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ЗМІНИ У «ТОРГІВЕЛЬНОМУ ЦЕНТРІ»
 � Колишній універмаг «Жовтень» Бориспільського 

районного споживчого товариства нині є «Торгівельним 
центром», де розташований супермаркет «Сільпо» та інші 
торгові точки на першому і на другому поверхах. Наразі 
є інформація, що другий поверх закривається на ремонт. 
«Вісті» з’ясували, що очікувати споживачам.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Бізнес-проекти�в�секреті
Фактично, ремонтні роботи у 

«Торгівельному центрі» вже роз-
почалися. Зараз ремонтуються го-
ловні сходи магазину. «Вісті» звер-
нулися до голови правління Бори-
спільського районного споживчого 
товариства Костянтина Струкова за 
коментарем про перспективи за-
кладу та зміни, які торкнуться при-
леглої території. Але Струков від 
коментарів відмовився.

Однак «Вістям» вдалося з’ясувати, 
що ремонт на другому поверсі пла-
нують розпочати 20 січня наступ-
ного року. Триватиме він три місяці.

Зараз на другому поверсі йде 
підготовка, біля точок — повідом-
лення про розпродаж і закриття. 
Більшість ще працюють. Спільна 

думка орендарів щодо ремонту од-
ностайна: «Давно пора». 

У розмові з продавцями з’ясува-
лося, що за дорученням орендо-
давця проводилося опитування се-
ред підприємців, чи бажають вони 
надалі працювати у приміщенні та 
яким би вони хотіли бачити робоче 
місце. Бо, кажуть, власник зацікав-
лений, щоб підприємці повернули-
ся в «Торгівельний центр». Проте 
основній масі працівників за при-
лавками невідомі ні терміни почат-
ку ремонтних робіт, ні тривалість. 

Для багатьох власників торгових 
точок повернення на попереднє 
торгове місце визначатиметься 
тим, наскільки збільшиться оренд-
на плата.

Оновлення фасаду «Торгівельно-
го центру» та благоустрій терито-
рії біля нього хвилює бориспільців 
більше, ніж ремонт усередині при-
міщення. Критикувати є що: покри-
влені й поламані турнікети, «сіль-
повські» проблемні кондиціонери 
перед фасадом приміщення із над-
мірним конденсатом, вищерблена 
тротуарна плитка... 

Невідомо також, які перспекти-
ви благоустрою території, прилег-

лої до «Торгівельного центру», що 
перебуває в оренді у БРСТ. 

Відомо, що голова правління Кос-
тянтин Струков мав проект-пропо-
зицію щодо реконструкції площі пе-
ред «Сільпо», який пропонував реа-
лізувати спільно з міською владою, 
але не склалося. За словами Струко-
ва, на його лист-звернення з ідеями 
до виконавчого комітету відповіді 
він так і не отримав. Причини керів-
ник не уточнював.

Благоустрій�під�питанням

ЗНОВУ�ДАЛИ�ДОЗВІЛ�МАФам
Додають захаращеності центру Борисполя нові МАФи, що БРСТ 
встановлює на території біля своїх приміщень. Два уже стоять: біля 
«Сбербанку» («Арома Кава») та за кілька десятків метрів у бік ринку 
«Центральний» — офіс туристичної агенції. 
Ще два Костянтин Струков планує встановити впритул до 
«Торгівельного центру» з боку Європейської площі (поряд із 
кіоском «ПРЕСА»). Виконавчий комітет Бориспільської міської 
ради від 18 листопада підтримав питання «Про надання 
дозволу Бориспільському районному споживчому товариству 
на встановлення двох тимчасових споруд для ведення 
підприємницької діяльності по вулиці Київський Шлях, 76 у місті 
Борисполі». 

�� ІНІЦІАТИВА�ВЛАДИ

ПОТУГИ ВЛАДИ:
ПОЛОГОВЕ «ПІД КЛЮЧ»

 � 18 листопада пологове відділення КНП «ББЛІЛ» 
закрилося на капітальний ремонт. Відтепер народжувати 
немовлят жінки будуть у столиці. Хто виконує капроботи та 
які суми передбачено на оновлення, дізнавалися «Вісті».

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

Планове закриття пологового 
відділення Бориспільської бага-
топрофільної лікарні планувалось 
давно. За словами директора за-
кладу Олександра Щура, прове-
дення ремонту передбачене ме-
дреформою та вимогою Прези-
дента. Роботи завершать за шість 
місяців. 

«Поки у пологовому ремонт, на-
роджувати жінок направлятиме-
мо до комунального закладу Ки-
ївської обласної ради «Київський 
обласний центр охорони здоров’я 
матері та дитини». Для можливих 
екстрених випадків при загрозі 
життю та здоров’ю породіллі чи 
дитини у Борисполі цілодобово 
чергуватиме бригада медиків-аку-
шерів. При плановому збереженні 
із необхідністю стаціонарного наг-
ляду вагітні зможуть перебувати в 
гінекологічному відділенні ББЛІЛ. 
Поки в пологовому частково пере-
бувають породіллі», — повідомив 
«Вістям» Олександр Щур.

Без�фінансування
Замовником капремонту поло-

гового відділення КНП «ББЛІЛ» є 
управління капітального будівниц-
тва та архітектури Бориспільської 
РДА, у планах замовника прове-
сти модернізацію будівлі відді-

лення. Тендер на проведення ка-
премонту пологового завершив-
ся, переможцем визнано зареє-
стровану в столиці компанію ТОВ 
«Будінвест-сервіс 15». Договір ТОВ 
«Будінвест-сервіс 15» із УКБ Бори-
спільської РДА укладено 15 жовт-
ня на 65 млн 300 тис. грн. 

Оскільки співзасновниками ба-
гатопрофільної лікарні є місто Бо-
риспіль та район (50/50), то з місь-
кого бюджету у вересні виділена 
сума в 15 млн грн. 

За словами начальника УКБ Бо-
риспільської РДА Ярослава Яно-
вича, кошти від міста за місяць так 
і не надійшли. «До Бориспільської 
міської ради ми направили листи 
зі вказаними витратами на ремонт, 
тож чекаємо на перерахунок ко-
штів. Станом на 19 листопада від 
Борисполя ми так нічого і не от-
римали», — поділився причиною 
затримки виконання робіт началь-
ник УКБ. 

За його словами, будівельни-
ки почали працювати минулого 
тижня, необхідну для робіт тех-
ніку завезено на об’єкт, матеріал 
для виконання робіт закуплено 
за кошти виконавця робіт, нара-
зі все перебуває на збереженні у 
виконроба. 

«Роботи проводяться відповідно 
до наявного фінансування. Першо-
чергово необхідно замінити інже-
нерні системи, опалення, вентиля-
цію, каналізаційну та водопровід-

ну системи», — повідомив Ярослав 
Янович. Озвучити заплановані до 
кінця 2019 року роботи начальник 
УКБ так і не зміг, посилаючись на 
відсутність фінансування. 

Кошти�після�
виконання�робіт

Про затримку з перерахуван-
ням виділених на ремонт коштів 
«Вісті» поцікавилися у заступника 
Бориспільського міського голови 
Людмили Ковальової. За її словами 
кошти, які передбачено в 2019 ро-
ці з міського бюджету, будуть пе-
рераховуватися під час надання 
актів виконаних робіт. 

«Після наданих актів будемо пе-
рераховувати фінанси. Після вико-
ристання 15 млн грн буде збирати-
ся спільна нарада міста і району, 
де вирішуватиметься доля фінан-
сування капремонту пологово-
го»,— прокоментувала Ковальова. 

Район�в�очікуванні�
Бориспільська райрада є співза-

сновником КНП «ББЛІЛ», проте на 
ремонт пологового поки з район-
ного бюджету не виділено жодної 
копійки. Про причини розповів ке-
руючий справами Бориспільської 
райради Антон Мотрич. 

«Район виділятиме кошти на ре-
монт і пологового, і інших корпу-
сів лікарні. Ми чекаємо подання 
від Бориспільської РДА щодо не-
обхідних сум, до кінця місяця пла-
нується сесія райради, а до цьо-
го часу в адміністрації вирішать, 
скільки коштів необхідно для ви-
конання робіт», — розповів Ан-
тон Мотрич. 

ЧЕРЕЗ ДЕФІЦИТ 
БЮДЖЕТУ РЕМОНТ 
ЛІКАРНІ ПІД ЗАГРОЗОЮ
Наталія ДОЛИНА

На якому етапі питання 
співфінансування 
Бориспільської лікарні містом 
і районом, як працюватиме 
лікарня наступного року, 
запитували «Вісті».

ФІНАНСОВА СИТУАЦІЯ 
НЕСТАБІЛЬНА. Тривалий 
період міська і районна влада 
Бориспільщини не могли найти 
порозуміння щодо статуту і 
співфінансування КНП «ББЛІЛ». 
Нарешті крига скресла, обидві 
сторони дійшли згоди. Втім, на 
листопадовій сесії міської ради 
депутати зазначили, що згода є 
номінальною, офіційного статуту 
досі немає. 
За коментарем «Вісті» звернулися 
до міського голови Анатолія 
Федорчука. 
«Днями приїжджав заступник 
голови КОДА Дмитро Назаренко 
і ми обговорювали питання 
лікарні. Нас запевнили, 
що до 1 грудня 2019 року 
воно буде вирішено, статут 
буде зареєстрований, як і 
домовлялися, 50 на 50», — 
пояснив міський голова.
На запитання, яку суму коштів 
планується витратити на потреби 
лікарні, Федорчук зазначив, що 
міська рада виділила 17 млн грн 
цільовим призначенням. 
«На потреби лікарні можна 
витратити і 150 млн грн, але 
буде мало. Сьогодні наше 
завдання – зробити ремонт, 
адже капітального ремонту 
в лікарні не було десятки 
років. А стосовно того, скільки 
місто може вкласти коштів 
в медзаклад, то сказати 
неможливо, оскільки ще не 
прийнятий міський бюджет 
на 2020 рік. За попередніми 
даними, він буде набагато 

гіршим, ніж цьогорічний. 
Можливо, станеться й так, що 
ми не зможемо зробити ремонт, 
як планували. Потрібно кошти 
спрямувати на зарплати лікарям, 
щоб зберегти кадри. Фінансова 
ситуація невизначена», — 
пояснив Анатолій Федорчук.

ГРЯДУТЬ ЗМІНИ. Також міський 
голова поінформував, що з 1 квітня 
2019 року робота ББЛІЛ буде 
кардинально змінено. Профільні 
відділення (терапія, неврологія, 
кардіологія) не закриватимуть, але 
система надання медичних послуг 
буде іншою.
«Ми відійдемо від практики 
ліжко-місць. Лікарня 
працюватиме за принципом: 
скільки було надано послуг, 
таким і буде фінансування. Як 
і в «первинці», Національна 
служба здоров’я України буде 
відшкодовувати надані послуги», 
— повідомив Федорчук.
За його словами, в медичній 
допомозі пацієнтам не 
відмовлятимуть, лише зміняться 
підходи, які стануть більш 
якісними і контрольованими.

• Із новим ремонтом поки лише 
рецепція.

• Є надія, що приміщення матиме сучасний вигляд після ремонту. • Дрібні магазини готуються до переїзду.

• Багатостраждальна ББЛІЛ.

• Поряд встановлять ще два «ларьки».

• Нова споруда виявилася більшою, ніж було дозволено документами. • МАФ «БРСТ» планувало під театральні каси. Але продають каву.

КОМУ 
ПРИТУЛОК 
ДЛЯ ТВАРИН 

Інна КРИНИЧНА

«Вісті» дізнавалися, як Бори-
спільська міська влада планує 
організувати роботу новозбу-
дованого притулку для тварин.

Новий заклад уже з електрое-
нергією і міг би розпочинати ді-
яльність.

Міський голова Анатолій Фе-
дорчук пояснює, що це нова 
для Борисполя справа, тому все 
складно. 

«Ми першопрохідці. У Київській 
області таких закладів немає, за 
досвідом звертатися нікуди. В 
Україні таких притулків два, і ті у 
великих містах із більшими бю-
джетами», — прокометував Фе-
дорчук.

Щоб розпочати роботу притул-
ку, сесією Бориспільської місь-
кої ради прийняті зміни до ста-
туту КП «ВУКГ» про те, що у них 
з’явився ще один вид діяльності 
— утримання закладу. Відповід-
но, буде створений новий струк-
турний підрозділ. 

Наголошувалося, що при та-
кій організації роботи можуть 
виникнути проблеми із бюджет-
ним фінансуванням. Тому дійшли 
висновку: необхідно створювати 
нове комунальне підприємство. 
Роботи з його створення вже роз-
почато, готується документація, 
опрацьовуються штатні потреби, 
робляться розрахунки. 

Розгляд цього питання на сесії 
може відбутися ще у 2019 році, 
а процедуру створення КП мож-
на завершити до 31 березня 2020 
року.

Як експлуатуватимуть?
 • Основний меседж — заклад 

не повинен повністю 
утримуватися за кошти 
міського бюджету, і він не буде 
місцем постійного утримання 
безпритульних тварин із усієї 
округи. 

 • Першочергове завдання 
— відлов, стерилізація, 
лікування.

 • Пошук дбайливих господарів 
для стерилізованих здорових 
тварин та тих, які одужали 
після лікування. 

 • У притулку залишатимуться ті 
тварини, які в інших умовах не 
виживуть.

 • Чіпування тварин.

Притулок, у якому передба-
чена операційна з хірургічним 
обладнанням та всі необхідні 
умови для догляду, лікування 
і утримання тварин, має заро-
бляти. Заклад надаватиме такі 
платні послуги приватним осо-
бам, які є власниками тварин:

 • стерилізація та лікування;
 • готельні послуги для тварин; 
 • послуги грумера (стрижка 

собак). 

Ціни плануються доступними, 
меншими, ніж у приватних вет-
клініках. 

Із міської казни оплачувати-
муться ті послуги, які виконува-
тимуться на замовлення міста. 
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Конфлікт інтересів
�� КРАЙНІХ�НЕМАЄ

ГУРТОЖИТОК-ПРИВИД

 � На одній із планових нарад у Бориспільського 
міського голови секретар міської ради Ярослав Годунок 
поінформував, що до нього звернулися мешканці 
гуртожитку на вул. Броварська, 32 зі скаргами, що їх 
виганяють рейдери, які в незаконний спосіб привласнили 
приміщення. Що насправді сталося у гуртожитку та скільки 
таких помешкань у місті, з’ясовували «Вісті».

Наталія ДОЛИНА, 
фото Сергій МАРЧЕНКО
Наталія ТОКАРЧУК

Журналісти «Вістей» разом із 
Ярославом Годунком вирушили до 
проблемного гуртожитку. Знайти 
будівлю виявилося непросто. До-
велося колесити вулицями, уточ-
нюючи напрямок у перехожих. Піс-
ля тривалих пошуків виявилося, що 
будівля знаходиться через дорогу 
від приміщення КП «ЖРЕУ».

І гуртожиток, і подвір’я, які при-
чаїлися між сусідніми будинками, 
виглядають захаращеними. Однак 
всередині приміщення приємно 
здивувало сучасним ремонтом та 
комфортом. 

Рейдери�чи�
благодійники

У гуртожитку – 14 квартир. Троє 
мешканців (самотня жінка і по-
дружжя) не мають претензій, бо ви-
купили приміщення і отримали до-
кументи. Інші скаржаться на свавіл-
ля нових власників, яких називають 
«рейдерами». Обидві сторони зви-
нувачують одна одну в шахрайстві.

За словами мешканців, всі вони 
проживають в гуртожитку майже 
13 років і що це було відомче жит-
ло підприємства «Київбудпластик».

Позиція�«за»
«Ми тут проживаємо з 2006 року 

і думали, що гуртожиток на балан-
сі «Киїбудпластика». Ні прописки, 
ні права власності на житло у нас 
не було. Коли Ольга Павлівна, най-
старіша мешканка гуртожитку, ви-
рішила прописатися і пішла в БТІ, 
виявилося, що будинок ні на чиє-
му балансі, він «висить у повітрі». 
Рік тому до нас прийшли люди з 
пакетом документів, сказали, що 
від підприємства «Автотранс ЛЛС», 
яке є новим власником гуртожит-
ку, і запропонували викупити на-
шу двокімнатну квартиру. Ми з чо-

ловіком погодилися. А Ользі Пав-
лівні її житло надали безкоштов-
но», — розповіла мешканка Олена 
Приходько.

Жінка каже, що до них прихо-
див державний оцінювач, на осно-
ві його висновків вони з чоловіком 
оформили договір купівлі-продажу, 
заплативши 4 тис. грн за кв.м, про-
писалися і приватизували житло. 

Позиція�«проти»
«Проживаю тут 13 років, це бу-

ло відомче житло від «Київбудплас-
тика». Документів на помешкання 
в мене немає. Поки нас не виселя-
ють, але натякали, що це станеть-
ся, якщо не викупимо квартири», — 
розповідає мешканка Оксана.

Як відомче житло перейшло у 
власність іншого підприємства, ні-
хто із жителів гуртожитку не знає.

«Я працюю на підприємстві «Ки-
ївбудпластик» 12 років і стільки ж 
тут проживаю. Зараз наїхали рей-
дери, «віджали» гуртожиток і ска-
зали: тепер це наше, виселяйтеся, 
але можемо домовитися, якщо ви 
викупили ваші квартири», — додає 
Віктор Мальчос.

За�комуналку�—��
«в�кишеню»

На запитання, яким чином плати-
ли за комунальні послуги та чи пла-
тили взагалі, мешканці одноголос-
но заявили, що платили.

«Щомісяця віддавали по 3 тис. 
грн за комуналку і оренду житла Ві-
ктору Мальчосу, який є представ-
ником «Київбудпластика». Ні роз-
писок, ні квитанцій нам не давали, 
платили «в кишеню», — пояснив 
Василь Приходько. 

Віктор Мальчос не заперечує, що 
оплата відбувалась саме так, проте 
запевняє, що кошти йшли за при-
значенням. Документів щодо оп-
лати не надав, але показав зошит, 
де розписана «каса». Щоправда, зо-
шит датований лише 2019-м роком. 

Отже, з’ясувати, хто в ситуації з 
гуртожитком рейдер, а хто «Робін 
Гуд», кому виселитися, а хто має 
право на житло, чи є законною 
приватизація квартир, складно. 
Незрозуміло, як гуртожиток 
змінив власника. Бо ні з нинішніми, 
ні з попередніми власниками 
зв’язатися не вдалося.
«Київбудпластик», за словами 
Ярослава Годунка, має назву 
«ПАТ «Експериментальне 
проектно-конструкторське 
технологічне бюро «Будпластик». 
На сайті вказані телефони, 
але на них ніхто не відповідає. 
Годунок також розповів, що 
спочатку приміщення належало 
підприємству «Аерошляхбуд», 
яке передало його 
«Будпластику». Але передача, 
за твердженням Годунка,  
відбулася з порушеннями: 
без акту приймання та інших 
документів, гуртожиток не був 
зареєстрований в єдиному 
реєстрі нерухомого майна. 
У редакції є висновок управління 
містобудування та архітектури 
Бориспільської міської ради 

від 2.04.2019р. № 04.05/434 за 
підписом екс-начальника Ігоря 
Крикливця. Цим документом 
підтверджується присвоєння 
поштової адреси нерухомому 
майну (житловому будинку 
на вул. Броварська, 32) ПП 
«Автотранс ЛЛС».
Секретар міської ради 
стверджує, що це підробка, 
під цим номером на засіданні 
виконкому розглядалося інше 
питання. 
«Цей документ — «липа». Як 
нові власники приватизували 
гуртожиток, адже міська влада 
не давала дозволу на відведення 
землі? Не було роздержавлення. 
У держреєстрі цього гуртожитку 
немає. Будинок знаходиться поряд 
із КП «ЖРЕУ» і не стоїть ні на балансі 
ЖЕКу, ні якоїсь іншої установи. 
Як був складений договір на 
водопостачання, теплопостачання 
та електроенергії? Виявляється, 
в Борисполі є гуртожиток, який 
десяток років не перебуває на 
балансі», — прокоментував 
Годунок.
«Вісті» намагалися з’ясувати 

деталі у начальника управління 
ЖКГ Бориспільської міської 
ради В’ячеслава Толкача: кому і 
куди платили за комунпослуги 
мешканці гуртожитку, чи 
надходила в місцевий бюджет 
плата за оренду землі, а також 
яка кількість в Борисполі таких 
«нічийних» гуртожитків, але 
він категорично відмовився 
коментувати тему. Виявляється, 
чиновнику виконкому дозволено 
так легко «футболити» проблеми 
людей. 

Тож ситуація з гуртожитком-
фантомом у Борисполі є вкрай 
заплутаною і шукати у ній крайніх 
– не журналістам. Це типовий 
приклад безгосподарності 
керівників приватних підприємств 
зокрема і ситуації в державі 
в цілому, і все через велику 
довірливість наших людей.
Тут доречно також згадати 
народну приказку: «Гуртове 
— чортове». І скільки таких 
гуртових проблем у старих 
гуртожитках Борисполя та коли 
вони дадуть про себе знати, 
питання часу.

УСІ�МОВЧАТЬ�І�КРАЙНІХ�НЕМАЄ

• Проблемне житло на вул. Броварська, 32.

• Неформальна зустріч із мешканцями.

• Гуртожиток на вул. Кошового. • Гуртожиток на вул. Чайковського.

НЕВЖЕ НІЧИЙ?

СКІЛЬКИ ТАКИХ?

 � 24 грудня 2019 
року у Горі заплановані 
громадські обговорення 
нового проекту 
Генерального плану 
села. Селяни вважають, 
що цим документом 
ціленаправлено 
знищується ліс, адже 
запропонований 
сільським головою 
Генплан залишить 
село без прилеглого 
до населеного пункту 
лісового масиву — його 
забудують висотками 
та елітними котеджами. 
«Вісті» вивчали тему.

Замовили�без�
погодження�—�люди�
бунтують

Договір на розробку змін до існу-
ючого Генплану було укладено 14 
серпня 2019 року між головою се-
ла Романом Дмитровим та ТОВ «Де-
велопмент АІ». За словами окремих 
депутатів, голова села проігнору-
вав раніше створену робочу гру-
пу, яка мала контролювати процес 
створення нового Генплану, уклав-
ши угоду на його проектування без 
погодження з членами групи. 

11 листопада, після того, як на 
обговорення було надано ескіз 
оновленого Генплану, стало відомо 
про його існування і громадськість 
забила на сполох. За твердження-
ми селян, новим Генпланом перед-
бачається знищення прилеглого 
до села лісу через зміну цільово-
го призначення землі для забудо-
ви зеленого масиву багатоповер-
ховими будинками та котеджами.

Порушення�є:�робоча�
група�не�працювала�

Більшість населення Гори пого-
джується з потребою оновлення 

Генплану, проте активісти знайш-
ли порушення з боку сільського го-
лови у невідповідності його дій під 
час замовлення розробки нового 
Генплану. 

«13 листопада сільським голо-
вою Романом Дмитровим було 
підписано акт виконаних робіт із 
ТОВ «Девелопмент АІ» щодо вне-
сення змін до Генплану. Вартість 
робіт — 1,4 млн грн із сільського 
бюджету, а 1 млн грн із цієї суми 
вже сплачено за виконані роботи. 
Обурює, що Дмитрів не узгоджу-
вав виготовлення нового Генпла-
ну ні з депутатами, ані з громадою. 
Будь-які зміни в Генплані повин-
ні пройти розгляд та обговорен-
ня в робочій групі. Лише після уз-
годження всіх питань можливе 
оголошення громадських обгово-
рень», — коментує депутат сіль-
ради та член ГО «Громада Гори» 
Олександр Карасевич. 

За його словами, задовго до за-
мовлення нового Генплану була 
створена спеціальна робоча гру-
па з представників депутатського 
корпусу. Проте окремі члени гру-
пи написали заяви про вихід піс-
ля представлення ескізу Генплану. 
Тож активісти вважають, що такі 
дії ведуться задля знищення робо-
чої групи та можливості безкон-
трольних дій. 

Депутати�коментують
За словами депутата Василя 

Чайки, з робочої групи він вий-
шов через свою зайнятість на 
іншій роботі. «Я працюю в ае-
ропорту «Бориспіль», тож ча-
су на депутатську роботу май-
же не лишається. Рішення вий-
ти зі складу групи прийняв че-
рез слухи за спиною про «темні 
справи» щодо розподілу терито-
рій села», — прокоментував си-
туацію депутат Гірської сільради 
Василь Чайка. 

Його колега Василь Потоць-
кий, який також написав заяву 
на вихід із робочої групи, пояс-
нив свій вчинок. «Я вийшов зі 
складу робочої групи, бо вва-
жаю, що працювати над ство-
ренням нового Генплану мають 
усі депутати однаковою мірою. Я 
підтримую розширення меж се-
ла, адже вважаю, що це його роз-
виток. Але за рахунок лісу роби-
ти це не дозволю!» — висловив 
свою позицію депутат Потоцький 
та уточнив, що бачив ескіз Ген-
плану лише один раз під час йо-
го презентації в сільській раді, 
після чого у нього виникли пев-
ні зауваження, які депутат буде 
відстоювати задля повноцінно-
го розвитку Гори. 

Збирають�підписи��
під�відкритим�листом

19 листопада ГО «Громада Гори» 
запропонувала односельцям по-
ставити підпис під відкритим ли-
стом із вимогою до голови Гірської 
сільради та депутатів визначити зе-
мельні ділянки, які знаходяться в 
Гірському лісі як «землі лісогоспо-
дарського призначення». 

«Шокуючим для громади стало 
те, що більшу половину лісу, вияв-
ляється, прихватили невідомі осо-
би, без погодження з громадою. І 
тепер нас ставлять перед фактом, 
що ліс уже не наш, і треба змінити 

цільове призначення, надавши та-
ким чином дозвіл на вирубку та за-
будову НАШОГО ЛІСУ», — вказуєть-
ся у відкритому листі. 

Громадськість вимагає аби сіль-
ський голова та депутати привели 
у відповідність до фактичного ста-
ну цільове призначення земель, де 
розташований ліс (далі цитата із ли-
ста): «…від Бориспільської траси на 
півночі до поля на півдні, від вулиці 
Лісової на сході до меж села Щасли-
вого на заході (за виключенням АЗС 
«Сокар», Автосалонів «НІКО», буді-
вель лісництва та ТІЗ «Зелений Ма-
єток» та кладовища). Люди хочуть, 
щоб ці землі віднесли до земель лі-
согосподарського призначення». 

• Станом на листопад 2019 року в адміністративних межах 
Гірської сільради перебуває 250 га лісового масиву ДП «Бори-
спільський лісгосп». 

«Ділянка лісу, яка тепер передбачається під забудову, вибула з меж 
лісгоспу через розпорядження Київської ОДА у 2004 році, бо на той 
час облдержадміністрації мали повноваження керувати призначен-
ням державних земель», — розповів «Вістям» старший лісничий ДП 
«Бориспільський лісгосп» Анатолій Гусак.

«ВІСТІ» НЕ РОБЛЯТЬ ВИСНОВКІВ ІЗ ДАНОЇ СИТУАЦІЇ, НЕ ШУКАЮТЬ ПРАВИХ ЧИ ВИННИХ У КОФЛІКТНОМУ ПИТАННІ.

ГЕНПЛАН ГОРИ 
ЗНИЩИТЬ ЛІС?

Тетяна ХОДЧЕНКО

Генеральний план села Гора 
затверджений 2015 року. 
Частиною дев’ятою статті 
17 Закону України «Про 
регулювання містобудівної 
діяльності» передбачається, що 
зміни до генплану населеного 
пункту можуть вноситися не 
частіше, ніж один раз на п’ять 
років. Але Гірська сільрада 
замовила містобудівний 
моніторинг і за його 
результатами прийняла рішення 
внести зміни раніше. 

• Гірський сільський голова Роман Дмитрів потерпає через закиди 
активістів.

!

«Є�РОЗПОРЯДЖЕННЯ�РДА»
Роман Дмитрів 20 листопада виклав відеозвернення, у яко-

му пояснив причини розробки нового Генплану:

— Я вважаю, що новий Генеральний план дасть можливість збіль-
шення податкових надходжень до бюджету сільської ради, по-
ліпшить ситуацію із забезпеченням мешканців Гірської громади 
земельними ділянками за рахунок територій, що заплановані до 
включення в межі села, дасть можливість побудувати нову транзит-
ну дорогу в зоні, визначеній під землями зовнішнього транспорту, 
яка запроектована в зоні обмежень ДП МА «Бориспіль» та розван-
тажить вулицю Центральна.

Також за його словами, у відповідь на звернення громадян та 
Аналітичний звіт за результатами містобудівного моніторингу, у 
жовтні 2018 року сільська рада звернулась до голови Бориспіль-
ської РДА з проханням прийняти дострокові зміни до Генплану Го-
ри. «Було видано розпорядження голови Бориспільської РДА від 
02.10.2018 року №1114 «Про дострокове внесення змін до Гене-
рального плану села Гора Гірської сільської ради Бориспільського  
району Київської області», — підкреслив Дмитрів.

Він запевнив, що зауважень від депутатів або членів робочої 
групи до  11 листопада (дати початку громадських слухань) до  
сільської ради не надходило. 

�� ПРЯМА�МОВА�
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�� ДОЛІ�ЛЮДСЬКІ

ЛЕСЯ�ДЕРКАЧ�У 43 ВПЕРШЕ 
СТАЛА МАМОЮ ДВОХ ДІВЧАТ

МИ ЗУСТРІЛИСЯ З ЛЕСЕЮ ТА ЇЇ ДОНЬКАМИ ЛИСТОПАДОВОГО ВЕЧОРА У ПІЦЕРІЇ, КОЛИ ВОНА ЗАБРАЛА ДІВЧАТОК ЗІ ШКОЛИ. ПРИЄМНА, 
УСМІХНЕНА, СПОКІЙНА, ЛЕСЯ ЗА КАВОЮ РОЗПОВІДАЛА ПРО СВОЮ НЕПРОСТУ ЖІНОЧУ ДОЛЮ, ПРО ГЛИБОКО ОСОБИСТЕ. ЇЇ ПРИКЛАД 
ДОВОДИТЬ, ЩО ЧУЖИХ ДІТЕЙ НЕ БУВАЄ, А СЕРЦЕ МАТЕРІ, НЕХАЙ І НЕ РІДНОЇ, ПРИЗНАЧЕНЕ ДЛЯ ВЕЛИКОЇ БЕЗУМОВНОЇ ЛЮБОВІ.

НІБИ ПРО НЕЇ ХІТ ГРУПИ «KAZKA»: «ПОПЛАКАЛА І СТОП!, ЗАСЯВ 
ДЕНЬ ТАЄМНИМИ ЗНАКАМИ І МЕНШЕ СЛІВ – БІЛЬШЕ ДІЛА І ВІРИ». 

23 роки із своїх 45-и вона наполегливо йшла до материнства. Те свя-
щенне право, яке жінці дароване природою, Лесі Деркач довелося ви-
борювати, спотикаючись через внутрішні конфлікти, терплячі неро-
зуміння рідних, руйнуючи стереотипи, переживаючи зраду чоловіка, 
з яким прожила душа в душу 10 років. Але вона мріяла, молилася і 
діяла. І це звершилося: півтора року тому – у 43 роки — вона нареш-
ті стала мамою двох чудових дівчаток Каті і Даші. І зараз сім’я Дер-
качів втрьох будує дівочі романтичні плани на майбутнє та ділиться 
досвідом, як бути щасливими не завдяки, а всупереч.

Оксана КОБЗАР, 
фото з сімейного архіву

ЖИТИ�ПО-НОВОМУ
Леся народилася, виросла і пра-

цює в Борисполі. Каже, любить своє 
місто, бо воно їй таке рідне. Уже по-
над 20 років вона — перукар. Про-
фесію вважає хобі, яке приносить 
і заробіток, і задоволення. Під-
приємець орендує кімнату в ПАТ 
«АТАСС-Бориспіль», де працює ра-
зом із кількома колегами. Хвалить-
ся, що майстриня у своїй сфері, бо 
серед її клієнтів відомі в місті осо-
би – усе керівництв АТАСС і навіть 
міський голова.

Леся Миколаївна мешкає у тісній 
кімнатці батьківської хати, куди по-
вернулася після важкого розлучен-
ня. Там, на вулиці Лютневій, про-
йшло її дитинство, неподалік шко-
ли №6, яку сама колись закінчила, 
де навчався її батько і куди влашту-
вала своїх доньок. У вільний від ма-
теринських обов’язків час молода 
мама-одиначка бігає на шкільно-
му стадіоні або катається на вело-
сипеді, щоб підтримувати гарну фі-
зичну форму, чим мотивує до спор-
ту своїх дівчаток. Каже, у такі хвили-
ни релаксує від світанку та відчуття 
вітру, який обвіває обличчя – і ро-
бить селфі, бо приємно бачити се-
бе щасливою.

Леся після 12 років самотності 
нарешті відчуває себе внутріш-
ньо гармонійною, живе на повну 
потужність і готова до серйозних 
стосунків, навіть заміжжя, а ще, зі-
знається — до поповнення в роди-
ні, бо дуже хоче маленького хлоп-
чика. Але не завжди у неї все бу-
ло гладко. 

СТАЛА�СИЛЬНІШОЮ
«Із колишнім чоловіком у нас бу-

ли гарні відносини, ми кохали один 
одного, одружилися молодими, 
усе було добре. Але роки йшли, а 
із дітьми не виходило. Були обсте-
ження. Я пропонувала «штучне за-
пліднення» чи усиновлення, але чо-
ловік був категорично проти. А ме-
ні хотілося реалізуватися як жінці. 
Це переросло у конфлікт і чоловік 
пішов із сім’ї та відразу одружив-

ся з іншою. Але і в новій родині він 
так і не став батьком», — розпові-
дає Леся Миколаївна. Зараз колись 
рідні люди стали чужими, не спілку-
ються, бо він сильно ранив її душу, і 
на відновлення знадобилися роки. 
Пригадує, що вийти зі стресу допо-
могли церква, молитва і віра. Від ті-
єї зради вона стала сильнішою.

БАТЬКІВСЬКЕ�
БЛАГОСЛОВЕННЯ

Повернувшись до батьків, їй до-
велося доглядати за хворою ма-
тір’ю, здоров’я якої підкосили ін-
сульти. «Мама підтримувала намі-
ри на усиновлення, а папа і чути 
не хотів про це. Але я не зрадила 
мрії і звернула до спеціалістів місь-
кої служби у справах дітей як мож-
ливий усиновлювач. Те, що я неза-
міжня, не стало перешкодою», — 
ділиться співрозмовниця.

Розповідає, що ніколи не забуде 
момент, як підійшла до батька про-
сити благословення перед відпо-
відальним кроком. «Пересилюючи 
клубок у горлі, я сказала, що бути 
матір’ю для мене надважливо і єди-
ний шанс – це усиновлення і... роз-
плакалася. Тато таки благословив і 
у мене ніби крила виросли», — ді-
литься Леся і її очі наповнюються 
сльозами.

МУКИ�ВИБОРУ
Згодом пройшла медкомісію і 

школу майбутніх батьків, де отри-
мала психологічну підготовку та 
познайомилася з різними парами, 
серед яких були й такі, які згодом 
відмовилися від ідеї усиновлення 
чи взагалі розлучилися на фоні не-
порозуміння та труднощів.

«Я думала, що мені дадуть ката-
лог і я вибиратиму діток, але ні! Їх 
довелося шукати самій, бо дітей зі 
статусом на усиновлення молодшо-
го віку дуже мало, а я мріяла про 
хлопчика до п’яти років. Прогляда-
ла різні сайти, фонди, фото, телефо-
нувала, але не складалося: то дити-
на із 10-ма діагнозами, то вже взяли 
під опікунство… До дорослих дітей 
була не готова», — згадує Леся. І на-
голошує, що вона не звикла здава-

тися, бо має життєве правило: сту-
кати не в одні, а в 100 дверей.

І достукалася. Звернулася до Ки-
ївської обласної служби у справах 
дітей та сім’ї, де є пропозиції на уси-
новлення і велика черга, а також 
можливість отримати направлення 
у дитбудинки. Паралельно їздила з 
бориспільськими волонтерами до 
дитячого будинку, що у Переяславі.

Якось під час поїздки до неї пі-
дійшов підліток і запитав: «Тьотю, 
а чому ви така сумна?». Ця фраза 
перевернула свідомість Лесі. Вона 
почала роздумувати: а чим старша 
дитина гірша за малу – вони одна-
ково потребують батьківського те-
пла. Після таких висновків у облас-
ній службі Лесі запропонували дві 
анкети: двох сестричок, яким 11 і 5 
років, та однієї 12-річної дівчинки. 

«Я відразу обрала направлення 
до дівчаток. Поїхали до них із по-
дружкою та сестрою, накупили по-
дарунків. Це було перед Паскою, 
я написала заяву і забрала малих 
на вихідні. Боялася реакції батька, 
що я привезу замість однієї дитини 
двох. Але він сприйняв онуків нор-
мально. Я вклала їх спати, а сама ніч 
очей не зімкнула — це такі емоції! 
Це вау! Звершилося! Вранці втрьох 
ми пішли на роботу», — розповідає 
Леся. Відтоді дівчата до дитбунку 
уже не поверталися.

ДІМ-2
Малі відразу назвали Лесю ма-

мою – таким бажаним і солод-
ким для неї словом. Спочатку бу-
ла спільна ейфорія, радість, що во-
ни разом, а потім прийшли будні і 
почалася адаптація. 11-річна Катя 
не вміла читати і писати, була пе-
дагогічно занедбаною, а 5-річна Да-
ша майже не говорила і важила 15 
кг, були проблеми зі здоров’ям. Ді-
вчатка не привчені до порядку і по-
няття «можна-не можна». Але Леся 
не здавалася, працювала: задушев-
ні розмови, активне дозвілля, поси-
деньки у друзів, репетитори, лого-
педи, психологи та велика любов… 
І вуаля – контакт встановлено.

Нині підліток Катя розважлива, 
без зайвого гонору, дослухаєть-
ся до слів мами, а мала Даша — їх-
ня спільна «мазунка» і «шустрячок», 
любить «цьомки» і «обнімашки», на 
місці не всидить, наче вихор. Стар-
шій 16 листопада виповнилося 13, 
але замість 7-го класу вона навча-
ється у 5-му і робить успіхи у мате-
матиці, гарно малює і завела дру-
зів. Катя зізнається, що їй подоба-
ється нова родина і нова мама, але 
Бориспіль – не дуже, тому мріє жи-
ти в Києві. 

Першокласниця навчилася гарно 
говорити, спокійно засинати.

ГЕТЬ�СТЕРЕОТИПИ!
Леся удочерила дівчаток, бать-

ки яких живі-здорові, але неблаго-
надійні, позбавлені батьківських 
прав. У дитбудинку, що у Київській 
області, сестрички пробули лише 
півтора року. Про минулу родину 
вони вже не згадують. Рідні бать-
ки ними теж не цікавляться. Леся 
каже, що дівчаток у Борисполі від-
відували їхні бабуся та хрещений 
батько, а вона не заперечувала. 

Леся зізнається, що її знайомі 
застерігали, що діти з дитбудин-
ків травмовані, із «дурною» гене-
тикою, але вона не зважає. Бо пе-
реконана, що в атмосфері любові 
й турботи її доньки виростуть до-
стойними людьми. 

Є�БЛАГОДІЙНИКИ
Шкода, каже, що держава ніяк 

не підтримує усиновлювачів. І їй, 
матері-одиначці, у соцзахисті від-
мовили у мізерній щомісячній до-
помозі в розмірі 500 грн — мов-
ляв, підприємцю грошей вистачає. 
Тому за підтримкою Леся зверну-
лася до депутата округу Володи-
мира Шалімова. «Ілліч вислухав 
мене, не лишив поза увагою мою 
ситуацію, за що я щиро вдячна. Та-
кож пообіцяв благодійну матері-

альну допомогу та підтримку ді-
вчаткам. Хочу, щоб вони відвідува-
ли гуртки, розвивали свої таланти, 
щоб у них було щасливе дитин-
ство», — розповідає наша героїня. 

МАТЕРИНСЬКИЙ�
ІНСТИНКТ

Незважаючи на тернистий шлях 
до мрії і труднощі мамських буд-
нів, Леся випромінює радість і ка-
же, що такою щасливою не була 
ніколи. 

Материнський інстинкт її не під-
вів. «Це мої діти! Я їх відразу при-
йняла. Здається, що вони завжди 
були зі мною. Це рішення «звер-
ху», воно інтуїтивне. Мене не дра-
тує, що доньки перевертають кім-
нату догори дригом, будують ха-
лабуди і гірки з матраців, стриба-
ють на ліжках, як на батутах... До 
цього я любила порядок, щоб усе 
на поличках, але зрозуміла, що 
не це головне. Ми завели папугу. 
Нам підкинули кота. Цей дитячий 
хаос приносить таке задоволен-
ня! Нам весело разом. Це для ме-
не можливість дарувати безмежну 
любов», — усміхається Леся, ми-
луючись своїми незвичайними ді-
вчатами, зайнятими піцою і кон-
структором.

« Я ЗВИЧАЙНА 
ВІДПОВІДАЛЬНА 

МАМА — БАЛАНСУЮ 
МІЖ ФОРМУВАННЯМ 
У ДІТЕЙ ВИКОНАННЯ 
ОБОВ’ЯЗКІВ, АЛЕ 
ВРАХОВУЮ І НЕ 
ПОРУШУЮ ЇХНІ 
ПРАВА, ІНТЕРЕСИ ТА 
ДАЮ МОЖЛИВІСТЬ 
ВИБОРУ. І СВОЇХ 
ДОНЬОК НІКОМУ 
ОБРАЗИТИ НЕ 
ДОЗВОЛЮ, ДЛЯ МЕНЕ 
ВОНИ – НАЙКРАЩІ!»

#ЯЖЕМАТЬ?�ЛЕСЯ ВВАЖАЄ, ЩО НЕ НАЛЕЖИТЬ ДО КАТЕГОРІЇ МАТЕРІВ ІЗ 
ГІПЕРТРОФОВАНИМИ ПОЧУТТЯМИ ДО ДІТЕЙ. ТОМУ ЦЕЙ ХЕШТЕГ НЕ ПРО НЕЇ.

• ДЕРКАЧІ: Катя, Леся і Даша.

• Спільне захоплення сім'ї — велопрогулянки.

• Дмитро Прянішніков, Світлана Уварова та Лідія Землянська. • Сортують навіть діти.

• Доньки-матері.

�� ЕКОЛОГІЧНИЙ�БОРИСПІЛЬ

�� КОЛИ�ВЕРСТАВСЯ�НОМЕР

ІНІЦІАТИВІ «ЕКОБОР» УЖЕ РІК

 � У листопаді виповнюється рік відтоді, як у Борисполі 
запроваджено сортувальну ініціативу «ЕкоБор». «Вісті» 
зустрілися з активістами на нещодавно відкритій 
сортувальній станції, щоб дізнатися про досягнення та 
плани організації.

Наталія ТОКАРЧУК,
фото автора

Сортувальна станція «ЕкоБор» 
знаходиться в промисловій зоні на 
території ПАТ «АТАСС-Бориспіль» 
— там активісти орендують склад-
ське приміщення. 

«Кімната невелика, але нам ви-
стачає, — коментує Дмитро Пря-
нішніков, — є ще одне менше 
складське приміщення. Коли во-
но заповнюється, замовляємо ав-
то, щоб відсортоване забрали на 
перероблювальне підприємство». 

За його словами, збір сміття 
за маршрутами, які здійснював 
«ЕкоБор» автомобілем, буде діяти 
до кінця листопада, потім містяни 
зможуть привозити сміття на сор-
тувальну станцію на вул. Момота 
або викликати авто з «ЕкоБору» за 
телефоном. 

Сортувальна станція користу-
ється попитом. Поки розмовляємо 
з організаторами, до приміщення 
під’їжджають машини. Бориспільці 
приходять самі і приводять дітей, 

які уже навчені сортувати. «На-
шою роботою зацікавилися дитя-
чі садочки міста і району, — роз-
повідає Лідія Землянська, — є за-
мовлення на проведення уроків 
для найменших бориспільців. Де-
які садочки готові встановлювати 
контейнери для роздільного збо-
ру сміття».

У планах активістів — збір орга-
ніки. Нещодавно вони подали за-
явку на конкурс екологічних про-
ектів. Якщо виграють — зможуть 
отримати компостер та організува-
ти прийом органічних відходів. Про 
купівлю обладнання на виручені 
кошти поки не йдеться, заробле-
ного вистачає, щоб платити орен-
ду та заправляти авто «ЕкоБору». 

ЗА РІК ПРОВЕДЕНО:
 • 22 акції «Бориспіль, сортуй!» 

(збір сміття за маршрутами);
 • 17 лекцій в школах та на 

підприємствах Борисполя та 
району;

 • 1 еко-пікнік;
 • 1 благодійна акція «Сміття 

сортуй — дітям книгу даруй!» 
(за виручені кошти від продажу 
вторсировини придбано 
спеціалізовані альбоми, картки 
та книги для організації «Наш 
дім» та бібліотеки). 

ПРИЄДНУЙСЯ. Сортувальна 
станція «ЕкоБор» працює за 
адресою: вул. В. Момота, 
42/1. Заїзд із боку ПАТ 
«АТАСС-Бориспіль».
ГРАФІК РОБОТИ: 
середа з 18.00 до 20.00 та 
субота з 13.00 до 14.00. 

Станція приймає відсортоване 
сміття, її працівники 
надають консультацію щодо 
сортування. 

ПРИХОДЬ НА СВЯТО! 23 листопада організація святкуватиме річ-
ницю роботи в еко-френдлі кафе «Теплий кіт», що у міському парку. 
Початок о 9.30.

Передбачені: звітна лекція про роботу, настільні гри, майстер-кла-
си з розпису торбинок та міні-ярмарок еко-товарів (мило, торбинки, 
зубні щітки з бамбуку, чохли для щіток, ручки тощо). 

ВІДЧИНЯЄ ДВЕРІ  
НОВА АМБУЛАТОРІЯ

До кінця робочого тижня має урочисто відчинити двері 
після капітального ремонту за кошти із міського бюджету 
амбулаторія №4, що на вул. Київський Шлях, 11. 
Оновлене приміщення повністю готове до прийому 
пацієнтів: змінилися екстер’єр та інтер’єр, встановлено 
обладнання, оснащено кабінети. 

Ольга ІВАНОВА, фото Сергій МАРЧЕНКО

Комунальне некомерційне підприємство 
«Бориспільський міський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» покращує якість 
надання медпослуг населенню Борисполя. 
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ПІДСТУПНИЙ БОТУЛІЗМ
 � Настав сезон споживання 

консервованої, маринованої та в’яленої 
продукції, яка при неправильному 
приготуванні та зберіганні може таїти 
величезну небезпеку для життя і 
здоров’я людини.

Наш експерт — Віра КОРЗУН, завідувач 
відділенням організації санітарно-гігієнічних 
досліджень бориспільського міжрайонного 
відділу лабораторних досліджень.

БОТУЛІЗМ – інфекційне захворювання, що належить до харчових 
отруєнь. Збудник його – мікроб (паличка ботулізму) — при відсутності 
кисню й відповідній температурі виділяє сильнодіючий токсин. 

В організм людини він потрапляє в результаті вживання продуктів 
переважно домашнього приготування: м’ясних, овочевих і рибних кон-
сервів, грибів у герметично закритих банках, сирокопчених окостів. 
Паличка ботулізму чутлива до кислого середовища.

СТІЙКІСТЬ ДО ТЕМПЕРАТУР. 
Нині відомі шість типів 
збудника ботулізму. 
Захворювання викликається 
в основному збудником типів 
А, В, С. Токсини цих типів 
теплостійкі і руйнуються при 
кип’ятінні протягом 10-15 хв. 
У харчових продуктах 
збудники ботулізму утворюють 
спори, які добре переносять 
навіть температуру 100-190°. 
Знищується спора тільки 
автоклавуванням протягом 20-
30 хв при +120°С.

ДЖЕРЕЛО ІНФЕКЦІЇ. Часто 
джерелом зараження стають 
свинячі окости, особливо 
сирокопчені і домашнього 
приготування. Це пояснюється 
порушенням санітарних 
правил при забої тварин і 
особливо при обробці м’ясних 
туш. Випадки захворювання 
фіксуються і після вживання 
овочевих консервів внаслідок 
забруднення продуктів землею 
і пилом, в яких містяться спори 
палички ботулізму.
Значну небезпеку становлять 
невидимі забруднення 
сировини та продуктів землею, 
фекаліями. 
Також не виключаються 
випадки ботулізму у 
разі забруднення рани 
землею, пилом і створення 
сприятливих анаеробних умов 
для спори збудника.

СИМПТОМИ. Захворювання 
починається, як правило, через 
36 годин після прийому їжі, 
що містить паличку ботулізму. 
Проте може розвинутися 
і раніше (через 2 години) , 
і пізніше — через 6-8 днів. 
З’являється загальна кволість, 
головний біль, холодний 
піт, в очах починає двоїтися, 
спостерігається розширення 
зіниць, косоокість, потім настає 
параліч язика, гортані, м’якого 
піднебіння. Характерний 
симптом – прогресуюча 
кволість м’язів шиї та кінцівок. 
Пульс прискорений (100-150 
ударів на хв.), кров’яний тиск 
падає.

В Україні причиною ботулізму 
найчастіше стає споживання 
копченостей, в’яленої, сушеної 
риби, консервів, овочевих, 
фруктових, грибних (особливо 
приготовлених у домашніх 
умовах з порушенням гігієни) 
та продукція, упакована під 
вакуумом.
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Згідно з даними МОЗ, 
найчастішими симптомами 
ботулізму є:

 • порушення зору (двоїння або 
туман в очах, невиразність 
мови, може бути важко 
ковтати, відчуття сухості в роті, 
м’язова слабкість);

 • загальна інфекційна 
інтоксикація: пронос, блювота, 
може незначно підвищитись 
температура, боліти живіт;

 • пригнічення функції дихальних 
м’язів, внаслідок чого за 
відсутності терапії смерть 
зазвичай настає від дихальної 
недостатності;

 • у дітей симптоми ботулізму 
можуть проявлятися у 
вигляді апатії, відмови від 
їжі, тривалого плачу, м’язової 
слабкості.

НЕОБХІДНА СИРОВАТКА. 
Клінічна картина ботулізму 
залежить не від типу збудника, 
а від дози токсину та початку 
введення лікувальної 
антитоксичної сироватки. 
Тривалість хвороби різна, 
найчастіше від 4 до 8 днів. 
При перших проявах хвороби 
необхідна госпіталізація та 
введення протиботулінічної 
сироватки. Одужання триває 
тижні, навіть місяці. При 
відсутності належного лікування 
на другий-третій день може 
настати смерть.

ПРОФІЛАКТИКА. Суворе дотримання основних санітарно-гігі-
єнічних правил при обробці, зберіганні та приготуванні харчових 
продуктів і сировини: захист продуктів від потрапляння збудника 
ботулізму; правильна теплова обробка продуктів, яка забезпечить 
загибель палички, спор і токсинів та стерилізація для попереджен-
ня можливості розвитку спор, розмноження мікробу й утворення 
токсину в готовому продукті. 

Необхідно суворо дотримуватися чистоти при обробці сировини. 
Це передбачає ретельне очищення й промивання продуктів про-
точною водою, швидше й актуальне виділення кишок після забій-
ного розтину туші, очищення риби після вилову тощо.

Для консервування слід використовувати лише свіжі, доброякіс-
ні харчові продукти.

 • За вісім місяців 2019 року 
у столиці зафіксували сім 
випадків ботулізму. 

 • На Київщині протягом 
жовтня 2019 року 
зареєстровано три випадки 
захворювання людей на 
ботулізм. 
Одна людина померла 
від хвороби. Про це 
повідомила прес служба 
Головного управління 
держпродспоживслужби в 
Київській області.  
Фахівці провели санітарні 
та епідеміологічні 
експертизи. Було 
встановлено, що в 
першому випадку 
причиною зараження стало 
споживання потерпілим 
в'яленої риби. У другому 
— не встановлено зв’язку 
зі споживанням харчових 
продуктів. 
Третій потерпілий 
споживав рибні 
консерви промислового 
виготовлення, баклажани 
мариновані домашнього 
виготовлення та рибу 
кефаль. Її придбали на 
ринку в Херсонській 
області, а потім засолили 
в домашніх умовах та 
надіслали споживачу через 
«Нову пошту» впродовж 
двох днів. 

 • Також, за повідомленням 
Держспоживслужби, у 
листопаді в одному з 
відділень відомої мережі 
супермаркетів Києва 
виявили токсин ботулізму 
у в’яленій рибі. 

Держпродспоживслужба закликає спожива-
чів звертати увагу при купівлі продуктів хар-
чування, зокрема рибної продукції, на термі-
ни та умови зберігання, не вживати харчові 
продукти при найменшій підозрі щодо їхньої 

якості, дотримуватися вимог при приготуванні 

та зберіганні сировини та страв з м’яса, риби тощо 
у домашніх умовах.

Небезпечним є споживання в’яленої, солоної та 
консервованої риби, оскільки вона може бути за-
ражена у природних умовах і не проходила терміч-
ної обробки.

!

�� СЕЗОННЕ�ЗАСТЕРЕЖЕННЯ�

�� СТАТИСТИКА

• У домашніх умовах не рекомендується консервувати у герметично закритих банках м'ясо і рибу, 
рослини та овочі, які важко відмити від грунту (морква, гриби, тощо).

• 18 листопада на 
Переяславщині 
зареєстрований випадок 
ботулізму. Причина — 
споживання домашньої 
тушонки.

Тетяна ХОДЧЕНКО

Упродовж ночі, майже 12 
годин, тривали пошуки 
чоловіка на Бориспільщині, 
який пішов до лісу по гриби 
і зник. Про це повідомила 
поліція Київської області.

Так, 75-річний бориспілець приїхав 
до дачного будинку, що у селі 
Кийлів, взяв мобільний телефон, 

велосипед і поїхав до лісу.
Він періодично виходив на зв'язок 
зі своєю дружиною. Близько 
21.00 години він повідомив 
жінці, що заблукав, бо місцевість 
йому не знайома. Потім зв'язок 
із грибником пропав. Вкрай 
стурбована пенсіонерка 
повідомила про це поліції. 
Щойно надійшло повідомлення 
про зникнення людини, одразу 
по тривозі був піднятий особовий 

склад Бориспільського відділу 
поліції, були орієнтовані наряди 
поліції району та суміжних 
регіонів, працювали кінологи.
Вранці з пенсіонером відновився 
стільниковий зв'язок, і він 
детально розповів поліцейським 
про місцевість.
Місцеві поліцейські швидко 
зорієнтувалися і знайшли дідуся. 
Він пояснив, що вночі шукав 
вихід з лісу самотужки.
За словами поліцейських, 
грибника шукали за підтримки 
кінологів, єгерів та 50 
співробітників патрульної 
поліції цілу ніч. Наступного дня 
близько 11.00 грибника знайшли 
неподалік села Вороньків. 

БОРИСПІЛЕЦЬ ЗАБЛУКАВ У 
КИЙЛІВСЬКОМУ ЛІСНИЦТВІ

ПРИГОДИ�ГРИБНИКА�І�ПОДЯКА�
ПОШУКОВЦЯМ�ПОЛІЦІЇ

Андрій ЗИЛЬ

Сівши на велосипед, добрався 
до наміченого місця. Але опеньок 
там не виявилося і я зі спокійною 
душею повертався назад. Раптом 
побачив, що ліс мені не знайомий. 
Почав шукати вихід. Але марно. Ко-
ли зрозумів, що заблудився, зателе-
фонував Й.І.Лозяну, який постійно 
тримав мою ситуацію на контро-
лі. Я сказав, що пробираюся лісом 
в напрямку гулу літаків, що злітали 
з аеропорту «Бориспіль». За хмар-
ної погоди ніяких інших орієнтирів 
не було. Через деякий час акумуля-
тор мобільного почав розряджа-
тися, і я вимкнув його, щоб зберег-
ти енергію для більш потрібного 
дзвінка. У лісі мене застала ніч, але 
крок за кроком через завали і хащі 
я пробивався вперед, тримаючи в 
руках велосипед. 

Несподівано дійшов до болота, 
яке обізвалося сполоханим качи-
ним криком. Ліворуч від нього про-
довжував іти вперед, і знову поба-
чив воду. Уважно придивившись, я 
зробив крок на рівнину, застелену 
листям, але моя нога глибоко по-
тонула в багно, за нею – друга. Це 
була небезпечна пастка. Схопив-
шись за гілляку, я вибрався з трясо-
вини, відчувши, що мої ноги воло-

гі. Це змушувало мене, не зупиняю-
чись, іди вперед і гріти ноги. Подо-
лавши кілька кілометрів, відчутно 
стомився. Десь біля другої годи-
ни ночі почув постріли, а потім — 
освітлену потужною фарою смугу 
лісу. Тоді здогадався, що мене мо-
жуть шукати. Я почав кричати, але 
лісове «агов» тонуло в гущавині. На 
мій голос ніхто не відгукнувся. То-
ді, наламавши комишу, я сів під де-
ревом перепочити... Так було ра-
зів три-чотири. Після кожного при-
валу я продовжував пробиратися 
вперед наміченим курсом. Перед 
світанком присів під деревом і нез-
чувся, як задрімав. Снився сон, що 
я виходжу на знайому лісову до-
рогу, але в іншому секторі лісу. На-
решті світанок! О 7-й став проби-
ватися через ліс далі. У якусь мить 

відчув свіжий подих повітря — по-
думав, що близько кінець лісу. Але 
ні. До восьмої години ранку я по-
долав через хащі не більше 20-25 
метрів. І тут роздивився навколо: 
пробитися вперед, тягнучи вело-
сипед, неможливо. Тому вирішив, 
залившити велосипед «під охоро-
ну лісу», пробиратися  вперед, не 
міняючи курсу. Нарешті я вийшов 
на глибоку биту дорогу, оточену 
високим лісовими горбами. Отут 
я вже вийшов на зв’язок, повідо-
мивши про місцезнаходження. Ме-
ні повідомили, що мене шукають, і 
це додало настрою. Я вийшов до 
хвойного лісу, де прочитав на щи-
ті: «Кийлівське лісництво». Нареш-
ті зустрів двох людей на мопедах. 
Вони сказали, що попід лісом ліво-
руч дорога веде на Романків. Це 
більше підбадьорило мене. Єди-
не, що хотілося, — дійти до села і 
напитися води. Невдовзі мене на-
здогнала машина, це був воронькі-
вець Олександр Гамза з групи по-
шуку. Він повідомив про знахідку 
«блудного грибника». Дав напити-
ся води. А в Романкові зібралася 
вся група пошуку. Я був приємно 
здивований тим, що стільки совіс-
них і відповідальних людей було 
залучено до пошуків і картав се-
бе за свою самовпевненість і не-
обачність, за те, що додав стільки 
неспокою людям і так неспокійної 
служби. 

 � Теплий день 15 
листопада покликав мене 
із садового товариства 
«Яблуко» в ліс на розвідку, 
чи є опеньки. Грибні місця 
були мені знайомі і дорога 
до них відома. 

Я висловлюю сердечну вдячність Олександру Гамзі і в його особі 
— всій групі пошуку Бориспільської поліції. 

Хочу порадити грибникам: йдучи в ліс, беріть із собою воду, 
сірники або запальничку, свисток і заряджений телефон. Не хо-
діть в ліс без напарника. Я цього не зробив, тому запланована 
півгодинна поїздка до лісу перетворилася на добу важких лісових 
випробувань.

Соціум

Наталія ДОЛИНА

На листопадовій сесії Бориспільської міської ради одним із пи-
тань порядку денного було «Про надання дозволу управлінню ка-
пітального будівництва міської ради на безоплатну передачу капі-
тально відремонтованого за бюджетні кошти об’єкту комунальної 
власності «Поліпшення технічного стану та благоустрою Олесниць-
кого озера в м. Бориспіль на баланс КП «ВУКГ». Які переваги отри-
мають мешканці міста, з’ясовували «Вісті».

Нещодавно в міських групах соцмережі Фейсбук жителі Борисполя 
обговорювали те, що територія Олесницького не прибрана, а вода в 
озері зелена. Людей цікавило також, яким буде місце відпочинку вліт-
ку, що там планується та чи можна буде купатися в водоймі.

«Вісті» побували на території зеленої зони і переконалися, що вона в 
хорошому стані, усюди прибрано, комунальники відмінно справляються 
з доглядом за приозерними площами та насадженнями.

«Вісті» запитали у Бориспільського міського голови Анатолія Фе-
дорчука, які плани влади щодо розвитку найбільшої зеленої зони 
у місті.

 

Анатолій�ФЕДОРЧУК:�
«ТЕРИТОРІЯ ФОРМУЄТЬСЯ»

— Сесійне питання про передачу території КП «ВУКГ» відправлено 
на довивчення. Перш ніж підписувати акт, підприємство повинно при-
йняти об’єкт. Триває процес оформлення земельної ділянки у влас-
ність територіальної громади. Зараз вона ще не сформована як зеле-
на зона з окремим кадастровим номером. Коли вся підготовча робо-
та буде проведена, можна говорити про виділення коштів КП «ВУКГ» 
на обслуговування території, зарплату працівників. Наразі кошторис 
ще не розроблений.

«Каток заборонено»
— Так історично склалося в Борисполі, що всі озера мають функції во-

допониження і водопоглинання, а не місця для купання. Ми чистимо во-
дойми, але складно за один рік зробити те, що не робилось впродовж де-
сятків років. Тому біля кожного озера є табличка із забороною купання. 
Часто запитують, чи буде на озері каток. Відповідаю категорично: ні. Ка-
ток на таких водоймах заборонено робити з точки зору безпеки.

«Можливі МАФи»
— Плануємо виділити частину земельної ділянки біля Олесницького 

озера в тимчасове користування місцевим підприємцям, щоб там можна 
було встановити МАФи, наприклад, такі, як встановлені на Європейській 
площі. Продавати воду і солодощі, встановити мангали, щоб люди мог-
ли відпочити на природі. Вважаю, що покладати все на муніципалітет не 
економічно і не ефективно, частину роботи з благоустрою повинен взя-
ти на себе бізнес. У нас є підприємці, які готові це робити.

ВЗИМКУ КАТОК,  
А ВЛІТКУ БІЗНЕС?

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВАРІАНТ
НАГАДАЄМО, у Борисполі є 

приклад того, як можна створи-
ти комфортне місце відпочинку 
на природі без залучення бізне-
су – це Княжицьке озеро. 

Із початку облаштування цієї зо-
ни відпочинку головною умовою 
громади була відсутність бізнесо-
вих інтересів на території довкола 
озера. Люди заявили на загальних 
зборах округу, що не хотіли би ба-

чити кіоски біля озера. Так за ак-
тивної позиції громади, підтрим-
ки депутата округу Ігоря Шалімова 
та міської влади на Княжицькому 
озері вдалося зробити комфорт-
не, чисте і доглянуте місце відпо-
чинку, яке позитивно оцінили бо-
риспільці. За благодійні кошти де-
путата там відбулося озеленення 
території та встановлено тренаже-
ри для воркауту. 

�� ДО�ТЕМИ

ОЛЕСНИЦЬКЕ АНГІОГРАФ: 
КУПУВАТИ ЧИ 
ВІДКЛАСТИ
Наталія ДОЛИНА

12 листопада на сесії 
Бориспільської міської ради в 
черговий раз наголошувалося 
на необхідності закупити 
для КНП «ББЛІЛ» ангіограф. 
Наскільки це питання є 
доцільним, з’ясовували 
«Вісті».

Тривалий час тема ангіографа 
порушується на всіх засіданнях 
міської ради. Питання не 
раз озвучували секретар 
міської ради Ярослав Годунок, 
депутати міськради Ілля Луців 
і Володимир Мельник. Вони 
стверджують, що придбання 
потрібне. Їх підтримує завідуюча 
кардіологічним відділенням 
ББЛІЛ Марія Рєзнікова. Лікар 
наголошує, що завдяки 
сучасному обладнанню 
можна ефективно проводити 
обстеження і лікування 
пацієнтів, які страждають на 
серцево-судинні захворювання.
Втім, є інша точка зору. Місцеві 
медики, з якими спілкувалися 
«Вісті», не заперечують, що 
ангіограф є високоефективним 
апаратом для діагностики і 
лікування, зокрема інфарктів. 
Проте вважають, що 
придбання його є недоцільним, 
наголошуючи, що проблема не 
в ціні (а це понад 10 млн грн), а 
у відсутності на Бориспільщині 
фахівців, здатних працювати на 
ньому.
«Працювати на ангіографі 
можуть фахівці високого 
рівня. Таких в Борисполі 
немає. Для його нормальної 
безперервної роботи потрібно 
мінімум 4 бригади. А технічний 
супровід ангіографа дорогий 
і високотехнологічний. Чи 
зможе наша лікарня, яка 
потребує ремонту, підвищення 
зарплати лікарям, дозволити 
додаткові витрати?» — 
розмірковує один із керівників 
місцевої медицини, який 
попросив не називати його 
прізвище. 
Відомо також, що Бориспільська 
підстанція екстреної медичної 
допомоги уклала угоди зі 
столичними медзакладами, 
які мають таке обладнання і 
досвід в наданні такої допомоги. 
Пацієнтів, які потребують огляду 
чи лікування на ангіографі, 
в екстреному порядку 
доправляють до столичних 
фахівців.
Міський голова Анатолій 
Федорчук повідомив «Вістям», 
що питання закупівлі ангіографа 
розглядається, але консенсусу 
немає.
«Запитання відкрите – чи 
знайдемо ми фахівців, які 
зможуть на ньому працювати? 
Я радився зі спеціалістами, 
які вважають, що нині його 
придбання для Борисполя 
недоцільне. Чи будуть кошти 
в бюджеті-2020 на ангіограф і 
супутні витрати – не знаю», — 
прокоментував Федорчук.

ДОВІДКА. Ангіографія – метод 
діагностики та лікування 
патологій судин. 
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�� АНЕКДОТИ�� СПІЛЬНА�РОБОТА�� ЗНАЙ�НАШИХ!
Попереду стада йде круторогий 
баран з дзвіночком. Вівці 
впевнені, що він знає, куди він 
їх веде. А баран всього лише 
бажає бути попереду – робота 
не пильна, і хороший вибір 
трави!

• • •
У Бразилії змія проковтнула 
місцевого депутата. Українці 
попросили терміново надіслати 
в Україну 450 таких змій.

• • •
Політику, ніколи не забувай: твій 
головний виборець не хіпстер, 
а бабця в драповому пальто, 
яку інопланетяни опромінюють 
через телефон.

• • •
Микола застудив горло. І під 
вечір у нього пропав голос. 
Він вирішив не чекати ранку 
і піти до знайомого лікаря 
прямо додому. Піднявшись на 
потрібний поверх, подзвонив. 
Відкрила дружина лікаря.
— Чоловік вдома? — Ледь 
чутно прошепотів Микола і 
навіть зажмурився від болю.
— Ні, — прошепотіла у 
відповідь дружина лікаря. 
Заходьте швиденько, поки 
сусіди не побачили.

• • •
Тільки наші чоловіки сміються 
над жінкою за кермом, сидячи 
в трамваї.

• • •
У лікарню привозять чоловіка 
із травмою черепа. Сестра 
поспішно заповняє карту і 
запитує:
— Одружений?
— Ні, це я під машину потрапив.

• • •
— Куме, треба буде якось 
зустрітися тверезими.
— І випити…

• • •
Вигнаний з дому п’яниця, ні на 
що вже не здатний як чоловік, 
підлікувавшись, стукає в свою 
квартиру. Дружина нервово 
кричить:
— Пішов геть, алкаш, імпотент!
— Маша, якби ти тільки знала, 
чим я тобі зараз стукаю!
— Ну, заходь, цинік!

• • •
П’яний падає з третього 
поверху.
Підходить міліціонер.
— Що трапилося?
— Не знаю, я сам тільки що 
сюди потрапив…

• • •
Пацієнтка лікарю:
— Доктор, допоможіть, 
тридцять років тому я згрішила!
— Так, але чому це вас хвилює 
зараз?
— Не це, а те, що я раптом стала 
забувати, як це все було.

• • •
— Маринко, що ти думаєш про 
чоловіків?
— Усі чоловіки однакові. Тільки 
зарплата в них різна.

• • •
— Коханий, скоро Різдво! Не 
сходити нам подивитись що-
небудь із хутра? — Чудова ідея! 
Тільки треба поспішати, а то 
зоопарк закриється!

• • •
— Скажіть, як назвати сина, 
якщо тато — єврей, мама — 
українка і обоє націоналісти? 
— Ізяслав.

�� КРОСВОРД
За горизонталлю:
1. Плівкотворний розчин смол або ефірів це-

люлози у спирті, скипидарі або оліях, яким покри-
вають яку-небудь поверхню для її збереження і 
блиску. 4. Те саме, що шматок. 6. Стиль популярної 
музики, що характеризується чітким ритмом, засто-
суванням електромузичних і ударних інструментів. 
9. Прізвище президента Азербайджану 1993—2003 
років. 10. Мінеральна речовина білого кольору, яку 
одержують випалюванням карбонатних порід. 11. 
В Англії, США та в деяких інших країнах — ввічливе 
звертання до чоловіка. 12. Місто в Японії, в префек-
турі Сідзуока. 14. Соліст групи «Кіно». 15. Кінцева 
нижня частина ноги людини та задньої кінцівки 
деяких наземних хребетних тварин. 17. Гіпотетичне 
поле, яке створюється живим організмом. 20. Рим-
ський політичний діяч, сенатор, претор 44 року до 
н. е. 23. Струнний щипковий музичний інструмент, 
поширений у народів Кавказу та Середньої Азії. 24. 
Зухвала, груба, нахабна людина. 25. Прив'язана до 
вудлища довга міцна нитка (з волосин коня, шовку 
і т. ін.), на кінці якої прикріплено риболовецький 
гачок. 26. Радіоактивний хімічний елемент, благо-
родний газ, дуже рідкісний на Землі (Rn). 27. Озна-
чає питання: яка людина (істота)?. 29. Завідуючий. 
30. Чарівність, привабливість. 31. Країна на півден-
ному заході Азії. 33. Рід багаторічних трав'янистих 
рослин родини мальвових, який застосовують у 
медицині та ветеринарії. 36. Обрис і розріз губ. 39. 
Автоматична міжпланетна станція. 40. Віддалений 
або тривалий шум, що часто утворюється внаслідок 
злиття багатьох одноманітних або різнорідних зву-
ків. 42. Гірська височина без яскраво вираженого 
гребеня або вершини, однорідна з погляду геоло-
гічної будови. 43. Місто на сході Португалії, центр 
однойменного округу та муніципалітету. 44. Група 
довгохвостих папуг. 45. Одиниця виміру земельної 
площі в Англії і Північній Америці. 46. Рід безхребет-
них тварин ряду десятиногих ракоподібних.

За вертикаллю:
1. Доброзичливе, привітне ставлення до кого-не-

будь. 2. Здивування, незадоволення. 3. Назва групи 
природних бітумів (мальти, асфальти, асфальтити), 
що утворюються в результаті вивітрювання в зоні 
виходів легких метанових і нафтенових нафт. 4. Квіт-
ки, багато квіток. 5. Тимчасова купівля з гарантією 
подальшого продажу. 6. Російська православна цер-
ква. 7. Місто в Японії, у префектурі Фукуй. 8. Хижак 
родини собачих. 13. Чоловічий верхній одяг грома-
дян у Стародавньому Римі. 15. Злоякісна пухлина 
у людини й тварин, що розвивається з елементів 
сполучної тканини. 16. Самопроголошена держа-
ва на східному узбережжі Чорного моря, де-юре 
автономна республіка у складі Грузії. 18. Почуття 
радості, задоволення, викликане ким-, чим-небудь. 
19. Оптичний пристрій для структурного перетво-
рення пучка променів світла, які застосовуються при 
відтворенні напівтонових оригіналів для отримання 
дрібноточкового зображення. 21. Те саме, що радіо-
локатор. 22. Взаємна усна чи письмова домовленість 
про що-небудь. 28. Рівномірне чергування впоряд-
кованих елементів (звукових, мовних, зображальних 
і т. ін.), циклів, фаз, тих чи інших процесів і явищ. 
30. Складана переносна перегородка, зроблена з 
рам-стулок, обтягнутих тканиною, папером і т. ін. 
32. Кисть руки з зігнутими і притиснутими до до-
лоні пальцями. 34. Розплавлена силікатна маса, що 
виливається на земну поверхню під час виверження 
вулкана. 35. Соціаліст-революціонер. 37. Об'єднана 
держава Сирійської Республіки та Республіки Єги-
пет, що існувала з лютого 1958 по вересень 1961 
року. 38. Чотирнадцята літера вірменської абетки. 
40. В релігії Стародавнього Єгипту — бог Сонця. 41. 
Бойовий заклик під час атаки.

За горизонталлю:
1. Лак. 4. Кус. 6. Рок. 9. Алієв. 10. Вапно. 11. Сер. 12. Іто. 14. Цой. 15. Стопа. 17. Аура. 20. Брут. 

23. Тар. 24. Хам. 25. Ліска. 26. Радон. 27. Хто. 29. Зав. 30. Шарм. 31. Ірак. 33. Алтея. 36. Рот. 39. 
Амс. 40. Гул. 42. Масив. 43. Евора. 44. Ара. 45. Акр. 46. Рак.

За вертикаллю:
1. Ласка. 2. Але. 3. Кір. 4. Квіт. 5. Своп. 6. Рпц. 7. Оно. 8. Койот. 13. Тога. 15. Саркома. 16. Абха-

зія. 18. Утіха. 19. Растр. 21. Радар. 22. Умова. 28. Ритм. 30. Ширма. 32. Кулак. 34. Лава. 35. Есер. 
37. Оар. 38. Тса. 40. Гор. 41. Ура.

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

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

ПОДАРУНОК МЕШКАНЦЯМ 
СТАРОГО БУДИНКУ

 � Із подякою за надану допомогу в облаштуванні 
прибудинкової території звернулися мешканці будинку, що 
на вул. Шевченка, 1 у Борисполі.

Наталія ТОКАРЧУК

Голова житлового кооперативу 
Віталій Бойко розповів «Вістям», 
що мешканці будинку на вул. Шев-
ченка, 1 зголосилися огородити 
прибудинкову територію парка-
ном. Ініціативу людей підтримали 
екс-голова ЖК Андрій Поляниця та 
депутат округу Михайло Шкоруп. 

За словами Віталія Бойка, були 
проведені загальні збори мешкан-
ців, обговорені усі пропозиції. «За 

сприяння нашого депутата з місь-
кого бюджету були виділені кошти 
в сумі 53 тис. грн на виготовлення 
металевої огорожі, а працівники КП 
«ЖРЕУ» (керівник Іван Хворостян-
ка) швидко і якісно встановили її», 
— розповідає Віталій Бойко.

Відомо, що будинок на вул. Шев-
ченка, 1 — чи не найстаріший у Бо-
рисполі, йому виповнилося 50 ро-
ків. Через близькість до центра мі-
ста двір будинку був «прохідним» і 
це створювало проблеми: на при-

будинковій території регуляр-
но розпивали алкоголь, псували 
дитячий майданчик, біля під’їздів 
паркувалися чужі авто тощо. 

Тепер нова огорожа має ворота 
та хвіртку. «Ворота відчинятимуть-
ся мешканцями будинку для заїзду 
автівок, машин спецпризначення, 
а хвіртка буде відчинена для про-
ходу, — запевняє голова житлово-
го кооперативу. — Надалі може бу-
ти встановлено кодовий замок». 

Жителі будинку висловлюють 
вдячність за підтримку і розуміння 
міському голові Анатолію Федорчу-
ку, депутату округу Михайлу Шкору-
пу та працівникам КП «ЖРЕУ» та ак-
тивістам ЖК за допомогу у вирішен-
ні спільного питання. 

�� СМАЧНОГО!

КАРТОПЛЯ З ГРИБАМИ У ГАРБУЗІ
ІНГРЕДІЄНТИ: 3 великих карто-

плини; 400 г будь-яких грибів; ве-
ликий гарбуз; 1 головка ріпчастої 
цибулі; рослинна олія; сіль, перець.

ПРИГОТУВАННЯ: Картоплю з 
грибами наріжте і обсмажте на 
сковороді з цибулею і сіллю до 

напівготовності. Із гарбуза вирі-
зати верхівку (отвір повинен бу-
ти не великим як «кришка». Відо-
кремити м'якоть і промити гар-
буз. Складіть обсмажену карто-
плю з грибами в гарбуз, закрийте 
«кришкою» і поставте в духовку 
на 40 хв.

НАСТЯ�
ЯРОШУК�ІЗ 
УГОРЩИНИ  
З «БРОНЗОЮ»

Валентина ОЛІЙНИК

Школярка Настя Ярошук із 
Кучакова завоювала бронзову 
медаль на міжнародному тур-
нірі з карате Saman cup 2019

У столиці Угорщини Будапешті 
відбувся міжнародний турнір з 
карате Saman cup 2019, де учени-
ця Кучаківської ЗОШ Настя Яро-
шук, вихованка тренера Вячесла-
ва Серебріяна, виборола бронзу. 

У Saman cup 2019 взяли участь 
11 країн світу, а це майже 1000 
спортсменів з 50 шкіл карате. Для 
угорців та словаків ці змагання 
були відбірковими до національ-
них збірних, які братимуть участь 
у чемпіонаті Європи. 

«Суперниць у мене було 28, 
— ділиться враженнями Настя. 
— Із п'яти боїв чотири я вигра-
ла, а один програла. Було важку-
вато, адже ці змагання високого 
рівня. Та і учасників нараховува-
лося чимало. Менше, аніж було 
на чемпіонаті в Галле, Німеччина 
(ARAWAZA CUP 2019), але все ж... 
Тут всі ми одночасно змагалися 
на восьми татамах!»

НАГАДАЄМО, навесні 2019 
року, отримавши перемогу 
над 12-ма суперницями у своїй 
віковій категорії, наполеглива 
і цілеспрямована Настя 
Ярошук стала чемпіонкою 
України. Дівчина і надалі 
планує займатися спортом, не 
полишатиме його і в дорослому 
житті, зі вступом до ВНЗ МВС, 
куди збирається. На запитання, 
яких вершин їй хочеться 
досягти у спорті, відповіла, 
що хотіла б узяти участь в 
Олімпійських іграх.

• Віталій Бойко, Михайло Шкоруп, Іван Хворостянка та Андрій Поляниця.
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 Вас турбує стан вашого здоров'я, а в по-
ліклініці не можуть з'ясувати причини? Або 
ваш діагноз вимагає уточнення? Приходьте 
на прийом до Вікторії Чабаненко, яка воло-
діє унікальним рентгенівським зором.  Її 
висновки за своєю точністю не поступаються 
результатам УЗД і МРТ.

Вікторія Чабаненко — практикуючий аку-
шер-гінеколог, лікар народної та нетради-
ційної медицини. Завдяки своїм вродженим 
здібностям вона бачить всі внутрішні органи, 
кровоносні судини, хребет, кістки і суглоби па-
цієнта начебто в 3-Д проекції. Вікторія здатна 
побачити найдрібніші пухлини або метастази  
розміром від одного міліметру та більше, яких 
можна не розгледіти на звичайних рентгенів-
ських знімках. А це, звісно, допоможе вам по-
чати лікування хвороби на ранніх стадіях.

Які�захворювання�діагностує�
Вікторія?

Вікторія робить повну діагностику всього ва-

шого тіла. Вона розповість вам про стан вашого 
опорно-рухового апарату, м'язової та нервової 
системи, серцево-судинної та дихальної систе-
ми, шлунково-кишкового тракту, ендокринної 
системи, вкаже на проблеми в урології або 
гінекології та  підкаже, чи розвиваються  в ор-
ганізмі пухлинні процеси. Вагітні жінки можуть 
дізнатися від «дівчини-рентген» найдрібніші 
подробиці про стан своїх майбутніх малюків.

Як�проходить�обстеження?�
Процедура обстеження швидка та без-

болісна, триває не довше однієї години.  
Пацієнта Вікторія не торкається.  Не треба 
ковтати кишку, здавати кров, не потрібно 
проводити колоноскопію, ирригоскопію і 
фіброгастроскоп (обстеження шлунка два-
надцятипалої кишки, тонкого і товстого 
кишечника). Діагностика проводиться без 
рентгенівського випромінювання, вплив 
якого на організм людини ще не до кінця 
вивчений. І не треба вистоювати багатого-
динні черги в кабінети різних лікарів-фахів-

ців:  висновок про стан свого організму ви 
отримаєте всього лише в одному кабінеті. 

Чи�існуюсть�якісь�обмеження�для�
обстеження?�

Обмежень немає. Вікторія приймає всіх — 
і дорослих, і дітей, і вагітних жінок. Так само 
немає обмежень для пацієнтів, в тілі  яких є  
металеві або електроні пристрої. 

Після�огляду
Після огляду ви отримаєте на руки висно-

вок на офіційному медичному бланку, буде 
описано стан кожного органу зрозумілою і 
простою мовою та рекомендації з лікування.

Доктор Вікторія Чабаненко приймає 
за адресою:  м. Київ, вул. Попудренка, 32, 
метро Дарниця, «Клиника эфферентной 
терапии».

Ліцензія № 2706/01-М від 27.06.2017.

Запис на прийом за телефонами: 
(097) 3004455, (066) 3005544 
або за електронною поштою 
vikichabanenko@gmail.com. 
Сайт Вікторії Чабаненко 
www.scantory.com.

С А М О Л І К У В А Н Н Я  М О Ж Е  Б УД И  Ш К І Д Л И В И М  Д Л Я  В А Ш О ГО  З Д О Р О В ’ Я

ЕСКПРЕС-ДІАГНОЗ ВІД «ДІВЧИНИ-РЕНТГЕНА»— 
ТОЧНІШЕ НЕ БУВАЄ!

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

�� ВІТАЄМО

Головне управління житлово-комунального господарства оголошує про намір передати в оренду майно комунальної 
власності територіальної громади м. Борисполя за адресами:

ІСТОТНИМИ УМОВАМИ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА Є:
• об’єкт оренди (склад і вартість майна);
• термін, на який укладається договір оренди;
• орендна плата з урахуванням її індексації;
• порядок використання амортизаційних відрахувань, якщо їх нарахування передбачено зако-

нодавством;
• відновлення орендованого майна та умови його повернення;
• виконання зобов’язань;
• забезпечення виконання зобов’язань — неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія 

тощо;
• порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди;
• відповідальність сторін;
• страхування орендарем взятого ним в оренду майна;

• обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна;
• обов’язок орендаря компенсувати витрати головного управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради за проведення незалежної оцінки.
Орендна ставка визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати за комунальне 

майно та пропорції її розподілу, затвердженої рішенням міської ради від 08.09.2015 № 5463-66-VІ з 
урахуванням цільового використання майна, що надається в оренду.

Заяви з пакетом документів щодо оренди об’єктів комунальної власності територіальної гро-
мади м. Борисполя, на які надані оголошення про намір передати майно в оренду, приймаються 
виконавчим комітетом міської ради з 

8-00 до 17-00 за адресою м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72, кім. 101 протягом 10 робочих 
днів з дня опублікування оголошення.

При надходженні двох і більше заяв щодо оренди об’єктів комунальної власності територіальної 
громади м. Борисполя, на які надані оголошення про намір передати майно в оренду, буде ого-
лошений конкурс на право укладення договорів оренди індивідуально визначеного нерухомого 
майна комунальної власності територіальної громади м. Борисполя.

№ 
з/п

Місце розташування об’єкта 
оренди

Характеристика 
об’єкта

Ринкова вартість 
об’єкта оренди, грн без 

ПДВ

Умови передачі в оренду комунального 
майна територіальної громади 

м. Борисполя
Термін оренди Інші умови

1. вул. Київський Шлях, 2-а
нежитлове підвальне 
приміщення площа

75,3 кв. м
292 590

здійснюється вивчення попиту та прийом 
пропозицій від суб’єктів підприємницької 

діяльності щодо використання майна

2 (два) роки і 
360 днів

об’єкт може бути переданий в 
оренду для здійснення іншого 

виду діяльності
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UA: ПЕРШИЙ
6.00�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, 23.40, 2.05, 5.20 
Новини

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

9.30�Щоденник Дитячого пісенного 
конкурсу "Євробачення-2019"

9.45�Дитячий пісенний конкурс 
"Євробачення-2019"

12.30�"Смак сиру"
13.10�Бюджетники
13.45�#ВУКРАЇНІ
14.15�Телепродаж
14.30�"Аромати Іспанії"
15.15�Д/ф "Секрети замків 

Великобританії"
16.55,�5.05 Пліч-о-пліч
17.30�Перша шпальта
18.25,�2.45 Тема дня
19.25�"Тюрма можливостей"
20.15�Д/ф "Щоденники комах"
20.30�"Дикі тварини"
21.25,�2.35, 5.45 UA:Спорт

21.45�Х/ф "Транзит" (16+)
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"
13.10,�14.20 "Світ навиворіт - 3: Танзанія, 

Ефіопія"
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�"Гроші 2019"
0.00�"Дубінізми"
0.20,�0.50 "Танці з зірками 2019"
4.50�Т/с "Наші пані у Варшаві"

ІНТЕР
3.15�"Орел і Решка. Перезавантаження. 

Америка"
4.00,�3.55 "Орел і Решка. Шопінг"
5.10�"Телемагазин"
5.25,�22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
9.50,�18.00, 19.00, 2.05 "Стосується 

кожного"
10.50,�12.25 Х/ф "Ательє фонтана - 

сестри моди"
15.50�"Жди меня. Україна"
20.00�"Подробиці"
21.00�Т/с "Пристрасті по Зінаїді" (12+)
23.50�Х/ф "Мільйонер із нетрів" (16+)
2.50�Х/ф "Як посварився іван іванович з 

іваном Никифоровичем"

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
13.20,�15.30 Т/с "Черговий лікар - 6" (12+)
16.00,�0.30, 2.15 Історія одного злочину 

(16+)

18.00�Т/с "Виходьте без дзвінка 2" (12+)
19.50�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Обман" 1, 2 с. (12+)
23.30�Т/с "Обман" 3 с. (12+)
1.45�Телемагазин
3.00�Реальна містика
4.45�Агенти справедливості (16+)

ICTV
4.40�Скарб нації
4.50�Еврика!
4.55�Служба розшуку дітей
5.00�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.45�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
11.00�Секретний фронт. Дайджест
12.20,�13.20 Т/с "Ніконов і Ко" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.40,�16.25 Х/ф "Швидкий вогонь" (16+)
17.00�Х/ф "22 милі" (16+)
18.45,�21.05 Факти. Вечір
20.15�Багач - бідняк
21.25�Т/с "Пес" (16+)
22.20�Свобода слова
23.55�Т/с "Фантом" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.45,�2.55 Зона ночі
5.00�Телемагазин
5.15�Абзац
6.05,�7.35 Kids Time
6.10�М/ф "Як спіймати перо Жар-Птиці"
7.40�Х/ф "Оптом дешевше"
9.30�Х/ф "Оптом дешевше 2"
11.20�Х/ф "Хроніки Нарнії: Підкорювач 

світанку"
13.50�Х/ф "Учень Чаклуна"
15.50�Х/ф "Примарний вершник" (16+)
18.00�Le Маршрутка
19.00�Ревізор
22.00�Страсті за Ревізором
0.00�Таємний агент
1.00�Таємний агент. Пост-шоу
2.50�Служба розшуку дітей

СТБ
6.05�Т/с "Коли ми вдома"
9.00�Т/с "Коли ми вдома". Нова історія"
11.55�МастерШеф (12+)
15.45,�18.05, 19.15, 23.45 Хата на тата 

(12+)
17.29,�22.59 Відлік часу
17.30,�23.00 Вікна-Новини
18.15�Слідство ведуть екстрасенси (16+)
21.00�Т/с "Зникла наречена"

КАНАЛ "2+2"
6.00�М/ф
7.50�"Помста природи"
8.55,�18.15 "Спецкор"
9.30,�18.50 "ДжеДАІ"
10.05�Т/с "Брати по крові"
13.50�Х/ф "Подвійний удар"
15.55�Х/ф "Світанок планети мавп"
19.25�Т/с "Одинак"
21.35,�23.10 Т/с "CSI: Місце злочину-2"
1.00�Х/ф "Морські котики проти зомбі"
2.20�"Облом.UA."
5.50�М/ф "Ми чоловіки"

НТН
5.00�"Top Shop"
5.15�Х/ф "Людина в зеленому кімоно"
6.25,�17.00, 3.30 "Випадковий свідок"
7.00�Х/ф "А зорі тут тихі..."
10.40,�19.30 Т/с "Смерть у раю" (16+)
12.30,�16.30, 19.00, 23.15, 3.00 "Свідок"
12.50�"Таємниці світу"
14.05,�16.50, 3.50 "Речовий доказ"
18.20�"Свідок. Агенти"
22.00,�23.45 Т/с "Міст" (18+)
1.00�Х/ф "Сліди апостолів" (16+)
4.20�"Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 25 ЛИСТОПАДА

UA: ПЕРШИЙ
6.00�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�Прем'єра. Т/с "Росселла" (16+)
11.40�"Тайська кухня"
12.05,�14.15 Телепродаж
12.30�"Смак сиру"
13.10�Хто в домі хазяїн
13.45�Відкривай Україну з Суспільним
14.30�"Аромати Іспанії"
15.15�Бюджетники
15.45,�19.30, 4.05 #ВУКРАЇНІ
16.15�Д/ф "Дика Африка. Велика п'ятірка"
17.10,�5.05 Пліч-о-пліч
17.30,�3.40 Схеми. Корупція в деталях
18.25,�2.40 Тема дня
19.55�"Дикі тварини"
21.25,�2.30, 5.45 UA:Спорт
21.45�Наші гроші
22.15�Д/ф "Акулячий маг" (12+)
22.45�Т/с "Мисливці на нацистів"

0.05�Телепродаж Тюсо
4.35�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"
13.10,�14.10 "Світ навиворіт - 3: Танзанія, 

Ефіопія"
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,�0.55 "Міняю жінку" - 14"
3.55�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" (12+)
23.50�Х/ф "Геній"
2.35�Х/ф "Ідеальний чоловік"
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
13.20,�15.30 Т/с "Черговий лікар - 6" (12+)
16.00,�1.00, 2.15 Історія одного злочину 

(16+)
18.00�Т/с "Виходьте без дзвінка 2" (12+)
19.50�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Обман" 4, 5 с. (12+)
23.20�Контролер
0.00�Т/с "Обман" 6 с. (12+)

1.45�Телемагазин
3.10�Реальна містика
4.45�Агенти справедливості (16+)

ICTV
4.15�Скарб нації
4.25�Еврика!
4.35�Факти
4.55�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
10.00�Багач - бідняк
11.00,�13.20 Х/ф "Смерть Сталіна" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
13.30,�21.25 Т/с "Пес" (16+)
15.35,�16.20 Х/ф "Полювання на злодіїв" 

(16+)
18.45,�21.05 Факти. Вечір
22.35�Т/с "Юрчишини" (16+)
23.40�"На трьох" (16+)
0.35�Т/с "Володимирська, 15" (16+)
2.10�Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
3.00,�2.40 Зона ночі
4.40�Абзац
5.30�Телемагазин
5.40,�7.00 Kids Time
5.45�М/с "Том і Джеррі"
7.05�Т/с "Бібліотекарі" (16+)
8.00�Т/с "Цілком таємно" (16+)
12.50,�17.00, 19.00, 23.00 Хто проти 

блондинок (12+)
14.50�Т/с "Будиночок на щастя"
16.00,�21.00 Варьяти (12+)
22.00�Т/с "Новенька" (16+)

СТБ
6.40�Т/с "Коли ми вдома"
11.20�МастерШеф (12+)
15.20,�18.05 Хата на тата (12+)
17.29,�22.59 Відлік часу
17.30,�23.00 Вікна-Новини
18.10�Слідство ведуть екстрасенси (16+)
19.10�Таємниці ДНК (16+)
21.00�Т/с "Зникла наречена"
23.45�Один за всіх (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00�М/ф
7.50�"Решала"

9.35,�18.15 "Спецкор"
10.15,�18.50 "ДжеДАІ"
10.55,�17.15 "Загублений світ"
12.45�Х/ф "Закон доблесті"
14.45�Х/ф "Війна за планету мавп"
19.25�Т/с "Одинак"
21.35,�23.10 Т/с "CSI: Місце злочину-2"
1.00�Х/ф "Життя на межі"
2.25�"Облом.UA."

НТН
5.10�"Top Shop"
6.10�Х/ф "Тупик" (16+)
7.55,�17.00, 3.10 "Випадковий свідок"
8.30�Ранковий "Свідок"
9.00�Х/ф "Суто англійське вбивство" 1 с.
10.40,�19.30 Т/с "Смерть у раю" (16+)
12.30,�16.30, 19.00, 23.15, 2.40 "Свідок"
12.50�"Свідок. Агенти"
14.05,�16.50, 3.45 "Речовий доказ"
18.20�"Будьте здоровi"
22.00,�23.45 Т/с "Міст" (18+)
0.55�"Склад злочину"
1.40�"Таємниці кримінального світу"
4.10�"Правда життя"

ВІВТОРОК, 26 ЛИСТОПАДА

UA: ПЕРШИЙ
6.00�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 "Росселла" (16+)
11.40�"Тайська кухня"
12.05,�14.15 Телепродаж
12.30�"Смак сиру"
13.10,�3.40 #ВУКРАЇНІ
13.45,�17.15, 5.05 Пліч-о-пліч
14.30�"Аромати Іспанії"
15.15�Хто в домі хазяїн
15.45�Відкривай Україну з Суспільним
16.15�Д/ф "Острови. Азорські острови. 

Люди, фауна, спосіб життя"
17.30�Наші гроші
18.25,�2.40 Тема дня
19.30�Перший на селі
19.55�"Дикі тварини"
21.25,�2.30, 5.45 UA:Спорт
21.45�#@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.15�Д/ф "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, 

5.20 ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей"
11.20,�12.20 "Міняю жінку"
13.10,�14.20 "Світ навиворіт - 3: Танзанія, 

Ефіопія"
15.30�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10�Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
19.20�"Секретні матеріали 2019"
20.45�Комедія "Свати - 6"
21.45�Т/с "Сидоренки-Сидоренки"
22.45,�23.45, 0.55 "Світ навиворіт 10: 

Бразилія"
1.15�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, 1.40 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�Т/с "Пристрасті по Зінаїді" (12+)
23.50�Х/ф "Війна" (16+)
2.25�Х/ф "Дорога олена сергіївна"
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
13.20,�15.30 Т/с "Черговий лікар - 6" (12+)
16.00,�1.00, 2.15 Історія одного злочину 

(16+)
18.00�Т/с "Виходьте без дзвінка 2" (12+)
19.50�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Обман" 7, 8 с. (12+)
23.20�Гучна справа
0.00�Т/с "Обман" 9 с. (12+)
1.45�Телемагазин

3.10�Реальна містика
4.45�Агенти справедливості (16+)

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
11.40,�13.20 Х/ф "Ромео повинен 

померти" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.20,�16.20, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
16.55�Х/ф "Нема куди тікати" (16+)
18.45,�21.05 Факти. Вечір
20.15�Секретний фронт Прем'єра
22.35�Т/с "Юрчишини" (16+)
23.40�"На трьох" (16+)
0.35�Т/с "Володимирська, 15" (16+)
2.10�Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
3.00,�2.45 Зона ночі
4.00�Абзац
5.45,�7.05 Kids Time
5.50�М/с "Том і Джеррі"
7.10�Т/с "Бібліотекарі" (16+)
8.10�Т/с "Цілком таємно" (16+)
13.00�Суперінтуїція (12+)
14.50�Т/с "Будиночок на щастя"
16.00,�21.00 Improv Live Show (12+)
17.00,�19.00 Діти проти зірок
22.00�Т/с "Новенька" (16+)
23.00�Т/с "Сирена" (16+)
0.50�Т/с "Ми такі" (12+)
2.40�Служба розшуку дітей

СТБ
6.30�Т/с "Коли ми вдома"
8.20�Т/с "Коли ми вдома". Нова історія"
11.10�МастерШеф (12+)
15.25�Хата на тата (12+)
17.29,�22.59 Відлік часу
17.30,�23.00 Вікна-Новини
18.05�Слідство ведуть екстрасенси (16+)
19.00�Битва екстрасенсів (16+)
20.55�Т/с "Зникла наречена"
23.45�Зважені та щасливі (12+)
2.00�"Зважся!" (12+)

КАНАЛ "2+2"
6.00�М/ф
7.50�"Решала"
9.35,�18.15 "Спецкор"
10.15,�18.50 "ДжеДАІ"
10.55,�17.10 "Загублений світ"
12.55�"Помста природи"
13.05�Х/ф "Мегарозлом"
14.55�Х/ф "Мистецтво війни"
19.25�Т/с "Одинак"
21.35,�23.10 Т/с "CSI: Місце злочину-2"
1.00�Х/ф "Смертельна хватка"
2.30�"Облом.UA."

НТН
5.00,�4.50 "Top Shop"
6.30�Х/ф "Веселі Жабокричі"
7.50,�17.00, 3.25 "Випадковий свідок"
8.30�Ранковий "Свідок"
9.00�Х/ф "Суто англійське вбивство" 2 с.
10.35,�19.30 Т/с "Смерть у раю" (16+)
12.30,�16.30, 19.00, 23.15, 2.55 "Свідок"
12.50�"Будьте здоровi"
14.10,�16.50 "Речовий доказ"
18.20�"Вартість життя"
22.00,�23.45 Т/с "Міст" (18+)
0.55�"Склад злочину"
1.45�"Таємниці кримінального світу"
3.35�"Правда життя"

СЕРЕДА, 27 ЛИСТОПАДА

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 25 ЛИСТОПАДА — 1 ГРУДНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00�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 "Росселла" (16+)
11.40�"Тайська кухня"
12.05,�14.15 Телепродаж
12.30�"Смак сиру"
13.10�UA:Фольк. Спогади
14.30�"Аромати Мексики"
15.15�Енеїда
16.15�Д/ф "Патагонія"
17.15,�4.40 Пліч-о-пліч
17.30�#ВУКРАЇНІ
18.30�"Зворотний відлік"
21.25,�2.30, 5.45 UA:Спорт
21.45�Схеми. Корупція в деталях
22.15�Д/ф "Акулячий маг" (12+)
22.45�Т/с "Мисливці на нацистів"
0.05�Телепродаж Тюсо
2.45�Розсекречена історія
3.40�Разом

4.10�Перша шпальта
5.00�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,�14.20 "Світ навиворіт - 3: Танзанія, 

Ефіопія"
15.35�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10�Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
19.20�"Секретні матеріали 2019"
20.35�Комедія "Свати - 6"
21.40�Т/с "Сидоренки-Сидоренки 39+40"
22.30�"Право на владу 2019"
1.05�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, 2.15 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�Т/с "Пристрасті по Зінаїді" (12+)
23.50�Х/ф "Вона" (18+)
3.00�Х/ф "Марія, мірабелла"
4.05�"Орел і Решка. Шопінг"
5.15�"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
13.20,�15.30 Т/с "Черговий лікар - 6" (12+)
16.00,�1.00, 2.15 Історія одного злочину 

(16+)
18.00�Т/с "Виходьте без дзвінка 2" (12+)
19.50�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Обман" 10, 11 с. (12+)
23.20�слідами міського Голови. Дніпро. 

Частина друга
0.00�Т/с "Обман" (12+)
1.45�Телемагазин

3.10�Реальна містика
4.45�Агенти справедливості (16+)

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
10.00�Секретний фронт
11.50,�13.20 Х/ф "Операція Ентебе" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.15,�16.20, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
16.55�Х/ф "Колонія" (16+)
18.45,�21.05 Факти. Вечір
20.15�Антизомбі. Дайджест
22.35�Т/с "Юрчишини" (16+)
23.40�"На трьох" (16+)
0.35�Т/с "Володимирська, 15" (16+)
2.10�Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
3.00,�2.45 Зона ночі
4.50�Абзац
5.45,�7.05 Kids Time
5.50�М/с "Том і Джеррі"
7.10�Т/с "Бібліотекарі" (16+)
8.00�Т/с "Цілком таємно" (16+)
10.00�Ревізор
12.50�Страсті за Ревізором
14.50�Т/с "Будиночок на щастя"
16.00,�21.00 Шалена зірка (12+)
17.00,�19.00 Хто зверху? (12+)
22.00�Т/с "Новенька" (16+)
23.00�Т/с "Сирена" (16+)
0.50�Т/с "Ми такі" (12+)
2.40�Служба розшуку дітей

СТБ
6.35�Т/с "Коли ми вдома"
9.30�Т/с "Коли ми вдома". Нова історія"
12.20�МастерШеф (12+)
15.35�Хата на тата (12+)
17.29,�22.59 Відлік часу
17.30,�23.00 Вікна-Новини
18.05�Слідство ведуть екстрасенси (16+)
19.05�Зважені та щасливі (12+)
21.00�Т/с "Зникла наречена"
23.45�Я соромлюсь свого тіла (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00�М/ф
7.50�"Решала"
9.35,�18.15 "Спецкор"
10.15,�18.50 "ДжеДАІ"
10.55,�17.15 "Загублений світ"
13.05�Х/ф "Озеро акул"
14.55�Х/ф "Вулкан"
19.25�Т/с "Одинак"
21.35,�23.10 Т/с "CSI: Місце злочину-2"
1.00�Х/ф "11 кварталів"
2.15�"Облом.UA."
4.15�15 тур ЧУ з футболу "Карпати"-

"Олімпік"

НТН
5.20�Х/ф "Політ золотої мушки" (16+)
7.55,�17.00, 3.10 "Випадковий свідок"
8.30�Ранковий "Свідок"
9.00�Х/ф "Грачі"
10.50,�19.30 Т/с "Смерть у раю" (16+)
12.30,�16.30, 19.00, 23.15, 2.40 "Свідок"
12.50�"Вартість життя"
14.10,�16.50, 3.40 "Речовий доказ"
18.20,�4.10 "Правда життя"
22.00,�23.45 Т/с "Міст" (18+)
0.45�"Склад злочину"
1.40�"Таємниці кримінального світу"

ЧЕТВЕР, 28 ЛИСТОПАДА

UA: ПЕРШИЙ
6.00�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, 0.40, 5.05 Новини
6.35,�7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 

Країно!
9.30�Т/с "Росселла" (16+)
11.40�"Тайська кухня"
12.05,�14.15 Телепродаж
12.30�"Смак сиру"
13.10�"Морська кухня"
14.30�"Аромати Мексики"
15.20,�1.05 "Зворотний відлік"
17.55�VoxCheck
18.25,�3.20 Тема дня
19.30�Схеми. Корупція в деталях
19.55�"Дикі тварини"
21.25,�5.25 UA:Спорт
22.00�Перша шпальта
22.30�Як дивитися кіно
23.00�Х/ф "Фенікс" (16+)
4.15�#ВУКРАЇНІ
4.45�Пліч-о-пліч

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

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�"Секретні матеріали 2019"
20.25,�22.25 "Ліга сміху 2019"
0.25�Жахи "Сіністер"
2.20�"Розсміши коміка"
5.15�"Світське життя 2019"

ІНТЕР
5.30,�23.00 "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, 0.45 "Вещдок"

16.20�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�1.40 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці тижня"
22.00�Д/п "Борис Патон. Людина 

майбутнього" Прем’єра
3.10�"Орел і Решка. Шопінг"
4.45�"Телемагазин"
5.00�"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
11.20�Реальна містика. Новий сезон
13.25�Т/с "Мама моєї дочки" 1, 2 с. (12+)
15.30�Т/с "Мама моєї дочки" (12+)
18.00�Т/с "Виходьте без дзвінка 2" (12+)
19.50�"Говорить Україна"
21.00�Свобода слова Савіка Шустера
0.00�Т/с "Пташка співоча" 1, 2 с. (12+)
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "пташка співоча" (12+)
4.00�Реальна містика
5.40�Зоряний шлях

ICTV
4.10�Скарб нації
4.15�Еврика!
4.20�Служба розшуку дітей
4.25�Студія Вашингтон
4.30,�1.50 Факти
4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35�Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10�Антизомбі. Дайджест
11.05,�15.15, 16.20, 22.50 "На трьох" (16+)
12.15,�13.20 Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
12.45,�15.45 Факти. День
18.45�Факти. Вечір
20.05�Дизель шоу Прем'єра (12+)
2.20�Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
3.00�Зона ночі
5.10�Абзац
7.00,�8.45 Kids Time
7.05�М/с "Том і Джеррі"
8.50�Т/с "Бібліотекарі" (16+)

9.50�Х/ф "Оптом дешевше 2"
11.50�Х/ф "Мандри Гуллівера"
13.20,�21.40 Т/с "Новенька" (16+)
16.20,�19.00 Топ-модель по-українськи 

(16+)
22.40�Х/ф "П'ятдесят відтінків сірого" 

(18+)
1.10�Т/с "Ми такі" (12+)

СТБ
6.10�Т/с "Коли ми вдома"
9.05�Т/с "Коли ми вдома". Нова історія"
12.05,�19.00, 22.45 МастерШеф (12+)
15.45�Хата на тата (12+)
17.29,�21.59 Відлік часу
17.30,�22.00 Вiкна-Новини
18.00�Слідство ведуть екстрасенси (16+)
22.55�Х-Фактор

КАНАЛ "2+2"
6.00�М/ф
7.50�"Решала"
9.35,�18.15 "Спецкор"
10.15,�18.50 "ДжеДАІ"
10.55,�17.15 "Загублений світ"
11.55�"Помста природи"
12.10�Х/ф "Світанок планети мавп"
14.30�Х/ф "Війна за планету мавп"

19.25�Х/ф "Кодекс злодія"
21.25�Х/ф "Придорожній заклад"
23.50�Х/ф "Придорожній заклад-2: 

Останній виклик"
1.15�Х/ф "Мачете вбиває"
2.50�"Облом.UA."
4.20�"Цілком таємно-2017"

НТН

5.00,�4.55 "Top Shop"
6.10�Х/ф "Чотири листи фанери, або Два 

вбивства в барі"
7.50,�17.00, 3.10 "Випадковий свідок"
8.30�Ранковий "Свідок"
9.00�Х/ф "Дезертир"
10.45,�19.30 Т/с "Смерть у раю" (16+)
12.30,�16.30, 19.00, 23.15, 2.40 "Свідок"
12.50,�3.55 "Правда життя"
14.10,�16.50, 3.25 "Речовий доказ"
18.20�"Таємниці світу"
22.00,�23.45 Т/с "Міст" (18+)
0.50�"Склад злочину"
1.40�"Таємниці кримінального світу"

П'ЯТНИЦЯ, 29 ЛИСТОПАДА
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ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 25 ЛИСТОПАДА — 1 ГРУДНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00�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, 23.25, 2.00, 3.50, 

5.10 Новини
9.30,�2.25 Енеїда
10.30,�11.50 Телепродаж
10.50�Хто в домі хазяїн
11.20�Відкривай Україну з Суспільним
12.10�Х/ф "Поряд з Ісусом: Юда"
14.05�Біатлон. Кубок світу. I етап. 

Одиночна змішана естафета
15.05�Д/ф "Дика Африка. Слідами білих 

акул"
15.55�Біатлон. Кубок світу. I етап. 

Змішана естафета
17.30�#ВУКРАЇНІ
18.25�Д/ф "Акулячий маг" (12+)
18.55�"Луганський форпост" (16+)
20.00�"Синдром війни. Я повернувся" 

(16+)
21.25�"Боротьба за виживання"
22.25�"Ігри імператорів"
0.00�Телепродаж Тюсо

3.20�Своя земля
4.15�Сильна доля
5.30�Спільно

КАНАЛ "1+1"
6.10�М/ф
6.45�"Гроші 2019"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
10.00�"Їмо за 100 2019"
10.40�"Світ навиворіт - 3: Танзанія, 

Ефіопія"
12.00�Комедія "Кокон"
14.10�Комедія "Кокон. Повернення"
16.35�"Вечірній квартал"
18.30�Прем`єра "Розсміши коміка 2019"
19.30,�5.15 ТСН
20.15�"Українські сенсації 2019"
21.30�"Вечірній квартал 2019"
23.25,�0.25 "Світське життя 2019"
1.25�"Ліга сміху 2019"
3.00�"Розсміши коміка 2019"

ІНТЕР
6.25�Х/ф "Невиправний брехун"
8.00�"Шість соток"
9.00�"Готуємо разом"
10.00�"Корисна програма"
11.00�Д/п "Борис Патон. Людина 

майбутнього"
12.00�Х/ф "Перш, ніж розлучитися"
13.40�Х/ф "Полин - трава гірка"
15.30�Х/ф "Молода дружина"
17.30,�20.30 Т/с "Пристрасті по Зінаїді" 

(12+)
20.00,�2.30 "Подробиці"
22.45�Т/с "Однолюби"
3.00�"Школа доктора Комаровського. 

Невідкладна допомога"
3.30�"Орел і Решка. Шопінг"
4.50�"Орел і Решка. Дива світу"
5.40�"Орел і Решка. Івлєєва vs. Бєдняков"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
7.00,�15.00, 19.00 Сьогодні
7.30,�5.10 Зоряний шлях
8.10�Т/с "Покоївка" 1, 6 с. (12+)
15.20�Т/с "Покоївка" (12+)
17.00�Т/с "З мене вистачить" 1, 2 с. (12+)
20.00�Головна тема
21.00�Т/с "З мене вистачить" (12+)

23.00�Жеребкування фінальної стадії 
ЄВРО - 2020 р.

23.30�Х/ф "Терміново! Шукаю чоловіка"
1.25,�2.15 Х/ф "Дружина штірліца" (16+)
1.45�Телемагазин
3.30�Реальна містика

ICTV
5.35�Скарб нації
5.45�Еврика!
5.50�Факти
6.15�Особливості національної роботи
8.00�Я зняв!
9.50�"На трьох" (16+)
12.45�Факти. День
13.00�Дизель шоу (12+)
15.40�Т/с "Пес" (16+)
18.45�Факти. Вечір
19.10�Х/ф "Мумія" (16+)
21.35�Х/ф "Мумія повертається" (16+)
23.55�Х/ф "У пеклі"
1.40�Т/с "Фантом" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.50�Служба розшуку дітей
3.55�Зона ночі
4.40�Таємний агент
5.40�Таємний агент. Пост-шоу

7.20�Le Маршрутка
8.20�Хто проти блондинок (12+)
12.30�Хто зверху? (12+)
16.20�М/ф "Красуня і чудовисько"
18.10�Х/ф "Гаррі Поттер та Орден 

Фенікса"
21.00�Х/ф "Гаррі Поттер та напівкровний 

принц"
0.10�Х/ф "Ліс привидів" (16+)
2.00�Х/ф "Тіло Дженніфер" (18+)

СТБ
5.55�Хата на тата (12+)
7.30�Прокинься з Ектором!
8.30�Зважені та щасливі (12+)
10.20�"Зважся!" (12+)
11.15�Т/с "Зникла наречена"
19.00�Х-Фактор
23.10�Х-Фактор. Підсумки голосування
23.50�МастерШеф (12+)
3.05�Слідство ведуть екстрасенси (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00�М/ф
7.50�"ДжеДАІ. Дайджест 2018"

8.50,�0.45 "Загублений світ"
14.45�Х/ф "Придорожній заклад"
16.55�Х/ф "Кодекс злодія"
18.50�Х/ф "Балістика: Екс проти Сівер"
20.35�Х/ф "Шпигунка"
22.50�Х/ф "Суперполіцейські-2"
2.15�"Облом.UA."
4.20�"Цілком таємно-2017"

НТН
5.55,�12.00 "Легенди карного розшуку"
6.25�Х/ф "Тегеран-43"
9.20�Х/ф "Слухати у відсіках"
15.35,�2.50 "Випадковий свідок"
18.00�"Круті 90-ті"
19.00,�2.20 "Свідок"
19.30�Х/ф "Міміно"
21.20�Х/ф "Відчиніть, поліція!"
23.25�Х/ф "Після прочитання спалити" 

(16+)
1.15�"Реальні злочинці"
2.55�"Речовий доказ"
3.55�"Легенди бандитського Києва"
4.45�"Top Shop"

СУБОТА, 30 ЛИСТОПАДА

UA: ПЕРШИЙ
6.00�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, 23.25, 2.00, 3.50, 

5.10 Новини
9.30,�2.25 Енеїда
10.30,�11.50 Телепродаж
10.45�"Кухня По"
12.10�Х/ф "Бал казок"
13.25�Біатлон. Кубок світу. I етап. Спринт 

10 км. Чоловіки
15.00�Перший на селі
15.30�Пліч-о-пліч
15.50�#ВУКРАЇНІ
16.25�Біатлон. Кубок світу. I етап. Спринт 

7, 5 км. Жінки
17.55�Український бал
18.45�"Світ дикої природи"
19.15�Д/ф "Левиний рик" (12+)
20.05�Тюрма можливостей (повтор 2-го 

показу)
21.25�#@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
21.55�Бюджетники
22.25�"Ігри імператорів"

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"
10.45�Т/с "Сидоренки-Сидоренки"
15.05�Комедія "Свати"
19.30�"ТСН-тиждень"
21.00�Комедія "Я ти він вона"
23.00�Комедія "Службовий Роман. Наші 

часи"
0.50�"Ліга сміху 2019"
3.20�"Світ навиворіт - 3: Танзанія, 

Ефіопія"
5.00�ТСН

ІНТЕР
6.25�Х/ф "Іноземка"
8.00�"уДачний проект"
9.00�"Готуємо разом"
10.00�"Орел і Решка. Дива світу"
11.00�"Орел і Решка. Івлєєва vs. 

Бєдняков"
12.10�Х/ф "Відьомське кохання"
14.00�Т/с "Гріх і сором"
20.00�"Подробиці"
20.30�Х/ф "К-19"
23.10�Х/ф "Крейсер "Індіанаполіс": Історія 

мужності"
1.45�"Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30�Сьогодні
7.30�Зоряний шлях
9.00�Т/с "З мене вистачить" (12+)
13.00�Т/с "пташка співоча" (12+)
17.00�Т/с "Ти тільки вір" 1, 2 с. (12+)
19.00�Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00�Т/с "Ти тільки вір" (12+)
23.00�Т/с "Каби я була цариця" 1, 3 с. 

(16+)
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Каби я була цариця "(16+)
3.10�Х/ф "Терміново! Шукаю чоловіка"
4.40�Реальна містика

ICTV
5.10�Скарб нації
5.20�Еврика!
5.25�Факти
5.50�Не дай себе обдурити
6.45�Громадянська оборона
7.40�Антизомбі. Дайджест
8.30�Секретний фронт. Дайджест
9.25�Т/с "Ніконов і Ко" (16+)
11.05,�13.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.45�Факти. День
14.05�Х/ф "Мумія" (16+)
16.15�Х/ф "Мумія повертається" (16+)
18.45�Факти тижня
20.35�Х/ф "Мумія: Гробниця імператора 

драконів" (16+)
22.40�Х/ф "Колонія" (16+)
0.25�Х/ф "У пеклі"
2.05�Т/с "Фантом" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
4.00,�2.10 Зона ночі
5.10�Стендап Шоу
6.00,�7.00 Kids Time
6.05�М/с "Том і Джеррі"
7.05�М/ф "Вартові джунглів"
9.00�М/ф "Красуня і чудовисько"
11.00�Х/ф "Історія одного вампіра" (16+)
13.10�Х/ф "Гаррі Поттер та Орден 

Фенікса"
16.00�Х/ф "Гаррі Поттер та напівкровний 

принц"
19.00�Х/ф "Страшилки" (16+)
21.00�Х/ф "Страшилки 2: Привиди 

Хелловіна" (12+)
22.50�Х/ф "Акули в Міссісіпі" (18+)
0.20�Х/ф "Ліс привидів" (16+)

СТБ
6.15�Т/с "Коли ми вдома"
7.15,�10.00 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
7.55�"ДжеДАІ. Дайджест 2018"
9.55�"ДжеДАІ 2019"
10.55�Т/с "Опер за викликом"
13.50�Х/ф "Медовий місяць у Вегасі"
15.45�Х/ф "Голодний кролик атакує"
17.45�Х/ф "211"
19.15�Х/ф "Ворота пітьми"
21.05�Х/ф "Люди Ікс"
23.00�"ПРОФУТБОЛ"
0.20�"Облом.UA."

НТН
5.15�Х/ф "Матрос Чижик"
6.45�"Страх у твоєму домі"
10.10�Х/ф "Міміно"
12.00�Х/ф "Дама з папугою"
13.55�Х/ф "Безіменний король"
17.00�Х/ф "Відчиніть, поліція!"
19.00�Х/ф "Очікування полковника 

Шалигіна"
20.40�Х/ф "Мерседес" тікає від погоні"
22.10�Х/ф "Скажені" (16+)
0.00�Х/ф "Після прочитання спалити" 

(16+)
1.50�"Речовий доказ"

НЕДІЛЯ, 1 ГРУДНЯ

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

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
ШЕФ-КУХАРЯ
КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
ЕЛЕКТРИКА/
ЕНЕРГЕТИКА
ВОДІЯ кат. «В» «C» «D»
МИЙНИКИ ПОСУДУ 
В РЕСТОРАН

Тел.: 050-352-15-92, 
Наталія

Іногороднім надаємо гуртожиток

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із розширенням виробництва

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

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

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

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

Додаткова інформація і запис на співбесіду за тел.: 
+38(04595) 6-40-22; (095) 180-05-02    м. Бориспіль, вул. Броварська, 5

1. Філія Державної установи «Центр охорони здо-
ров’я Державної кримінально-виконавчої служби», 
молодша медична сестра, з/п 7000,00 грн.

2. Філія Державної установи «Центр охорони здо-
ров’я Державної кримінально-виконавчої служби», 
сестра медична зі стоматології, з/п 9000,00 грн.

3. Філія Державної установи «Центр охорони здо-
ров’я Державної кримінально-виконавчої служби», 
рентгенолаборант, з/п 20000,00 грн.

4. Філія Державної установи «Центр охорони здо-
ров’я Державної кримінально-виконавчої служби», 
лікар-фтизіатр, з/п 13000,00 грн.

5. Філія Державної установи «Центр охорони здо-
ров’я Державної кримінально-виконавчої служби», 
лікар-рентгенолог, з/п 13000,00 грн.

6. ТОВ «Престиж плюс», продавець непродоволь-
чих товарів, з/п 7000,00 грн.

7. ТОВ «Престиж плюс», офіціант, з/п 7000,00 грн.

8. ТОВ «Експансія», кухонний робітник, з/п 
7700,00 грн.

9. ТОВ «Автосервіс», касир, з/п 4200,00 грн.
10. ТОВ «Автосервіс», головний бухгалтер, з/п 

від 6200,00 грн.
11. ТОВ «СБ «Богдан», електромонтер охорон-

но-пожежної сигналізації, з/п 4350,00 грн.
12. ДНЗ «Теремок», помічник вихователя, з/п 

4200,00 грн.
13. ДНЗ «Теремок», вихователь, з/п 7500,00 грн.
14. ДНЗ «Теремок», кухонний робітник, з/п 

5000,00 грн.
15. ДНЗ «Теремок», сестра медична, з/п 4173,00 грн.
16. ПрАТ «Нова лінія», продавець непродовольчих 

товарів, з/п 12500,00 грн.
17. ПрАТ «Нова лінія», вантажник, з/п 9000,00 грн.
18. ДП «МА «Бориспіль», технік з експлуатації та 

ремонту устаткування, з/п 10202,50 грн.

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ 
Інформація про вакантні посади станом на 19.11.2019 року

Тел.: (04595) 6-06-66



18 19№43 (1003), 22 листопада 2019 р.
www.i-visti.com«ВІСТІ» №43 (1003), 22 листопада 2019 р.

www.i-visti.com «ВІСТІ»

АВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
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.

Куплю
Бориспіль

Автозапчастини ЗІЛ, ГАЗ, УАЗ. Тел.: 0 95 5162957, 0 98 
8417205.

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
Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, кімнати окре-

мо, ремонт, вбудовані меблі, 1134000 грн, торг. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

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.

Переяслав-Хмельницький
Ковалин с., приватизований, газ, 40 соток, біля бу-

динку свердловина, сад, літня кухня, гараж, сарай, 
ціна договірна. Тел.: 0 95 1714380, 0 67 8541318, Га-
лина.

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль

Оголошення та реклама

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

Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 68 3278353.
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.

1-к.кв., р-н поліції, необхідні меблі, побутова техніка, 
житловий стан, для пари, 6000 грн+комунальні. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

2 кімнати для пари або двох жінок, всі зручності, 4500 грн 
без комунальних послуг. Тел.: (04595) 52067, 0 66 7701019.
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ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

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

для співбесіди:  
098-67-444-12 

Олександр
063-63-29-249 

Ірина

ОФІЦІАНТИ

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 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.

Запрошуємо на роботу експедитора, з/п 14000 грн; 
вантажника-комплектувальника, з/п 12000 грн; водія, 
з/п від 13000 грн. Тел.: 0 95 3992996, 0 96 7972096, з 
9.00 до 17.00 пн-пт.

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.

ЗОШ №6 (вул. Головатого, 19) запрошуємо на по-
стійну роботу прибиральницю службових приміщень, 
кухонного працівника, кухаря, робітника по обслуго-
вуванню службових приміщень. Тел.: 0 67 4570661, 0 
93 8601014.

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 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.

На роботу у с. Проліски потрібен завгосп, г/р 2/2, з/п 
8700 грн+премія. Тел.: 0 66 5977710.

Потрібен диспетчер таксі. Графік роботи — доба/
три. Вимоги: бажане знання міста. Тел.: 0 93 0941098, 
0 98 1039959.

Потрібен майстер на шиномонтаж з досвідом ро-
боти, м. Бориспіль. З/п за результатами співбесіди. 
Тел.: 0 68 3481717.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ МАГА-
ЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р ПО ДОМОВЛЕНОСТІ, З/П ВИСО-
КА, М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 97 1773770, 0 66 3965185.

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. ВАНТАЖНИКИ, СКЛА-
ДАЛЬНИКИ-ПАКУВАЛЬНИКИ, КОМПЛЕКТУВАЛЬ-
НИКИ, ЗАСИПАЛЬНИКИ СИРОВИНИ, ХІМІК-АНАЛІ-
ТИК, З/П ВИСОКА, СТАБІЛЬНА. ТЕЛ.: 0 67 5221290.

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

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.

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

Торгівельно-транспортна компанія, м. Київ, запрошує на 
роботу водія кат. «С», країни Європи, з/п від 20000 грн. 
Тел.: 0 96 1746527, 0 67 2346901.

Київ

Водії кат «С». Работа по м. Київ та області. Забор 
вантажів із Броварського району. З/п від 10000 грн/
місяць. Тел.: 0 96 0180913, 0 50 4199776.

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.

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяче ліжко-гойдалка з шухлядою, дитяча коляска 

(трость). Тел.: 0 66 3836880.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Морозильна камера об’єм 300 л, потужність 230 Вт, 

висота 80 см, ширина 65 см, довжина 130 см., маска 
зварювальника «Хамелеон», електропрялка. Тел.: 0 
50 5251579.

ТВАРИНИ

Бориспіль
Корова чорно-ряба, 2 місяці тільності, на третє оте-

лення, ціна договірна. Тел.: 0 98 0079352.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

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.

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.

Електросічкарню, корморізку, сепаратор, відмінний 
стан, недорого, с. Мирне. Тел.: 0 97 4406560.

Контейнер металевий, довжина — 2,40 м, ширина — 
2,00 м, висота — 2,30 м. Тел.: 0 67 1953487.

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.

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

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

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

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

До ваших послуг автоваги, залізнична колія
В наявності рампа для вивантаження/завантаження
Здійснюємо доставку
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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.

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

РІЗНЕ
Бориспіль

Втрачене чорнобильське посвідчення (категорія 1) серія 
А, №022802, видане на ім’я Равинської Алли Петрівни До-
нецькою облдержадміністрацією 04.01.1994 року, вважати 
недійсним.

Втрачене чорнобильське посвідчення (категорія 1) серія 
А, №022803, видане на ім’я Равинського Валерія Всево-
лодовича Донецькою облдержадміністрацією 04.01.1994 
року, вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я Елюшева 
Миколи Юрійовича Каховським військкоматом Херсон-
ської обл. 1990 р., вважати недійсним.

Втрачений державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку, серія КВ №067196, розташовану в СТ 
«Святище-2» на території Гнідинської сільської ради Бори-
спільського району Київської області, виданий на ім’я Ан-
дрієвської Ірини Володимирівни 09.01.2004 року, кадастро-
вий номер 3220882600:04:002:0055, 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.

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.

Фастів
Збиральники печериць та різноробочі потрібні на грибну 

ферму біля м. Фастів. З/п 10000-20000 грн. Житлом та хар-
чуванням забезпечуємо. Тел.: 0 96 4586368.

Кімната в 3-х к. кв., район Соцмістечко, всі зручності, 
2000 грн. Тел.: 0 67 4503318.

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

Кімната в приватному будинку, район школи №6, всі 
зручності, 2000 грн. Тел.: 0 67 4503318.

Найму

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

умовах. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Міняю

Бориспіль
2 гаражі, капітальні, кооп. «Прометей» на земельну 

ділянку у м. Бориспіль, розгляну всі варіанти. Тел.: 0 67 
5056064.
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Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

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

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66
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ОВЕН. Хочете показати себе – будь-
те оригінальні, однак остерігайтеся 
зайвого епатажу. Перш ніж почина-
ти щось нове, переконайтеся, що це 
саме те, що вам потрібно.

ТЕЛЕЦЬ. Ви можете впевнено бра-
тися до виконання нового особливо 
важливого завдання. Навіть не сум-
нівайтеся у кінцевому успіху. Відпо-
чиньте у вихідні.

БЛИЗНЮКИ. Робіть усе у своєму 
темпі й за власним сценарієм, тоді 
доб'єтеся реального успіху. Відчуєте 
небувале духовне піднесення, підви-
щиться працездатність.

РАК. Гарний час для реалізації 
найсміливіших ідей та взяття кар'єр-
них та любовних фортець. Не забу-
вайте перевіряти інформацію, мож-
ливі неточності й викривлення.

ЛЕВ. Спробуйте знайти компроміс 
в обговоренні спірних робочих пи-
тань. І все ж не варто займатися тим, 
чим не хочете. Події у вихідні впли-
нуть на вашу особисту думку.

ДІВА. Постарайтеся привести свої 
емоції до ладу, не метушіться й не 
кидайтеся у крайнощі. Відкладіть 
особисті справи й повністю присвя-
тіть себе роботі й навчанню.

ТЕРЕЗИ. Спрямуйте ваші зусилля на 
збереження рівноваги з навколиш-
нім світом. Зараз не варто руйнува-
ти давно усталені зв'язки, міняти ро-
боту й те, що у вас уже є.

СКОРПІОН. Початок тижня – час, 
надзвичайно сприятливий для ро-
боти та бізнесу. Можете розрахову-
вати на приємні сюрпризи, бонуси 
та відпочинок у вихідні.

СТРІЛЕЦЬ. Ймовірно, цього тижня 
доведеться багато працювати, зате 
одержите задоволення й непогану 
грошову компенсацію, ще й відволі-
четеся від особистих проблем.

КОЗОРІГ. Якщо стіна перед вами 
видасться непробивною, поділіть 
шлях до своєї мети на окремі кро-
ки, й у вас все вийде. У вихідні буде-
те схильні до романтики.

ВОДОЛІЙ. Емоційне напружен-
ня зніме тільки самостійна праця. 
Навіть одне необачно кинуте сло-
во може обернутися проти вас. Не 
створюйте собі зайві проблеми.

РИБИ. Найкращими ліками від осін-
ньої депресії буде повне занурення 
в улюблену роботу, звичайно, якщо 
така є. Насолоджуйтесь простими 
життєвими радощами.

W
W

W
.I-

VI
ST

I.C
O

M

Ч
И

Т
А

Й
Т

Е
 «

В
ІС

Т
І»

 В
 І

Н
Т

Е
Р

Н
Е

Т
І,

 
З

А
Л

И
Ш

А
Й

Т
Е

 С
В

О
Ї 

К
О

М
Е

Н
Т

А
Р

І,
 

П
Р

О
П

О
З

И
Ц

ІЇ
, 

Б
Е

Р
ІТ

Ь
 У

Ч
А

С
Т

Ь
 

В
 О

Б
Г

О
В

О
Р

Е
Н

Н
І 

М
А

Т
Е

Р
ІА

Л
ІВ

.

Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ�ПРОГНОЗ�НА�25�ЛИСТОПАДА�—�1�ГРУДНЯ


