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РУКОПИСИ    
  НЕ ГОРЯТЬ

СКОРИСТАЙТЕСЯ
правом на рекламу в тижневику зі 

ЗНИЖКАМИ 30-50% 
акція діє з 28 листопада по 3 грудня 2019 року 

Час пішов!  

ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ ВІДДІЛ 

ТИЖНЕВИКА «ВІСТІ. ІНФОРМАЦІЯ. РЕКЛАМА» 
ПРОПОНУЄ ЗНИЖКИ НА ТЕКСТОВІ МАТЕРІАЛИ:  

іміджева реклама, популяризація товарів і послуг, 
презентації, розширені оголошення.
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 � ПРОЕКТ ПРОВАЛИВСЯ

 � ПРОЦЕС ТРИВАЄ

 � ОЦЕ ТАК!

ПодробиціФінанси
 � ДЕБЕТ І КРЕДИТ 

НІЧНИЙ МАРШРУТ 
НЕ ОЦІНИЛИ

 � Автобус нічного рейсу в тестовому режимі вже 
тиждень як курсує Борисполем, але популярності 
не отримав. «Вісті» дізнавалися про кількість 
пасажиропотоку та що буде з рейсом у перевізника.

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

18 листопада у Борисполі з’я-
вилася нічна маршрутка. Ініціа-
тором запровадження рейсу був 
член комісії перевірки виконання 
договорів із перевізниками Ан-
дрій Цвілюк. Він запевняв, що у 
мережі Фейсбук люди висловлю-
ють прохання запровадити ніч-
ний маршрут Борисполем. Потре-
би громади було почуто, на про-
позицію відгукнувся місцевий пе-
ревізник Олександр Кисельов. 

«Вісті» поспілкувалися з підпри-
ємцем, аби дізнатися подробиці 
роботи нічного рейсу. Зацікавив і 

факт, що пан Олександр особисто 
сідає за кермо маленького автобу-
са ВАЗ для перевезення пасажирів 
у вечірній час. 

За словами Олександра Кисе-
льова, водії не виявили бажан-
ня працювати пізно без додатко-
вої оплати, тому довелося самому 
кермувати. 

«Платити водієві більше, аніж за-
звичай, я не можу. Також я особи-
сто хотів побачити реальну кіль-
кість пасажиропотоку в пізній 
час», — пояснює Кисельов. Із йо-
го слів, за тиждень роботи пілот-
ного рейсу щовечора більше 30 
пасажирів за зміну перевезти не 
вдалося. 

«Здебільшого пасажири їдуть 
до ЗОШ №3, на кінець вулиць Бе-
жівка чи Коцюбинського. Остан-
ній вечірній рейс, який виїздить о 
00 год 00 хв із центру Борисполя 
в бік УМБ-17 не віз жодного паса-
жира», — стверджує перевізник і 
уточнює, що для покриття витрат 
за нічну зміну необхідно перевез-
ти не менше 100 пасажирів. 

За словами Кисельова, тестовий 
режим нічного рейсу триватиме до 
15 грудня — цього вистачить, аби 
вивчити та пасажиропотік у пізній 
час. Потім доля нічного рейсу вирі-
шуватиметься на транспортній ко-
місії. За нинішніми прогнозами – 
його можуть скасувати.

КОНКУРС: 
МІЛЬЙОН НА ВСІХ

Наталія ТОКАРЧУК

Завершився цьогорічний конкурс проектів Громадського 
бюджету. У підсумку переможцями оголошені усі вісім 
проектів. Чесної боротьби із перемогою сильнішого не 
склалося – мільйон поділили на всіх.

Нагадаємо, конкурс проектів, ініційований виконавчим 
комітетом Бориспільської міськради, проходив у три етапи. На 
першому робоча група приймала подані активістами проекти (зі 
сформульованою ідеєю та розрахунком бюджету на суму не вище 
150 тис. грн). Загальна сума, що розігрувалася — 1 млн грн.
На другому етапі робоча група відібрала з 12 поданих 8 проектів, 
які були допущені до третього етапу — голосування громади. 
Проекти виявилися різної тематики: дозвілля і спорт, культура і 
екологія тощо. Хоча проектами їх назвати важко, це швидше ідеї-
меседжі без деталізації витрат на їхню реалізацію і гарантії втілення.
Голосування тривало 20 днів до 23 листопада, а 26 листопада на 
сайті Громадського бюджету оголошено результат: «перемогла 
дружба». Це і викликало претензії до організаторів, як видно 
із коментарів містян на сторінці Громадського бюджету та при 
обговоренні проектів у мережі Фейсбук. 

ВИДІЛЯЄМО ГОЛОВНІ ЗАКИДИ

Волевиявлення громади враховане не було, адже 
проект-лідер та проекти, які набрали десятки голосів, 
зрівняли з тими, що отримали мізерну підтримку. 

Так, проекти «Кімната батьків та дитини» і «Проведення 10-го 
фестивалю «Музичний компот», які отримали 3 і 8 голосів, будуть 
профінансовані нарівні з проектом «Освітній простір для щасливих 
дітей», який набрав найбільшу серед усіх кількість голосів —553, 
та став беззаперечним лідером (відрив 511 голосів між першим та 
другим місцем за рівнем підтримки громади).

Якщо проекти були відібрані виключно робочою групою 
у другому етапі та підтримані в третьому тією ж робочою 
групою, роль волевиявлення громади не є зрозумілою. 

Чи не доцільніше було завершити конкурс після другого етапу, 
вказавши, що передбачених коштів вистачає на всі проекти і «не 
морочити» голови тим людям, які витратили час на реєстрацію для 
голосування.

Процес голосування для громади був складним. 
Проголосувати могли тільки зареєстровані бориспільці, 
надавши копію перших сторінок паспорта та сторінку з 

реєстрацією. На цьому етапі відмовилися від участі в голосуванні 
ті, хто не захотів надати персональну інформацію. Програмне 
забезпечення голосування було недосконалим і давало збої, що 
не дозволило проголосувати тим, хто не мав часу на відвідування 
бібліотеки чи міської ради як альтернативі он-лайн голосуванню. 
Тому участь у голосуванні взяло 716 осіб, це майже 1% мешканців 
Борисполя. 

Дивує і тематика проектів. Наприклад, «Ремонт групи 
«Берізка» в дитячому садку «Росинка» передбачає 
проведення ремонту, який має фінансуватися із бюджету 

міста, а не з Громадського. 

Звинувачення в упередженості викликли незрозумілі 
принципи відбору проектів на першому етапі, в результаті 
чого чотири проекти було відхилено.

Відібрані проекти не мають чіткого плану та термінів 
реалізації, а також обґрунтування бюджетної частини 
та визначення відповідальних осіб за кожен етап. 

Незрозуміло, хто і як буде контролювати етапи реалізації 
проектів та витрачання коштів і яка відповідальність за нецільове 
використання. Також у них не передбачено одного з головних 
пунктів — звіту та інформування про результати втілення через 
публікації в ЗМІ. 

ДО РЕЧІ, громадськість не була проінформована про 
результати реалізації п’яти соціальних проектів на суму 200 
тис. грн, що були профінансовані у 2018-2019 рр., серед 

яких «Будь завжди на зв’язку» (встановлення розеток на зупинках 
громадського транспорту) та «Smotrova» (оглядовий майданчик 
біля злітної смуги).

Тож ідея з залученням громади Борисполя до прийняття 
рішень закінчилася ігноруванням думки містян та результатів 
голосування, що знівелювало поняття конкурсу: конкурс (лат. 
concursus) — змагання, яке дає змогу виявити найгідніших із 
його учасників або найкраще з того, що надіслане на огляд. 
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СКВЕР ЧЕКАТИМЕ ВЕСНИ

Ірина ГОЛУБ, фото Сергій МАРЧЕНКО

Активно триває реконструкція скверу, що у Бо-
рисполі на вул. Київський Шлях (між держказна-
чейством та ЖК Graphite, вул. Робітнича, 3-13). 

Наближаються до завершення роботи з прокладан-
ня тротуарних доріжок. Викладено основу під альтан-
ку для бювету. Перший заступник Бориспільського 

міського голови Микола Корнійчук зазначив, що до 
кінця нинішнього робочого тижня мають встановити 
і підключити колонки для води.

«До кінця 2019 року поставимо альтанку та ліхтарі 
для освітлення. Тротуарні доріжки здаються високи-
ми, але територію навколо плануємо навесні 2020-
го підсипати землею та засіяти травою, тоді повністю 
завершимо благоустрій зеленої зони», — прокомен-
тував керівник. 

• Поїздила і досить.15 грудня можуть відмінити.

РАХУЮТЬ 
БЮДЖЕТ  
БОРИСПОЛЯ

 � Добігає кінця 2019 рік. Яким він був для бюджетних установ міста, чого медичним 
і освітянським закладам очікувати в наступному році, «Вісті» цікавилися у заступника 
міського голови Людмили Ковальової.

РЕМОНТ І НОВА СИСТЕМА ДЛЯ ББЛІЛ
 • Із міського бюджету виділено 15 млн грн.
 • Київська ОДА виділяє на утеплення приміщення 

поліклінічного відділення 20 млн грн.
 • Місто передало району 39 млн грн медичної субвенції. 

За словами Людмили Ковальової, ремонт лікарні є пріоритетним 
завданням для міської влади. На запитання, чому в коментарях 
керівництва міста лунали сумніви щодо завершення ремонтних 
робіт профільних відділень, Ковальова відповіла, що до прийняття 
Верховною радою Закону України «Про державний бюджет на 
2020 рік» органи місцевого самоврядування не мають змоги 
сформувати фінансовий ресурс своїх бюджетів, тому були певні 
сумніви. 
«Сьогодні працюємо над проектом бюджету на 2020 рік. Основні 
суми на ремонт лікарні назвати не можу, вони будуть узгоджені з 
депутатами міської ради і озвучені офіційно.
Ми зможемо спільними зусиллями завершити ремонт ББЛІЛ. 
Міський голова Анатолій Федорчук зустрічався з керівництвом 
Бориспільської РДА, де дійшли згоди, що довести до ладу лікарню 
– справа честі. У 2020-ому також планується додатково виділити 
кошти на ремонт лікарні», — запевнила Ковальова. 
За її словами, Асоціації міст вдалося відстояти акциз на пальне. 
Для міського бюджету це додаткових 33 млн грн, які можна 
використати на потреби лікарні також.
«І місто, і район утримують лікарню за рахунок субвенції з 
держбюджету. Цього року місто передало району 39 млн грн 
субвенції. Великі зміни чекають у фінансуванні системи вторинної 
меддопомоги, що відбудеться наступного року. Лікарні, зокрема 
ББЛІЛ, як і первинка, перейдуть на договірну основу з НСЗУ. 
Тобто лікарня надаватиме послуги жителям міста і району, а 
НСЗУ сплачуватиме за це. У першому кварталі 2020 року лікарня 
працюватиме за старим зразком, а з 1 квітня — за новою системою 
роботи і оплати».

ЛЕВОВА ЧАСТКА — НА ОСВІТУ
 • На утримання освітньої галузі – 279 млн грн на рік.
 • Із них на зарплату працівникам — 180 млн грн.
 • У школах навчаються 9 тисяч дітей.
 • У ДНЗ — 3 тисячі дітей. 
 • Позашкільні заклади відвідують 4,5 тисяч дітей.

За словами Людмили Ковальової, освітня галузь міста потребує 
великих коштів на утримання (заробітна плата, комунальні 
послуги, ремонт, харчування).
«На зарплату педагогів шкільних закладів виділяється субвенція з 
держбюджету. А утримання дитячих садочків і позашкілля цілком 
покладається на міський бюджет. Цього року з міської казни 
виділено на утримання освітньої галузі 279 млн грн».

НАДБАВКИ І ПРЕМІЇ 
ПЕДАГОГАМ
 • 4 млн грн щорічно 

виділяється з міського 
бюджету для працівників 
освіти з мінімальною 
зарплатою.

 • У 2019 році виділено 4,5 млн 
грн премії педагогам до 
новорічних свят. 

«У сфері освіти є працівники, 
які отримують мінімальну 
зарплату. У міському бюджеті 
передбачені додаткові 
кошти для помічників 
вихователів і кухарів. Це 
15% надбавки до посадових 
окладів, квартальна премія у 
розмірі посадового окладу і 
щомісячна премія у розмірі 
50% посадового окладу. 
Також передбачена доплата 
педагогам за підготовку 
дітей до шкільних олімпіад. У 
грудні, за рахунок освітньої 
субвенції держбюджету, 
передбачається виплатити 
4,5 млн грн фінансового 
заохочення для шкільних 
педагогів. Іншими словами, 
це премія до новорічних 
свят. Яким чином 
розподілятимуться ці кошти, 
буде вирішувати управління 
освіти і науки спільно з 
освітніми закладами. Це буде 
або відповідно до стажу, або 
за результатами роботи», 
— розповіла Людмила 
Ковальова.

13-ТА ЗАРПЛАТА
На запитання, чи передбачена 
в цьому році 13-та зарплата 
працівникам міської ради, 
Ковальова відповіла, що 
виплата 13-ої зарплати 
є практикою багатьох 
госпрозрахункових 
підприємств. Всі інші 
бюджетні установи можуть 
виплачувати премії при 
наявності економії фонду 
оплати праці.

ІНОГОРОДНІМ ОСВІТЯНАМ  
ОПЛАЧУЮТЬ ПРОЇЗД
 • Відшкодування за проїзд – 760 тис. грн на рік.

За словами Людмили Ковальової, в міському бюджеті закладена 
стаття витрат на відшкодування проїзду вчителям міських шкіл.
«Цими пільгами користуються 68 осіб. Це шкільні вчителі, 
вихователі ДНЗ і педагоги позашкільних закладів, які працюють 
у Борисполі, але їздять на роботу з Києва, Переяслав-
Хмельницького, Згурівки, Баришевки та з Бориспільського району. 
У рік на цю статтю витрат потрібно 760 тис. грн».

НИЗЬКА ЗАРПЛАТА КОМУНАЛЬНИКІВ
 • Працівники комунальних підприємств міста отримують  

6-12 тис. грн на місяць. 

Людмила Ковальова зазначила, що робота у комунальників важка, 
через низьку зарплату багато вільних вакансій.
«Заробітна плата в комунальній сфері Борисполя залежить від 
тарифної політики. Комунальні підприємства отримують офіційну 
заробітну плату, яка визначається певними нормативними 
документами. В середньому це від 6 до 12 тис. грн на місяць». 

ДОХОДИ ВІД ЦІННИХ ПАПЕРІВ
 • На цінних паперах Бориспіль заробив 7 млн 800 тис. грн. 

«На тимчасово вільні кошти, тобто кошти, які виділені з бюджету 
на ремонт доріг і лікарні, будівництво амбулаторій, дитсадків, шкіл 
тощо, але за графіком виконання робіт не можуть бути використані 
протягом кількох місяців, ми купували цінні папери. Спочатку 
придбали на 50 млн грн, і за три місяці – ще на 50 млн грн. Крім 
того, поклали на депозит 30 млн грн. На цьому за 9 місяців 2019 
року заробили 7,8 млн грн. Ці кошти «лягають» в загальну скриньку 
міського бюджету і можуть бути виділені на будь-які потреби міста. 
Цільового призначення таких коштів немає.
Ми поставили нашим головним розпорядникам завдання: 
проінформувати про стан освоєння виділених коштів у 2019 році, 
врахувати об’єкти, виконання робіт за якими має бути проплачене 
у грудні, а також об’єкти, які є перехідними на наступний рік. 
Ця інформація є важливою при формуванні бюджету-2020», — 
прокоментувала Людмила Ковальова.

Наталія ДОЛИНА, фото Сергій МАРЧЕНКО

ПОКИ БЕЗ ВІДПОВІДІ
На запитання «Вістей», на які потреби міста будуть спрямовані 
зароблені кошти, скільки з них освоєно, а скільки залишилося, які 
прогнози щодо бюджету 2020 року, заступник міського голови 
відповіла, що зараз головними розпорядниками опрацьовується 
і зводиться бюджет. Після закінчення роботи над проектом 
бюджету-2020, що триватиме два тижні, та обговорення з 
депутатами міської ради, всі дані будуть надані ЗМІ.
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 � РОЗБІР ПОЛЬОТІВ  � Є ПРОБЛЕМА � РЕФОРМА В ДІЇ  � МАЙЖЕ ВІДПУСТКА

 � ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

Конфлікт інтересів Соціум

У продовження теми, порушеної у статті 
«Генплан Гори знищить ліс?» газети «Вісті» 
(№ 43(1003) 22 листопада.)

Гірський сільський голова Роман Дмитрів прокоментував 
найважливіші для громади питання про розширення меж села 
та питання щодо лісового масиву.

«У 2004 РОЦІ ТРИ ЛІСОВІ  
ДІЛЯНКИ ПЛОЩАМИ ДО 10 га  
БУЛИ ВИЛУЧЕНІ Й ПЕРЕДАНІ  
ДЛЯ БУДІВНИЦТВА»

«У відповідності до вимог чинного Земельного кодексу України 
сільські ради передають земельні ділянки у власність або у 
користування із земель комунальної власності відповідних 
територіальних громад для потреб населення. Згідно ч. 9 ст. 149 
Земельного кодексу України Кабінет Міністрів України вилучає 
земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному 
користуванні, в тому числі і ліси для не лісогосподарських потреб. 
Враховуючи вищезазначені норми та норми Лісового кодексу 
України, станом на сьогодні ні сільрада, ні сільський голова не мають 
права розпоряджатися землями лісогосподарського призначення 
та проводити вилучення лісів», — апелює законами голова села Гора 
Роман Дмитрів.  
За його словами, у 2004 році три лісові ділянки площами до 10 га 
(через які зараз виникли непорозуміння із громадою), були вилучені 
з постійного користування ДП «Бориспільський лісгосп» Київською 
ОДА у відповідності до ч. 6 ст. 149 Земельного кодексу України у 
редакції, яка діяла на той момент. 
«Відповідно до розпоряджень КОДА та Бориспільської РДА ці 
ділянки після вилучення були передані в оренду ПП «Беріг», ПП 
«Принт» та ПП «Гросс» із цільовим призначенням для будівництва та 
обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд. 
Згідно із договорами оренди, орендодавцем була Бориспільська 
РДА», — стверджує сільський голова.   
Зі слів Романа Дмитріва, відповідно до затвердженого у 2014 році 
Генплану села у 2015 році вказані земельні ділянки увійшли в межі 
населеного пункту і відбулося розширення меж села.  
«У порядку, визначеному законодавством, у 2019 році були 
вчинені дії щодо заміни сторони договорів оренди, а саме 
Бориспільської РДА, на належного орендодавця – Гірську сільську 
раду. Варто звернути увагу на те, що на момент заміни сторони 
договорів оренди земельні ділянки вже були вилучені з постійного 
користування ДП «Бориспільський лісгосп», а тому це ніяким чином 
не вплинуло на цільове призначення земельних ділянок – воно як 
було з 2004 року, так і залишилось у 2019 році для будівництва та 
обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд. 
Тож хочу спростувати твердження активіста Олега Якимчука щодо 
неправильності дій, які вчинила Гірська сільська рада в 2019 році. 
Саме депутатським корпусом VI скликання, в складі якого перебував 
Якимчук, було затверджено існуючі межі села. Тоді він мав змогу на 
початковому етапі не допустити затвердження існуючого зонування 
території, в якому ще тоді було передбачено багатоповерхову 
забудову в лісовому масиві», — уточнює Роман Дмитрів, 
наголосивши, що нова схема зонування території села Гора пройде 
через громадські слухання та буде розроблена з урахуванням думки 
громади.

«У ГОРІ БОРОТЬБА 
ЗА ЛІС І ВЛАДУ»

«Вісті»: В останні роки село Го-
ра розвивається: будуються до-
роги, тротуари, спортивні та 
дитячі майданчики, почали зво-
дити нову школу. Проте на ос-
танній сесії Гірської сільради 21 
листопада від декількох пред-
ставників громади на вашу ад-
ресу лунали вигуки «Ганьба!», 
люди звинуватили вас у тому, 
що нібито новим Генпланом ви 
намагаєтеся знищити приле-
глий до села ліс. Чи правда це?

Роман ДМИТРІВ: Насамперед 
хочу сказати кілька слів про тих, 
хто кричав — я вважаю цих лю-
дей маніпуляторами і шахрая-
ми, бо, перевівши увагу від більш 
кричущих і серйозних питань, во-
ни говорять про вирубку лісу. Що-
до лісу хочу сказати, що ні сіль-
ська рада, ні я особисто не маємо 
жодного впливу на вирубки. Для 
цього є розпорядник — лісгосп, 
який і надає дозвіл та проводить 
вирубки лісу. Генеральний план 
— це збільшення територій, а не 
вирубка лісу. Новий Генплан на-
дасть можливість збільшити те-
риторію населеного пункту і уне-
можливити роздачу районною чи 
облрадою її територій, як це від-
булося у 2004 році по тих земель-
них ділянках, про які зараз кри-
чать люди. Згодом дана територія 
була вилучена із лісового фонду і 
Генпланом, затвердженим ще за-
довго до мого призначення, бу-
ла передбачена багатоповерхо-
ва забудова. Хочу зазначити, що 
в складі тих крикунів є люди, які 
і затверджували даний Генплан.

«Вісті»: Чому ви вважаєте цих 
людей шахраями?

Роман ДМИТРІВ: Задовго до ме-
не було затвердження Генплану, в 
якому відповідні території перед-
бачені під багатоповерхову забудо-
ву. Станом на сьогодні у нас є мож-
ливість внести зміни до цільового 
призначення даних територій і уне-
можливити будівництво багатопо-
верхових будинків. Але дані особи, 
розуміючи це, намагаються зароби-
ти для себе, ще й навпаки, захища-
ють інтереси тих юридичних осіб, 
яким належать ці земельні ділянки. 
Сьогодні у нас є набагато важливі-
ші питання щодо Генплану та Плану 
зонування, зокрема аеропорт «Бо-
риспіль», який є головним джере-
лом наповнення бюджету та причи-
ною розбрату щодо створення ОТГ. 
На цьому треба акцентувати увагу, 
тут треба спільно працювати та від-
стоювати думку громади.

«Вісті»: Триває процес ство-
рення Гірської об’єднаної гро-
мади. Чому зараз порушило-
ся питання створення нового 
Генплану і як зміни до нього мо-
жуть вплинути на майбутню 
громаду?

Роман ДМИТРІВ: Зміни до Ген-
плану розпочато ще у 2017 році, 
а оскільки цей процес довготри-
валий, то він співпав із процесом 
об’єднання громади. Вважаю, що 
це є плюсом для громади, адже 
планування територій можна зро-
бити з урахуванням розвитку гро-
мади.

«Вісті»: Вас звинувачують у 
тому, що ви не скликали робо-
чу групу, яка мала розробляти 
технічні завдання на проекту-
вання нового Генплану. Це так?

Роман ДМИТРІВ: Так, дійсно, і 
я поясню чому. Я вважаю , що де-
путати не є фахівцями щодо роз-
робки техзавдання щодо Генпла-
ну. Тому цим займалися спеціа-
лісти: вповноважена особа — ар-
хітектор Бориспільського району 
відповідно до норм ДБН. Щодо 
формування Плану зонування, 
то я вважаю, що депутати сільра-
ди мають взяти активну участь у 
його розробці, щоб потім не зви-
нувачували мене в одноосібно-
му прийнятті рішення про роз-
міщення тих чи інших об’єктів на 
даній території, адже саме депу-
тати, як ніхто інший, знають гро-
маду, її потреби та можливості. 
На наступному тижні я ініціюю зу-
стріч депутатів та представників 
розробника Генплану, щоб ефек-
тивно попрацювати над даним 
питанням.

«Вісті»: Зважаючи на події 
навколо нового Генплану, чи 
можна назвати цю ситуацію по-
літичною боротьбою?

Роман ДМИТРІВ: Звичайно, так, 
дана ситуація є однією зі складо-
вих політичної боротьби. Але хочу 
наголосити, що я, як голова сіль-
ради, працюю на розвиток грома-
ди, на покращення надання по-
слуг сільрадою. Опозиція також 
потрібна, але вона має працювати 
на розвиток та покращення жит-
тя в нашому населеному пункті, а 
не на задоволення власних інте-
ресів. Тому я бажаю нам усім — і 
опозиції, і громаді — працювати 
разом задля розвитку села. І хо-
чу побажати всім нам миру, спо-
кою, толерантності, терпимості та  
людяності.

 � КОМЕНТАР ІЗ ПРИВОДУ

Тетяна ХОДЧЕНКО

ЕЛЕКТРИКА — 
БОЛЬОВА ТОЧКА 

 � Аварії електромереж давно стали звичним явищем 
для мешканців Борисполя і району. У зимовий період 
ситуація погіршується, перші холоди це підтвердили, 
коли минулого тижня Бориспіль лихоманило через 
відключення електропостачання.

Ірина КОСТЕНКО

Ситуацію прокоментував пер-
ший заступник Бориспільсько-
го міського голови Микола Кор-
нійчук:

— Основною причиною постій-
них негараздів з електропостачан-
ням є перевантаження ліній Бори-
споля. Будівництво у місті триває, 
технічні умови, які надаються забу-
довникам, не завжди виконуються. 
Одним із прикладів є ситуація з ЖК 
SkyCity на вулиці Європейській. Їм 
записали в техумовах взяти напру-
гу від ліній №7 і №6 і зробити їх ре-
конструкцію. Забудовнику не спо-
добалося, бо дорого. Він вирішив 
піти легшим шляхом: отримав нові 
умови на підключення до підстан-
ції РП-11 на Новій ІІ, що в комуналь-
ній власності міста. Але якщо туди 
підключити будинки потужністю 2 
тис. кВт (2 мВт), то кабелі, які під-
ходять до підстанції, не витрима-
ють і будуть виходити з ладу. Тому 
місто не надає дозволу на підклю-
чення, доки забудовник не поміняє 
аварійні мережі на кабелі більшо-
го перерізу.

Перевантажена лінія 112, бо 
Київ обленерго дає дозволи на 
підключення нових споживачів, не 
враховуючи її можливості. А коли 
Бориспіль отримав технічні умо-
ви на електропостачання добудо-
ви школи ім. К. Могилка, то там за-
писано: «Прорахувати пропускну 
спроможність лінії 112». Тобто на 
комерційні структури таких вимог 
не пишуть, а як школа будувати-

меться за бюджетні кошти, то до-
ведеться ще й реконструювати лі-
нію 112.

Чому при будівництві житла, ви-
робничих приміщень, комерцій-
ним структурам не виставляють 
такі ж комплексні вимоги? Зокре-
ма, будувалася «Фора», будува-
тиметься ресторан «Хесбургер». 
Збільшили потужність трансфор-
матора ТП-15 на розі вулиць Вату-
тіна і Київський Шлях, а перетин 
кабеля на підході до ТП ніхто не 
міняв. А це лінія №8, яка переван-
тажена. Тому вирішити проблеми 
з електропостачанням можливо 
тільки у комплексі, Бориспіль са-
мотужки не впорається. 

«Попередити аварії 
неможливо»

— Раніше у районному підрозді-
лі були аварійні бригади, які лікві-
довували збої, і були бригади, які 
обслуговували трансформаторні 
підстанції, — зазначає Микола Пе-
трович. — Відповідно до плано-
во-попереджувальних робіт раз 
на 5 років проводилося техобслу-
говування: перевірка масла, стан 
комутаційних приладів — автома-
тів, рубильників, запобіжників.  За-
раз такі роботи не виконуються. 
Трансформаторні підстанції пра-
цюють від аварії до аварії. Там і па-
вуків не ганяють. А це треба роби-
ти раз у півроку, бо коли волога 
потрапляє на густу павутину, це 
може спричинити замикання. 

Щоб не дзвонити «в рельсу»
Відтепер у Бориспільському РП працює місцева  

диспетчерська служба.
За телефоном 6-13-12 диспетчери з 8.00 до 19.00 приймають 

заявки про проблеми із електропостачанням, на які мають 
реагувати аварійні бригади. 

Із 19.00 до 8.00 за цим номером відповідатиме диспетчер 
колцентру, що у Білій Церкві. 

Питання про внесення змін до 
Генерального плану села Гора в 
частині внесення змін до тери-
торії лісу є чутливим для місце-
вих мешканців, тому «Вісті» по-
спілкувалися з головою ГО «Гро-
мада Гори», депутатом сільради 
і сільським активістом Олексан-
дром Кульчицьким. 

За словами Кульчицького, він є 
представником громади села, про-
живає у Горі вже не один рік, тому, 
каже, йому боляче за ті події, які 
відбуваються довкола оновлення 
Генплану села. 

«Ліс — це одна зі складових еко-
логічної безпеки, тому дане питан-
ня для громади і для мене особи-

сто є одним із найважливіших. Са-
ме тому депутати, маючи досвід 
самоуправства Гірського голови 
села Романа Дмитріва, створили 
робочу групу, з якою Дмитрів мав 
погоджувати свої дії щодо внесен-
ня змін до Генплану. Але він «на-
плював» на групу і у звичній йому 
манері одноосібно вчинив дії, які 
мали погодити члени групи та ви-
конавчий комітет сільської ради. 

Тепер ми маємо наслідки: вели-
чезна частина лісу в проекті Ген-
плану передбачена під забудову, 
там може розпочатися масштаб-
не будівництво багатоповерхівок», 
— коментує Кульчицький та напо-
лягає: якби робоча група була за-
діяна при створенні завдання на 

проектування Генплану, то цільо-
ве призначення земель в лісі не-
одмінно було б змінено.  

За словами Олександра Куль-
чицького, новим проектом Ген-
плану передбачається збільшен-
ня населення Гори до 18 тисяч осіб 
(наразі в селі зареєстровано 4 тис. 
200 осіб, а фактично проживає 
понад 6 тис. людей), в той час як 
розвиток інфраструктури на дру-
гому плані. Депутат закликає лю-
дей звернутися до депутатів сво-
їх округів та вимагати від них го-
лосувати за новий Генплан лише в 
тому випадку, якщо території, які 
фактично є лісом, матимуть цільо-
ве призначення «для ведення лісо-
вого господарства».  

Олександр Кульчицький:  
«ЛІС МАЄ ЗАЛИШАТИСЯ ЛІСОМ»

ПРИСТОЛИЧНА 
ОТГ: ЩАСЛИВІ 
РАЗОМ
Тетяна ХОДЧЕНКО

27 листопада чергова 
об’єднана територіальна 
громада Бориспільського 
району отримала 
позитивний висновок 
Київської ОДА. Відтак 
Пристолична ОТГ зробила 
ще один вагомий крок до 
можливості створення 
власної незалежної та 
спроможної громади.

Голова Київської 
облдержадміністрації Олексій 
Чернишов розпорядженням 
за №684 від 26 листопада 
2019 року затвердив 
висновок Київської ОДА щодо 
відповідності Конституції 
та Законів України проектів 
рішень Щасливської та 
Великоолександрівської 
сільських рад «Про 
добровільне об’єднання 
територіальних громад 
у Пристоличну ОТГ». 
Проте повідомляти загалу 
гарні новини сільські 
голови Щасливської та 
Великоолександрівської 
сільрад не поспішали, 
поки не отримали на руки 
документ. Лише у другій 
половині дня 27 листопада 
Микола Шмаюн та Галина 
Шевченко зізналися, що крок 
до створення незалежної ОТГ 
зроблено. 

НАГАДАЄМО, у 2016 році в 
Пристоличну ОТГ із центром 
у Щасливому мали ввійти 
Щасливська, Гірська та 
Великоолександрівська 
сільські ради. План 
формування даної громади 
було подано на колегію 
КОДА, але на цьому історія 
створення Пристоличної 
територіальної громади 
зупинилася. У 2019 вона 
отримала новий розвиток і 
висновок.

 � ТОЧКА ЗОРУ

 � ПРЯМА МОВА

Інна КРИНИЧНА

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 січня 2019 ро-
ку передбачено, що підприємства, установи та організації з п’яти-
денним робочим тижнем мають змогу перенести робочі дні: 

 • із понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня; 
 • із вівторка 31 грудня на суботу 28 грудня.  

Тож на новорічні вихідні українці відпочиватимуть з 29 грудня по 1 
січня включно. 

На Різдвяні свята українців очікують п’ять  вихідних. 
Розпорядженням Кабміну від 23 жовтня 2019 року рекомендовано пе-

ренести робочий день із 6 січня 2019 року на суботу 11 січня.

ДОВГІ НОВОРІЧНО-
РІЗДВЯНІ КАНІКУЛИ

Тетяна ХОДЧЕНКО

До «Вістей» звернулася жи-
телька Борисполя Ілона Муса-
єва, яка нарікала на безгоспо-
дарність у КНП «ББЛІЛ» та низь-
ку якість посуг.

ТОМОГРАФІЯ ПЛАТНА. «У ме-
не запитання: куди йдуть кошти 
від проведення томографії, чи 
можна здавати в оренду приват-
никам приміщення комунального 
закладу, коли лікарні не вистачає 
кабінетів», — просила розібра-
тися Ілона Мусаєва, мама-пенсі-
онерка якої перебуває на стаці-
онарі у неврології та потребує ді-
агностики. Ілона нарікає, що то-
мографічний знімок у ББЛІЛ лише 

платний, бо апаратура у приват-
ній власності, а ціна дослідження 
у межах 600 грн, що забагато для 
пенсіонера. 

ЗА АНАЛІЗИ – ПЛАТИ! Також 
Ілона Мусаєва розповіла, що з 25 
листопада у ББЛІЛ не працює ка-
бінет для проведення досліджень 
крові та сечі через затримку ре-
монтних робот. Пацієнтів лікарні 
й стаціонарних хворих лікарі  на-
правляють на платні досліджен-
ня в приватну структуру «Савон», 
що розміщується в корпусі гінеко-
логії. Відповідно до прейскуранту, 
аналіз сечі вартує 120 грн. 

«Для кого ця лікарня? У ББЛІЛ 
немає господарника?» — обурю-
валося жінка.

«ББЛІЛ ОТРИМАЛА ШАНС»
Ситуацію прокоментував директор КНП 
«ББЛІЛ» Олександр ЩУР

Олександр Щур підтвердив 
інформацію про відсутність 
проведення досліджень крові 
через тривалі ремонтні роботи 
водопроводу. За його словами, наразі 
дослідження проводяться лише 
ургентним хворим. Щур вибачився 
перед пацієнтами лікарні за тимчасові 
незручності.
Щодо апарату для проведення томографії, 
директор КНП запевнив, що у лікарні ніколи 
не було свого томографу, адже це дороговартісне обладнання. 
«Томограф потрібен лікарні, але зараз є актуальніші потреби у 
закладі. Стараємося покращити умови лікування і після десятків 
років недофінансування лікарня отримала змогу покращити своє 
становище», — заявив Щур.
Керівник повідомив, що у пацієнтів ББІЛ буде можливість зробити 
безкоштовну томографію за рахунок державно-партнерської 
програми. Про деталі директор КНП пообіцяв розповісти згодом. 
Як відомо, в 2017 році на території тоді ще ЦРЛ почалось будівництво 
нового діагностичного корпусу. Замовником була лікарня, половину 
зведеного приватниками приміщення обіцяли передати на баланс 
медзакладу. Проект досі не реалізовано.

СКАРГИ ПАЦІЄНТІВ  
НА РОБОТУ ЛІКАРНІ
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 � ЕКОЛОГІЧНИЙ БОРИСПІЛЬ

ЯЛИНКА 2020: 
ЯКИМ БУДЕ НОВОРІЧНИЙ БОРИСПІЛЬ

 � В Україні й світі вже в розпалі підготовка до 
різдвяних і новорічних свят. «Вісті» з’ясовували, чим 
порадує містян святковий Бориспіль.

НОВА ХВОЯ
«На новорічні обновки для прикрашання ялинки немає 
грошей, — наголосив перший заступник Бориспільського 
міського голови Микола Корнійчук. — Ялинку нову і гарну 
місто придбало торік. У перших числах грудня почнемо 
її встановлювати на Європейській площі. Плануємо, що 
відкриття новорічної ялинки з повною ілюмінацією площі 
відбудеться 19 грудня, на свято Миколая». На думку 
відповідальних за декорування, прикрас для новорічного 
дерева вистачає.

СВЯТКОВІ ВОГНІ
Також, за словами Миколи Корнійчука, нині оголошено 
тендер на купівлю нової ілюмінації-розтяжки через вулицю 
Київський Шлях. Бо наявна вже застаріла морально і 
фізично. У міськвиконкомі кажуть, що святковий декор 
дешевше замінити на новий, ніж ремонтувати. Також 
розглядається можливість встановити на площі новий 
елемент ілюмінації, але що саме це буде, дізнатися не 
вдалося.
«Гірлянди на деревах, які вогниками прикрашали 
Європейську площу протягом року, частково перестали 
працювати. Їх до свята відремонтують», — заявив Корнійчук.

ЖАДІБНІ 
ПІДПРИЄМЦІ
На запитання, яка робота 
проводиться  з місцевими 
підприємцями, щоб їхні власні 
чи орендовані будівлі у центрі 
Борисполя виглядали святково 
у новорічно-різдвяний період, 
Корнійчук заявив: «Ніякої!». У 
місті склалася така традиція: хто 
хоче привабити клієнтів, той 
не чекає вказівок і прикрашає 
вітрини та фасади торгівельних 
об’єктів. Наприклад, біля ТРЦ 
«Аеромол» встановлюється 
ялинка, магазин «Рошен» 
змінив оформлення вітрин 
на святкове. Але, як показує 
досвід попередніх років, 
у переважній більшості 
бориспільські підприємці 
«жлобляться» витратити 
2-3 тис. грн на ілюмінацію, 
щоб наше місто виглядало 
святково. Європейська 
практика новорічного 
декорування будівель повільно 
приживається у Борисполі.

РІЗДВЯНЕ МІСТЕЧКО
19 грудня запрацює Різдвяне містечко на Європейській 
площі. Торгові точки-будиночки цілий рік стояли в 
очікування свята. Їх за теплої погоди облагородили ззовні 
— замінили тимчасову покрівлю на постійну. Заступник 
міського голови Людмила Ковальова повідомила, що 
тиждень тому було оголошено конкурс на право оренди 
будиночків Різдвяного містечка. Наголошує, ажіотажу 
поки що не спостерігається, тож яким буде торг біля 
ялинки – невідомо. 

Лише кілька 
магазинів у 
Борисполі 

прикрашають 
фасади  

до свят.

Ірина ГОЛУБ, фото автора

Європейська площа у січні 2019 року.

Актуально
 � БЕЗ ЗАКОНУ І СЕРВІСУ

ТАКСІ БОРИСПОЛЯ 
БЕЗ АВТОКРІСЕЛ

 � 29 жовтня 2019 року прийнятий Закон України «Про 
внесення змін до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення щодо встановлення відповідальності за 
порушення правил перевезення дітей», яким встановлена 
адміністративна відповідальність водія за порушення 
правил перевезення дітей.

Наталія ТОКАРЧУК

Уже 21 листопада Бориспіль отримав перші результати нововведення: 
у спільноті міста в Фейсбук мами жалілися, що таксисти відмовляються 
везти дітей, бо бояться штрафів. Обговорення показало, що нововведен-
ня має спірні моменти. 

— Прийнятий закон 
передбачає адміністративну 
відповідальність за порушення 
правил перевезення дітей: 
штраф на водія — 510 грн, а 
при повторному порушенні 
протягом року — 850 грн. Однак 
нормативно-правові акти, 
якими мають керувати водії, 
а саме Правила дорожнього 
руху (далі — ПДР) та Правила 
надання послуг пасажирського 
автомобільного транспорту 
не передбачають, що в таксі 
необхідно перевозити дітей в 
автокріслах. 
Якщо бути точними, то у пп. «б» 
до п. 21.11. ПДР, затверджених 
постановою КМУ від 10.10.2001 
р. №1306 говориться про 
заборону перевезення «дітей, 
зріст яких менше 145 см або 
тих, що не досягли 12-річного 
віку, — у транспортних 
засобах, обладнаних ременями 
безпеки, без використання 
спеціальних засобів, що дають 
змогу пристебнути дитину за 
допомогою ременів безпеки, 
передбачених конструкцією 
цього транспортного засобу; на 
передньому сидінні легкового 
автомобіля — без використання 
зазначених спеціальних 

засобів». 
У ПДР не вказані конкретні 
види транспортного засобу (а 
якщо маються на увазі всі, то 
як тоді бути з маршрутками 
і автобусами, які теж не 
обладнані ні ременями 
безпеки, ні автокріслами), як 
і не роз’яснюється поняття 
«спеціальних засобів» і не 
уточнюється, чи маються на 
увазі автокрісла чи інші засоби. 
Це створює можливості для 
зловживань. 
Підпункт «в» пункту 2.3. ПДР 
говорить про обов’язок водіїв 
«на автомобілях, обладнаних 
засобами пасивної безпеки 
(підголовники, ремені 
безпеки), користуватися ними 
і не перевозити пасажирів, 
не пристебнутих ременями 
безпеки». Також в ньому 
вказано, що «дозволяється не 
пристібатися особі, яка навчає 
водінню, якщо за кермом 
учень, а в населених пунктах, 
крім того, водіям і пасажирам 
з інвалідністю, фізіологічні 
особливості яких заважають 
користуватися ременями 
безпеки, водіям і пасажирам 
оперативних та спеціальних 
транспортних засобів і таксі».

За професійним коментарем «Вісті» звернулися до 
бориспільського юриста Людмили РАФАІЛОВОЇ. 

Батьки про безпеку 
дітей 
Як мама 6-річної дитини, Людмила 
Рафаілова впевнена, що у 
власному авто автокрісло має 
бути обов’язковим: «Вважаю, що 
низький рівень відповідальності 
суспільства в цілому дозволяє 
батькам перевозити дітей в 
авто без автокрісла. Треба 
усвідомлювати, що автокрісла 
потрібні не для поліції. Якщо у 
батьків є гроші на авто і пальне, 
мають знайтися і на безпеку дітей».

Перевізники  
в роздумах
Бориспільські служби таксі, 
до яких «Вісті» звернулися 
за коментарем, відмовилися 
дати офіційну відповідь щодо 
нововведення, бо ще вивчають 
тему та розмірковують над ціною 

питання, адже купівля автокрісел 
передбачає здорожчання тарифу 
на перевезення. 
«Зберігати в авто та возити 
постійно, чи тримати в офісі 
служби та встановлювати 
перед викликом (якщо клієнт 
попередить, що він із дитиною) 
— це ускладнить і уповільнить 
виїзд, тариф буде вищим», — 
каже таксист Володимир. 
Деякі місцеві служби 
попереджають, що зможуть 
забрати малолітніх дітей, якщо 
клієнт заплатить штраф у разі 
зупинки авто поліцією. 
На противагу бориспільським, 
столична служба «Еліт-Таксі» 
зробила офіційну заяву про 
те, що працюватиме, як і 
раніше, і надаватиме клієнтам 
послуги незалежно від того, 
з дітьми вони чи ні, і вважає 
недоцільним та протизаконним 
встановлення додаткових вимог 
до клієнтів. 

«У ЗАКОНІ НЕМАЄ НІ 
СЛОВА ПРО АВТОКРІСЛА»

!
Можна зробити висновок, що ніяких змін в перевезенні 
дітей в таксі не відбулося, або ж вони потребують 
уточнення. Тож намір зменшити дитячу смертність на 

дорогах не доведено до кінцевого результату.

Варто знати
 • Для малих дітей (до 3-6 

років) – лише автокрісло. 
Немовлята мають 
бути в автокріслах, які 
монтуються проти руху 
транспорту (спиною до 
лобового вікна), трішки 
старші – у звичайних 
автокріслах. 

 • Після 6 років можна 
використовувати бустери 
– спеціальні підвищення 
без спинок, які дозволяють 
пристебнути дитину 
паском безпеки. 

 • Якщо дитина старша, 
можна використовувати 
спеціальні стяжки 
для ременів. Але вік 
тут поняття умовне – 
важливіший зріст.

 • При купівлі автокрісла, що 
було у вжитку, потрібно 
бути впевненими, що 
автокрісло не потрапляло в 
ДТП, інакше наслідки його 
використання можуть бути 
непередбачуваними. 

 • Водії-батьки мають бути 
поінформовані про 
застосування подушок 
безпеки, адже неправильне 
використання дитячого 
автокрісла з увімкненою 
подушкою безпеки, 
неправильна установка 
автокрісла може бути 
небезпечною навіть при 
легких ДTП.

« ЛИШЕ НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДОЗВОЛЯЄ БАТЬКАМ 

ПЕРЕВОЗИТИ ДІТЕЙ В АВТО БЕЗ АВТОКРІСЛА».

 Михайло БОБИК, 
інженер з охорони та захисту лісу.

У передноворічний період одне з головних 
завдань ДП «Бориспільський лісгосп» – 
забезпечити всіх бажаючих хвойними 
деревами. 

Спеціалісти нагадують, що з метою запобігання 
незаконним вирубкам і контролю за продажем 
всі новорічні дерева мають бути з обов'язковим 
маркуванням пластиковими бирками зі штрих-
кодом або самоклейними етикетками зі 
спецнадсічками. 
У ДП «Бориспільське лісове господарство» 
наголошують, що заготівля ялинок 
проводитиметься на спеціальних ділянках, 
а також за рахунок дерев, що підлягають 
вирубці при проведенні чисток, формування і 
оздоровлення лісів на території Баришівського, 
Кийлівського, Старинського та Вишеньківського 
лісництв. Реалізація хвойних буде здійснюватися 
біля контор вищенаведених лісництв і 
коштуватиме від 39 грн за одну ялинку.
У передноворічний період державною лісовою 
охороною лісгоспу проводитимуться заходи щодо 
охорони насаджень від самовільного вирубування. 
У лісгоспі наголошують, що за скоєні самовільні 
вирубки передбачається адміністративний 
штраф у розмірі від 30 до 60 неоподаткованих 
мінімумів доходів громадян (510-1020 грн), а 
також відшкодування лісгоспу заподіяних збитків. 
Розмір відшкодувань вираховується відповідно до 

товщини стовбура зрубаного дерева і може 
сягати від 498 тис. 45 грн і більше. 

Якщо громадяни зважаться 
придбати новорічну красуню без 

бирки, вищезазначені штрафи 
доведеться платити їм.

ХВОЙНІ ДЕРЕВА ВІД 
ЛІСГОСПУ ЗА 39 грн

593 тис. грн  
НА ПОДАРУНКИ 
МІСЬКИМ ДІТЯМ 
На новорічні свята з 
бюджету Борисполя 
виділено 593 тис. грн на 
подарунки дітям ДНЗ та 
для учнів 1-4 класів міських 
шкіл. Нині триває тендер 
на закупівлю подарунків, 
який проводить міське 
управління освіти та науки. 

• Так повинно бути.
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 � АНЕКДОТИ � БЕРИ КОВЗАНИ! � ЗНАЙ НАШИХ!
Чоловік прийшов із роботи:
— Кохана, сьогодні така тиснява 
була в автобусі, що одна вагітна 
жінка народила!
— Це фігня. Вчора була така 
тиснява, що я завагітніла.

• • •
Приходить патрульний на 
роботу після шлюбної ночі.
— Ну як, сподобалось? – 
запитують колеги. — Так, тільки 
заплатив 40 гривень. — Як це?!
— Та дружина оштрафувала 
за неправильне паркування і 
перевищення швидкості.

• • •
Патрульний зупиняє жінку за 
перевищення швидкості.
Вона, заграючи:
— Я що, дуже швидко їхала? 
— Ні, ви дуже повільно летіли!

• • •
— Скільки осіб працює у вашій 
бригаді?
— Разом  начальниками 12. 
— А без начальників? 
— Без начальників у нас взагалі 
ніхто не працює.

• • •
Увага! Загубився син 
начальника Київської 
податкової інспекції — хлопчик 
12-ти років, особливі прикмети 
— підполковник.

• • •
— Учора розіслав друзям 
SMS: «Не можу знайти свій 
телефон, подзвони на нього». 
Майже всі подзвонили. З чого я 
зробив висновок, що в мене не 
найрозумніші друзі. 
— А телефон знайшов? 
— Це підтверджує мою теорію ..

• • •
Провідниця запитує у чоловіка, 
який біжить за поїздом і 
розмахує руками: 
— Чоловіче, ви що, на потяг 
запізнилися? 
— Ні, блін, я його з вокзалу 
виганяю!

• • •
Розмова блондинок: 
— Галю, а ти чула, що Microsoft 
купив Skype за 8,5 мільярдів 
доларів? 
— Тю, дурненькі якісь, його 
ж безкоштовно з інтернету 
завантажити можна.

• • •
Вечір. Уже доходить 11 година, 
чоловіка вдома немає, дружина 
на кухні чекає з качалкою і 
сковорідкою. Дзвінок. Дружина 
відкриває, стоїть чоловік: в 
одній руці букет яскраво-
червоних троянд, в іншій — 
тортик, на обличчі — ніжна 
посмішка. 
— Добрий вечір, кохана! Це 
тобі ... 
— Ой, любий ... А що, сьогодні 
свято якесь, річниця весілля? 
— Та ні ... Так просто ... Підемо в 
спальню, а? 
— Стривай, повечеряєм хоч... 
— Та ні, пішли зараз... 
— Ну хоч чаю з тортиком 
поп'ємо ... 
— Ні, пішли швидше! 
— Ех-х (тяжке зітхання) ... Бачиш, 
мені сьогодні не можна ... 
— Та ви що, змовилися всі, чи 
що?!

• • •
На вулиці сваряться двоє 
чоловіків: 
— Ви осел! 
— Від осла чую! 
Перехожий зупиняється: 
— Ну навіщо сваритися, якщо 
ви родичі?

• • •
— Синку, навіщо ти всім 
розповів про те, як фізрук з 
Марією Іванівною цілувалися? 
— Вона сама про це попросила. 
— Як сама? 
— Сказала мені: «Петрику, 
ти чого там на задній парті 
смієшся? Ану розкажи нам всім, 
ми теж посміємося!»

 � КРОСВОРД
За горизонталлю:
1. Те саме, що вир. 5. Високоорганізована 

тварина-ссавець із ряду приматів. 9. Запада-
ти в .... 10. Муніципалітет у Франції, у регіоні 
Рона-Альпи, департамент Верхня Савойя. 12. 
У Росії, Білорусії та Україні до запроваджен-
ня Метричної системи мір — міра ваги, що 
дорівнювала 40 фунтам (близько 16,4 кг). 13. 
...-сяк. 14. Одиничний вектор. 15. В Англії та 
(до революції 1848 р.) у Франції — звання 
представника вищого прошарку дворянства. 
16. Воскоподібна речовина сірого кольору, 
яку виділяють кашалоти. 18. Назва віслюка у 
тюркських народів. 20. Вид чоловічої стриж-
ки. 22. Медичний інструмент для огляду і до-
слідження зовнішнього слухового проходу, 
барабанної перетинки. 25. ... Рамазотті (іта-
лійський співак). 26. Позитивно заряджений 
електрод. 28. Морське судно для механізова-
ної ловлі риби тралом та первісної її оброб-
ки. 31. Поширений на сході міцний спиртний 
напій. 32. Адміністративна комуна в Швеції. 33. 
Південна трав'яниста, рідше кущова рослина 
з великими зубчастими листками. 36. Місто в 
Японії, у префектурі Фукуй. 39. В перекладі з 
латинської означає «я« або «самість», які ро-
зуміються як центральне ядро, навколо якого 
відбуваються усі психічні дії. 40. Ірландська 
республіканська армія. 42. Тонкі дошки. 43. 
Струнний щипковий музичний інструмент, 
поширений у народів Кавказу та Середньої 
Азії. 44. Пластоподібний інтрузив, що застигає 
у товщах гірських порід. 45. Надруковане або 
написане за певною формою оголошення про 

концерт, виставу, лекцію і т. ін., що вивішується 
на видному місці. 46. Місто на Чорноморському 
узбережжі Кавказа, РФ.

За вертикаллю:
1. Напівводяна тварина ряду гризунів, що дає 

цінне хутро та м'ясо. 2. Юшка з риби. 3. Стиль 
популярної музики, що характеризується чіт-
ким ритмом, застосуванням електромузичних 
і ударних інструментів. 4. Найменша кількість 
хімічного елемента, що складається з ядра й 
електронів. 5. 100 см. 6. Всесвітня продовольча 
програма ООН. 7. Правила улаштування елек-
троустановок. 8. Позначення місця розташуван-
ня житла людини або будівлі (території) юри-
дичної особи. 11. Сніговий барс. 16. Жінка, яка 
грає у театрі або у кіно. 17. Той, хто користується 
абонементом. 19. Головна артерія. 21. Те, на що 
спираються або на що можна спертися. 23. Жа-
ляча комаха. 24. Рештки перетравленої їжі, що їх 
викидає кишечник назовні. 27. Північна ... (про-
відний сільськогосподарський штат на півночі 
США). 29. Зосередження думки або зору, слуху 
на будь-якому об'єкті. 30. Повна залежність. 34. 
Морська промислова риба родини лососевих, 
що заходить у річки для нересту. 35. Заглиблен-
ня в землі, вирите тваринами як житло. 37. Ви-
тягнуте у довжину приміщення (або частина 
приміщення), відокремлене рядом колон чи 
стовпів. 38. Уявні прямі лінії, які проходять че-
рез середину якого-небудь тіла чи простору. 40. 
Титул японського Імператора Ґо-Сакураматі. 41. 
Різкий звук, що виникає від тертя предмета або 
його частин чи деталей об щось інше.

За горизонталлю:
1. Нурта. 5. Мавпа. 9. Ухо. 10. Тіе. 12. Пуд. 13. Так. 14. Орт. 15. Пер. 16. Амбра. 18. Ішак. 20. 

Бокс. 22. Отоскоп. 25. Ерос. 26. Анод. 28. Траулер. 31. Арак. 32. Нака. 33. Акант. 36. Оно. 39. Его. 
40. Іра. 42. Тес. 43. Тар. 44. Сил. 45. Афіша. 46. Анапа.

За вертикаллю:
1. Нутрія. 2. Уха. 3. Рок. 4. Атом. 5. Метр. 6. Впп. 7. Пуе. 8. Адреса. 11. Ірбіс. 16. Акторка. 17. 

Абонент. 19. Аорта. 21. Опора. 23. Оса. 24. Кал. 27. Дакота. 29. Увага. 30. Кабала. 34. Кета. 35. 
Нора. 37. Неф. 38. Осі. 40. Іса. 41. Рип.

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

 � СМАЧНОГО!

ПИРІГ ІЗ ГАРБУЗА
ІНГРЕДІЄНТИ: 250 г печеного 

гарбуза, 50 г горіхів, 3 скл. борош-
на, 50 г масла або маргарину, 50 
г цукру, 0,5 ч. л. соди, 0,3 ч. л. ли-
монної кислоти, кориця, гвоздика 
і фруктове повидло для начинки.

ПРИГОТУВАННЯ: гарбуз по-
дрібнити блендером і з'єднати з 

борошном та іншими інгредієнта-
ми. 2/3 тіста розкачати в пласт, ви-
класти його на змащене деко і ви-
класти начинку з будь-якого фрук-
тового повидла. Із решти тіста 
необхідно скачати джгутики і роз-
класти їх у вигляді сітки поверх по-
видла. Випікати при 200-2200 С.
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ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

УСПІХИ НАШИХ 
АТЛЕТІВ
23-24 листопада вихованці 
Бориспільської ДЮСШ взяли 
участь у чемпіонаті Київської 
області з легкої атлетики 
серед учнів спортивних шкіл, 
що відбувся у  Броварах в 
легкоатлетичному манежі.

Вихованка тренера-викладача 
Савченка М. В., молода і 
перспективна учениця, 
неодноразова переможниця та 
призерка різноманітних змагань 
Катерина Прилепська виборола 
«бронзу» на дистанції 3000 м. 
Тренери Бориспільської 
ДЮСШ покладають надії 
на результативні виступи 
в майбутньому Микити 
Дмитренка та Микити 
Масенкова, які показали 
результати в чільній шістці на 
даних змаганнях. 

РЕЗУЛЬТАТИ 
ЧЕМПІОНАТУ 
УКРАЇНИ З 
ПЛАВАННЯ
Із 21 по 23 листопада 
відбувався чемпіонат 
України з плавання серед 
юніорів. У складі збірної 
Київської області виступали 
наші вихованки: Софія Бут, 
Христина Ільницька, Яна 
Івасик та Іванна Лук'яненко.

Дівчата виступали в різних 
дисциплінах на різних дистанціях, 
де спромоглися бути в чільній 
десятці, але найкращі результати 
були показані в естафетах. 
Христина Ільницька та Яна 
Івасик посіли третє місце в 
складі збірної Київської області 
в естафеті 4 по 100 метрів 
вільним стилем, а також Яна 
Івасик завоювала «срібло» у 
комбінованій змішаній естафеті 
4 по 100 м.

ROSHEN ВІДКРИВАЄ 
КОВЗАНКУ
Ковзанка біля заводу 
«Рошен», що в Києві, розпочне 
роботу 30 листопада. 
Площа ковзанки понад дві 
тисячі квадратних метрів. 
Вона матиме підсвітку з 
оптоволокна, замороженого в 
кризі, а також світломузичне 
шоу від художників звуку та 
світла студії Les Eclaireurs.

Для обслуговування відвідувачів 
поруч збудували окремий 
павільйон. Гості зможуть прийти зі 
своїми ковзанами або орендувати 
їх на місці. 
Ковзанка на Деміївці працюватиме 
аж до березня. Окрім неї, ROSHEN 
передбачає новорічну ялинку та 
ярмарок із добіркою найкращого 
столичного стріт-фуду.
У корпорації Roshen зазначають, 
що, хоча ковзанка не має на меті 
отримання прибутку, її монтаж 
та утримання – дороговартісний 
проект. Тому буде встановлена 
«мінімально можлива вартість для 
відвідування ковзанки». 
Вхід на територію буде 
безкоштовним, а вхід на ковзанку 
— від 96 грн. При оплаті квитка 
карткою Visa діятиме знижка  
у 20%.
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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, 2.00, 5.15 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 

Країно!
9.30 Т/с "Росселла" (16+)
11.40 "Тайська кухня"
12.00, 14.15 Телепродаж
12.30 "Смак сиру"
13.10 Бюджетники
13.45 #ВУКРАЇНІ
14.30 "Аромати Мексики"
15.15 Д/ф "Секрети замків 

Великобританії"
16.55, 4.55 Пліч-о-пліч
17.30 Перша шпальта
18.25, 2.35 Тема дня
19.40 Український бал
20.30 "Дикі тварини"
21.25, 2.25, 5.40 UA:Спорт
21.45 Х/ф "Хепі-енд" (16+)
0.00 Телепродаж Тюсо
3.30 Розсекречена історія
4.30 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, 0.35, 

5.20 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Міняю жінку"
13.10, 14.25 "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, 21.10 Комедія "Кухня"
21.45, 22.20 Комедія "Папік"
23.00 "Гроші 2019"
0.15 "Дубінізми"
0.45 Комедія "Службовий Роман. Наші 

часи"
2.25 Т/с "Центральна лікарня"

ІНТЕР
3.10 "Україна вражає"
3.35 "Орел і решка. Морський сезон"
4.15, 4.05 "Орел і Решка. Шопінг"
5.30, 22.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10 "Ранок з Інтером"
9.20, 18.00, 19.00, 2.35 "Стосується 

кожного"
11.15, 12.25 Х/ф "Три мушкетери. 

Підвіски королеви"
13.50 Х/ф "Три мушкетери. Помста 

миледі"
15.50 "Жди меня. Україна"
20.00, 3.20 "Подробиці"
21.00 Т/с "Пристрасті по Зінаїді" (12+)
23.50 Х/ф "Тегеран-43"
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, 23.30 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка 2" (12+)
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Спадкоємці" 1, 2 с.
1.45 Телемагазин
2.15 Зоряний шлях
3.10 Реальна містика
4.45 Агенти справедливості (12+)

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
10.00 Т/с "Ніконов і ко" (16+)
11.55, 13.15 Х/ф "Легіонер" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.20 Х/ф "Самоволка" (16+)
16.45 Х/ф "Мумія: гробниця імператора 

драконів" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Багач - бідняк
21.25 Т/с "Пес" (16+)
22.20 Свобода слова
23.55 Х/ф "Прем’єр-міністр" (16+)
2.05 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Зона ночі
4.25 Абзац
6.20, 8.20 Kids Time

6.25 М/ф "Дозор джунглів"
8.25 Х/ф "Джек і бобове дерево"
12.00 Х/ф "Історія одного вампіра" (16+)
14.15 Х/ф "Страшилки" (16+)
16.10 Х/ф "Страшилки 2: Привиди 

Хеловіна" (12+)
18.00 Lе Маршрутка
19.00 Ревізор
21.55 Страсті за Ревізором
0.00 Таємний агент
1.15 Таємний агент.Пост-шоу
2.55 Служба розшуку дітей

СТБ
7.05 Т/с "Коли ми вдома"
10.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.50 МастерШеф (12+)
14.55, 19.05, 23.45 Хата на тата (12+)
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
21.00 Т/с "Кохання. Побічний ефект"

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
7.50 "Помста природи"
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.50 "ДжеДАІ"

10.55 Т/с "Брати по крові"
14.50 Х/ф "Ворота пітьми"
16.40 Х/ф "Балістика: Екс проти Сівер"
19.25 Т/с "Одинак"
21.35, 23.10 Т/с "CSI: Місце злочину-2"
1.00 Х/ф "Суперполіцейські-2"
2.30 "Облом.UA."
5.20 М/ф "Ми чоловіки"
5.30 Телемагазини

НТН
5.00 "Top Shop"
5.45 Х/ф "Кін-дза-дза!"
8.15, 17.00, 3.10 "Випадковий свідок"
8.55 Х/ф "Очікування полковника 

Шалигіна"
10.35, 19.30 Т/с "Смерть у раю" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.10, 16.50 "Речовий доказ"
18.20 "Свідок. Агенти"
22.00, 23.45 Т/с "Міст" (18+)
1.00 Х/ф "Скажені" (16+)
3.40 "Легенди бандитської Одеси"
4.00 "Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 2 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, 23.15, 2.00, 5.15 
Новини

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

9.30 Т/с "Росселла" (16+)
11.40 "Тайська кухня"
12.00, 14.15 Телепродаж
12.30 "Кухня По"
13.10 Хто в домі хазяїн
13.45 Відкривай Україну з Суспільним
14.30 "Аромати Мексики"
15.15 Бюджетники
15.45, 19.30, 4.00 #ВУКРАЇНІ
16.15 Д/ф "Патагонія"
17.15, 5.00 Пліч-о-пліч
17.30, 3.30 Схеми. Корупція в деталях
18.25, 2.35 Тема дня
19.55 Д/ф "Погляд з інвалідного візка"
21.25, 2.25, 5.40 UA:Спорт
21.45 Наші гроші

22.15 Д/ф "Акулячий маг" (12+)
0.00 Телепродаж Тюсо
4.30 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, 0.50, 

5.20 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Міняю жінку 11"
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, 21.10 Комедія "Кухня"
21.45, 22.15 Комедія "Папік"
23.00, 1.00 "Міняю жінку - 14"
2.25 Т/с "Центральна лікарня"

ІНТЕР
5.30, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини

7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Султан мого серця"
13.30 Т/с "Дамське щастя"
14.30, 15.25 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 2.25 "Стосується кожного"
20.00, 3.10 "Подробиці"
21.00 Т/с "Пристрасті по Зінаїді" (12+)
23.50 Х/ф "Не стріляйте в білих лебедів"
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, 0.00, 2.15 Історія одного злочину 

(16+)
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка 2" (12+)
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Спадкоємці" 3, 4 с.
23.20 Контролер

1.45 Телемагазин
2.30 Зоряний шлях
3.10 Реальна містика

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

Костянтином Стогнієм
10.10 Багач - бідняк
11.05 Антизомбі. Дайджест
11.50, 13.20 Х/ф "Двійник" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.20, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
16.50 Х/ф "Легіонер" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
22.35 Т/с "Юрчишини" (16+)
23.30 "На трьох" (16+)
0.30 Т/с "Володимирська, 15" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.45 Зона ночі
3.55 Абзац

5.45, 7.00 Kids Time
5.50 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.05, 22.00 Т/с "Новенька" (16+)
8.00 Т/с "Цілком таємно" (16+)
12.50, 16.55, 19.00, 23.00 Хто проти 

блондинок? (12+)
14.50 Т/с "Будиночок на щастя"
16.00, 20.55 Варьяти (12+)
1.00 Х/ф "Акули в Міссісіпі" (18+)

СТБ
7.30 Т/с "Коли ми вдома"
10.20 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
12.15 МастерШеф (12+)
15.45, 18.00 Хата на тата (12+)
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.20 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
19.10 Таємниці ДНК (16+)
21.00 Т/с "Кохання. Побічний ефект"
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"

13.00 "Помста природи"
13.15 Х/ф "Шпигунка"
15.45 Х/ф "211"
19.25 Т/с "Одинак"
21.35, 23.10 Т/с "CSI: Місце злочину-2"
1.00 Х/ф "Мачете вбиває"
2.35 "Облом.UA."
5.30 Телемагазини

НТН
5.00 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Ніагара"
7.50, 17.00, 3.15 "Випадковий свідок"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Мерседес" тікає від погоні"
10.35, 19.30 Т/с "Смерть у раю" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 "Свідок"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.10, 16.50 "Речовий доказ"
18.20 "Будьте здоровi"
22.00, 23.45 Т/с "Міст" (18+)
0.55 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
1.55 "Таємниці кримінального світу"
3.50 "Легенди бандитської Одеси"
4.10 "Правда життя"

ВІВТОРОК, 3 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, 

19.15, 21.00, 23.15, 2.00, 5.15 
Новини

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

9.30 Т/с "Росселла" (16+)
11.40 "Тайська кухня"
12.00, 14.15 Телепродаж
12.30 "Кухня По"
13.10, 4.30 #ВУКРАЇНІ
13.45, 16.15, 20.10, 5.00 Пліч-о-пліч
14.30 "Аромати Мексики"
15.15 Д/ф "Погляд з інвалідного візка"
16.30 Наші гроші
17.05, 2.30 Біатлон. Кубок світу. I етап. 

Індивідуальна гонка 20 км. 
Чоловіки

19.45 Перший на селі
20.30 "Дикі тварини"
21.25, 5.40 UA:Спорт

21.45 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.15 Д/ф "Акулячий маг" (12+)
0.00 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, 0.50, 

5.20 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Міняю жінку"
13.10, 14.15 "Світ навиворіт - 4: В'єтнам"
15.25 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10 Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
19.20 "Секретні матеріали 2019"
20.45, 21.10 Комедія "Кухня"
21.45, 22.15 Комедія "Папік"
23.00 "Світ навиворіт"
1.00 "Світ навиворіт 10: Бразилія"
1.50 Т/с "Центральна лікарня"

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

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини

7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Султан мого серця"
13.00 Т/с "Дамське щастя"
14.30, 15.25 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 2.20 "Стосується кожного"
20.00, 3.05 "Подробиці"
21.00 Т/с "Пристрасті по Зінаїді" (12+)
23.50 Х/ф "Гу-га"
3.50 "Орел і Решка. Шопінг"
5.10 "Телемагазин"

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

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20 Реальна містика. Новий сезон
13.20, 15.30 Т/с "Черговий лікар - 6" (12+)
16.00, 0.00, 2.15 Історія одного злочину 

(16+)
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка 2" (12+)
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Спадкоємці" 5, 6 с.
23.20 Гучна справа
1.45 Телемагазин
2.30 Зоряний шлях
3.10 Реальна містика

ICTV
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашинґтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.55, 13.20 Х/ф "Вуличний боєць" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.20, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
16.50 Х/ф "Самоволка" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт Прем'єра
22.35 Т/с "Юрчишини" (16+)
23.30 "На трьох" (16+)
0.35 Т/с "Володимирська, 15" (16+)
2.20 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.40 Зона ночі
4.15 Абзац
6.05, 7.35 Kids Time
6.10 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.40, 22.00 Т/с "Новенька" (16+)

8.40 Т/с "Цілком таємно" (16+)
14.05 Суперінтуїція (12+)
16.00, 21.00 Improv Live Show (12+)
17.00, 19.00 Діти проти зірок
22.55 Х/ф "Живий товар" (18+)
2.35 Служба розшуку дітей

СТБ
7.00 Т/с "Коли ми вдома"
9.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
10.50 МастерШеф (12+)
15.20 Хата на тата (12+)
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
19.00 Битва екстрасенсів (16+)
20.55 Т/с "Тільки скажи"
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"
13.15 Х/ф "Голодний кролик атакує"

15.15 Х/ф "Люди Ікс"
19.25 Т/с "Одинак"
21.35, 23.10 Т/с "CSI: Місце злочину-2"
1.00 Х/ф "Суперполіцейські-2"
2.30 16 тур ЧУ з футболу "Десна"-

"Олександрія"
4.15 "Облом.UA."
5.30 Телемагазини

НТН
5.00 "Top Shop"
6.30 Х/ф "Весь світ в очах твоїх..."
7.50, 17.00, 3.25 "Випадковий свідок"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Алмази для Марії"
10.35 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"
19.30 Т/с "Той, що читає думки"
22.00, 23.45 Т/с "Міст" (18+)
0.55 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
1.55 "Таємниці кримінального світу"
3.40 "Легенди бандитської Одеси"
4.00 "Правда життя"

СЕРЕДА, 4 ГРУДНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 2 — 8 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, 

16.40, 21.00, 23.10, 2.00, 5.15 
Новини

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

9.30 Т/с "Росселла" (16+)
11.40 "Тайська кухня"
12.00, 14.15 Телепродаж
12.30 "Кухня По"
13.10 UA:Фольк. Спогади
14.30 "Аромати Мексики"
15.15 Енеїда
16.25 Пліч-о-пліч
17.10, 2.30 Біатлон. Кубок світу. I етап. 

Індивідуальна гонка 15 км. Жінки
19.20 "Зворотний відлік"
21.25, 23.40, 5.40 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в деталях
22.15 Д/ф "Левиний рик" (12+)
0.00 Телепродаж Тюсо
4.20 Разом
4.50 52 вікенди

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

5.20 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Міняю жінку"
13.15, 14.15 "Світ навиворіт - 4: В'єтнам"
15.20 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10 Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
19.20 "Секретні матеріали 2019"
20.15, 20.50 Комедія "Кухня"
21.30, 22.00 Комедія "Папік"
22.30 "Право на владу 2019"
1.05 Д/ф "ВИСОТА 307, 5"
2.10 Комедія "Кокон"

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"
11.05, 12.25 Т/с "Султан мого серця"
13.30 Т/с "Дамське щастя"
14.30, 15.25 "Вещдок"

16.20 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 2.30 "Стосується кожного"
20.00, 3.20 "Подробиці"
21.00 Т/с "Пристрасті по Зінаїді" (12+)
23.45 Х/ф "Інтердівчинка" (16+)
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, 0.00, 2.15 Історія одного злочину 

(16+)
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка 2" (12+)
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Спадкоємці" 7, 8 с.
23.20 слідами енергетичної капітуляції
1.45 Телемагазин
3.10 Реальна містика
4.45 Агенти справедливості (12+)

ICTV
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!

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

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
11.25, 13.20 Х/ф "Прем’єр-міністр" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.20, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
16.50 Х/ф "Двійник" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі. Дайджест
22.35 Т/с "Юрчишини" (16+)
23.30 "На трьох" (16+)
0.30 Т/с "Володимирська, 15" (16+)
2.15 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Зона ночі
4.00 Абзац
5.50, 7.05 Kids Time
5.55 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.10, 22.00 Т/с "Новенька" (16+)
8.10 Т/с "Цілком таємно" (16+)
11.00 Ревізор
13.55 Страсті за Ревізором

16.00, 21.00 Шалена зірка (12+)
17.05, 19.00 Хто зверху? (12+)
22.55 Х/ф "П'ятдесят відтінків сірого" 

(18+)
1.25 Х/ф "Орбіта 9" (12+)

СТБ
6.35 Т/с "Коли ми вдома"
8.30 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
10.25 МастерШеф (12+)
14.35 Хата на тата (12+)
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
19.00 Зважені та щасливі (12+)
20.55 Т/с "Тільки скажи"
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"
13.00 "Помста природи"

13.10 Х/ф "Шангрі-ла: На межі 
зникнення"

14.50 Х/ф "День патріота"
19.25 Т/с "Одинак"
21.40, 23.15 Т/с "CSI: Місце злочину-2"
1.05 Х/ф "Катаклізми"
2.25 16 тур ЧУ з футболу "Зоря"-

"Карпати"
4.10 "Облом.UA."

НТН
5.00 "Top Shop"
6.25 Х/ф "Сказання про двох братів-

близнюків"
7.55, 17.00, 3.15 "Випадковий свідок"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Зупинився потяг"
10.50, 19.30 Т/с "Той, що читає думки"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 "Свідок"
12.50 "Вартість життя"
14.10, 16.50 "Речовий доказ"
18.20, 4.00 "Правда життя"
22.00, 23.45 Т/с "Міст" (18+)
0.55 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
1.55 "Таємниці кримінального світу"
3.40 "Легенди бандитської Одеси"

ЧЕТВЕР, 5 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, 0.45, 5.05 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 

Країно!
9.30 Т/с "Росселла" (16+)
11.40 "Тайська кухня"
12.00, 14.15 Телепродаж
12.30 "Кухня По"
13.10 "Морська кухня"
14.30 "Аромати Мексики"
15.15 "Мирний птах"
16.15, 1.10 "Зворотний відлік"
17.55 VoxCheck
18.25, 2.40 Тема дня
19.25 Документальний фільм
20.30 Схеми. Корупція в деталях
21.25, 5.25 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.30 Як дивитися кіно

23.00 Х/ф "Наслідки кохання" (18+)
3.35 #ВУКРАЇНІ
4.05 Спільно
4.35 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, 4.15 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Одруження наосліп"
13.35, 14.35 "Світ навиворіт - 4: В'єтнам"
15.35 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10 Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
19.20 "Секретні матеріали 2019"
20.35, 23.15 "Ліга сміху"
22.50 "# Гуднайтшоу Валерія Жидкова 

2019"
1.15 Комедія "Кокон. Повернення"
5.20 "Світське життя 2019"

ІНТЕР
5.30, 22.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Султан мого серця"
13.30 Т/с "Дамське щастя"
14.30, 15.25, 23.50 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 1.40 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
3.10 "Орел і Решка. Шопінг"
4.35 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20 Реальна містика. Новий сезон
13.30 Т/с "Ти тільки вір" 1, 2 с. (12+)
15.30 Т/с "Ти тільки вір" (12+)
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка 2" (12+)
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "Одна на двох" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин

2.15 Т/с "Одна на двох" (12+)
4.10 Реальна містика
5.50 Зоряний шлях

ICTV
4.10 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.30, 1.55 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, 22.50 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 16.20 Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
16.50 Х/ф "Дияволиця"
18.45 Факти. Вечір
20.05 Дизель шоу Прем'єра (12+)
2.20 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
3.20 Служба розшуку дітей
3.25 Зона ночі

5.00 Абзац
6.55, 8.10 Kids Time
7.00 М/с "Том і Джеррі шоу"
8.15, 13.30, 21.40 Т/с "Новенька" (16+)
9.15, 1.00 Х/ф "Шопоголік"
11.30 Діти проти зірок
16.30, 19.00 Топ-модель по-українському 

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

(18+)

СТБ
6.10 Т/с "Коли ми вдома"
8.05 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
10.05, 19.00, 22.45 МастерШеф (12+)
14.30 Хата на тата (12+)
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
23.50 Х-Фактор

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
7.50 "Бойові родини"
9.40, 18.15 "Спецкор"
10.20, 18.50 "ДжеДАІ"
11.00, 17.15 "Загублений світ"
12.55 "Помста природи"

13.10 Х/ф "Катаклізми"
14.55 Х/ф "Залізничні тигри"
19.25 Х/ф "Бойові свині"
21.10 Х/ф "Незнайомець"
23.00 Х/ф "Висота"
0.45 Х/ф "Віртуальна революція"
2.15 "Облом.UA."
3.35 "Цілком таємно-2017"
5.15 Телемагазини

НТН
5.00, 4.50 "Top Shop"
6.25 Х/ф "Фарт"
7.50, 17.00, 3.15 "Випадковий свідок"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Таємниця "Чорних дроздів"
10.55, 19.30 Т/с "Той, що читає думки"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 "Свідок"
12.50, 3.50 "Правда життя"
14.10, 16.50 "Речовий доказ"
18.20 "Таємниці світу"
22.00, 23.45 Т/с "Міст" (18+)
0.55 Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
1.55 "Таємниці кримінального світу"

П'ЯТНИЦЯ, 6 ГРУДНЯ

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

1. СТ «Вишенька», продавець продовольчих 
товарів, з/п 8000,00 грн.

2. ФОП Боженко Н.В., продавець продо-
вольчих товарів, з/п 8000,00 грн.

3. ТОВ «Ольвія Гранд Миколаїв», мийник 
посуду, з/п 7500,00 грн.

4. ТОВ «Гарантія», менеджер з продажу по-
слуг, з/п 8000,00 грн.

5. ТОВ «Морозівська птахофабрика», бух-
галтер, з/п 7850,00 грн.

6. ТОВ «Трансенерго Трейд», водій ав-
тотранспортних засобів, з/п 4400,00 грн.

7. ДП «МА «Бориспіль», провідний інженер 
відділу служби управління нерухомістю, з/п 
15807, 00 грн.

8. ДП «МА «Бориспіль», тракторист, з/п 
8140,00 грн.

9. ДП «МА «Бориспіль», комплектувальник 
вантажу, з/п 7337,00 грн.

10. ТОВ «Алекс Транс Плюс», логіст, з/п 
7000,00 грн.

11. АТ «Київоблгаз», завідувач технічного 
архіву, з/п від 7530,00 грн.

12. АТ «Київоблгаз», зварник пластмас, з/п 
8964,00 грн.

13. АТ «Київоблгаз», слюсар з аварійно-від-
будовних робіт у газовому господарств, з/п 
10230,00 грн.

14. АТ «Київоблгаз, водій автотранспортних 
засобів, з/п 10641,00 грн.

15. ДНЗ «Теремок», кухонний робітник, з/п 
5000,00 грн. 

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ 
Інформація про вакантні посади станом на 26.11.2019 року

Тел.: (04595) 6-06-66
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ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 2 — 8 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, 22.00, 23.25, 2.00, 3.50, 

5.05 Новини
9.30 Енеїда
10.30 Хто в домі хазяїн
11.05 Відкривай Україну з Суспільним
11.35, 14.40 Телепродаж
11.50 М/с "Дуда і Дада"
13.00 Х/ф "Чарівний гаманець"
14.55 "Тайська кухня"
15.55, 4.45 Пліч-о-пліч
16.15, 4.20 #ВУКРАЇНІ
17.15 Український бал
18.20, 2.25 Біатлон. Кубок світу. I етап. 

Естафета 4х7, 5 км. Чоловіки
20.00 Церемонія вручення премій 

Європейської кіноакадемії
22.30 "Ігри імператорів" (16+)

0.00 Телепродаж Тюсо
5.25 Спільно

КАНАЛ "1+1"
6.10 М/ф
6.45 "Гроші 2019"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
10.20 Х/ф "Роман з каменем"
12.20 Х/ф "Перлина нілу"
14.35 Комедія "Я ти він вона"
16.35, 21.30 "Вечірній квартал 2019"
18.30, 3.05 "Розсміши коміка 2019"
19.30, 5.15 ТСН
20.15 "Українські сенсації 2019"
23.30, 0.30 "Світське життя 2019"
1.30 "Ліга сміху 2019"

ІНТЕР
4.50 "Жди меня. Україна"
6.15, 0.55 Х/ф "Господар тайги"
8.00 "Шість соток"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Корисна програма"

11.00 Х/ф "Розмах крил"
12.50 Х/ф "У зоні особливої уваги"
14.50 Х/ф "Хід у відповідь"
16.30, 20.30 Т/с "Пристрасті по Зінаїді" 

(12+)
20.00, 2.25 "Подробиці"
21.30 "Великий бокс. Енді Руіс - Ентоні 

Джошуа"
2.55 "Україна вражає"
3.20 "Орел і Решка. Шопінг"
4.45 "Орел і Решка. Дива світу"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 5.10 Зоряний шлях
9.00 Т/с "Спадкоємці" 1, 6 с.
15.20 Т/с "Спадкоємці" 7, 8 с.
17.00 Т/с "Таксистка" 1, 2 с. (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Таксистка" (12+)
23.00 Т/с "Одеса-мама" 1, 3 с. (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Одеса-мама" 4 с. (16+)
2.50 Реальна містика

ICT.
5.40 Скарб нації
5.45 Еврика!

5.55 Факти
6.20 Особливості національної роботи
8.05 Я зняв!
9.50 Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
12.45 Факти. День
13.00 Дизель шоу (12+)
14.45 Т/с "Пес" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Цар скорпіонів" (16+)
20.50 Х/ф "Цар скорпіонів-2: сходження 

воїна" (16+)
22.50 Х/ф "Легіон"
0.40 Т/с "Фантом" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ

3.00 Служба розшуку дітей
3.05 Зона ночі
3.45, 4.25 Kids Time
3.50 М/с "Лунтик"
4.30 Таємний агент
5.40 Таємний агент. Пост-шоу
7.15 Lе Маршрутка

8.10 Діти проти зірок
12.05 Хто проти блондинок? (12+)
14.05 Хто зверху? (12+)
16.00 М/ф "Коко"
18.00 Х/ф "Гаррі Поттер і Дари смерті: 

Частина 1" (16+)
21.00 Х/ф "Гаррі Поттер і Дари смерті: 

Частина 2" (16+)
23.55 Х/ф "Абсолютна влада" (18+)
2.00 Х/ф "Орбіта 9" (12+)

СТБ
5.15 Хата на тата (12+)
7.25 Прокинься з Ектором!
8.15 Зважені та щасливі (12+)
10.10 "Зважся!" (12+)
11.10 Т/с "Тільки скажи"
15.05 Т/с "Кохання. Побічний ефект"
19.00 Х-Фактор
22.10 Х-Фактор. Підсумки голосування
22.50 МастерШеф (12+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
7.50 "ДжеДАІ. Дайджест 2018"
8.50 "Загублений світ"

14.50 Х/ф "Шпигунка"
17.05 Х/ф "Люди Ікс"
19.00 Х/ф "Люди Ікс-2"
21.40 Х/ф "Вціліла"
23.25 Х/ф "Вуличний воїн"
1.10 Х/ф "Сага: Прокляття Тіні"
2.45 "Облом.UA."
4.20 "Цілком таємно-2017"

НТН

5.20 Х/ф "Циган"
12.00 "Легенди карного розшуку"
15.35, 3.25 "Випадковий свідок"
18.05 "Круті 90-ті"
19.00, 2.55 "Свідок"
19.30 Х/ф "Не можу сказати "прощавай"
21.15 Х/ф "Ганмен" (16+)
23.30 Х/ф "Проповідник з кулеметом" 

(16+)
2.00 "Реальні злочинці"
3.40 "Речовий доказ"
4.10 "Легенди бандитського Києва"

СУБОТА, 7 ГРУДНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00, 11.50 М/с "Марин та його друзі. 

Підводні історії"
6.05 М/с "Дуда і Дада"
6.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброго ранку, 

Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.25 Новини
9.30 Енеїда
10.30 "Кухня По"
11.35, 14.25 Телепродаж
13.10 Х/ф "Шестеро мандрують світом"
14.45, 21.55 Бюджетники
15.20 Перший на селі
15.50 #ВУКРАЇНІ
16.20 Біатлон. Кубок світу. I етап. 

Естафета 4х6 км. Жінки
18.05 UA:Біатлон. Студія
18.30 Скелетон. Кубок світу. Етап 1
20.30 "Акулячий маг" (12+)
21.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.25 "Я - Бот"
23.55 Телепродаж Тюсо

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"
10.50 Комедія "Кухня"
14.00 Комедія "Папік"
19.30 "ТСН-тиждень"
21.00 Комедія "Dzidzio. Перший раз"
23.00 Комедія "Кохання у великому місті 

- 3"
0.40 "Ліга сміху"
2.20 Х/ф "Перлина нілу"
5.00 ТСН

ІНТЕР
5.30, 11.00 "Орел і Решка. Івлєєва vs. 

Бєдняков"
6.15 Х/ф "Без сина не приходь!"
8.00 "уДачний проект"

9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і Решка. Дива світу"
12.00 Т/с "Дамське щастя"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Граф Монте-Крісто"
23.10 Х/ф "Ідеальне вбивство" (16+)
1.10 "Вещдок"
3.30 "Україна вражає"
3.55 "Орел і Решка. Шопінг"
5.10 "Телемагазин"
5.25 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30 Сьогодні
7.30 Зоряний шлях
8.55 Т/с "Таксистка" (12+)
13.00 Т/с "Одна на двох" (12+)
17.00 Т/с "Я заплачу завтра" 1, 2 с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Я заплачу завтра" (12+)
23.00 Т/с "Одеса-мама" 5, 7 с. (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Одеса-мама" (16+)
5.20 Реальна містика

ICTV
5.00 Скарб нації
5.10 Еврика!
5.15 Факти
5.40 Не дай себе обдурити
6.30 Громадянська оборона
7.25 Антизомбі. Дайджест
8.20 Секретний фронт. Дайджест
9.10 Т/с "Ніконов і ко" (16+)
11.05 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.45 Факти. День
13.10 Х/ф "Еволюція"
15.00 Х/ф "Цар скорпіонів" (16+)
16.40 Х/ф "Цар скорпіонів-2: сходження 

воїна" (16+)
18.45 Факти тижня
20.35 Х/ф "Цар скорпіонів-3: книга 

мертвих" (16+)
22.40 Х/ф "Цар скорпіонів-4: у пошуках 

влади" (16+)
0.35 Х/ф "Янгол смерті"
1.55 Т/с "Фантом" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.55, 0.45 Зона ночі
5.45 Стендап шоу

6.35, 8.25 Kids Time
6.40 М/ф "Анастасія"
8.30 М/ф "Коко"
10.30 Х/ф "Джим Ґудзик і Машиніст 

Лукас"
12.40 Х/ф "Гаррі Поттер і Дари смерті: 

Частина 1" (16+)
15.40 Х/ф "Гаррі Поттер і Дари смерті: 

Частина 2" (16+)
18.35 Х/ф "Реальна сталь" (16+)
21.00 Х/ф "Люсі" (16+)
22.50 Х/ф "Анонім" (16+)
2.00 Профілактика

СТБ
6.05, 9.55 Хата на тата (12+)
9.00 Прокинься з Ектором!
18.00 Битва екстрасенсів (16+)
20.00 Один за всіх (16+)
21.00 Я соромлюсь свого тіла (16+)

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

10.00 "ДжеДАІ 2019"
10.30 Т/с "Опер за викликом"
13.35 Х/ф "Бойові свині"
15.05 Х/ф "Незнайомець"
16.55 17 тур ЧУ з футболу "Динамо"-

"Зоря"
19.00 Х/ф "Блекджек"
21.00 Х/ф "Люди Ікс-3"
23.00 "ПРОФУТБОЛ"
0.20 "Облом.UA."

НТН
5.00 "Top Shop"
5.30 Х/ф "Посилка для Світлани"
6.50 "Страх у твоєму домі"
10.20 Х/ф "Не можу сказати "прощавай"
12.00 Х/ф "Валентин і Валентина"
13.50 Х/ф "Краще раю"
17.00 Х/ф "Ганмен" (16+)
19.00 Х/ф "Товариш генерал"
20.40 Х/ф "Беремо все на себе"
22.10 Х/ф "Перестрілка" (16+)
0.00 Х/ф "Проповідник з кулеметом" 

(16+)
2.25 "Речовий доказ"

НЕДІЛЯ, 8 ГРУДНЯ

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

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
АДМІНІСТРАТОРА В ГОТЕЛЬ
КУХАРЯ ХОЛОДНОГО ЦЕХА
КУХАРЯ ГАРЯЧОГО ЦЕХА
ЕЛЕКТРИКА/ЕНЕРГЕТИКА
ВОДІЯ кат. B. C. Д
МИЙНИКА ПОСУДУ 
В РЕСТОРАН
ПОКОЇВКУ В ГОТЕЛЬ (доба/три)

Тел.: 050-352-15-92, 
Наталія

Забезпечуємо житлом та харчуванням



14 15№44 (1004), 29 листопада 2019 р.
www.i-visti.com«ВІСТІ» №44 (1004), 29 листопада 2019 р.

www.i-visti.com «ВІСТІ»

АВТОСАЛОН

Продам

Бориспіль

ВАЗ-21099, 2006 р., інжектор, гарний стан, колір 

сірий металік, не гнила, двигун хороший, тоноване 

скло, фаркоп, є деякі дефекти по коробці, 65000 грн, 

торг. Тел.: 0 98 0898984, 0 93 8622046.

НЕРУХОМІСТЬ

Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

Щасливе с., Лютнева, 29 вул., 4/5, 22,4 кв.м, 8 

км від с.м. «Бориспільська», маршрутка №807 

від с.м. «Харківська». 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 По-

дільський. Тел.: 0 99 5331807, 0 99 3720938.

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

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

кв.м, 11,6/10,3/17,7, ванна і туалет окремо, є балкон 

та лоджія, 780000 грн. Тел.: 0 96 3842328.

БУДИНКИ

Бориспіль
Іванків с., дерев’яний, 60 кв.м+12 кв.м, веранда із 

цегли, газ, колодязь, сарай, погріб, с/в та душ цегля-
ні, 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., город 25 соток, газ, вода, сад. Тел.: 0 96 
1875243.

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

будинку свердловина, сад, літня кухня, гараж, 
сарай, ціна договірна. Тел.: 0 95 1714380, 0 67 
8541318, Галина.

ГАРАЖІ

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

145700 грн., торг. Тел.: 0 68 1179106, Ігор.

Гаражі металеві, теплиці, альтанки розбірні. 
Доставка по області, гарантія 3 роки. Тел.: 0 97 
4473232, 0 50 9982224. www.metgar.in.ua

КАПІТАЛЬНИЙ, ЦЕГЛЯНИЙ ГАРАЖ 6Х4 М, 24 
КВ.М, ПІДВАЛ 24 КВ.М, КООП. «СТРІЛА», Р-Н 
«ЕКО», ОХОРОНА, ШЛАГБАУМ, ЦІНА ДОГОВІР-
НА. ТЕЛ.: 0 98 2931610.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

3278353.
Старе с., 31,5 соток, під забудову, документи гото-

ві, ціна договірна, або обмін на житло у м. Кам’янець 
Подільський. Тел.: 0 99 3720938.

Вороньків с., 30 соток, газ, світло на ділянці, 
держакт. Господар. Тел.: 0 67 9064255.

Лозівка с., 10 соток, документи готові, комуні-
кації поруч. Тел.: 0 73 0607071, Марія.

Оголошення та реклама

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

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

Земельну ділянку в м. Бориспіль у власника. 
Тел.: 0 96 5125912.

Куплю 1-2-3 к.кв., у власника. Тел.: 0 96 5125912.

Приватний будинок у м. Бориспіль, у власника. 
Тел.: 0 96 5125912.

Здам
Бориспіль

2 кімнати для пари або двох жінок, всі зручнос-
ті, 4000 грн без комунальних послуг. Тел.: (04595) 
52067, 0 66 7701019.

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

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß
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ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.
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Запрошуємо на роботу робітників на будів-
ницво різних спрямувань та водія на КАМАЗ. 
Тел.: 0 98 4972791.

ЗОШ №6 (вул. Головатого, 19) запрошуємо 
на постійну роботу прибиральницю службових 
приміщень, кухонного працівника, кухаря, ро-
бітника по обслуговуванню службових примі-
щень. Тел.: 0 67 4570661, 0 93 8601014.

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

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

На роботу потрібні менеджери з продажу неру-
хомості. Тел.: 0 96 5125912.

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

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 М.БОРИСПІЛЬ. ВАНТАЖНИКИ, 
СКЛАДАЛЬНИКИ-ПАКУВАЛЬНИКИ, КОМПЛЕК-
ТУВАЛЬНИКИ, ЗАСИПАЛЬНИКИ СИРОВИНИ, 
ХІМІК-АНАЛІТИК, З/П ВИСОКА, СТАБІЛЬНА. 
ТЕЛ.: 0 67 5221290.

ТД «Імперіал» Київ — дистриб’ютор лікеро-го-
рілчаної продукції у м. Київ та Київській обл., на 
роботу потрібні торгові представники з власним 
авто та без, компенсація пального, амортиза-
ція, г/р 5-денний робочий день, з/п від 14000 грн. 
Тел.: 0 67 9907887.

Терміново потрібні прибиральниці, частко-
ва зайнятість, спецодяг, соц.пакет. Тел.: 0 67 
2426183, 0 67 9346448.

Торгівельно-транспортна компанія, м. Київ, запро-
шує на роботу водія кат. «С», країни Європи, з/п від 
20000 грн. Тел.: 0 50 1027585, Олег, 0 68 0425555, 
Світлана.

Київ

Водії кат «С». Работа по м. Київ та області. За-
бор 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 
СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, ДУБ, ДО-
ШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) 5392119, 0 67 
4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.

М/п вікно (глухе), двері гаражні, металеві; сходи 
залізобетонні; цегла вогнетривка, все б/в. Тел.: 0 98 
4567204, 0 93 7472006, 0 50 2223228.

Оцинковане залізо (2 листа)1,5Х145Х190 м; пере-
мички 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 ко-

ляска (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», елек-
тропрялка. Тел.: 0 50 5251579.

ТВАРИНИ

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

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

ЦУЦЕНЯ КАНЕ-КОРСЕ, 3 МІС., СІРИЙ З ПЕРЕ-
ЛИВОМ, Є ВСІ НЕОБХІДНІ ЩЕПЛЕННЯ, ХАРЧУ-
ВАННЯ ЗАГАЛЬНЕ, ВИКОНУЄ ДЕЯКІ КОМАН-
ДИ, ЦІНА ДОГОВІРНА. 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 

зелену. Тел.: 0 50 9695941.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

РІЗНЕ

Бориспіль

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.

Ліжко дитяче, телевізор все б/в. Тел.: 0 98 4567204, 
0 93 7472006, 0 50 2223228.

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

ПОСЛУГИ

Бориспіль

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

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

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

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

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

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

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

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

Свідоцтво про державну реєстрацію KВ №22018-11918ПР.
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Виконуємо будівельні та ремонтні роботи: 
паркани, підшивки, водовідвід, септики та ін., а 
також демонтажні та підсобні роботи. Тел.: 0 99 
4791140, Олександр.

Комплексний ремонт квартир, офісів, будинків: 
фундамент, кладка під ключ, гіпсокартон, кахель, 
виготовлення парканів, зварювальні роботи, по-
крівельні роботи, вирізування дерев. Тел.: 0 99 
2235183, 0 67 6888761, Олександр.

Перевезення вантажу до 3 тонн, послуги ван-
тажників. Тел.: 0 99 4791140.

РІЗНЕ
Бориспіль

Втрачений атестат про повну середню загальну 
освіту, серія КВ №42771046, виданий на ім’я Чалова 
Артема Валерійовича Київським ліцеєм «Наукова 
зміна» 12 травня 2012 року, вважати недійсним.

Втрачений державний акт на право власності на 
земельну ділянку 0.25 га, розташовану у с. М.Єрків-
ці, вул. Гагаріна, 15, виданий на ім’я Пендюр Григорія 
Петровича, вважати недійсним.

Втрачений закордонний паспорт, серія А 
№13687597, виданий на ім’я Аль-Раве Мохаммеда 
Саддам Мухліф в Ірак, Анбар 06.08.2018 р., вважати 
недійсним.

Втрачені свідоцтво про право власності на неру-
хоме майно №95 та технічний паспорт на будинок, 
розташований у с. М.Єрківці, вул. Гагаріна, 15, вида-
ні на ім’я Пендюр Григорія Петровича Мирненською 
сільською радою 24.06.2004 р., вважати недійсними.

Міняю
Бориспіль

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

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

VIANOR м.Бориспіль запрошує на роботу офіці-
антів, кухарів, автомийників, автослюсарів, адміні-
стратора на автомийку і автосервіс, касира. Тел.: 0 
67 9040777.

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

Виробничому підприємству на постійну ро-
боту потрібна прибиральниця, г/р 5/2 з 8.00 до 
16.00, з/п 6000 грн. Тел.: 0 66 0059668.

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ БУДІВЕЛЬНИКІВ, 
З/П ВІД 15 000 ГРН. ТЕЛ.: 0 67 4344979, ОЛЕНА.

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 ОПЕРАТОРІВ АЗК 
«ВОГ», Г/Р ДОБА/ТРИ, З/П ВІД 8000 ГРН. ТЕЛ.: 
0 67 7572920.

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.
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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

ТД «Імперіал» Київ дистриб’ютор лікеро-горілчаної 
продукції у м. Київ та Київській обл.

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ
ТОРГОВІ ПРЕДСТАВНИКИ
З ВЛАСНИМ АВТО ТА БЕЗ

Компенсація пального, амортизація
Г/р 5-денний робочий день • З/п від 14000 грн

067-990-78-87

ПОСТІЙНА РОБОТА для сімейної пари! НАДАЄ-
МО ЖИТЛО на еко-садибі (дім, сад, город). Дос-
від обслуговування заміських садиб. Активні, 
з бажанням жити і працювати за містом. З/п + 
бонуси. Тел.: 0 68 1242420.

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

Потрібен майстер на шиномонтаж з досвідом 
роботи, м. Бориспіль. З/п за результатами спів-
бесіди. Тел.: 0 68 3481717.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ МА-
ГАЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р ПО ДОМОВЛЕНОСТІ, З/П 
ВИСОКА, М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 97 1773770, 0 
66 3965185.

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

Фізична особа-підприємець Кодь 
В.В. повідомляє, що 06.12.2019 

року о 10.00 будуть проводитись 
роботи із закріплення межовими 
знаками меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) за адресою: 
вул. Короленка, 50-Б, місто Бори-

спіль, Київська область. 
Тел.: 063-252-18-95
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ОВЕН. Буде багато мож-
ливостей для реалізації 
нових ідей та грандіоз-

них планів. Тільки не порушуйте 
правила й не задирайте носа, бо 
створите самі собі проблеми.

ТЕЛЕЦЬ. Потрібно не 
просто плисти за течі-
єю, а вибрати правильну 

стратегію в бізнесі, роботі та осо-
бистому житті. І ви зможете впо-
ратися з усіма важливими спра-
вами.

БЛИЗНЮКИ. Не вар-
то боятися змін в особи-

стому житті. У вихідні близькі лю-
ди будуть намагатися порадувати 
вас, оточуючи увагою й турботою.

РАК. Тиждень буде на-
повнений емоціями, змі-
нами й подіями. Прагну-

чи до професійного успіху, запа-
сіться витривалістю, завзятістю, 
інтуїцією. Більше спілкування!

ЛЕВ. Не варто витрача-
ти час даремно. Не сум-
нівайтеся й не зупиняй-

теся на досягнутому, сміливо пе-
рестрибуйте через чергову план-
ку. Довіртеся порадам друзів.

ДІВА. З позахмарних 
висот доведеться спу-
ститися хоча б на один 

крок. Чим ближче до земних тур-
бот, тим більше у вас шансів на 
успіх у реальності, а не в уяві.

ТЕРЕЗИ. Не відкладай-
те на потім те, що можна 
зробити зараз. Потрібно 

не сумніватися, а діяти. Однак по-
ки не розкривайте нікому свої да-
лекоглядні плани.

СКОРПІОН. Буде мож-
ливість реалізувати свої 
численні творчі задуми. І 

це принесе непоганий прибуток. 
Вихідні - для вирішення сімейних 
і побутових проблем.

СТРІЛЕЦЬ. Бажано не 
вірити нікому на слово. 
Наприкінці тижня скинь-

те втому від роботи, дозвольте со-
бі розслабитися. Приділить біль-
ше уваги близьким та друзям.

КОЗОРІГ. Варто зосе-
редитися на службових 
справах. Не втрачайте 

контактів з людьми, які можуть бу-
ти корисні у професійному плані. 
Порадує якась приємна звістка.

ВОДОЛІЙ. На роботі 
ймовірні зміни, які дадуть 
шанс професійного рос-

ту. Нові завдання захоплять вас 
цілком, але не кидайте розпоча-
те, завершіть недороблене.

РИБИ. Зненацька знай-
дете прості й оригіналь-
ні рішення старих про-

блем. Одне з головних завдань – 
нарешті усвідомити, що практич-
но все залежить від вас самих.
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Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 2 — 8 ГРУДНЯ


