектуваль-
ники, засипальники сировини, з/п висока, стабіль-
на. Тел.: 0 67 5221290.

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

ПРОДАМ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДОШКА СТО-

ЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, ДУБ, ДОШКА ДЛЯ 
ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) 5392119, 0 67 4435873, 0 67 
7324045, 0 67 3278510.

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

Оцинковане залізо (2 листа)1,5Х145Х190 м; перемич-
ки з/б 12Х14Х2,20 м (2 штуки),12Х14Х1,54 м (3 штуки); 
цегла біла одинарна б/в (400 штук). Тел.: 0 63 3918670, 0 
68 6883227.

ТВАРИНИ

Бориспіль
Поросята малі 6-7 неділь, породи Ландрас, Петрен, 

Альба. Ціна договірна Тел.: 0 50 1590197, 0 98 7652593.

ЦУЦЕНЯ КАНЕ-КОРСЕ, 3 МІС., СІРИЙ З ПЕРЕЛИ-
ВОМ, Є ВСІ НЕОБХІДНІ ЩЕПЛЕННЯ, ХАРЧУВАННЯ 
ЗАГАЛЬНЕ, ВИКОНУЄ ДЕЯКІ КОМАНДИ, ЦІНА ДО-
ГОВІРНА. МОЖЛИВО З БУДКОЮ УТЕПЛЕНОЮ З 
ПІДІГРІВОМ. ТЕЛ.: 0 63 4301580, 0 50 4627137.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Картопля кормова, 2 грн/1 кг, цибуля дрібна на зеле-

ну. Тел.: 0 50 9695941.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

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

РІЗНЕ

Бориспіль
Баян «Полісся»; гладильна машина «Калинка», елек-

трична; швейна машина «Чайка-132м», електрична; 
пральна машина «Вятка»; в’язальна машина. Тел.: 0 95 
5946760, Віра.

Мисливська рушниця, ТОЗ БМ-16, 16 колібр, гільзи 
латунні, пластикові, 12, 16 колібр пижі войлочні осалені 
10, 12 калібр, центробій, все нове у упаковці, в-во СРСР 
(дозвіл №1367 від 24.03.2012 р. вид. МВС України). Тел.: 
0 50 6665692.

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

ПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо вам потрібно пофарбувати натуральну шкі-
ру, 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.

Бригада будівельників виконує абсолютно усі види ре-
монтних робіт: від нуля — під ключ; бетонно-монтажні, 
кладочні, оздоблювальні, покрівельні та ін. види. Тел.: 0 67 
5056064, 0 68 1269208.

Виконуємо будівельні та ремонтні роботи: паркани, 
підшивки, водовідвід, септики та ін., а також демон-
тажні та підсобні роботи. Тел.: 0 99 4791140, Олек-
сандр.

Комплексний ремонт квартир, офісів, будинків: фунда-
мент, кладка під ключ, гіпсокартон, кахель, виготовлення 
парканів, зварювальні роботи, покрівельні роботи, вирізу-
вання дерев. Тел.: 0 99 2235183, 0 67 6888761, Олександр.

Перевезення вантажу до 3 тонн, послуги вантажни-
ків. Тел.: 0 99 4791140.

РІЗНЕ
Бориспіль

Втрачене свідоцтво про право на спадщину за заповітом 
на спадкове майно за адресою: м. Бориспіль, вул. Павлика 
Морозова, 16, серія АВІ №422967, видане на ім’я Кузьмен-
ко Валентини Миколаївни та Ткачук Віталія Миколайовича 
Бориспільською міською державною нотаріальною конто-
рою Київської обл., вважати недійсним.

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

Адреса редакції: 08301, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 69а.
Юридична адреса: 08304, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 76а.
Тел. редакції: (067) 353-61-17.
Рекламний відділ: тел.: (067) 238-88-58.
E-mail:  borvisti@gmail.com, reklama.borvisti@gmail.com.
Веб-сторінка:  www.i-visti.com
Передплатний індекс для: фізичних осіб — 22350, юридичних — 41394

Свідоцтво про державну реєстрацію KВ №22018-11918ПР.
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Відповідальність за зміст, достовірність фактів, цитат, власних назв та інших відомостей несуть автори 
публікацій. Матеріали під рубриками «Позиція», «Точка зору», «Компанія» друкуються на правах рекла-
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думку авторів публікацій.  Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. Копіювання чи пе-
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Друк: ТОВ «Мега-Поліграф», м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
Наклад: 10200 прим., зам. №191113-42.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я Михайло-
вича Ігора Володимировича Володимирецьким РВК Рів-
ненської обл., вважати недійсним.

Втрачений державний акт на право власності на земель-
ну ділянку, серія ЯГ №216247, виданий на ім’я Любарсько-
го Вадима Олександровича Бориспільським районним від-
ділом земельних ресурсів 27.04.2007 р., згідно Договору 
купівлі-продажу від 09.08.2005 р., вважати недійсним.

ЗНАЙОМСТВА

Бориспіль
Чоловік, 43 роки, зріст 173 см, вага 72 кг, знак зоді-

аку Терези, познайомиться з жінкою до 35 років без 
ш/з, яка хоче створити сім’ю. Тел.: 0 68 6875624.

Терміново потрібні прибиральниці, часткова за-
йнятість, спецодяг, соц.пакет. Тел.: 0 67 2426183, 0 67 
9346448.

Київ
Водії-далекобійники на тягач Renault. Відряджен-

ня за кордон. Д/р на іноземних а/м від 2-х років. На-
явність 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.

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

Оренда павільйонів під магазин, кафетерій, салон, 
30 кв.м + тераса, всі комунікації, м. Бориспіль, вул. 
К.Шлях. Тел.: 0 67 3688909.

Найму

Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря, на ваших 

умовах. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
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ОВЕН. Готуйтеся нала-
годжувати зв'язки з нови-
ми діловими партнерами 

та колегами. Цікаві розмови, ко-
рисні зустрічі й інтригуючі поба-
чення запам'ятаються надовго.

ТЕЛЕЦЬ. Особиста ча-
рівність дозволить на-
лагодити необхідні взає-

мини. Ймовірні поїздки, але вдо-
ма буде набагато краще. У вихід-
ні владнаються сімейні проблеми.

БЛИЗНЮКИ. У профе-
сійних справах виручать 
несподіваний підхід і 

швидка реакція на зміну ситуації. 
Не надто нервуйте, все зрештою 
складеться пречудово.

РАК. На вас чекає маса 
серйозних справ, мусите 
впритул зайнятися ними. 

Є можливість просування кар'єр-
ними сходинками. У вихідні вибе-
ріться з друзями на за місто.

ЛЕВ. Зараз не час лінува-
тися й проявляти апатію. 
Підтримка старших доз-

волить припинити якісь нездоро-
ві інтриги на роботі. Вихідні при-
святіть повноцінному відпочинку.

ДІВА. Контролюйте не-
гативні емоції. Зараз 
найважливіше для вас – 

просте людське спілкування. Не 
треба нікого використовувати, не 
варто ніким маніпулювати.

ТЕРЕЗИ. Фортуна на ва-
шому боці. Імовірні кон-
структивні ділові зустрі-

чі, нові привабливі перспективи. 
Але є ризик з кимось посварити-
ся через якусь дурницю.

СКОРПІОН. На вас че-
кає успіх та навіть при-
буток. Ваші плани й по-

чинання будуть вдалими. У вихід-
ні вас охоплять сильні почуття, не 
забувайте про самоконтроль.

СТРІЛЕЦЬ. Не перебіль-
шуйте своїх можливо-
стей, не чекайте й на сер-

йозну сторонню допомогу, будьте 
відповідальніші. Тоді обійдеться 
без розчарувань і конфліктів.

КОЗЕРІГ. Легко доб'єте-
ся бажаного, якщо дійс-
но цього захочете. Не 

розслаблюйтесь. Увага навколи-
шніх зобов'язує – не розчаруйте 
тих, хто вам справді потрібен.

ВОДОЛІЙ. Важливі зу-
стрічі й серйозні перемо-
вини дадуть таки очікува-

ні результати. Існує гарна можли-
вість налагодити стосунки з діло-
вими партнерами й колегами.

РИБИ. Можливе роз-
чарування в комусь з 
близьких людей, але це 

не так важливо. Настав час зайня-
тися підготовкою й реалізацією 
більш серйозних планів.
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