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ПРОГРЕС. Плату за охорону в 
бориспільських школах на три місяці 

2019 року взяв на себе міський 
бюджет. Батьки задоволені,  

що звільнені від «добровільних» 
внесків за послугу.

• Слова хіта співачки Jerry Heil можуть 
стати «хештегом» до недавнього рішення  
в освітній сфері Борисполя.

«#ОХРАНА_ОТМЄНА»
стор. 4

«СТОЇМО МИ НА ПОСТУ»
САН САНИЧ ІЗ КОТОМ-ОБЕРЕГОМ У НВК «ГІМНАЗІЯ «ПЕРСПЕКТИВА» НЕСУТЬ СЛУЖБУ.
Сан Санич — так звуть 72-річного охоронця НВК «Гімназія «Перспектива». Його колеги —  
з ТОВ «Служба охорони «Філін». Чоловік розповідає, що працює у шкільній охороні третій рік,  
бо мізерної пенсії на життя йому не вистачає. Каже, що виходить на денні зміни, іноді спілкується 
зі школярами та слідкує за їхньою поведінкою на перервах. Роботу свою любить, а на службі 
підгодовує кота, якого Сан Санич вважає пухнастим оберегом і помічником. 

стор. 3

БОРИСПІЛЬСЬКА 
ЛІКАРНЯ ГОТУЄТЬСЯ  
ДО ЗМІН
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ШАНОВНА БОРИСПІЛЬСЬКА  
ГРОМАДО!  

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ,  

ДЕПУТАТИ МІСЬКОЇ РАДИ!

ВІД ІМЕНІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ ПРИЙМІТЬ ЩИРІ ВІТАННЯ З НАГОДИ 
ПРОФЕСІЙНОГО СВЯТА.
На органи місцевого самоврядування покладена велика 
відповідальність за соціально-економічний та культурний 
розвиток міста, добробут і комфортні умови проживання 
громади.
Вам випала почесна і відповідальна місія – представляти 
мешканців нашого міста, знати їх проблеми й докладати 
всіх зусиль для їх вирішення. Ваша самовідданість у роботі, 
відповідальність, чуйність і щедрість душі забезпечують право 
кожного бориспільця на звернення з нагальних питань.
Високий професіоналізм працівників, справжня турбота про 
права та інтереси людей слугують запорукою соціальної 
справедливості, сприяють стабілізації ситуації у житті нашої 
держави.
Бажаю вам і вашим рідним міцного здоров’я, особистого щастя, 
родинного благополуччя, нових вагомих здобутків як на ниві 
народовладдя, так і у всіх ваших починаннях в ім’я розквіту 
рідного міста, зростання добробуту всього українського народу! 
Упевненості вам, віри у краще майбутнє, процвітання, Божої 
благодаті та всіляких гараздів. 

З повагою Бориспільський 
міський голова    Анатолій ФЕДОРЧУК

ШКІЛЬНА ОХОРОНА 
БЕЗ КОРУПЦІЇ

ПРОГРЕС. Із 1 жовтня 2019 кошти на утримання працівників 
охорони в школах Борисполя виплачуються з міського бюджету. 
У Борисполі є лише два заклади освіти, в яких за рішеннями бать-
ківських комітетів батьки школярів добровільно виділяють гро-
ші, щоб додатково наймати охоронні фірми — це НВК «Гімназія 
«Перспектива» та НВК «Ліцей «Дизайн-освіта» ім. П. Чубинського».

 � Однак батьки окремих шкіл досі здають кошти за охорону 
шкільним батьківським комітетам. «Вісті» дізнавалися, куди 
витрачається зібране, про обов’язки бюджетних і приватних 
охоронців та витрати на їхнє утримання. 

МОЖЛИВОСТІ БЮДЖЕТУ —  
179 ГРН НА МІСЯЦЬ
Із міського бюджету в жовтні цього року 
виділено кошти на утримання посад 
сторожів в усіх навчальних закладах 
міста – це понад 179 тис. грн на місяць. 
За словами заступника міського 
голови Людмили Пасенко, фінанси 
виділено від залишків сум на доплати 
вчителям. 
«На спільних нарадах разом із 
представниками батьківських комітетів 
ми обговорювали питання потреби в 
охоронцях. Щороку з міського бюджету 
виділялися кошти на утримання техперсоналу навчальних 
закладів, а нині з’явилися можливості профінансувати утримання 
охоронців. Тепер за кожною школою закріплено відповідну 
кількість бюджетних охоронців», — прокоментувала Пасенко.

37 СТОРОЖІВ
Начальник управління освіти і науки 
Бориспільської міської ради Тетяна 
Павленко розповіла, що у міських 
закладах освіти відтепер працює 37 
сторожів. 
«Посада сторожа вводиться з метою 
забезпечення охорони приміщень та 
споруд школи впродовж часу, коли 
немає пульту позавідомчої охорони. 
Одна людина отримує зарплату 3 тис. 900 
грн, бюджету це обходиться в 4845 грн із 
податками. У кожному закладі по чотири 
бюджетних сторожі. Приватні охоронці до 
управління освіти не мають відношення», — пояснила Павленко. 
За її словами, чотирьох сторожів для навчального закладу цілком 
достатньо. 

«У АКАДЕМІЧНОМУ ЛІЦЕЇ  
НІКОЛИ НЕ ЗДАВАЛИ  
НА ОХОРОНУ»
Бориспільський Академічний ліцей 
має величезну територію і понад 
два виходи. Директор ліцею 
Оксана Пономарьова розповіла 
«Вістям», що навчальний заклад 
забезпечено чотирма бюджетними 
охоронцями, які працюють позмінно 
— доба/три. 
«У нас чотири виходи з закладу та двоє воріт, проте бюджетних 
охоронців нам достатньо. Батьки ніколи не здавали грошей на 
охорону, у нас немає благодійного фонду», — запевнила директор 
ліцею.

«БАТЬКИ ПЛАТЯТЬ 18 ГРН НА МІСЯЦЬ»

УМОВИ ДИКТУЄ ФІРМА
Відповідно до складеного кошторису на охоронні послуги на 2020 рік від ТОВ «Служба охорони «Філін»», 
розміщеного в коридорі гімназії, вартість охоронних послуг — 33 тис. 708 грн на місяць. Із них 22 тис. 308 
грн витрачаються на зарплату охоронців, решта — доплати за роботу в нічний час, єдиний соцвнесок, 
фонд для нарахування відпускних та податок на прибуток. За даними адміністрації гімназії, за кожен 
місяць батьки учнів сплачують різні суми — у підсумку налічується від 29 тис. до 33 тис. грн. 

У НВК «Гімназія «Перспектива» 
інша ситуація. Директор 
закладу Неоніла Клименко 
розповіла «Вістям», що із 1 
жовтня 2019 року до двох 
одиниць штатного розкладу 
закладу за рахунок місцевого 
бюджету введено дві додаткові 
посади сторожа (за фактом 
потрібно шість). 
«На загальношкільних 
батьківських зборах 24 
жовтня представники 
батьківських комітетів 
запропонували лишити ще 
2-х охоронців приватної 
фірми ТОВ «Служба охорони 
«Філін», бо правопорушники 
неодноразово намагалися 
виламати двері, побити вікна, 
псували шкільне майно на 

подвір’ї, влаштовували нічні 
гуляння на футбольному 
полі. Крім того, батьки дітей, 
які навчаються в другу 
зміну, просять охорону 
супроводжувати дітей до 
місточка на вулицю Яцютівка. 
Із охоронною фірмою 
була домовленість щодо 
облаштування додаткового 
приміщення для охоронців, 
оскільки територія НВК 
велика та має три виходи», 
— розповідає Клименко. За її 
словами, у закладі одночасно 
працює два охоронці, які 
забезпечують порядок на 
території вдень і вночі.
Наразі батьки учнів гімназії 
сплачують за охорону по 
18 гривень на місяць. За 

словами Клименко, ця сума 
отримана з розрахунків, які 
надані приватною фірмою, 
також врахована кількість 
дітей незахищених категорій, 
які не сплачують за охорону. 
Неоніла Клименко запевнила, 
що сума плати за охорону для 
батьків не змінюватиметься до 
30 жовтня 2020 року (поки діє 
договір).

БЕЗПЕКА ДІТЕЙ — НЕ ПРІОРИТЕТ
ГАРНИЙ ПРИКЛАД 
П'ять років тому в Тернополі почали реалізовувати ініціативу 
зі встановлення аналітично-реєстраційної системи охорони 
«Smarsy». Із міського бюджету на ці потреби було виділено 
400 тис. грн на 10 шкіл, решта навчальних закладів шукали 
меценатів чи вирішували питання за рахунок батьківських 
внесків. 
Тоді батьки здавали по 20 грн на місяць. Школи, де 
встановлено «Smarsy», мають чергових, які стежать за 
роботою системи. Вхід до шкіл лише через пропускне 
посвідчення, тож сторонній потрапити до приміщення не 
може. 

• У договорі з охоронною 
фірмою чорним по білому 
в посадових обов’язках 
приватних охоронців написано, 
що в їхню компетенцію входить 
забезпечення охорони товарно-
матеріальних цінностей 
«Власника» (школи), прийнятих 

під охорону; вчасне прибуття 
на чергування; інструктаж щодо 
поводження під час виникнення 
пожежі чи при виявленні 
небезпечних пошкоджень 
електромереж або водопроводу; 
дотримання чистоти та порядку 
на посту; згадується і про 

ввічливість. Про забезпечення 
охорони дітей та їхнього майна 
(особисті речі, одяг, велосипеди) 
чи пропускного режиму до 
закладу мова не йде. 

• Бюджетні охоронці мають такі 
ж функціональні обов’язки, 
тож про безпеку дітей поки не 
йдеться. 

 � ДО ТЕМИ
 � ПОКИ ТАК

Тетяна ХОДЧЕНКО, фото Ігор РОМАНЕНКО

НОВА СТАНЦІЯ 
ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ
УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ І ПОВАЖНИЙ ГІСТЬ

 � Станція знезалізнення на водозаборі №2 у місті 
Бориспіль, яку почали будувати у 2018 році, до кінця 2019 
запрацює. На урочисте перерізання стрічки офіційний 
Бориспіль очікує голову Київської ОДА Олексія Чернишова.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Проблеми надлишку заліза у 
підземних водах Борисполя вирі-
шуються завдяки процесу знеза-
лізнення. Однієї станції знезаліз-
нення, яка багато років функціо-
нує на водозаборі №1 (вул. Гоголя, 
6а) для міста замало. Тож торік роз-
почалося будівництво другої — на 
водозаборі №2 (вул. Соборна, 8), 
яке має завершитися урочистостя-
ми у двадцятих числах грудня. 

Начальник відділу розвитку 
КП ВКГ «Бориспільводоканал» 
Олександр Федченко (на фото), 
який контролює процес будівниц-
тва, розповів, що роботи на стадії 
завершення. Усі три фільтрувальні 
колони, встановлені над комуніка-
ційною камерою, готові до заван-
таження гранітного та цеолітового 
щебеню. У камері встановлені на-
соси, на часі — встановлення пові-
тродувок та вікон у стелі, які вико-
нують роль ліхтарів денного світла.

Технологічна частина заверше-
на, залишилися опоряджувальні 
роботи. 

«До кінця року станція знеза-
лізнення запрацює, — запевняє 
Олександр Федченко. До її пов-
ноцінної роботи буде тривалий 
процес наладки обладнання: 
прочищення, промивка, відпра-
цювання системи й перевірка на 
герметичність». 

За словами керівника, Бори-
спільське ПРАТ «СПМК-508» зво-
дило станцію та перекладало вну-
трішні водопровідні мережі для 
технологічного процесу хлоруван-
ня. Резервуар чистої води будува-

ло ПРаТ «АгроБудМеханізація». За-
лишилися роботи з благоустрою 
та укріплення схилу над резервуа-
ром. Задля підвищення рівня без-
пеки збудували новий, вищий пар-
кан, який відділяє водозабір від 
розташованої поряд школи. 

Із джерел, близьких до офіцій-
них, «Вістям» стало відомо, що 
голова Київської обласної дер-
жавної адміністрації Олексій 
Чернишов виявив бажання взя-
ти участь в урочистостях з наго-
ди відкриття станції знезалізнен-
ня, яке заплановане на 20 грудня. 
Однак запрошення «Вісті» ще не 
отримали.

ДЕТАЛЬНО
 • Водозабір №2 подає в місто 

1500-1600 куб. м води за добу. 
 • Потужність станції — 5 тис. м 

куб. за добу.
 • Воду добувають із 4 

свердловин. 
 • На водозаборі було два 

резервуари по 250 куб. м. Під 
час реконструкції збудовано 
третій — на 1000 куб. м. 

СКОРО ДВІ СТАНЦІЇ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧАТЬ ОЧИСТКУ 80-85% УСІЄЇ ВОДИ У МІСТІ. 
У ВОДІ З ВОДОЗАБОРУ №3 (ВУЛ. БРОВАРСЬКА, 9) ВМІСТ ЗАЛІЗА У МЕЖАХ НОРМИ, ТОЖ ЇЇ 
ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ НЕ ПОТРІБНЕ.

КОРИСТУЙТЕСЯ ПОСЛУГОЮ 
«ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ»

Ірина КОСТЕНКО

КП ВКГ «Бориспільводока-
нал» інформує: із 15 листопа-
да 2019 року на офіційному 
сайті підприємства http://
borispol-voda.com.ua/ запра-
цювала сторінка «Особистий 
кабінет».

Відтепер кожен абонент може 
ввести показники лічильника, пе-
ревірити свій рахунок, звірити оп-
лату і нарахування, роздрукувати 
квитанцію, заплатити онлайн.  

Для входу в «Особистий кабі-
нет» необхідно у відповідній гра-
фі вказати номер особового ра-
хунку, прізвище і пароль. 

Пароль абоненту присвоюється 
один раз і буде вказаний у верх-
ньому лівому кутку квитанції. 

 • Вхід до особистого кабінету 
відкрито з 5 до 25 числа 
кожного місяця.  

 • Із 25 до 5 числа доступ до 
«Особистого кабінету» буде 
заблокований.

• Об'єкт на водозаборі №2 (вул. Соборна, 8), готують до перерізання червоної стрічки.
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 � ПРОЦЕС ПІШОВ � БУДЕМО ЗДОРОВІ!

 � ШУКАЛИ АРТЕФАКТИ

 � КАДРОВІ РОТАЦІЇ  � ГОВОРИЛИ ПРО ПЛАНИ

Соціум Екологія

 � 29 листопада в Київській ОДА відбулася зустріч 
керівництва обладміністрації з представниками громадських 
організацій та суб’єктами господарювання на тему 
«Регіональний план управління відходами до 2030 року».

Тетяна ХОДЧЕНКО

Завданням зустрічі було залу-
чення громадськості до розроб-
ки регіонального плану управлін-
ня відходами та просвітницькою 
роботи. Наголошувалося, що ре-
гіональний план управління від-
ходами Київської області — це за-
лучення інвестицій, міжнародних 
партнерів, Агенції регіонального 
розвитку, місцевих активістів та 
підприємців.

«Спільно розроблені докумен-
ти визначатимуть потреби регіо-
нів щодо створення нової інфра-
структури з переробки, утилізації 
та видалення відходів», — зазначи-
ла під час зустрічі перший заступ-
ник голови Київської ОДА Світла-
на Свищева.

Бориспільщина — окремий 
кластер (територіальна межа 
управління відходами).

Повідомлялося, що в області на-
лічується 10 кластерів, серед яких 
окремий — Бориспільщина. За да-
ними департаменту екології КОДА, 
за рік Бориспіль накопичує 19,77 
тис. тонн відходів при кількості на-

селення в 62 тис. осіб. Увесь Бо-
риспільський район з населенням 
майже 300 тис. осіб продукує 152 
тис. тонн відходів. Кількість утилі-
зованих відходів на полігонах та 
звалищах як на Бориспільщині, 
так і в області, є більшою, ніж ви-
роблено населенням. Але в Київ-
ську область завозиться сміття з 
інших регіонів країни, що прово-
кує переповненість полігонів. 

НАГАДАЄМО, у 2017 році Уряд 
схвалив Національну стратегію 
управління відходами, яка запрова-
джує в Україні європейські принци-
пи підходів щодо всіх видів сміття.

Національний план управління 
відходами схвалено у лютому 2019 
року. Ним визначаються завдання 
і заходи, що дозволять Україні до 
2030 року перейти на нову модель 
поведінки з відходами на зразок ді-
ючої в країнах ЄС. 

Результати реформування сфе-
ри утилізації та переробки відхо-
дів Україна зможе побачити після 
схвалення регіональних планів, які 
області мають розробити у рамках 
реалізації Національного плану 
управління відходами.

ОЦЕ ТАК! 
Функціонування 
сміттєвого полігону 
твердих побутових 
відходів, що діє на 
території Глибоцької 
сільради Бориспільського 
району і обслуговує 
наш регіон, час від 
часу спричиняє хвилю 
виступів і заяв активістів 
щодо порушень, які 
фіксуються ними, 
однак безрезультатно. 
Проблему конкретного 
полігону, як і сотень 
інших по всій Україні, 
давно пора вирішувати 
на загальнодержавному 
рівні. Поки у владних 
кабінетах тільки говорять 
— сміттєвози йдуть 
на полігони, закрити 
які неможливо, бо 
альтернативи (сучасних 
сміттєпереробних 
заводів) поки ніхто 
збудувати не спромігся.

Згідно з дослідженнями 
світових організацій, Україна 
посідає  

ДЕВ’ЯТЕ МІСЦЕ 
серед європейських країн із 
найбільшим обсягом кількості 
сміття на одного жителя.

36 сміттєвих полігонів 
налічується в Київській 
області.

32%  твердих побутових 
відходів (ТПВ) звозиться 
на незаконні стихійні 
сміттєзвалища з загальної 
кількості продукованого, а це 
майже 600 тис. тонн.

БОРИСПІЛЬ за рік накопичує 

19,77 тис. тонн 
відходів при кількості населення в 
62 тис. осіб. 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 

із населенням майже 300 тис. осіб 

продукує 152 тис. тонн 
відходів.

ОБСЯГИ ВІДХОДІВ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
за 2018 рік:
• найбільше накопичено 
промислових відходів — майже 
500 тис. тонн, 
• друге місце – це муніципальні 
відходи (450 тис. тонн), 
• третє — відходи сільського 
господарства (понад 200 тис. тонн).

За інформацією 
департаменту екології та 
природних ресурсів 
 Київської ОДА.

Наталія ТОКАРЧУК

За словами активістів, ініціативна команда 
мережі гіпермаркетів «Епіцентр» готує 
презентацію нового проекту під час новорічно-
різдвяних свят. У рамках його реалізації в мережі 
будівельних гіпермаркетів будуть встановлені 
контейнери для збору використаних батарейок, 
що відправлятимуться на сміттєпереробний 
завод до Румунії. 
Планується зібрати 1 мільйон відходів за 
рік. За даними екологів, переробка 1 тонни 
батарейок в Румунії коштує в середньому 
400 євро. Для України ціна буде більшою 
через оформлення і транспортування. Як 
запевняють ініціатори, на вартість нових 
батарейок збір відходів та їхнє доправлення 
до Європи не вплинуть, їх переробку оплатять 
компанії, що продають батарейки. 
До речі, збором батарейок вже займаються 
мережеві «Ватсонс» та «АТБ». 

«БАТАРЕЙКИ, ЗДАВАЙТЕСЯ!»
ОДИН ІЗ ПРОЕКТІВ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ ПЕРЕГЛЯНУТЬ 
Нещодавно в Борисполі завершився 
конкурс Громадських проектів-2019. 
За його підсумками одним із 
профінансованих має бути проект зі 
збору небезпечних відходів, в тому числі 
батарейок, «Небезпечним відходам 
безпечну утилізацію» (автор — член 
виконавчого комітету міськради та 
представник Робочої групи Громадського 
бюджету Андрій Цвілюк). На його 
ініціативу мають виділити 149 тис. 995 
грн, з яких 98380 грн (65% вартості всього 
проекту) — на збір батарейок, 6000 грн — 
збір термометрів та ламп, 28000 грн — на 
послуги мобільного збору, та 17600 грн— 
поліграфія, сіті-лайти та промо-послуги. 
«Вісті» запитали начальника відділу 

економічної та інвестиційної політики 
виконкому Бориспільської міської ради, 
секретаря робочої групи з впровадження 
Громадського бюджету Ірину Гончаренко, 
чи доцільно фінансувати проект Цвілюка, 
якщо містяни зможуть безкоштовно 
здавати батарейки. 
Ірина Гончаренко запевнила, що у 
разі підтвердження інформації про 
еко-ініціативу мережі «Епіцентр», 
фінансування проекту Громадського 
бюджету в частині збору відпрацьованих 
батарейок (а це майже 100 тис. грн) 
буде переглянуте. Зекономлені кошти, 
можливо, спрямують на дофінансування 
проектів, які будуть потребувати 
додаткових коштів через інфляцію. 

 � СЛУШНА ПРОПОЗИЦІЯ � Є ПРОБЛЕМА

ПРЕТЕНЗІЇ ДО 
ПЛАТІЖОК  
ЗА СМІТТЯ

Наталія ДОЛИНА

За вивезення сміття спожи-
вачі відмовляються платити 
через помилки в розрахунках.

Мешканка Борисполя принесла 
на нараду 2 грудня вісім платіжок 
за вивезення сміття, в яких вказані 
дані, що не відповідають дійсності. 

У деяких платіжках є правиль-
на адреса, але інше прізвище та 
номер договору, в інших – на-
впаки. За її словами, такі платіж-
ки отримали мешканці приват-
них будинків на вул. Бежівка. Лю-
ди відмовляються платити за ви-
везення сміття, поки в системі 
реєстрації користувачів послу-
гою не буде наведено лад.

Представник КП «ВУКГ» пообі-
цяв розібратися в ситуації і з’ясу-
вати, хто і чому надав недосто-
вірні дані.

Через два тижні кожен українець 
зможе здати відпрацьовані батарейки в 
торгівельних центрах «Епіцентр» та «Нова 
Лінія». Про це повідомляє громадська 
екологічна ініціатива «Батарейки, 
здавайтеся!». 

У ЩАСЛИВОМУ 
ОНОВЛЮЮТЬ 
КАНАЛІЗАЦІЮ
Тетяна ХОДЧЕНКО

Магістральну систему 
каналізування в 
Щасливому планують 
реконструювати за 25 
млн грн; до кінця року 
виконавець робіт має 
завершити першу чергу 
замовлення. «Вісті» 
дізнавалися про деталі 
проекту. 

До кінця поточного року в 
селі Щасливе запланована 
реконструкція магістральної 
системи каналізування. 
Замовником даних робіт є 
комунальне підприємство 
Щасливської сільської ради 
«Житлово-комунальний 
комбінат «Щасливський», 
який 8 грудня через систему 
публічних закупівель Prozorro 
уклав договір із ТОВ «Будмир» 
(місто Бровари) на суму 25 
млн 786 тис. 451,77 грн. 
«Проект реконструкції 
розділено на три черги, 
двома першими чергами 
передбачається проведення 
робіт в населеному пункті. 
Третя черга — це роботи в 
Києві над каналізаційною 
системою, що веде до 
Бортницької станції аерації», 
— ділиться деталями проекту 
голова села Щасливе Микола 
Шмаюн. 
За словами сільського 
очільника, коштів на перші 
роботи вистачить, наразі 
договір із товариством 
укладено на дві перші 
черги. До кінця 2019 року 
планується завершення 
робіт першої черги, якою 
передбачено демонтаж 
асфальтобетонного покриття, 
облаштування каналізаційних 
колодязів та прокладання 
нового трубопроводу в 
Щасливому. 
«Хотілося б, щоб область 
чи район допомогли нам 
фінансами, але поки не 
просимо, бо знаємо, що там 
неохоче виділятимуть їх», 
— зауважив насамкінець 
Шмаюн. 
Перший етап робот має 
завершитися до 20 грудня 
2019 року. 

НОВИЙ ГОЛОВА 
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ ПАРТІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 
«БАТЬКІВЩИНА»
29 листопада 2019 року 
відбулася звітно-виборна 
конференція Бориспільської 
міської партійної організації 
Всеукраїнського об’єднання 
«Батьківщина».

На конференції за результатами 
голосування було обрано 
нового голову Бориспільської 
міської партійної організації 
– Володимира Григоровича 
Сидоренка.

ДОСЬЄ. Сидоренко Володимир 
Григорович народився у 
1976 році в місті Бориспіль. 
Одружений, має двох дітей. 
На останніх Президентських 
виборах був довіреною особою 
Юлії Тимошенко.

АДРЕСА ОФІСУ 

Бориспільської міської 
партійної організації ВО 
«Батьківщина»: 
м. Бориспіль, вул. 
Київський Шлях, 
14, офіс 209 (у 
приміщенні колишньої 
Сільгосптехніки), зупинка 
громадського транспорту – 
Стара Прага.

ПРИЙОМ ГОЛОВИ: 

середа з 9-00 до 12-00
телефон приймальні: 
097-562-78-38

«БРУДНА» ТЕМАДРУГИЙ ЕТАП 
МЕДРЕФОРМИ

Тетяна ХОДЧЕНКО

4 грудня в Київській ОДА обгово-
рювали впровадження медичної 
реформи в Київській області та го-
товність медзакладів до наступного 
етапу реформування. Засідання від-
булося під керівництвом очільника 
КОДА Олексія Чернишова, на захо-
ді були присутні перший заступник 
міністра охорони здоров’я Андрія 
Семиволос, в.о. голови Національ-
ної служби здоров’я України Окса-
на Мовчан, директор Департамен-
ту договірної роботи НСЗУ Андрій 
Віленський, голови РДА, міські голо-
ви та керівники новостворених ОТГ.

Мова йшла про реформування га-
лузі охорони здоров’я з урахуванням 
Програми медичних гарантій 2020, 
про підготовку медичних закладів 
області до укладання договорів із 
НСЗУ та про підключення їх до ме-
дичної інформаційної системи.

Зазначалося, що наступний етап 
реформування системи охорони 
здоров’я має розпочатися в частині 
впровадження механізмів фінансу-
вання гарантій. Це означає, що 60% 
фінансування залишається на захи-
щені статті, а 40% — це фінансуван-
ня за надані послуги, яке перехо-
дить до НСЗУ. 

Для того, щоб механізм запра-
цював, потрібно виконати дві ос-
новні умови: заклади мають бу-
ти перетворені в комунальні не-
комерційні підприємства (КНП) та 
стати інформатизованими з під-
ключенням до медичної інформа-
ційної системи.

«Керівник лікувально-профілак-
тичного закладу має бути мене-
джером, який забезпечує рух цих 
процесів як у самому закладі, так і 
ззовні», — підкреслив перший за-
ступник міністра охорони здоров’я 
Андрій Семиволос.

 � Із 1 квітня 2020 року стартує Програма медичних 
гарантій, на яку в державному бюджеті закладено 72 млрд 
грн. Це означає, що медичні заклади зможуть існувати 
за оплату наданої медпослуги. Як після нововведень 
працюватиме ББЛІЛ, дізнавалися «Вісті».

КНП «ББЛІЛ» 
ГОТУЄТЬСЯ  
ДО ЗМІН
Директор КНП «ББЛІЛ» 
Олександр Щур 
розповів «Вістям», що 
у лікарні готуються 
до старту наступного 
етапу реформи. За його 
словами, до 1 квітня 
бориспільська лікарня 
запрацює по-новому.

«Питання комп’ютеризації 
закладу уже забезпечено 
на 70%, я впевнений, що 
до квітня ми матиме 100% 
комп’ютеризацію», — 
запевнив директор КНП. 
Також Щур додав, що з 
початком нового етапу 
реформи за кожного 
пацієнта Національна 
служба здоров’я України 
перераховуватиме кошти 
на утримання медзакладу, 
тобто гроші йтимуть 
за пацієнтом. Про яку 
суму йтиме мова, поки 
прогнозів немає, бо все 
залежить від кількості 
пацієнтів і якості послуг. 
«Лікарні перетворяться із 
утримувачів приміщень і 
штату в підприємства, де 
директор виконуватиме 
роботу менеджера. За 
кожне надання медпослуги 
ми звітуватимемо 
окремо, відповідно НСЗУ 
перераховуватиме кошти. 
Додатково матимемо 
надходження за пакет 
послуг мамографії, 
колоноскопії, бронхоскопії, 
гістероскопії чи 
цистоскопії», — повідомив 
директор КНП «ББЛІЛ». 
Процес укладення договорів 
про медичне обслуговування 
з НСЗУ має розпочатися з 1 
лютого 2020 року.

27 листопада 2019 року Кабінет Міністрів України схвалив програ-
му медичних гарантій і чотири державні стратегії в сфері охорони здо-
ров’я. Програма запрацює з 1 квітня 2020 року і діятиме для всіх видів 
допомоги: первинної, спеціалізованої, високо спеціалізованої, екстре-
ної, паліативної, медичної реабілітації та реімбурсації ліків. Держава фі-
нансуватиме такі послуги через Національну службу здоров’я України.

 � ДОВІДКОВО

ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ № 1 — ОХОРОННИЙ СТАТУС
Наталія ТОКАРЧУК

30 листопада до Борисполя 
приїздили столичні археологи 
для проведення розкопок на 
території Бориспільської ЗОШ 
№ 1 ім. Ю. Головатого (вул. 
Героїв Небесної Сотні, 1). 

Дослідження були повторними 
і проводилися за домовленістю 
з Центром охорони культурної 
спадщини. Їхня мета — окреслити 
межі Дитинця, історичної 
місцевості з часів княжої 
доби, обмеженої сучасними 

вулицями Нижній Вал (від 
школи до ринку «Центральний») 
та Героїв Небесної сотні. 
Це необхідно для надання 
території Бориспільського 
городища охоронного статусу 
на державному рівні, що 
унеможливить її забудову та 
руйнування.
За словами директора 
Бориспільського історичного 
музею Наталії Йови, результатів 
досліджень ще немає, але є всі 
передумови до того, щоб місцевість 
була визнана історичною на 
законодавчому рівні. 

«Знайдено велику кількість 
будівельного матеріалу, а також 
кераміки та інших предметів, 
що підтвердило попередні 
дослідження та розкопки (які 
проводилися у 1925, 1950, 2007 
та 2018 роках) та свідчить, що 
на даному місці знаходилася 
будівля давньоруського періоду. 
У шарі ґрунту (в п’яти шурфах) 
знайдено будівельні матеріали, 
що використовувалися до 13 ст. 
Знахідки: велика кількість 
керамічного та скляного посуду, 
бронзовий енкалпіон, монета Речі 
Посполитої 1623 р., фрагменти 

прикрас тощо — наразі 
знаходяться в Інституті археології 
НАН України, археологи якого 
проводили розкопки. Матеріали 
після детальної обробки та 
вивчення будуть передані у 
музей Борисполя», — розповідає 
Наталія Йова.
За її словами, уся процедура 
дослідження займе від 
трьох місяців до півроку, 
потім висновки подадуть до 
Міністерства культури України, 
яке з 2006 року виконує функції 
центрального органу охорони 
культурної спадщини. 
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 � МОЛОДІ ТА РАННІ

Актуально
 � РОЗБІР ПОЛЬОТІВ  � КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ
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Сергій ГРАНКІН

— Уляно, у тебе красиве укра-
їнське ім`я, але зовсім проти-
лежне прізвище ROYCE (Ройс). 
Звідки ідея взяти контрастний 
псевдонім? 

— По-перше, ім’я Beyonc уже 
зайняте, а по-друге, нам з мамою 
дуже подобається автомобіль 
Rolls-Royce... Жартую. Хоча це є 
частиною правди. Ройс — англій-
ське ім’я, яке в перекладі означає 
Принц, тому ідеально підходить 
моєму імені — Уляна.

— У вашій сім`ї ти не єдина, 
хто має рідкісне ім`я. 

— Так! У мене є сестра Єсенія та 
брат Єлисей. Моїй мамі було важ-
ливо, щоб імена дітей не співпада-
ли з будь-якими іменами людей, 
яких вона знає. Щоб не було асо-
ціацій. У них ім’я на букву Є і наро-
дилися вони в один день. Бабуся 
жартує, що Єлисей, як джентель-
мен, пропустив даму вперед, а че-
рез 7 років прийшов сам.

— Тобі 17. Вважається, що під-
літкам доручати важливі спра-
ви не можна, а серйозне життя 
починається після 18 років. 

— Стереотипи не завжди прав-
диві. Навіть у дорослих людей мо-
же не вистачати «серйозних по-
глядів на життя». У наш час підліт-
ки відповідальні! Я змалечку дове-
ла батькам та оточуючим, що мені 
можна довіряти. Я не підведу!

— Весною ти дебютувала з 
синглом «То така любов», який 
отримав майже два мільйони 
переглядів на YouTube. Розкажи, 
як готувалися до прем’єри?

— Нервувала. Бо це було впер-
ше. Мене здивувало, що всі пунк-
ти, такі як знайти пісню, записати 
її, зняти кліп, ну й усі прохідні, — 
не зайняли багато часу. Але 8-12 
годин запису і 18 годин зйомок не 
можна назвати швидкими. Дякую 
усім, хто був зі мною, хто повірив 
у мене.

— Чи були вагання стосовно 
пісні? 

— Ні. Від початку ми знали, що 
це те, що ми шукали. Навіть коли 
це була демо-версія, на хтозна- 
якій мові, без куплету — вона за-
пала нам в душу. Я сказала «Так!»

— Ідея для кліпу доросла. Важ-
ко вжитися у роль?

— Ні. Це був мій перший дос-
від, тому я старалася робити все, 
що казав режисер. Підготовка до 
зйомки була місяць. На уроках хо-
реографії з Мішею Ільїним ми вчи-
ли не тільки танець, а й мою пове-
дінку та міміку обличчя.

— Твої батьки активно під-
тримують тебе. Навіть є ціка-
вий факт, що твоя мама – по-
пулярний інстаграм-блогер. Це 
заважає? 

— Ні в якому разі! Я вдячна 
батькам за підтримку. Це допо-
могає йти вперед і не відмовляти-
ся від мрії! А те, що мама — інста-
грам-блогер, її вибір. Мені подоба-
ється, тому що вона розібралася в 
«фішках» соцмереж і може допо-
могти, якщо я попрошу.

— Як вважаєш, потрібно ма-
ти дистанцію з дитиною, чи 

бути для неї другом? Який фор-
мат виховання обереш для сво-
їх дітей? 

— Коли я стану мамою, хочу, щоб 
дитина мені довіряла; коли потра-
пить у халепу, отримає двійку чи 
посвариться з кимось, вона має 
знати, що родина завжди допомо-
же у складній ситуації. Тому нор-
мально запитувати «що робити?», 
щоб не наступати на граблі. Це еко-
номить час. Та інколи потрібно де-
які іспити життя проходити самим. 
Бо досвід у кожного свій.

— У 17 ти знімаєшся у серіа-
лі, даєш інтерв’ю, співаєш. Не-
має відчуття, що ти хотіла б 
займатися іншим?

— Ні! Це те, чим я живу. Воно на-
дихає мене робити більше. Я знаю, 
ким хочу бути. Та все ж таки ще не 
все спробувала, можу собі дозво-
лити й надалі експериментувати!

— За рік ти встигла ближче по-

знайомитися з іншими зірками? 
— Надя Дорофеєва з гурту «Вре-

мя и Стекло» викладала мою піс-
ню і кліп до себе в «сторіз». Я була 
шокована, ми трішки поговорили... 
Знайома з Лерою Дідковською з 
«Open Kids» та Анею Петраш, з Ар-
темом Півоваровим, бо він напи-
сав мені пісню «Холодно і Тепло», 
на яку ми нещодавно записали 
кліп. Багато з ким знайома, але ще 
не дуже близько. 

— А як щодо конкуренції? 
— Я за добру конкуренцію, 

адекватну. Ми надихаємо один од-
ного, з’являється бажання ставати 
краще, йти вперед, розвиватися.

— У серіалі, в якому ти зіграла 
головну роль, у твоєї героїні бу-
ли стосунки. У житті ти маєш 
кохану людину? 

— На даному етапі — не сказа-
ла б. Та все одно, як то кажуть, ща-
стя потрібно тримати при собі 

— Чи заважає творчість сто-
сункам?

— Можливо... Я знаю, що праця 
та особисте життя не повинні тісно 
переплітатися — це різні світи, бо 
творчість може надихати на нове 
навіть у стосунках.

— Є думки спробувати са-
мостійне життя, окремо від  
батьків?

— Батьки мене не «виставля-
ють» з дому, бо мені і їм в радість 
бути разом. Зараз думок про само-
стійне життя немає, але допомага-
ти їм я збираюся!

— Що тебе дратує у сценічно-
му житті, а що подобається?

— Мені подобається абсолютно 
все! Кожна деталь життя — це щось 
неймовірне. Навряд чи щось може 
змусити мене дратуватися... Тільки 
коли відповідаю прихильникам на 
питання в Інстаграм, а вони мені по-
тім дзвонять 24 години на добу . 
Та й це не дратує, а втомлює.

— Восени відбулася прем’є-
ра твого міні-альбому. Із якими 
складнощами довелося стика-
тися та як їх вирішувати?

— Багато всього було щодо 
альбому. Змінювалися дати, бу-
ли проблеми зі звучанням в день 
прем’єри, додавали, прибирали 
пісні... Та це ж уперше, тому є гар-
ним досвідом! Зараз ми зрозуміли, 
як це працює. Як то кажуть, навчи-
лися на своїх помилках!  Прем’є-
ра відбулася. Мій міні-альбом «То 
така любов» вже подорожує плей-
листами слухачів.

— Твій сингл «Холодно і те-
пло» написав український співак 
Артем Півоваров. Пісня особи-
сто для тебе?

— Можливо. Та коли я почула її, 
вже знала, що для мене. Пісня про 
ті самі почуття, що в мене були. За-
раз, коли ця пісня пройшла крізь 
мене, і через запис і кліп, — від-
чуваю тепло всередині. Тепер це 
більше,  ніж просто пісня!

— Ти займаєшся хореографією, 
вокалом, навчаєшся на економіч-
ному факультеті. Про що мрієш?

— Кожен день до моєї голови 
може прийти дивна ідея, чим би 
ще я хотіла б займатися. Це бу-
ли і коні, і фігурне катання, і сер-
фінг... Декілька днів тому мала на-
мір зробити іграшку за своїм ескі-
зом. Можливо, згодом. 

— Нещодавно відбулися зйом-
ки другого кліпу на сингл «Холод-
но і тепло». 

— Це було щось неймовірне! Я за-
пам’ятаю це на все життя! Ми зніма-
ли два дні у різних умовах: від 0 на 
стовпчику термометра – і ми май-
же без одягу, до теплого приміщен-
ня, де ми у шубах. Впевнена, що цей 
кліп сподобається усім не менше, 
ніж перший. Дуже ніжна робота. 

— Як думаєш, що скажеш собі 
через 10 років? 

— Я не знаю, що буде через 10 
років. Нічого не буду загадувати. 
Хай усе буде так, як повинно бути, 
і ніяк інакше!
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 � 17-річна співачка Уляна ROYCE – юна «зірочка», що 
засяяла на українському шоу-бізнесовому горизонті. 
Амбіційна дівчина з Київщини, вона своїм прикладом 
доводить шанувальникам і одноліткам, що праця над 
собою і здорова самооцінка здатні реалізувати мрії 
й дарувати радість іншим. Вона повірила в себе, її 
підтримали батьки і тепер дівчина на сцені. 

Народилася у Маріуполі в 2002 році. У 2014 її родина 
переїхала в Київ. У 10 років дівчина почала займатися 

вокалом, нині ще й займається танцями. У 2019 году 
закінчила спеціалізовану школу №91 та вступила 

до Національного університету ім. Т. Шевченка 
на спеціальність «міжнародна економіка». Однак 

переконана, що її покликання – творчість і креатив.АНАЛІЗ КОНКУРСУ
 � Спірні моменти прокоментувала начальник відділу економічної та інвестиційної 

політики виконавчого комітету Бориспільської міської ради, секретар робочої групи 
конкурсу Ірина Гончаренко. Також вона надала рекомендації щодо підготовки до 
конкурсу 2020, прийом заявок на який стартує у квітні 2020 року.

• Публікація «Конкурс: мільйон на всіх» у № 44(1004) «Вістей» про результати конкурсу проектів 
Громадського бюджету, викликала невдоволення організаторів.

Наталія ТОКАРЧУК, 
фото автора

НАВОДИМО  
ГОЛОВНІ ТЕЗИ

«Проведення 
конкурсу 
регламентовано 
відповідною 

документацією та 
розпорядженням 
Бориспільського міського 
голови. Це цільова програма, 
прийнята на 5 років (2019-
2023). Згідно до процедури, 
переможців може бути декілька. 
Через те, що поданих проектів 
у 2019 було мало, всі допущені 
до голосування «вписувалися» 
у передбачений мільйон», — 
пояснила співрозмовниця. Також 
вона закликала бориспільців 
активніше брати участь у 
конкурсі у 2020 році, щоб був 
вибір і конкурсний процес.

Співрозмовниця 
підкреслила, що цього 
року конкурс проектів 
Громадського 

бюджету проводився вперше 
(торік проекти фінансувала 
Британська рада, і процедура 
відрізнялася), тому процедура 
конкурсу буде вдосконалюватися.

Ірина Гончаренко 
визнає, що 
розроблена система 
он-лайн голосування 

була недосконалою, але 
передбачала проведення 
третього етапу, що вже не міг 
вплинути на результати. 
Організатори погодилися із 
наріканнями на труднощі із 
голосуванням он-лайн; за їх 
словами, проблеми вирішувалися 
дзвінком до служби 
техпідтримки, яким більшість із 
голосуючих не скористалися.
«Були скарги на те, що певні 
бюлетені для голосування не 
були враховані при підрахунку, 
бо не враховувалися 
неповністю заповнені 

бюлетені», — прокоментувала 
Гончаренко. Вона погодилася, 
що вимоги до голосування 
варто коригувати для зручності 
респондентів. «Бориспіль 
використав платформу он-
лайн голосування, апробовану 
іншими містами України: вона 
не приймає голос без даних 
про реєстрацію респондента, 
а у випадку тимчасового 
проживання — довідки з 
місця роботи чи навчання», 
— пояснила Гончаренко 
необхідність надання копій 
сторінок паспорту для 
голосуння.

«Проекти, що виграли 
в 2019 році, будуть 
профінансовані 
в наступному 

році. Кошти, передбачені 
на фінансування проектів, 
вносять до міського 
бюджету-2020 в рамках 
фінансування структурних 
підрозділів, які будуть 
займатися їх реалізацією», — 
прокоментувала Гончаренко.
«На проекти, що передбачають 
ремонтні й будівельні роботи, 
будуть оголошуватися тендери. 
Розпорядником коштів 
та реалізатором проекту 
є структурні підрозділи 
виконавчого комітету», — 
наголосила пані Ірина. За 

її словами, освітні проекти 
буде втілювати управління 
освіти, благоустрій — головне 
управління ЖКГ, культурні 
заходи — управління культури, 
молоді та спорту (відповідальні 
здійснюватимуть реалізацію, 
контроль і надання звіту про 
підсумки). 
«Якщо на початок робіт їхня 
вартість або ціна витратних 
матеріалів зростає, то різницю 
можуть дофінансувати 
з міського бюджету. До 
автора ідеї виконавець може 
звернутися за консультацією», 
— уточнила спеціаліст. 
«Проекти, що передбачають 
роботи, які мають 
фінансуватися із бюджету міста 
(ремонт ДНЗ тощо), надалі не 
будуть допускатися до розгляду 
в конкурсі», — повідомила 
Гончаренко.
 

Спеціаліст визнала, 
що оприлюднення 
інформації про умови 
та хід конкурсу у 

ЗМІ не відбувалося. Причина 
— виписана процедура, якою 
передбачено висвітлення етапів 
конкурсу, реалізації проектів 
та результатів на офіційному 
сайті міської ради та сторінці 
«Громадський проект» в мережі 
Фейсбук. Але надалі організатори 
пообіцяли співпрацювати зі ЗМІ. 
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ЯК БУЛО ТОРІК
Ірина Гончарук розповіла і про 
минулорічний конкурс проектів, який 
проводився та фінансувався Британською 
радою в Україні. 

За його підсумками фінансування отримали 
п’ять проектів, але реалізувати вдалося не 
всі. Проект «Будь завжди на зв’язку» почав 
втілюватися, але зарядні пристрої, встановлені 
за його умовами,  знищились вандалами. 
Щодо проекту «Smotrova», який передбачав 
облаштування оглядового майданчика 

біля злітної смуги ДП МА «Бориспіль», 
виникли проблеми. Виявилося, що це 
режимний  об’єкт, і встановлення подібного 
майданчика неможливе. Кошти направили 
на інший  — майстер-клас з дизайну та 
реалізації екологічних торбинок  
(у школі № 6). 
Ще один проект, що передбачав виготовлення 
серії відео роликів «Бориспіль — місто 
майстрів», був реалізований, але організаторам 
було складно відслідкувати його результати, 
бо місто не було розпорядником коштів 
і не фінансувало проекти, а виступало 
посередником між організатором і учасниками.

 � ДО ТЕМИ

ЛІЦЕЙ ПРОТИ ВЛАСЕНКО
Яна ВЕРХІВСЬКА, фото автора

Вчителі та батьки Бориспільського НВК «Ліцей «Дизайн-освіта» 
ім. П. Чубинського» виступають проти виконання рішення суду 
про повернення на посаду екс-директора Лариси Власенко. 

14 листопада суд поновив на посаді колишнього керівника ліцею Ла-
рису Власенко. 18 листопада батьки вихованців закладу вийшли на про-
тест, перекривши Київський Шлях на пішохідному переході навпроти 
міськвиконкому. Акція продовжилася на плановій нараді у Бориспіль-
ського міського голови. Звучали заяви на зразок: «Скільки було схем, 
поборів!» І запитання без відповіді: «Де заяви і скарги?»

28 листопада акція повторилася. Протестуючи проти повернення на 
посаду екс-очільника закладу, батьки разом із дітьми курсували пішо-
хідним переходом вул. Київський Шлях. Патрульна поліція регулюва-
ла акцію.

Нагадаємо, 3 травня цього року на вимогу профспілкового комітету 
ліцею «Дизайн-освіта» управління освіти і науки Бориспільської міської 
ради звільнило Ларису Власенко з посади директора. Влітку заклад очо-
лила Надія Семчик, яка пройшла конкурсний відбір. 

Лариса Власенко — один із трьох керівників навчальних закладів Бо-
рисполя, які працюють без контрактів (ще директори Світлана Мазур та 
Ганна Михайлюк). Усі інші керівники-освітяни підписують контракт на рік.

Позиція влади
Бориспільський міський голова Анатолій Федорчук запевнив, що но-

вого директора Надію Семчик наразі ніхто не звільняв. 
«Потрібно продумати дієвий варіант вирішення проблеми. На сьогодні 

подано апеляційну скаргу і прохання, щоб суд виніс окрему ухвалу щодо 
зупинення дії прийнятого рішення до розгляду апеляції».

 

Ситуація постійно змінюється
У начальника міського управління освіти та науки Тетяни Павленко 

«Вістям» вдалося дізнатися, що прохання призупинити дію рішення су-
дом залишено без уваги. Виконати його неможливо, оскільки Надія Сем-
чик нині на лікарняному, тому управління освіти звернулося до суду за 
роз’ясненням, як діяти і чекає відповіді. 

Заступник міського голови Людмила Пасенко переконана, що питан-
ня має вирішуватися в правовому полі. «Ми в процесі судових розглядів. 

Подано повідомлення у прокуратуру щодо внесення завідомо неправ-
дивої інформації до лікарняного листка Лариси Ананіївни, який і став під-
ставою для поновлення колишнього директора на роботі». 

Наразі конфлікне питання — без вирішення, а ситуація змінюється 
щодня. 

Коли верстався номер, стало відомо, що Власенко була поновлена 
на посаді. А вже 4 грудня була звільнена згідно з наказом управлін-
ня освіти і науки. Про це повідомило у Фейсбук адвокатське об'єд-
нання «Vyshnevyi&Partners» та Тетяна Павленко.

ДЕТАЛЬНО про перебіг справи Лариси Власенко можна дізна-
тися з інформаційної довідки, розміщеної на Фейсбук-сторінці ад-
вокатського об'єднання «Vyshnevyi&Partners», яке представляє 
міське управління освіти і науки у судових тяжбах із пані Власенко. 

 «ВІСТІ» НЕ ШУКАЮТЬ ПРАВИХ І ВИННИХ У СИТУАЦІЇ  
ТА НЕ ПІДТРИМУЮТЬ ЖОДНУ ЗІ СТОРІН КОНФЛІКТУ. 

• Акція протесту на апаратній нараді у міського голови.

• Батьки та ліцеїсти перекривали вул. Київський Шлях.

• Ірина Гончаренко: «Організатори зробили все, щоб конкурс 
пройшов чесно та прозоро».
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 � АНЕКДОТИ � ЗНАЙ НАШИХ! � СПОРТ

Потрапили росіянин, білорус і 
українець на безлюдний острів. 
Ну, що робити, жити якось 
треба. 
Білорус озирнувся й каже: 
— Тут земля добра, оратиму й 
сіятиму. 
Росіянин: 
— Тут полювання добре, буду 
полювати й за худобиною 
дивитися. 
Українець думав-думав, 
нічого не придумав, плюнув 
і втік у гущавину. Минув рік. 
У білоруса з росіянином 
своє господарство, живуть-
поживають, нагнали самогонки, 
вирішили відзначити річницю. 
Сидять, п’ють, закушують…
Раптом двері з петель, 
вдирається українець: 
— Ага! Сидите, п’єте, значить? 
Дозвольте представитися, ваш 
новий дільничний, капітан 
Наливайко!

• • •
— Доктор! Моя дитина наїлася 
піску. Я дала йому випити багато 
води. Що робити далі? 
— Стежити, щоб він тепер не 
наївся цементу.

• • •
Тільки в Україні на пачці чаю 
може бути написано: 
«Чайне листя зібрано в Індії, на 
Цейлоні та в Китаї. Упаковано в 
Україні. Насолоджуйтеся смаком 
справжнього англійського чаю!»

• • •
Заняття на військовій кафедрі. 
Майор пояснює студентам:
— Кут підйому кулемета на БТР 
складає не більше 30 градусів.
Питання з аудиторії:
— Товариш майор, а яких 
градусів – за Фаренгейтом чи за 
Цельсієм?
Майор, після деяких роздумів:
— За Фаренгейтом….
Дружний регіт.
— Ну, гаразд, вже і пожартувати 
не можна. За Цельсієм, 
звичайно!

• • •
Черговий роти днювальному 
солдату:
— Генерал не приходив?
— Ні.
— Якщо прийде, терміново 
повідом мені.
І так декілька разів. В роту 
заходить генерал. Днювальний:
— Ти часом не генерал?
— Ну я.
— Ти де скотина ходиш? Тебе 
сержант вже дві години шукає!

• • •
Стоїть чоловік, курить сигарету, 
пускаючи кільця диму.  Біля 
нього стоїть його подруга і 
каже: 
«Хіба ти не бачиш 
попередження на сигаретній 
пачці? Куріння небезпечне для 
вашого здоров'я!»
На що чоловік відповідає:
«Я програміст. Нас, програмістів, 
не турбують попередження. Нас 
турбують тільки помилки».

• • •
Питання: Скільки програмістів 
потрібно, щоб закрутити 
лампочку?
Жодного. Це апаратна 
проблема, яка не стосується 
програмістів.

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

 � СМАЧНОГО!

СУП З ФРИКАДЕЛЬКАМИ ТА ЦВІТНОЮ КАПУСТОЮ
ІНГРЕДІЄНТИ: 500 г фаршу, 1 

яйце, подрібнений часник, 1 ци-
булина, 1 морквина, 3 картопли-
ни, сіль, перець, цвітна капуста,  
зелень.

ПРИГОТУВАННЯ. До фаршу до-
дати часник, яйце, сіль та перець. 

Закип’ятити воду, додати наріза-
ну картоплю, підсмажені цибулю 
та моркву, проварити 3 хв. Сфор-
мувати фрикадельки і варити 5 хв. 
Додати розділену на суцвіття цвіт-
ну капусту, посолити, поперчити 
та, зменшивши вогонь, варити ще 
5 хв. Приправити зеленню. 

ДРУЗІ, РОЗПОВІМО ВАМ 
ПРО НОВИЙ КОМПЛЕКС

Це комплекс, який працює в режи-
мі «громадської» бані. Такий вид па-
ріння зараз дуже популярний в кра-
їнах Центральної Європи та країнах 
Скандинавії. Також так парились Бо-
рисполі і в радянські часи. Відпочинок 
та оздоровлення в бані популярний в 
Україні і зараз. Комплекс «Бориспіль-
скі Бані №1» облаштований парною з 
сучасним обладнанням, яка працює в 
режимі «руська» парна. Такий режими 
дозволяє комфортно паритись та оздо-
ровлюватись. Парна обладнана сучас-
ними пічками, які в автоматичному ре-
жимі підтримують задану температуру 
та вологість. Також є система приплив-
но-витяжної вентиляції. Стіни та стеля 
обшиті екологічною липою. 

 Традиція відвідувати баню має давню 
історію, і багатьом вона припала до душі. 
Окрім того, що перебування в таких закла-
дах — приємний елемент дозвілля, це ще 
й добрий оздоровчий, лікувальний засіб.

Майте на увазі, що новачкам достат-
ньо одного заходу в парну не більш як 
на 4 хвилини, а загальне перебуван-
ня в бані — 20-30 хвилин. Таким від-
відувачам особливо важливо дотри-
муватися принципів поступовості і  
послідовності.

Треба не забувати, що у бані організм 
втрачає багато рідини. Тому під час парін-
ня треба пити багато води та трав'яного 
чаю. Обережними у кімнаті з «легкою па-
рою» мають бути люди з хронічними су-

динними захворюваннями, особливо гі-
пертоніки.

За допомогою бані ви маєте змогу отри-
мати антистресову терапію, ефект фітнесу і 
спа-процедури. Такі процедури покращу-
ють видільну, захисну і дихальну функції 
шкіри. Після паріння шкіра стає оксами-
товою. Баня, очищує організм від шлаків, 
допомагає набути бадьорості та добре се-
бе почувати!

Бажано вдягати спеціальну шапочку, щоб 
уберегти голову від теплового удару. 

Відвідувати баню бажано не частіше 
двох разів на тиждень. Аби досягти ре-
зультатів (зміцнити здоров’я, удосконали-

ти тіло), треба ходити до бані регулярно — 
один-два рази на тиждень

Віник в бані використовують для збіль-
шення ефективної дії паріння на всі органи 
й системи організму людини. «Масаж віни-
ком» підсилює кровообіг не тільки в шкірі, 
але і найглибших тканинах. Банний віник 
виділяє корисні речовини – фітонциди, які 
забезпечують бактерицидний ефект. Крім 
того, ефірні олії, які знаходяться в листі та 
гілках, при потраплянні на шкіру, покра-
щують її зовнішній вигляд, підвищують то-
нус, запобігають передчасному старінню і 
в’ялості шкіри. В комплексі ви можете при-
дбати березові та дубові віники.

 • Для компаній від 5 осіб діє знижка 20%

 • аксесуари та напої можна брати як з 
собою, так і придбати/взяти напрокат в 
комплексі

 • роздягальні чоловіча та жіноча з 
шафами, де можна безпечно залишити 
свої речі

 • для загартування і охолодження відро-
водоспад (скоро відкриття басейну)

 • 250 кв метрів для відпочинку і простора 
парна, де вільно може паритись 25-30 осіб

Попереднє бронювання не потрібне.
Ціна від 150 грн. за 3 години 
перебування в комплексі.

РОЗКЛАД РОБОТИ 
Понеділок 10.00-23.00 (чоловічий день)
Вівторок 10.00-17.00 (жіночий час) 
17.00-23.00 (жінки + чоловіки)
Середа 10.00 – 23.00 (чоловічий день)
Четвер 10.00-17.00 00 (жіночий час) 
17.00-23.00 (жінки + чоловіки)
П’ятниця 10.00-23.00 (чоловічий день)
Субота 9.00-23.00 (сімейний день)
Неділя 9.00-23.00 (сімейний день)

м. Бориспіль, 
вул. Київський шлях, 127Б 
(Золоте Руно, 2 поверх, Олесницьке озеро)

Тел.: (050) 96-46-111 
http://number1banya.com.ua

ЗДОБУТКИ У 
ПАУЕРЛІФТИНГУ
Із 27.11. по 02.12.2019 року 
у м. Чернівці відбувався 
чемпіонат України з 
класичного пауерліфтингу 
серед учнів ДЮСШ. 

Бориспільську ДЮСШ 
представляли на чемпіонаті 
вихованці дуету тренерів 
Ликова Ю.В. та Квартич О.О. 
— Дмитро Мощенко, Дмитро 
Кононенко, Дмитро Бутенко, 
Ярослава Кавецька та 
Владислав Білоус.
Упевнену перемогу на чемпіонаті 
здобув як у своїй ваговій, так і 
серед всіх учнів вікової категорії 
Владислав Білоус з сумою у 
триборстві 307.5 кг.  
У окремих вправах ним 
показані результати: присідання 
112.5 кг, жим лежачи 65 кг, 
станова тяга – 130 кг за власної 
ваги 49 кг.

• Із 29 листопада по 08 
грудня 2019 року вихованка 
Бориспільської ДЮСШ, 
кандидат у майстри спорту 
України Аніта Слободян 
(тренер Ликов Ю.В.) у 
складі юнацької збірної 
України візьме участь у 
чемпіонаті Європи серед 
юнаків та дівчат, юніорів та 
юніорок у м. Каунас (Литва), 
де 487 спортсменів із 30 
країн протягом трьох днів 
виборюватимуть медалі 
європейського чемпіонату.

ЗМАГАННЯ 
ЮНИХ СТРІЛКІВ
Віталій КУБОВ

 Всі дев’ять закладів загальної 
середньої освіти Борисполя 
взяли участь в особисто-
командному чемпіонаті м. 
Бориспіль із кульової стрільби 
з пневматичної гвинтівки. 

Захід присвячувався Дню 
Збройних сил України, його 
проводило міське управління 
освіти і науки разом з 
Бориспільським центром 
спорту та ФЗН. Активну участь 
у проведенні чемпіонату 
взяли також клуб військової 
підготовки «Spotter» та 
ГО СК «Бориспіль-Спорт». 
У стрілецькому тирі цієї 
установи і змагалися хлопці 
і дівчата — любителі влучної 
стрільби із 9-11-х навчальних 
класів. Нагадаємо, що згідно 
із регламентом склад кожної 
команди був мінімальний: 2 
юнаки та 1 дівчина. 
У підсумку командна перемога 
за трійкою стрілків із 
загальноосвітньої школи № 6. 
На другому місці команда з НВК 
«Гімназія «Перспектива». Трійку 
призерів у командному заліку 
замкнули спортсмени НВК ім. К. 
Могилка. 
У особистому заліку серед 
дівчат тріо переможців 
склали старшокласниці: 
Марина Ткаченко ( ЗОШ №1), 
Анна Кашкалда ( ЗОШ № 6) 
та Таранченко Валерія (НВК 
«Гімназія «Перспектива)».
У юнаків три призери показали 
однаковий результат. Однак за 
кількістю «вагомих влучень» 
переможцем чемпіонату серед 
юнаків став гімназист Даніїл 
Іваненко. Срібна нагорода 
у старшокласника ЗОШ № 6 
Михайла Громихіна, Мартинюк 
Кирило із ЗОШ № 8 на третьому 
місці. 

 � ФОТОФАКТ

Ольга ІВАНОВА, фото автора

Рудий безпородний і безпритульний пес вмостився калачиком на 
злежаній купі сухого листя, що лишилася поблизу тротуару на вул. Ки-
ївський Шлях. Великий собака, як барометр, відчуваючи сніг і мороз, 
сховав носа у шерсть і дрімав. Люди зранку байдуже минали хвоста-
того, поспішали у  справах і ніхто не звертав жодної увагу на бідолаху, 
якому доведеться перебиватися зиму на вулиці в пошуках тепла і їжі. 
А він насолоджувався останнім днем осені.

СОБАКА 
НА СІНІ
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www.i-visti.com«ВІСТІ» ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 9 — 15 ГРУДНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Дуда і Дада"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.00, 23.10, 2.00, 5.25 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 "Кухня По"
13.10, 4.05 #ВУКРАЇНІ
13.45, 17.15, 5.00 Пліч-о-пліч
14.30 "Аромати Південної Африки"
15.15 Хто в домі хазяїн
15.45 Відкривай Україну з Суспільним
16.15 Д/ф "Індія. Національний парк 

Канха"
17.30 Наші гроші
18.25, 2.25 Тема дня
19.25 Клубний чемпіонат світу з футболу 

FIFA 2019 г. (Катар). Доха. Аль-
Садд - Іенген Спорт

21.15 Новини (по закінченню)
21.50 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.20 Д/ф "Левиний рик" (12+)
0.00 Телепродаж Тюсо

3.10 Перша шпальта
3.40 Схеми. Корупція в деталях
4.35 Спільно

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 11"
13.15, 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. Рекордний політ 

Україною"
0.15, 0.55 "Світ навиворіт"
2.10 Т/с "Центральна лікарня"

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

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Знайомство з батьками"
13.25 Т/с "Дамське щастя" (12+)
14.30, 15.25 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 1.50 "Стосується кожного"
20.00, 2.35 "Подробиці"
21.00 Т/с "По різних берегах"
23.50 Х/ф "Білоруський вокзал"
3.20 "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 "Спадкоємці" 13, 14 с. (12+)

23.30 Фронт 14/19
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
12.00, 13.20 Х/ф "Максимальний ризик" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.20, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
17.00 Х/ф "Підривник" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт Прем'єра
22.35 Х/ф "Ніндзя-вбивця"
0.40 Т/с "Володимирська, 15" (16+)
2.15 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 1.15 Зона ночі
5.10 Абзац
7.00, 8.15 Kids Time
7.05 М/с "Том і Джеррі"
8.20 Суперінтуїція (12+)
10.10 Т/с "Новенька" (16+)
11.10 Т/с "Цілком таємно" (16+)
16.00, 21.00 Improv Live Show (12+)
17.00, 19.00 Діти проти зірок
22.00 Т/с "Будиночок на щастя"
23.10 Х/ф "Ілюзія польоту" (16+)
1.10 Служба розшуку дітей

СТБ
6.25 Т/с "Коли ми вдома"
8.45 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
10.40 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+)
21.00, 23.45 Т/с "Я все тобі доведу"
0.00 Зважені та щасливі (12+)
2.10 "Зважся!" (12+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
7.50 "Решала"
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.20, 18.50 "ДжеДАІ"
11.00, 17.10 "Загублений світ"
13.10 Х/ф "Після шторму"
15.10 Х/ф "Люди Ікс-3"
19.25 Т/с "Команда"
21.30, 23.05 Т/с "CSI: Місце злочину-3"
0.55 Х/ф "Сага: Прокляття Тіні"
2.30 "Облом.UA."
5.30 Телемагазини

НТН
5.00 "Top Shop"
6.30 Х/ф "Ні пуху, ні пера"
7.50, 17.00, 3.10 "Випадковий свідок"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Алегро з вогнем"
10.35, 19.30 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 "Свідок"
12.50 "Будьте здоровi"
14.05, 16.50 "Речовий доказ"
18.20 "Вартість життя"
21.20, 23.45 Т/с "Хейвен" (12+)
1.40 "Таємниці кримінального світу"
3.40 "Легенди бандитської Одеси"

СЕРЕДА, 11 ГРУДНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 9 — 15 ГРУДНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Дуда і Дада"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

16.50, 22.20, 23.25, 2.00, 5.25 
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 "Кухня По"
13.10 UA:Фольк. Спогади
14.30 "Аромати Південної Африки"
15.15 "Браво, шеф!"
16.15 #ВУКРАЇНІ
17.15 "Зворотний відлік"
19.30, 2.30 Чемпіонат світу з хокею з 

шайбою серед юніорів U20. 
Польща- Україна

22.55 Схеми. Корупція в деталях
0.00 Телепродаж Тюсо
5.05 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 11"
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, 20.55 Комедія "Кухня"
21.30, 22.00 Комедія "Папік"
22.30 "Право на владу 2019"
1.05 Х/ф "Екіпаж"
4.25 Т/с "Центральна лікарня"

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

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Знайомство з батьками"
13.25 Т/с "Дамське щастя" (12+)
14.30, 15.25 "Вещдок"

16.20 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 1.40 "Стосується кожного"
20.00, 2.25 "Подробиці"
21.00 Т/с "По різних берегах"
23.45 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
3.10 "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" (12+)
23.20 слідами енергетичної капітуляції. 

Частина друга
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
10.10 Секретний фронт
12.05, 13.20 Х/ф "Підривник" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.20, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
16.50 Х/ф "Максимальний ризик" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі. Дайджест
22.40 Х/ф "Одинак" (16+)
0.40 Х/ф "Ніндзя-вбивця"
2.20 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 1.15 Зона ночі
4.10 Абзац
6.05, 7.35 Kids Time
6.10 М/с "Том і Джеррі"
7.40 Ревізор
10.20 Т/с "Новенька" (16+)

11.20 Т/с "Цілком таємно" (16+)
16.00, 21.00 Шалена зірка (12+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
22.00 Т/с "Будиночок на щастя"
23.00 Х/ф "П'ятдесят відтінків темряви" 

(18+)
1.10 Служба розшуку дітей

СТБ
6.50 Т/с "Коли ми вдома"
10.45 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+)
18.55 Зважені та щасливі (12+)
21.00, 23.45 Т/с "Я все тобі доведу"
0.00 Я соромлюсь свого тіла (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
7.50 "Решала"
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.20, 18.50 "ДжеДАІ"
11.00, 17.15 "Загублений світ"
13.05 "Помста природи"
13.50 Х/ф "Територія №8"
15.20 Х/ф "Таємний план"

19.25 Т/с "Команда"
21.35, 23.20 Т/с "CSI: Місце злочину-3"
1.10 Т/с "Зустрічна смуга"
1.55 "Облом.UA."
3.45 17 тур ЧУ з футболу "Карпати"-

"Десна"
5.30 Телемагазини

НТН

5.00 "Top Shop"
6.05 Х/ф "Поет і княжна"
7.50, 17.00, 3.00 "Випадковий свідок"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Іподром"
10.50, 19.30 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 "Свідок"
12.50 "Вартість життя"
14.10, 16.50 "Речовий доказ"
18.20, 4.00 "Правда життя"
21.20, 23.45 Т/с "Хейвен" (12+)
1.40 "Таємниці кримінального світу"
3.40 "Легенди бандитської Одеси"

ЧЕТВЕР, 12 ГРУДНЯ

UA: ПЕРШИЙ

6.00 М/с "Дуда і Дада"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 15.00, 18.00, 

20.30, 23.20, 2.00 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 

Країно!
9.30, 2.25 "Зворотний відлік"
11.45 "Дикі тварини"
12.20 Біатлон. Кубок світу. II етап. 

Спринт 7 км. Жінки
14.00, 19.55 Д/ф "Акулячий маг" (12+)
14.30 "Аромати Південної Африки"
15.15, 4.15 Біатлон. Кубок світу. II етап. 

Спринт 10 км. Чоловіки
16.50 Український бал
17.55 VoxCheck
18.25 Тема дня
19.25 Схеми. Корупція в деталях
21.00, 22.40 Скелетон. Кубок світу. IІ етап
22.00 Перша шпальта
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, 4.00 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Одруження наосліп 5"
13.35, 14.30 "Світ навиворіт - 4: В'єтнам"
15.30 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10 Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
20.35 "Ліга сміху" 2019"
22.45 "#Гуднайт_клаб 2019"
23.10 "Ліга сміху"
1.15 Х/ф "Роман з каменем"
5.05 ""Світське життя 2019"

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

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Знайомство з батьками"
13.25 Т/с "Дамське щастя" (12+)
14.30, 15.25, 23.50 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особливий випадок"

18.00, 1.45 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
3.15 "Жди меня. Україна"
4.40 Х/ф "Гусарська балада"

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 "Я заплачу завтра" 1, 2 с. (12+)
15.30 Т/с "Я заплачу завтра" (12+)
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка 2" (12+)
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "З минулого з любов'ю" 1, 2 с. 

(12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "З минулого з любов'ю" (12+)
4.20 Реальна містика
6.00 Зоряний шлях

ICTV
4.10 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.25, 1.50 Факти
4.30 Студія Вашингтон
4.55 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
9.55 Антизомбі. Дайджест
11.05, 22.50 "На трьох" (16+)
10.50, 13.20 Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.20 Х/ф "Одинак" (16+)
16.45 Х/ф "Злочинець" (16+)
18.45 Факти. Вечір
20.10 Дизель шоу Прем'єра (12+)
2.20 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.05 Зона ночі
4.00 Абзац
5.45, 6.35 Kids Time
5.50 М/с "Том і Джеррі"
6.40 Страсті за Ревізором
8.40 Х/ф "Ілюзія польоту" (16+)
10.30 Le Маршрутка
11.30, 12.30 Т/с "Новенька" (16+)
16.20, 19.00 Топ-модель по-українськи 

(16+)

21.40 Т/с "Будиночок на щастя"
22.50 Х/ф "Хтивий дідусь" (18+)
0.50 Підпільний Стендап (16+)
2.00 Служба розшуку дітей

СТБ

7.00 Т/с "Коли ми вдома"
9.55, 18.55, 22.45 МастерШеф (12+)
14.50 Хата на тата (12+)
17.25 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
23.15 Х-фактор

КАНАЛ "2+2"

6.00 М/ф
7.50 "Решала-2"
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.20, 18.50 "ДжеДАІ"
11.00, 17.15 "Загублений світ"
13.00 Х/ф "Люди Ікс-2"
15.25 Х/ф "Кон експрес"

19.25 Х/ф "Подвійні неприємності"
21.10 Х/ф "Втікачі"
23.05 Х/ф "Харлей Девідсон і ковбой 

Мальборо"
1.00 Х/ф "Литовське весілля"
2.30 "Облом.UA."
3.50 "Цілком таємно-2017"
5.30 Телемагазини

НТН
5.00 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Сімейний каламбур, або Хто 

кому хто"
7.50, 17.00, 2.50 "Випадковий свідок"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Вантаж без маркування"
10.50, 19.30 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20 "Свідок"
12.50, 4.00 "Правда життя"
14.10, 16.50, 3.00 "Речовий доказ"
18.20 "Таємниці світу"
21.20, 23.45 Т/с "Хейвен" (12+)
1.30 "Таємниці кримінального світу"

П'ЯТНИЦЯ, 13 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

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Дуда і Дада"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 2.05, 5.15 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 

Країно!
9.30 Т/с "Росселла" (16+)
11.40 "Тайська кухня"
12.05, 14.15 Телепродаж
12.30 "Кухня По"
13.10 Бюджетники
13.45 #ВУКРАЇНІ
14.30 "Аромати Південної Африки"
15.15 Д/ф "Секрети замків 

Великобританії"
16.55, 5.00 Пліч-о-пліч
17.30 Перша шпальта
18.25, 2.45 Тема дня
19.25 Український бал
20.30 Д/ф "Акулячий маг" (12+)
21.25, 2.30, 5.40 UA:Спорт
21.50 Х/ф "Донбас" (16+)
0.05 Телепродаж Тюсо
3.35 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, 0.35, 

5.20 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Міняю жінку 11"
13.15, 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 "Гроші 2019", 38 серiя
0.15 "Дубінізми"
0.45 Комедія "Кохання у великому місті - 

3"
2.15 Т/с "Центральна лікарня"

ІНТЕР
6.05, 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, 1.40 "Стосується 

кожного"

11.10, 12.25 Х/ф "Хто є хто?" (16+)
13.40 Х/ф "Поліцейська історія"
15.50 "Жди меня. Україна"
20.00, 2.25 "Подробиці"
21.00 Т/с "По різних берегах"
23.50 Х/ф "Страх висоти"
3.10 "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, 23.30 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка 2" (12+)
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Спадкоємці" 9, 10 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Зоряний шлях
3.10 Реальна містика
4.45 Агенти справедливості (16+)

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

Костянтином Стогнієм
10.05 Не дай себе обдурити
11.00 Секретний фронт. Дайджест
12.00, 13.20 Т/с "Ніконов і Ко" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.20 Х/ф "Еволюція"
16.45 Х/ф "Цар скорпіонів-3: Книга 

мертвих" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Багач - бідняк
21.25 Т/с "Пес" (16+)
22.25 Свобода слова
0.00 Х/ф "Янгол смерті"
1.35 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Профілактика
6.00, 7.15 Kids Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20 М/ф "Анастасія"

9.10 Х/ф "Джим Ґудзик і машиніст Лукас"
11.20 Х/ф "Крабат: Учень чаклуна" (16+)
13.50 Х/ф "Реальна сталь" (16+)
16.10 Х/ф "Люсі" (16+)
18.00 Le Маршрутка
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за Ревізором
23.50 Таємний агент
1.10 Таємний агент. Пост-шоу
2.50 Служба розшуку дітей
2.55 Зона ночі

СТБ
4.00 Профілактика
7.05 Т/с "Коли ми вдома"
10.00, 2.10 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
11.50 МастерШеф (12+)
15.25, 19.00, 0.00 Хата на тата (12+)
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
21.00, 23.45 Т/с "Я все тобі доведу"

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
7.55 "Бойові родини"
10.05, 18.50 "ДжеДАІ"

10.45 Т/с "Стоматолог"
14.45 Х/ф "Вціліла"
16.20 Х/ф "Блекджек"
18.15 "Спецкор"
19.25 Т/с "Команда"
21.35, 23.10 Т/с "CSI: Місце злочину-2"
1.00 Х/ф "Вуличний воїн"
2.25 "Облом.UA."
5.30 Телемагазини

НТН
5.00 "Top Shop"
6.00, 8.30, 17.00, 3.35 "Випадковий 

свідок"
6.35 Х/ф "Табір іде в небо"
9.05 Х/ф "Беремо все на себе"
10.40, 19.30 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.05 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.10, 16.50 "Речовий доказ"
18.20 "Свідок. Агенти"
21.10 Т/с "Міст" (16+)
23.45 Т/с "Хейвен" (12+)
1.30 Х/ф "Перестрілка" (16+)
3.40 "Легенди бандитської Одеси"
4.00 "Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 9 ГРУДНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Дуда і Дада"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 19.30, 

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"
12.05 Телепродаж
12.30 "Кухня По"
13.10, 15.35 Бюджетники
13.45 Спецпроєкт. Церемонія 

нагородження Нобелівських 
лауреатів 2019 г. Студія

14.00 Церемонія нагородження 
Нобелівських лауреатів 2019 г.

16.05, 3.35 #ВУКРАЇНІ
16.40 Спецпроєкт. Церемонія 

нагородження лауреатів 
Нобелівської премії 2019 р. Студія

17.30 Церемонія нагородження лауреатів 
Нобелівської премії 2019 р.

19.55 Перший на селі
20.30 Д/ф "Акулячий маг" (12+)
21.25, 23.40, 2.25, 5.40 UA:Спорт
21.45 Наші гроші

22.20 Д/ф "Левиний рик" (12+)
0.00 Телепродаж Тюсо
2.40 Розсекречена історія
4.05 Перша шпальта
4.35 Спільно
5.00 Пліч-о-пліч

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.50, 

5.20 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Міняю жінку 11"
13.15, 14.15 "Світ навиворіт - 4: В'єтнам"
15.15 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"
2.30 Т/с "Центральна лікарня"

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

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Знайомство з батьками"
13.25 Т/с "Дамське щастя" (12+)
14.30, 15.25 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 1.45 "Стосується кожного"
20.00, 2.30 "Подробиці"
21.00 Т/с "По різних берегах"
23.50 Х/ф "Поклич мене у світлу далину"
3.15 "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" 11, 12 с. (12+)

23.20 Контролер
1.45 Телемагазин
2.30 Зоряний шлях
3.10 Реальна містика
4.45 Агенти справедливості (16+)

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
11.35, 13.20 Х/ф "Вуличний боєць" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.20, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
16.50 Х/ф "Цар скорпіонів-4: У пошуках 

влади" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
22.35 Х/ф "Злочинець" (16+)
0.35 Т/с "Володимирська, 15" (16+)
2.15 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Зона ночі
5.10 Абзац
7.00, 8.15 Kids Time
7.05 М/с "Том і Джеррі"
8.20, 17.00, 19.00, 23.10 Хто проти 

блондинок (12+)
10.20 Т/с "Новенька" (16+)
11.20 Т/с "Цілком таємно" (16+)
16.00, 21.00 Варьяти (12+)
22.00 Т/с "Будиночок на щастя"
1.10 Х/ф "Анонім" (16+)

СТБ
6.50 Т/с "Коли ми вдома"
9.10 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.05 МастерШеф (12+)
15.05, 18.00 Хата на тата (12+)
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.05 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
19.10 Таємниці ДНК (16+)
21.00, 23.45 Т/с "Я все тобі доведу"
0.00 Один за всіх (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
7.50 "Решала"

9.35, 18.15 "Спецкор"
10.20, 18.50 "ДжеДАІ"
11.00, 17.05 "Загублений світ"
12.55 Х/ф "Зворотній відлік"
14.40 Х/ф "Люди Ікс-2"
19.25 Т/с "Команда"
21.35 Т/с "CSI: Місце злочину-3"
23.10 Т/с "CSI: Місце злочину-2"
1.00 Х/ф "Віртуальна революція"
2.30 "Облом.UA."
5.30 Телемагазини

НТН
5.00 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Вбивство у зимовій Ялті" (16+)
7.55, 17.00, 3.00 "Випадковий свідок"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Товариш генерал"
10.45, 19.30 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 "Свідок"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.10, 16.50 "Речовий доказ"
18.20 "Будьте здоровi"
21.20, 23.45 Т/с "Хейвен" (12+)
1.40 "Таємниці кримінального світу"
3.40 "Легенди бандитської Одеси"
4.00 "Правда життя"

ВІВТОРОК, 10 ГРУДНЯ
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ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 9 — 15 ГРУДНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Дуда і Дада"
6.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброго ранку, 

Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 19.25, 2.10, 5.20 Новини
9.30 Енеїда
10.25, 14.55 Телепродаж
10.45 Хто в домі хазяїн
11.15 Відкривай Україну з Суспільним
11.45 "Мегаполіси"
12.20, 2.35 Біатлон. Кубок світу. II етап. 

Естафета 4х6 км. Жінки
13.50 Український бал
15.15 #ВУКРАЇНІ
15.45, 4.05 Біатлон. Кубок світу. II етап. 

Гонка переслідування 12, 5 км. 
Чоловіки

16.55 Клубний чемпіонат світу з футболу 
FIFA 2019 г. (Катар). Доха. Аль-
Хіляль - Есперанс

18.50 Д/ф "Акулячий маг" (12+)
19.50 Чемпіонат світу з хокею з шайбою 

серед юніорів U20. Україна - 
Естонія

22.25 Клубний чемпіонат світу з футболу 
FIFA 2019 г. (Катар). Доха. 
Монтеррей - W 1

0.10 Телепродаж Тюсо
5.40 Пліч-о-пліч

КАНАЛ "1+1"
6.00 М/ф
6.25, 7.15 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
10.20 Комедія "Великий"
12.25 Комедія "Брехливий брехун"
14.15 Комедія "Dzidzio. Перший раз"
16.30, 21.30 "Вечірній квартал 2019"
18.30 "Розсміши коміка 2019"
19.30, 5.15 ТСН
20.15 "Українські сенсації 2019"
23.20, 0.20 ""Світське життя 2019"
1.20 "Ліга сміху"
4.00 "Гроші 2019"

ІНТЕР
6.10 Х/ф "Дівчина з гітарою"
8.00 "Шість соток"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Корисна програма"
11.00 Д/п "Таїсїя Повалій. Сьогодні і 

завжди" Прем'єра
12.00 Х/ф "Кохана жінка механіка 

Гаврилова"
13.40 Х/ф "Найчарівніша та 

найпривабливіша"
15.15 Х/ф "Солодка жінка"
17.10, 20.30 Т/с "По різних берегах"
20.00, 3.00 "Подробиці"
22.00 Концерт "Серце - дім для любові"
0.20 Д/п "Таїсїя Повалій. Сьогодні і 

завжди"
1.25 Х/ф "Казка про жінку та чоловіка"
3.30 "Орел і Решка. Шопінг"
5.00 "Орел і Решка. Дива світу"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 4.50 Зоряний шлях
9.00 Т/с "Спадкоємці" 9, 14 с. (12+)
15.20 Т/с "Спадкоємці" (12+)
17.00 Т/с "не смій мені говорити" 

Прощай!" 1, 2 с. (12+)
20.00 Головна тема

21.00 Т/с "Не смій мені говорити" 
Прощай!" (12+)

23.10 Х/ф "Маша і ведмідь" (16+)
1.00 Х/ф "Олександра" (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Олександра" (16+)
3.15 Реальна містика

ICTV
5.40 Скарб нації
5.50 Еврика!
6.00 Факти
6.25 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+)
14.30 Т/с "Пес" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Ґладіатор" (16+)
22.00 Х/ф "Троя" (16+)
1.00 Х/ф "Легіон"
2.40 Т/с "Ніконов і Ко" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 1.20 Зона ночі
5.35, 6.45 Kids Time
5.40 М/с "Лунтік"

6.50 М/с "Том і Джеррі"
7.40 Таємний агент
9.00 Таємний агент. Пост-шоу
10.30 Діти проти зірок
12.30 Хто проти блондинок (12+)
14.30, 23.50 Хто зверху? (12+)
16.20 М/ф "Зоотрополіс"
18.30 Х/ф "Перший месник" (16+)
21.00 Х/ф "Перший месник: Друга війна" 

(16+)

СТБ
5.15 Хата на тата (12+)
6.50 Прокинься з Ектором!
7.50 Зважені та щасливі (12+)
9.40 "Зважся!" (12+)
10.40 Т/с "Я все тобі доведу"
19.00 Х-фактор
21.35 Х-фактор. Підсумки голосування
22.30 МастерШеф (12+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
7.45 "ДжеДАІ 2019"
8.10 "Загублений світ"
13.15 Х/ф "Подвійні неприємності"
15.00 Х/ф "Харлей Девідсон і ковбой 

Мальборо"

16.55 18 тур ЧУ з футболу "Зоря"-
"Шахтар"

19.00 Х/ф "Гонщик"
21.10 Х/ф "Прибрати Картера"
23.10 Х/ф "Смертельний ринг"
0.55 Х/ф "Дефектні"
2.30 "Облом.UA."
4.20 "Цілком таємно-2017"

НТН

5.00, 4.55 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Зворотного шляху немає"
10.05 Х/ф "Морський характер"
12.00 "Легенди карного розшуку"
15.35, 2.05 "Випадковий свідок"
18.00 "Круті 90-ті"
19.00, 1.35 "Свідок"
19.30 Х/ф "Невловимі месники"
21.00 Х/ф "Кодекс злодія" (16+)
23.00 Х/ф "Рейд" (18+)
1.00 "Південь. Нерадянський Союз"
3.00 "Речовий доказ"
4.00 "Легенди бандитського Києва"

СУБОТА, 14 ГРУДНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Дуда і Дада"
6.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброго ранку, 

Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 19.25, 1.10, 5.20 Новини
9.30 Енеїда
10.30, 11.55 Телепродаж
10.50 Д/ф "Південні моря. Атолл Бікіні"
12.15 "Дикі тварини"
12.50, 1.35 Біатлон. Кубок світу. II етап. 

Гонка переслідування 10 км. 
Жінки

13.50 Український бал
14.50, 2.40 Біатлон. Кубок світу. II етап. 

Естафета 4х7, 5 км. Чоловіки
16.30 UA:Біатлон. Студія
16.55 Перший на селі
17.25, 4.15 #ВУКРАЇНІ
18.00 "Акулячий маг" (12+)
18.30 Д/ф "Левиний рик" (12+)
19.50 Чемпіонат світу з хокею з шайбою 

серед юніорів U20. Франція - 
Україна

22.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.55 Як дивитися кіно
23.20 Х/ф "Теорема Зеро" (16+)

4.40 Спільно
5.40 Пліч-о-пліч

КАНАЛ "1+1"

6.00 М/ф
6.25, 7.15 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 "Світ навиворіт. Рекордний політ 

Україною"
11.00 Комедія "Кухня"
14.00 Комедія "Папік"
19.30 "ТСН-тиждень"
21.00 Комедія "Пригоди s миколая"
22.30 Комедія "Іван Васильович змінює 

професію"
0.25 Драма "Мій найкращий ворог"
2.20 "Ліга сміху"
4.30 "#Гуднайт_клаб 2019"
5.00 ТСН

ІНТЕР
6.00 Х/ф "Мільйон у шлюбному кошику"
8.00 "уДачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і Решка. Дива світу"
11.00 "Орел і Решка. Івлєєва vs. 

Бєдняков"
12.10 "Орел і Решка. Перезавантаження. 

3 сезон"
13.10 Т/с "Готель "Імперіал"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Осінь у Нью-Йорку" (16+)
22.30 Х/ф "Довге падіння" (16+)
0.25 "Вещдок"
3.00 "Орел і Решка. Перезавантаження"
3.50 "Орел і Решка. Шопінг"
5.10 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30 Сьогодні
7.30 Зоряний шлях
8.30 Т/с "Не смій мені говорити" 

Прощай!" (12+)
12.30 Т/с "З минулого з любов'ю" (12+)
17.00 Т/с "Сім'я на рік" 1, 2 с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Сім'я на рік" (12+)

23.00 Т/с "Щоб побачити веселку" 1, 3 с. 
(16+)

1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Щоб побачити веселку" (16+)
3.10 Х/ф "Маша і ведмідь" (16+)
4.40 Х/ф "Олександра" (16+)

ICTV
5.20 Скарб нації
5.25 Еврика!
5.35 Факти
6.00 Не дай себе обдурити
6.45 Громадянська оборона
7.40 Антизомбі. Дайджест
8.10 Секретний фронт. Дайджест
9.05, 2.35 Т/с "Ніконов і Ко" (16+)
10.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.40, 13.00 Х/ф "Троя" (16+)
12.45 Факти. День
15.50 Х/ф "Ґладіатор" (16+)
18.45 Факти тижня
20.35 Х/ф "Робін Гуд" (16+)
23.20 Х/ф "Помпеї" (16+)
1.05 Х/ф "Дилер"

НОВИЙ КАНАЛ

3.00, 0.40 Зона ночі

5.20 Стендап Шоу

6.10 Т/с "Будиночок на щастя"

10.45, 12.45 Kids Time

10.50 М/ф "Зоотрополіс"

12.50 Х/ф "Перший месник" (16+)

15.10 Х/ф "Перший месник: Друга війна" 

(16+)

18.00 Х/ф "Перший месник: 

Протистояння" (12+)

21.00 Х/ф "Примарний патруль" (16+)

22.50 Х/ф "Глушина" (16+)

СТБ

6.15, 9.55 Хата на тата (12+)

9.00 Прокинься з Ектором!

18.05 Битва екстрасенсів (16+)

20.00 Один за всіх (16+)

21.00 Я соромлюсь свого тіла (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
7.50 "ДжеДАІ. Дайджест 2018"
9.45 "ДжеДАІ 2019"
11.10 Т/с "Опер за викликом"
13.55 18 тур ЧУ з футболу "Десна"-

"Динамо"
16.00 Х/ф "Люди Ікс-3"
18.00 Х/ф "Люди Ікс: Початок. Росомаха"
20.10 Х/ф "Чорний яструб"
23.00 "ПРОФУТБОЛ"
0.20 "Облом.UA."
5.30 Телемагазини

НТН
5.25 Х/ф "Допінг для ангелів"
7.00 "Страх у твоєму домі"
10.30 Х/ф "Невловимі месники"
12.00 Х/ф "Невизначена особа"
13.55 Х/ф "Рабиня"
17.00 Х/ф "Кодекс злодія" (16+)
19.00 Х/ф "Знову невловимі"
21.35 Х/ф "Сліпий" (16+)
23.20 Х/ф "Рейд" (18+)
1.15 "Речовий доказ"

НЕДІЛЯ, 15 ГРУДНЯ

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

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92, 
Наталія

Забезпечуємо житлом та харчуванням

АДМІНІСТРАТОРА В ГОТЕЛЬ
КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
МИЙНИКА ПОСУДУ 
В РЕСТОРАН
ПОКОЇВКУ В ГОТЕЛЬ (доба/три)

ГОТУВАЧА БІЛИЗНИ (доба/три)

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.

машиніст екструдера
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

Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

ЕЛЕКТРИКА/ЕНЕРГЕТИКА
ОХОРОНЦЯ В РЕСТОРАН (ПОЗМІННО)
ШВЕЙЦАРА В ГОТЕЛЬ (ДОБА/ТРИ)
СЛЮСАРЯ З РЕМОНТУ АВТО

Тел.: 050-357-43-86, 
Анатолій Володимирович

Забезпечуємо житлом та харчуванням
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НЕРУХОМІСТЬ

Продам

1-к. КВАРТИРИ

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

ва, 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. 
«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 Подільський. 
Тел.: 0 99 5331807, 0 99 3720938.

3-к. КВАРТИРИ

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

ремо, 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, 
інтернет, супутникове ТВ, сигналізація, сарай, гараж, по-
гріб, 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, 300000 грн, торг; 14 соток 
з виходом на поле, під забудову, 100000 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, са-
рай, ціна договірна. Тел.: 0 95 1714380, 0 67 8541318, 
Галина.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
1/4 будинку, с. Глибоке, 37,6 кв.м, 2 кімнати+кори-

дор, м/п вікна, стеля підбита пластиком, світло в бу-
динку, газ, вода у дворі, 2 сотки, 286000 грн. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

ГАРАЖІ

Бориспіль
Гаражі металеві, теплиці, альтанки розбірні. Достав-

ка 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», ОХО-
РОНА, ШЛАГБАУМ, ЦІНА ДОГОВІРНА. 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 готові, 

ціна договірна, або обмін на житло у м. Кам’янець По-
дільський. Тел.: 0 99 3720938.

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

Лозівка с., 10 соток, документи готові, комунікації 
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

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

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

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. 
Бориспіль Тел.: 0 67 4040137.

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

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. Ща-
сливе або с. Проліски від 5 соток. Тел.: 0 67 4040137.

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

Здам
Бориспіль

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

кімната в 3-к.кв., Лютнева вул., необхідні меблі, техні-
ка, для однієї дівчини, 3500 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

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

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

Òåë.: 096-876-66-67
097-127-66-05Ë³ö. ÀÂ ¹476495 ÌÒÇÓ â³ä 16.06.2009 ð.

Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍ

093-702-58-42
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ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

Водій кат «С». Робота по Україні, з/п договірна, д/р 
далекобійником обов`язковий. Телефонувати з 09.00 
до 17.00. Тел.: 0 98 1517788, 0 98 1517798.

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» запрошує на 
постійну роботу осіб з інвалідністю (прибирання терито-
рії, робота на повітрі). Тел.: (044) 2817986.

Запрошує кухаря, г/р 2/2 з 11.00 до 23.00, д/р 
обов’язково, з/п 7000-12000 грн. Тел.: 0 63 3108360.

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.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Оголошення та реклама

ПРОПОНУЮ РОБОТУ ДЛЯ МАЙСТРА МА-
НІКЮРУ-ПЕДИКЮРУ, СТИЛІСТА-ПЕРУКАРЯ, МАЙ-
СТРА З НАРОЩУВАННЯ ВІЙ В ЦЕНТРІ КРАСИ «ВЕ-
РОНІКА». З/П+ПРЕМІЯ, ПОСТІЙНИЙ ПОТІК КЛІЄНТІВ, 
ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗА РАХУНОК САЛОНУ, 
МАТЕРІАЛ ДЛЯ РОБОТИ НАДАЄМО, ЗРУЧНЕ МІС-
ЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 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.

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, амортизація, 
г/р 5-денний робочий день, з/п від 14000 грн. Тел.: 
0 67 9907887.

Київ
Домогосподарка запрошується на постійне місце 

роботи у м. Київ. Можливо без досвіду роботи. Жит-
ло надається. Тел.: 0 50 3303434.

ОХОРОНЦІ. Вахтовий метод роботи (Київ і Закарпат-
ська обл). Без судимостей. Оплата — 350 грн за зміну. 
Тел.: 0 93 1472102, 0 96 1598110, 0 50 9923940.

Пилорамники з д/р для переробки круглого ліса 
(сосна). Можливо вахта від 2-х тижнів. Оплата 350,00 
грн/куб.м, виплачуємо 2 рази в місяць. Місце роботи 
с. Білогородка, Київська обл. (12 км від Києва). Тел.: 
0 95 3034679.

Потрібні працівники для роботи в ОХОРОНІ. Вахта в 
Київ. Житло надаємо безкоштовно. Тел.: 0 95 2015733, 
0 97 7824413.

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.

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

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.

Телевізор «Samsung», діагональ 65 см, 900 грн. 
Тел.: 0 97 8889856, 0 99 4317433, Олег.

ТВАРИНИ

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

отелення, ціна договірна. Тел.: 0 98 0079352.
Продам малих поросят недорого. Тел.: 0 97 9646912.

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 ПІ-
ДІГРІВОМ. ТЕЛ.: 0 63 4301580, 0 50 4627137.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Картопля кормова, 2,50 грн/1 кг. Тел.: 0 50 

9695941.

РІЗНЕ

Бориспіль
Електросічкарню, корморізку, сепаратор, відмін-

ний 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, 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.

Шифер плоский 2х1,5 м; стінка в кімнату, довжина 4 
м; міжкімнатні двері 2х0,9 м. Тел.: 0 68 3636778.

КУПЛЮ
Бориспіль

Куплю ядро грецького горіха. Тел.: 0 63 8093566, 
0 95 9177174.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

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

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

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

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

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

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

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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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: пар-
кани, підшивки, водовідвід, септики та ін., а також 
демонтажні та підсобні роботи. Тел.: 0 99 4791140, 
Олександр.

Комплексний ремонт квартир, офісів, будинків: фун-
дамент, кладка під ключ, гіпсокартон, кахель, виготов-
лення парканів, зварювальні роботи, покрівельні роботи, 
вирізування дерев. Тел.: 0 99 2235183, 0 67 6888761, 
Олександр.

Майстер будівельник, виконання всіх видів внутрішніх 
робіт, від нуля під ключ. Тел.: 0 63 3578914, Казимир.

Перевезення вантажу до 3 тонн, послуги вантаж-
ників. Тел.: 0 99 4791140.

Ремонтні роботи: стяжка, штукатурка, гіпсокар-
тон, кахель, малярні роботи, ламінат та ін. Тел.: 0 
66 5645983.

РІЗНЕ
Бориспіль

Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, серія 
ДБ №494212, видане на ім’я Шаль Андрія Володимиро-
вича Бориспільською районною адміністрацією 2019 р., 
вважати недійсним.

Втрачене посвідчення учасника бойових дій, серія АА 
№265913, видане на ім’я Добрікова Геннадія Івановича 
управлінням персоналу штабу військової частини А4583 
25.06.2015 р., вважати недійсним.

Втрачений студентський квиток, виданий на ім’я Го-
пкало Вероніки Миколаївни Національним медичним 
університетом ім. О.О.Богомольця 2017 р., вважати 
недійсним.

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.

4-к. квартиру, 80,6 кв.м, з євроремонтом, на приват-
ний будинок у м. Бориспіль, можливо без ремонту. Роз-
гляну 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

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

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

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

На роботу потрібні менеджери з продажу нерухо-
мості. Тел.: 0 96 5125912.

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

ПОСТІЙНА РОБОТА для сімейної пари! НАДАЄМО 
ЖИТЛО на еко-садибі (дім, сад, город). Досвід об-
слуговування 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 ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ МАГА-
ЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р ПО ДОМОВЛЕНОСТІ, З/П ВИСО-
КА, М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 97 1773770, 0 66 3965185.

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ УЧАСТЬ В 

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

Землевпорядна організація ПП «Земле-
мір-2010» повідомляє, що 13.12.2019 року об 
11.00 на території Гнідинської сільської ради 

в СТ «Чайка» будуть проведені роботи по 
закріпленню межовими знаками поворотних 
точок меж земельних ділянок в натурі. Про-
симо власників суміжних ділянок з кадас-

тровими номерами: 3220882600:04:007:2170 
та 3220882600:04:007:1888 прибути до своїх 
ділянок для погодження меж та підписання 
Акту приймання-передачі межових знаків.
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ОВЕН. На роботі можливі супереч-
ки, але вони підуть на користь спра-
ві. Присвятіть достатньо часу побу-
дові ділових та особистих планів на 
найближче майбутнє.

ТЕЛЕЦЬ. Ретельно аналізуйте по-
дії, що відбуваються, опираючись на 
життєвий досвід і логіку. Утримайте-
ся від відкритої критики колег. І тоді 
не виключений кар'єрний ріст.

БЛИЗНЮКИ. У вас більш ніж до-
статньо задумів та сил для їхнього 
здійснення. Ваша енергія та твор-
чий запал дозволять добитися успі-
ху й заслужать повагу з боку колег.

РАК. Будьте активні, але не розкри-
вайте всі свої плани до кінця та не 
слухайте порад навколишніх, тому 
що власна думка може виявитися 
кориснішою будь-якої іншої.

ЛЕВ. У вас може з'явитися потреба в 
нових враженнях, захочеться втекти 
від нудьги та одноманітності. Імовір-
ні суперечки, але вдасться спокійно 
й коректно їх вирішити.

ДІВА. У багатьох сферах життя ви 
будете переможцем. Багато чого 
зробите й навіть одержите реальні 
плоди діяльності, відчувши реаль-
ну користь і моральне задоволення.

Т Е РЕ ЗИ . Спробуєте зробити 
так, щоб усім було добре. Щоб не 
ускладнювати відносини з родиною, 
доведеться піти на поступки та пе-
реглянути деякі свої принципи.

СКОРПІОН. Спокійний плин по-
дій може розбурхати яскрава, навіть 
надзвичайна, подія. На вас чекає со-
лідний прибуток і зміцнення ділової 
репутації.

СТРІЛЕЦЬ. Вам знадобляться такі 
якості як витримка та холоднокров-
ність. Однак у всьому знайте міру. У 
вихідні на вас може чекати приєм-
ний сюрприз або зустріч.

КОЗОРІГ. Успіх у справах і в особи-
стому житті. Для цього доведеться 
багато працювати, зате вдасться про 
все домовитися і встигнути більше, 
ніж запланували.

ВОДОЛІЙ. Не шкодуйте про втра-
чені можливості, цілком імовірно, 
що ви просто необ'єктивно оціню-
єте ситуацію. Уважно прислухайтеся 
до внутрішнього голосу.

РИБИ. Досить вдалий період, не-
зважаючи на деяку одноманітність 
і рутинну роботу. Постарайтеся не 
зв'язувати себе ніякими обіцянками, 
будьте далекоглядні.
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Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 9 — 15 ГРУДНЯ


