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ПІДРАХУВАЛИ:  
КП ВКГ «Бориспільводоканал» про 

тарифи 2020  на водопостачання та 
водовідведення

стор. 4

КУБ Н2О 
36 грн
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14-15 грудня 2019 року в спортивній залі Бориспільської ДЮСШ відбудеться тради-
ційний відкритий 15-й турнір з футзалу пам’яті Георгія Корзуна — відомого спортив-
ного діяча Київщини, організатора спортивної справи на Бориспільщини, футболіс-

та, ветерана Другої світової війни.
Георгій Олександрович Корзун — перший голова Бориспільського районного комітету фіз-

культури і спорту, голова райрад ДСТ «Урожай», «Спартак», «Колгоспник», «Колос», відмінник 
фізичної культури. Великий ентузіаст, спортивний керівник Георгій Корзун протягом багатьох 
десятиліть опікувався розвитком фізичної культури і спорту в місті і районі, сприяв вихован-

ню не одного покоління спортсменів та фізкультурних керівників. 
ПОЧАТОК ЗМАГАНЬ 14 ГРУДНЯ О 9.00, 15 ГРУДНЯ О 10.00. 

Бориспільський міський центр спорту та фізичного здоров’я населення.
Відділ молоді та спорту Бориспільської РДА.
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РАЙОН ЗВІТУЄ ТА ПЛАНУЄ

ДО ЛЮТОГО ПРОЦЕС ДОБРОВІЛЬНОГО 
ОБ’ЄДНАННЯ МАЄ ЗАВЕРШИТИСЯ
Сесія відбулася напередодні Дня місцевого самоврядування, 
тож очільники району висловили вдячність депутатському 
корпусу, сільським головам та депутатам сільрад за вагомий 
внесок у розвиток Бориспільського району. Вони зазначили, 
що День місцевого самоврядування востаннє відзначається на 
районному рівні, бо в наступному році буде сформовано об’єднані 
територіальні громади.

Керівники району висловили сподівання, що  курс, який взяла 
країна на формування ОТГ,  не буде змінений і успішно завершиться 
у 2020 році. 

 • Відповідно до перспективного плану об’єднання громад на 
Київщині, який схвалено Кабміном у 2015 році, на території 
району передбачалося три громади: Бориспільська, 
Мирненська та Вороньківська. 

 • У 2019 році КОДА дала позитивний висновок на формування 
ще трьох громад: Золочівської ( Гнідинська та Вишеньківська 
сільські ради), Гірської (Гірська, Мартусівська та 
Ревненська сільські ради) та Пристоличної (Щасливська 
та Великоолександрівська сільські ради). Як далі будуть 
розвиватися події – час покаже. За словами фахівців, до 
лютого процес добровільного об’єднання має завершитися. 

 • Подякували громадам, завдяки яким районний бюджет 
зростає: Гірській (сільський голова Роман Дмитрів), 
Щасливській (Микола Шмаюн), Іванківській ( Анатолій Тур), 
Великоолександрівській (Галина Шевченко), Мартусівській 
(Василь Косовець), Дударківській (Микола Гуральник), 
Мирненській (Оксана Коваленко). 

Почесною Грамотою обласної ради та цінним подарунком 
нагородили районного обранця Володимира Шаповала. 
Подякою Київської обласної ради відзначили депутатів Леоніда 
Чугайнова та Володимира Гапона.
Районні нагороди вручили депутатам: Віктору Сайку, Івану 
Кривороту, Миколі Кононенку, сільським головам Валерію 
Макаренку та Ніні Яструб, головному бухгалтеру райради 
Марині Безпояско.

 � 5 грудня відбулася 34 сесія Бориспільської районної 
ради VIІ скликання. До порядку денного останнього 
цьогорічного засідання було винесено чимало важливих 
питань, які стосувалися розвитку регіону. Рішення 
приймали 24 районні обранці із 34-х. 

Алла БОГУШ, Тетяна ХОДЧЕНКО

На пленарному засіданні під керівництвом голови райради Владислава 
Байчаса, його заступника Івана Недогибченко, в. о. голови Бориспільської 
РДА Руслана Садовського були присутні майже всі сільські голови, керів-
ники установ, підприємств та організацій району. Депутати приймали рі-
шення виважено та майже одноголосно.

ХАРЧУВАННЯ — ЗА НОВИМИ НОРМАМИ
Встановлено нові норми вартості харчування для бюджетних 
установ на 2020 рік. 

Тепер у закладах дошкільної освіти для дітей від 1-го до 3 років 
вартість становитиме 43,97 грн, від 3 до 6 – 67,44 грн. 
У закладах загальної середньої освіти для одноразового харчування 
учнів від 6 і старше – 23,71 грн. 

Встановлено на три місяці 2020 року норми харчування: 
• для стаціонарних відділень лікарні – 60,71 грн на одну особу; 
• для відділення районного терцентру соцобслуговування – 85,48 грн.

Затверджено перелік категорій дітей закладів дошкільної 
та загальної середньої освіти району, які мають право на 
безкоштовне харчування: це діти-сироти і діти, позбавлені 
батьківського піклування; діти з особливими освітніми потребами, 
які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах; діти із сімей, які 
отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; діти учасників АТО; 
діти із багатодітних та малозабезпечених сімей, які потребують 
соціальної підтримки.

ПРИЙНЯТО БЮДЖЕТ 2020
На сесії затвердили головний фінансовий документ, за яким 
житиме район у 2020 році. 

Начальник управління фінансів Тамара МАТЯШ 
поінформувала, що район приймає доходи в сумі 848 млн грн 
без трансфертів по субсидіях та пільгах населенню (їх наразі 
«піднято» на обласний рівень). 

 • Резервний фонд – 6 млн 200 тис. грн. 
 • Фонд заробітної плати – 377 млн грн, це фактично 60 % від 

загального бюджету. Він розрахований, виходячи з мінімальної 
заробітної плати — 4 тис. 273 грн. 

 • Середня заробітна плата у галузях становить 8-10 тис. грн. 
Реверсна дотація (вилучення з бюджету) становить 154 млн грн – 
це рекордна цифра. 

«У початковому бюджеті плануємо майже 110 млн грн бюджету 
розвитку, до якого включено всі перехідні об’єкти районної лікарні 
та Гірська школа, аби не переривати там ремонтні та будівельні 
роботи», – наголосила Матяш
На запитання : «Якщо у районі створиться нова громада, то що 
буде з бюджетом?» – присутні отримали відповідь: « Бюджет буде, і 
вистачить коштів покрити всі видатки. Усі бюджетні установи будуть 
забезпечені й функціонуватимуть на рівні, а то й краще, ніж цього 
року».

ЩОДО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, то ця галузь у районі представлена 
ББЛІЛ (колишня центральна районна лікарня) та районним 
центром первинної медико-санітарної допомоги. Уже майже рік 
центр знаходиться на стадії договірних відносин з Національним 
агентством охорони здоров’я. Із 1 квітня чекає на вторинний рівень 
медичної допомоги і ББЛІЛ.
«Перший квартал вони утримуватимуться за рахунок медичної 
субвенції з державного бюджету, а з 1 квітня переходять на 
договірні відносини з Національним агентством охорони здоров’я. 
Можливо, знадобиться час, аби підтримати нашу медичну установу 
за рахунок районного бюджету», — підкреслила начальник 
управління фінансів.

ББЛІЛ ПЕРЕХОДИТЬ У ДРУГУ СТАДІЮ 
МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ,
де не може бути терапевтичних відділень (дільничних лікарень)
Тому на базі Любарецької дільничної лікарні буде створено 
відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 
проживання Бориспільського районного територіального центру 
соціального обслуговування № 2 (перше знаходиться у Ревному) 
Для його функціонування закладено фінансування у сумі 3,5 млн 
грн. На базі відділення у Ревному буде створено додаткове платне 
відділення, де обслуговуватимуть одиноких престарілих з інших 
районів.

• До районного бюджету включать трансферт, який буде передано з 
міського бюджету на завершення перехідного об’єкту – пологового 
будинку, який місто зобов’язалося відремонтувати.ВІ
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НОВІ КЕРІВНИКИ В 
ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ
Призначено трьох нових 
керівників освітніх 
закладів Бориспільщини: 

 • директора Процівської 
школи Віталіну 
КИРИЧЕНКО, 

 • завідувачку Глибоцького 
закладу дошкільної 
освіти «Колосок» Наталію 
БАРИШЕВУ-ПИВКО 

 • Любарецького закладу 
дошкільної освіти 
«Сонечко» Тамару БІЛИК. 

МЕЖІ РЕВНОГО 
ЗБІЛЬШИЛИСЯ
Затверджено проект 
землеустрою щодо 
встановлення меж 
Ревного проектною 
площею 427,6977 га. 
Площа збільшилася на 
173 га – це землі для 
ведення індивідуального 
садівництва.

ДОРОГА 
ПОТРЕБУЄ 
РЕМОНТУ
Депутати звернулися до 
Київської ОДА та Київської 
обласної ради щодо 
включення до Програми 
соціально-економічного 
та культурного розвитку 
Київської області ремонту 
автодороги Глибоке-
Городище.
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На початку грудня за кошти 
з районного бюджету було 
придбано новий шкільний 
автобус для потреб учнів 
Ревнівська загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів. Його 
вартість — 2 млн грн. 

Учні сіл Мартусівка, Затишне, 
Проців та Ревне на навчання в 
Ревнівську школу віднедавна 
їздять на комфортабельному 
«японці» ISUZU. Діти жартують, 
що старий шкільний автобус 
«вийшов на пенсію», а дорога 
до знань тепер на новому 
сучасному агрегаті. 
За словами Валентини 
Білощицької, директора 

Ревнівської школи, їхньому 
старому автобусу було за 15 
років і він потребував заміни. 
«Увесь освітянський колектив 
дякує керівництву району та 
управлінню гуманітарного 
розвитку за розуміння потреби 
та допомогу в проведенні 
тендеру. І учні, і вчителі 
задоволені передноворічним 
подарунком», —говорить 
директор школи. 
За словами Валентини 
Білошицької, щодня шкільним 
автобусов користується більше 
сотні дітей із Затишного, 
Ревного, Мартусівки та 
Процева. Автобус курсує п’ять 
днів на тиждень — зранку до 

школи, ввечері у зворотному 
напрямку. Діти Ревнівської 
ЗОШ — постійні учасники 
районних та обласних 
спортивних змагань, часто 
бувають на екскурсіях в Києві, 
відвідують олімпіади тощо, 
тож автобус дає можливість 
помірятися своїми фізичними 
та розумовими силами із 
своїми ровесниками. 
Ключі від автобусу Валентині 
Білошицькій вручили голова 
Бориспільської райради 
Владислав Байчас та в.о. 
голови РДА Руслан Садовський. 
Керівники побажали дітям 
успіхів у навчанні і легкої 
дороги до школи.

ШКІЛЬНИЙ АВТОБУС ISUZU  
ДЛЯ РЕВНЕНСЬКОЇ ЗОШ

ДЕТАЛЬНО. Шкільний двохдверний автобус ISUZU D093S2 виготовлений на агрегатній базі 
машинокомплекта виробництва фірми ISUZU, Японія. Салон обладнаний 30-ма м’якими 
сидіннями з підлокітниками (28 для школярів + 2 для супроводжуючого персоналу). Автобус 
відповідає всім вимогам і нормам безпечних перевезень дітей згідно умов ДСТУ 7013: 2009.

• Ключі від автобусу Валентині Білошицькій вручили голова Бориспільської райради Владислав 
Байчас та в.о. голови РДА Руслан Садовський. 

Тиждень Подробиці

ДРОТОВЕ МОВЛЕННЯ В РАЙОНІ 
ВІДКЛЮЧАТЬ ІЗ 1 СІЧНЯ 2020 РОКУ
Районне радіомовлення більше не звучатиме у районних 
радіоприймачах – таке рішення ухвалили депутати 
Бориспільської районної ради. Рішення історичне, адже у 
небуття відходить ціла епоха.

«Судний день» для районного радіомовлення мусив настати. Адже 
з року в рік держава дедалі менше приділяла уваги діяльності 
проводового мовлення, на противагу районній владі, яка всіляко 
підтримувала комунальне підприємство. Але радіолінії роками не 
оновлювалися і не ремонтувалися. 
«Укртелеком» наразі майже не надає послуг з відновлення 
дротового радіомовлення, немає в штаті й спеціального працівника 
– радіомонтера. Населення відмовлялося від дротового радіо, адже 
по кілька місяців воно мовчало. 
Сьогодні послуга дротового радіо через свою застарілість є 
невигідною. Тож сенсу у подальшому існуванні проводового радіо 
немає.

ГОЛОВА КОДА НАЗВАВ ШЛЯХИ 
РОЗВИТКУ  КИЇВЩИНИ
Модернізація агросектора 
та будівництво в області 
індустріальних парків – головні 
точки зростання економіки 
столичного регіону. На цьому 
наголосив очільник Київської 
облдержадміністрації Олексій 
Чернишов в інтерв’ю виданню 
«ДС».

«Заведено вважати, що Київська 
область аграрна. Тому перша 
можлива точка зростання – 
так званий agrotech, зробити 
агросектор більш технологічним, 
стимулювати появу переробних 
підприємств», – відзначив 
Олексій Чернишов.
На думку голови КОДА, 
сільське господарство не може 
залишатися головним фокусом 
регіону, особливо враховуючи 
наявність великої кількості 
висококваліфікованих робочих 
ресурсів.
«Щоб не втрачати кадри, які 

останніми роками активно 
виїжджають до Європи, 
необхідно створювати в області 
індустріальні й інноваційні 
парки, орієнтовані на розвиток 
промисловості», – підкреслив 

Олексій Чернишов.
За словами очільника Київщини, 
визначення векторів розвитку 
районів, пропозиції відповідних 
проектів технопарків та 
забезпечення їх необхідною 
інфраструктурою – це одне 
з пріоритетних завдань 
облдержадміністрації.

ДО ТЕМИ. Голова КОДА Олексій 
Чернишов за менш ніж два місяці 
на посаді посів третє місце в 
рейтингу губернаторів за версією 
видання «Деловая Столица». 
Оцінювали керівників на основі 
успішності їхніх регіонів за 
20-ма суспільно значущими 
критеріями, використовуючи 
інформацію Держстату за перші 
три квартали 2019 року.
Нагадаємо, 21 жовтня Кабінет 
міністрів України погодив 
призначення кандидатури 
Олексія Чернишована посаду 
голови КОДА.

 � ЗРОБЛЕНО АКЦЕНТ

• Так буде виглядати фасад КНП «ББЛІЛ» після оновлення.

• Останнє пленарне засідання сесії Бориспільської районної ради 2019 року.
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 � ЗРОСТЕ ЦІНА  � ОГОЛОШЕННЯ

КУБ Н2О — 36 грн

 � Із 1 січня 2020 року у Борисполі збільшиться вартість 
водопостачання і водовідведення. Нове ціноутворення 
— не примха КП ВКГ «Бориспільводоканал», а вимога 
українського законодавства, — пояснює на керівництво 
підприємства.

Ірина КОСТЕНКО

Інформація про подорожчання 
послуги з водопостачання та водо-
відведення у Борисполі була опу-
блікована у ЗМІ наприкінці серпня 
2019 року. А на початку грудня у со-
цмережах спалахнуло обговорення 
нової ціни питання. «Вісті» поспіл-
кувалися з начальником плано-
во-економічного відділу КП ВКГ 
«Бориспільводоканал» Олексан-
дрою ЛИТВИНЕНКО. 

«Обґрунтування тарифів, — за-
значила Олександра Володимирів-
на, — це пакет документів на 486 
сторінок. Розрахунок робився на 
оновленій законодавчій базі, бо ни-
ні триває реформа ЖКГ. Порядок 
формування тарифів на централі-
зоване водопостачання та водо-
відведення був затверджений по-
становою Кабінету Міністрів Укра-
їни №869 ще 1 червня 2011 року. У 
2019 році вона була прийнята у но-

вій редакції. Важливо, що ідея єди-
ного підходу до формування тари-
фів для всіх водоканалів України за-
лишилася». 

ЗАКОНОДАВСТВОМ ВПЕРШЕ ВИЗНАЧЕНО, 
ЩО ТАРИФИ МАЮТЬ ТЕРМІН ДІЇ.  
ТАРИФ НА ПОСЛУГУ ПРИЙМАЄТЬСЯ З  
1 СІЧНЯ ПО 31 ГРУДНЯ.

!
За словами Литвиненко, державою розроблено уніфіковані таблиці єди-

ного формату, однакові для всіх комунальних підприємств, за якими необ-
хідно розраховувати тариф. Відомо, що виконком Бориспільської міської 
ради свого часу приймав рішення про затвердження цих таблиць, відпо-
відно до них і проводилися нові розрахунки.

ОСОБЛИВОСТІ НОВИХ ПІДХОДІВ
Законодавчо визначено, що щороку водоканали країни повинні 

до 20 серпня подавати до виконавчих комітетів новий розрахунок 
тарифів на наступний рік.

«20 серпня «Бориспільводоканал» передав до виконкому місь-
кради розрахунок тарифу на 2020 рік. Його вивчали. Але після при-
йняття державногобюджету на 2020 рік виконком надіслав листа, у 
якому йшлося про необхідність коригування тарифів відповідно до 
ключових показників, визначених Державним бюджетом України на 
2020 рік. Адже змінився курс долара (що впливає на виплати креди-
ту) та тарифи на енергоносії», — пояснила Олександра Литвиненко.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТАРИФИ НА ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ 
ПОСТАЧАННЯ ХОЛОДНОЇ ВОДИ СТАНОМ НА  01.11.2019 р. 

ПО  КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

КП «Ірпіньводоканал»  (06.2019) 20,71

Згурівський  ККП (05.2017) 22,15

КП «Броваритепловодоен» (12.2017) 22,72

ТОВ «Білоцерківвода» (02.2019) 26,52

КП Горянин (Бориспільський р-н) (01.2014) 27,60

ВУ ВКГ «Тетіївводоканал» (09.2018) 29,00

КП «Обухівводоканал» (01.2019) 29,42

Вишгородське МКП «Водоканал» (02.2019) 29,68

Яготинське ВУ ВКГ (05.2018) 29,92

КП ВКГ «Бориспільводоканал» (11.2018) 30,47

КП «Миронівкаводоканал» (04.2019) 30,55

КП «Іванківводоканал»  (01.2019) 30,80

КП «Міськводоканал» м.Березань (08.2018) 30,88

КП «Українкаводоканал» (07.2019) 31,61

Димерський ККП, Вишгор.р-н (02.2017) 32,64

КП «Фастівводоканал» (02.2019) 32,67

П.Хмельницький ВУКГ (11.2018) 34,08

КП «Кагарликводоканал» (03.2017) 34,34

КПКОР «Бородянкатепловодопост» (01.2019) 36,00

КП «Богуславводоканал» (08.2018) 36,18

КП Баришівської РР «Райв/к» (02.2019) 37,00

КП  «Узинводоканал» (04.2019) 37,38

КП «К-Свят.тепломер» КОР (12.2018) 38,33

КП УЖКГ м.Славутич (02.2019) 39,90

КП «Бояркаводоканал» (06.2019) 40,46

КП «ККП м. Ржищева» (03.2018) 40,91

КП «Таращаводоканал» (02.2017) 42,26

ЖКП Поліське, Вишгродс.р-н (10.2018) 44,95

КП «Рокитневодоканал» (04.2019) 46,16

КП «Сквирське ком.гос-во» (12.2018) 46,82

Ставищенське ЖКП (02.2019) 47,89

КП «Володарка» (06.2018) 52,17 Н
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ЧОМУ ПЛАТИТИМЕМО БІЛЬШЕ?
 • Збільшення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати. 

 • У галузевій угоді визначено, що збільшується коефіцієнт (від 1,4 
до 1,6), яким керуються при розрахунку суми галузевих окладів 
працівникам ЖКГ (йдеться про підвищення зарплати робітникам, 
які обслуговують мережі, чистять каналізацію, варять труби тощо). 
 

 • Вводиться надбавка за вислугу років. Наприкінці липня — на 
початку серпня профспілки України з Міністерством регіонального 
розвитку домовилися ввести стажевий коефіцієнт — для підняття 
престижу роботи в комунальній галузі.  

 • Зростання витрат за рахунок введення в експлуатацію станції 
знезалізнення на водозаборі №2 (у тариф закладається 
амортизація нового обладнання). Витрати передбачаються, щоб 
підтримувати у робочому стані новий об’єкт.  

 • Зросла вартість послуг Бориспільтепломережі — підприємство 
насосами подає воду на верхні поверхи багатоквартирних будинків. 

 • У новий тариф на воду зростання вартості електроенергії не 
закладається. 

• Рішення про встановлення тарифів повинно прийматися щороку. 
Чи змінюватиметься при цьому сам тариф, залежатиме від того, 
наскільки впливатимуть на формування суми складові тарифу.

БЕЗ КОНКРЕТИКИ 
Яким буде новий тариф, у Бориспільводоканалі не уточнюють. 

Прогнозована сума, яка надрукована у повідомленні, складала 37 
грн 95 коп. Сума може зменшуватися. За нинішніми розрахунками 
вона складає майже 36 грн. 

На сайті Бориспільського міськвиконкому питання про підвищен-
ня тарифів на воду «висить» із 20 серпня. Заступник міського голови 
Людмила Ковальова повідомила «Вістям», що нові розрахунки тари-
фів вони отримали, і невідомо, коли їх розглядатиме виконавчий ко-
мітет. Тож питання відкрите.

 � ПОКИ ТАК

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ 

ГОЛОВА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

09 грудня 2019 року     № 555

Про скликання шістдесят 
сьомої сесії міської ради VІІ 
скликання

Відповідно до Регламенту 
Бориспільської міської ради 
VIІ скликання, затверджено-
го відповідним рішенням Бо-
риспільської міської ради від 
17 грудня 2015 року № 33-2-VII, 
п. 8 ч. 4 ст. 42, ч. 4 ст. 46, ч. 8 ст. 
59 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні» 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Скликати шістдесят сьому 
сесію міської ради VІІ скликан-
ня та провести пленарне засі-
дання міської ради 17 грудня 
2019 року о 10 годині в акто-
вій залі виконавчого комітету 
міської ради.

2. До порядку денного вне-
сти питання: 

2.1. Про бюджет міста Бори-
споля на 2020 рік.

2.2. Про затвердження про-
грами соціально-економічного 
та культурного розвитку міста 
Борисполя на 2020-2024 роки.

2.3. Про затвердження про-
грами розвитку комунального 
некомерційного підприємства 
«Бориспільський стоматоло-
гічний центр» Бориспільської 
міської ради Київської області 
на 2020-2022 роки.

2.4. Про затвердження місь-
кої програми забезпечення 
препаратами інсуліну хворих 
на цукровий діабет на 2020 рік.

2.5. Про внесення змін до 
міської цільової програми з 
надання соціальної та право-
вої допомоги демобілізованим 
військовослужбовцям, які бра-
ли участь в антитерористичній 
операції, та їх сім’ям на 2018 - 
2020 роки.

2.6. Про внесення змін до рі-
шення міської ради від 21 груд-
ня 2017 року      № 2574-36-VII 
«Про затвердження Програми 
розвитку комунального неко-
мерційного підприємства «Бо-
риспільський міський центр 
первинної медико-санітар-
ної допомоги» Бориспільської 
міської ради Київської області 
на 2018-2020 роки».

2.7. Про затвердження пла-
ну діяльності з підготовки про-
ектів регуляторних актів у сфе-
рі господарської діяльності на 
2020 рік

2.8. Про затвердження Поло-
ження управління капітально-
го будівництва Бориспільської 
міської ради в новій редакції.

2.9. Про надання одноразо-
вої адресної матеріальної до-
помоги незахищеним верствам 
населення міста Борисполя, які 
опинилися в складних життє-
вих обставинах.

2.10. Житлово-комунальні 
питання.

2.11. Земельні питання.
2.12. Різне.

3. Контроль за виконанням 
цього розпорядження зали-
шаю за собою.

Голова            А.С.Федорчук

Люди
 � РОЗМОВА ПРО ВАЖЛИВЕ

«ГРОМАДА ЛЮБАРЦІВ ПРОТИ 
ПРОВОКАЦІЙ «АКТИВІСТІВ»

ДО РЕДАКЦІЇ ЗВЕРНУЛИСЯ МЕШКАНЦІ СЕЛА ЛЮБАРЦІ, ЩО НА БОРИСПІЛЬЩИНІ, 
ЗІ СКАРГАМИ НА ТЕ, ЩО ПРОТИ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ ВОЛОДИМИРА СИДОРЕНКА 
ВЕДЕТЬСЯ «ВІЙНА» І ТРИВАЮТЬ СПЕКУЛЯЦІЇ ЩОДО ОТГ. 

ЛЮБАРЕЦЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА 

Володимир СИДОРЕНКО:

Наталія ТОКАРЧУК

«Активісти» організовували збір підписів про відсторонення йо-
го від посади, розклеюються листівки з недостовірною інформаці-
єю. А останньою краплею став лист, нібито написаний Сидоренком, 
про об’єднання сільради у велику громаду із центром у с. Мирне, хо-
ча селяни на загальних зборах цю ідею відхилили. У Любарцях упев-
нені: провокації влаштовуються людьми, які шкодять розвитку се-
ла. «Вісті» зустрілися з сільським головою, щоб отримати інформа-
цію з «перших вуст».

— У складі Любарецької сільра-
ди, крім Любарців, село Тарасівка. Я 
головую три роки і завжди діяв у ін-
тересах виборців, бо хочу зробити 
максимум для того, щоб село процві-
тало. Моя команда плідно працює. 
Виділяється матеріальна допомога, 
створюються нові робочі місця, за-
лучаються інвестиції. Ми розробили 
Генеральний план і план зонування 
сіл, що був затверджений «в муках, 
із потом і слізьми», незважаючи на 
спротив. Ми вислухали і врахували 
думку громади, радилися з проек-
тантами, дотрималися законодав-
чих норм, пройшли всі процедури, 
і зараз люди можуть приватизува-
ти земельні ділянки. Є відчутним на-
повнення бюджету сільради, залу-
чаються кошти із обласного і район-
ного бюджетів (у 2019 році освоєно 
майже 10 млн грн), які спрямовані 
на розвиток сіл. На капітальний ре-
монт дороги на вул. Шевченка бу-
де виділено 1,5 млн грн — асфаль-
туватиметься нині ґрунтова ділянка 
дороги. Усі проекти розроблені та 
внесені в районні та обласні плани. 
Робимо проекти водопостачання та 
облаштування центральних доріг. У 
Любарцях зроблено 95% вуличного 
освітлення, у Тарасівці ще немає лі-
хтарів, але проекти готові, чекаємо 
фінансування. На жаль, знаходять-
ся люди, які заважають працювати і 
роблять це наполегливо. Деякі з тих, 
хто називає себе «активістами» і роз-
хитує ситуацію, вже були при владі 
у 2010-2016 роках, але за власним 
бажанням склали повноваження, а 
тепер намагаються впливати на ро-
боту сільради. Я став головою у чес-
ній боротьбі між п’ятьма кандида-
тами, але перебуваю під постійним 
контролем і критикою. Під виглядом 
просунення теми ОТГ дехто прагне 
задовольнити особисті інтереси та 
дорватися до влади. Деякі з них під-
тримували мене у передвиборній 
кампанії, тепер змінили вектор. Се-
ред опозиціонерів і депутат Київ-
ської облради Олександр Мефодій. 

— Які кроки зроблено сільра-
дою на виконання вимоги про 
створення ОТГ? 

— У 2017 році до нас надійшла 
перша пропозиція від Мирнен-
ської сільради щодо об’єднання в 
Мирненську ОТГ. Тоді ми зібрали 
сесію, а також зробили обхід сіль-
ських дворів, щоб вивчити дум-
ку громади. Депутати проходи-
ли округами, складали списки. Як 

результат: 22 людини «за», 507 — 
«проти». Як підсумок ми направи-
ли листи в Мирне та райраду. Піс-
ля того про об’єднання з Мирним 
ніхто не згадував. 

— Чи розглядали варіант 
об’єднання із Борисполем?

— Була місцева ініціатива так 
званих «активістів». Опитування, як 
у випадку із пропозицією Мирно-
го, не було, вони організували слу-
хання в сільраді, привезли членів 
своїх родин та знайомих, які і да-
ли 200 голосів «за». Уповноважені 
особи, не довіряючи мені, забрали 
рішення про об’єднання і повезли 
його в Бориспіль. Громаді було обі-
цяно, що залишилися формально-
сті для об’єднання із Борисполем. 

— Офіційний Бориспіль не на-
дав відповіді?

— Ні. Але «активісти», які орга-
нізували ті слухання, намагають-
ся маніпулювати, звинувачуючи в 
цьому мене. Приходять і запиту-
ють: що там із об’єднанням? У ме-
не таке ж запитання! Робоча група 
не створювалася, проектів рішень 
про об’єднання нам теж не нада-
вали, сесія міськради наше рішен-
ня не розглядала. Крім нас, згоди 
об’єднатися на пропозицію Бори-
споля надали села Іванків та Рого-
зів. Я думаю, що з економічної точ-
ки зору Любарці нецікаві Бориспо-
лю, тому досі немає відповіді. 

— Ваші противники кажуть, 
що голова Любарецької сільради 
не хоче об’єднання з Борисполем?

— Так, але це не значить, що я 
за об’єднання з Мирним, бо як го-
лова, я відстоюю думку громади та 
виконаю її рішення. Вважаю, що у 
разі надходження подібних про-
позицій ми маємо їх вивчити, об-
говорити позитивні та негативні 
перспективи, бо мешканців села 
слід поінформувати про наслідки 
і ризики об’єднання. У законодав-
стві прописано, що вступити в ОТГ 
ми можемо, але вийти — ні. Тому 
має бути економічно обґрунтова-
не об’єднання. Це відповідальний 
крок, поспіх не потрібний.

— Тобто, якщо пропозиція про 
ОТГ не матиме вигоди для Люба-
рецької сільради, ви проти об’єд-
нання?

— Я вивчав це питання в 2016 
році, тоді ми отримали від Мирно-
го перше запрошення і провели 
багато зустрічей, я пройшов нав-
чання в КОДА, спілкувався з різ-

ними фахівцями. Моя думка така: 
закон про ОТГ «сирий» і недоско-
налий, тому доки не буде конкре-
тики або змін до нього, я проти  
об’єднання. 

— Але якщо не об’єднаєтеся 
добровільно, то змусять сило-
міць. Із ким Любарецька сільра-
да має об’єднатися згідно із пер-
спективним планом КОДА?

— Спочатку село Тарасівка бу-
ло віднесено до Мирного, Любар-
ці — до Борисполя. Потім внесли 
зміни, і нашу сільраду віднесли 
до Мирного. План постійно змі-
нюється. Наприклад, Гора оголо-
сила про створення власної ОТГ, 
Щасливська громада створила 
Пристоличну ОТГ. Відомо, що по-
ки Кабмін не буде мати стовідсо-
ткового обґрунтування економіч-
ної спроможності конкретної ОТГ, 
її не затвердять. 

— Є у сільради власні варіанти 
об’єднання?

— Була ініціатива сільських де-
путатів до обласного депутата про 
те, щоб створити ОТГ із центром 
в Любарцях, куди б могли ввійти 
села Сошників, Старе, Іванків, Ро-
гозів. Відповіді не отримали, хоча 
терміни минули. Я маю намір про-
вести опитування, запропонува-
ти людям кілька запитань, а також 
можливість внести свої пропозиції. 

— Селяни розповідали про ли-
ста, начебто підписаного вами 
та направленого до Міністер-
ства розвитку громад та тери-
торій України, про ОТГ з Мирним, 
що суперечить волі мешканців 
Любарців. Подейкують, що ли-
ста було сфальсифіковано. 

— Цей лист — приклад брудної 
інформаційної кампанії проти ме-
не, щоб вплинути на людей та зму-

сити їх проголосувати за зняття ме-
не із посади. Так звані «активісти» 
не зупиняються. Я дізнався про цей 
лист випадково, 20 листопада ме-
ні надіслали копію сторінки в Фей-
сбуці одного з «активістів» з ли-
стом, підписаним сільським голо-
вою та печаткою сільради. Звісно, я 
цього листа не писав, це фальсифі-
кат. Тому ми направили звернення 
до Міністерства розвитку громад 
та Міністерства внутрішніх справ, 
щоб розібралися з ганебним фак-
том, бо це кримінальна справа — 
йдеться про підробку офіційного 
документу. Відповіді з МВС ще не 
отримали, а з Міністерства розвит-
ку громад відповіли, що такого ли-
ста вони не отримували, що свід-
чить про те, що брудна гра розра-
хована на місцевих людей.

— Хто, на вашу думку, був ор-
ганізатором цього?

— Я не звинувачуватиму бездо-
казово. Але лист з’явився на осо-
бистій сторінці депутата Бори-
спільської міської ради Ярослава 
Годунка. Супровідний текст до ли-
ста написаний в «бандитському» 
стилі, притаманному Годунку. Лист 
з’явився тоді, коли актив села іні-
ціював моє відсторонення. Його 
показували людям, коли збирали 
підписи, і це збурювало їх, адже 
вони висловилися проти об’єд-
нання. За ініціативи депутата об-
ласної ради Олександра Мефодія 
запустили процедуру, попередили 
сільську виборчу комісію, зібрали 
підписи. Але епопея закінчилася, 
коли голова ініціативної групи від-
мовилася подавати списки, аргу-
ментувавши тим, що багато з них 
підроблені й зібрані шляхом ма-
хінацій і введення людей в ома-
ну. Я не втручався в процес збору 
підписів та в дії активістів, але за-
раз буду наполягати на проведе-
ні розслідування щодо підробки 
документів. 

— Ярослав Годунок займає ак-
тивну позицію в вирішенні місь-
ких питань, а які інтереси мо-
жуть бути у нього в Любарцях?

— Він тут постійний гість, брав 
участь у громадських обговорен-
нях, підтримував спробу знят-
тя мене з посади. Можливо, має 
інтерес щодо ОТГ з Борисполем. 
При приєднанні Любарців до Бо-
рисполя голова села набуде ста-
тусу старости, ввійде до виконав-
чого комітету та підпорядковува-
тиметься голові ОТГ. Місцеві вибо-
ри не за горами, тому, можливо, 
він має особисті амбіції. У випадку 
дострокового припинення мною 
повноважень сільського голо-
ви мої обов’язки візьме секретар 
сільради. Думаю, «активістам» по-
трібна своя людина, з якою мож-
на домовлятися. Нині бюджет сіль-
ради 3,5 млн грн і є тенденція до 
зростання. 

« ХОЧУ ПОДЯКУВАТИ МЕШКАНЦЯМ  
С. ЛЮБАРЦІ, ЯКІ ЗВЕРНУЛИСЯ ДО ГАЗЕТИ, 

ТА ТИМ, ХТО ПРОТИСТОЯВ РОЗПОВСЮДЖЕННЮ 
НЕПРАВДИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, БО ВІРЯТЬ В МЕНЕ 
ТА ВПЕВНЕНІ, ЩО Я ДІЮ В ІНТЕРЕСАХ СЕЛА. 
ВВАЖАЮ, СПРАВЕДЛИВУ ОЦІНКУ МОЇМ ДІЯМ 
МОЖЕ ДАТИ ЛИШЕ ГРОМАДА».
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 � ХОТІЛИ, ЯК КРАЩЕ...

Соціум Актуально

ДЕРЖРЕЄСТРАЦІЯ —  
НЕ МІСЦЕ ДЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТІВ

 � Де в Борисполі зареєструвати нерухоме майно, 
чи обов’язково вносити його в Державний реєстр, як 
убезпечитися від рейдерів – дізнавалися «Вісті».

Наталія ДОЛИНА

Є ПРОБЛЕМА. До редакції «Вістей» звернулася літня жінка. Вона 
розповіла, що намагалася зареєструвати в Державному реєстрі 
свою квартиру, але виявилося, що в Борисполі немає державного 
реєстратора. У реєстраційній службі міської ради їй порадили 
звернутися до нотаріуса, проте для пенсіонерки це дорого. Як 
виявилося, такі проблеми виникають у багатьох жителів міста.

АНТИРЕЙДЕРСЬКА ІНІЦІАТИВА. Із 2019 році в Україні реалізується 
експериментальний проект у сфері державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно. Ініціатором проекту, який охрестили 
антрирейдерським, виступив Мінюст. 
2 листопада 2019 року набрав чинності Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав 
власності», яким передбачено зміни до порядку реєстрації нерухомого 
майна. За задумом розробників Закону, його прийняття має усунути 
основні юридичні прогалини, які сприяють рейдерському захопленню 
нерухомого майна. Акредитовані суб'єкти – переважно комунальні 
підприємства, зокрема БТІ, які раніше могли проводити операції з 
реєстрації майнових прав, позбавлені такої можливості. 

ЧОМУ ТАК СТАЛОСЯ? Автори закону наголошують, що практика 
засвідчила недоцільність подальшого використання інституту 
акредитованих суб'єктів державної реєстрації, оскільки багато з них 
брали участь у сумнівних або злочинних реєстраційних діях. Саме через 
них, вважають розробники закону, проходили рейдерські захоплення 
шляхом протиправної реєстрації нерухомості, земельних ділянок або 
корпоративних прав. 
Відтепер реєстраційні дії можуть здійснювати лише державні 
реєстратори органів місцевого самоврядування та місцевих державних 
адміністрацій, а також нотаріуси (державні та приватні). Тому нині 
звужено коло суб'єктів із повноваженням здійснювати державну 
реєстрацію прав. 

ВИМОГИ ДО ДЕРЖРЕЄСТРАТОРА. Згідно нових законодавчих актів, 
особа, яка претендує на посаду держреєстратора, крім юридичної 
освіти і стажу роботи в сфері права, повинна мати сертифікат та пройти 
спецперевірку. 

— Отримати сертифікат 
складно. Пропонується 100 
тестових завдань. Особи, 
які правильно відповіли на 
75% з них, успішно пройшли 
тестування. Тести містять 
завдання із кримінального, 
цивільного законодавства, 
інших нормативних актів; все це 
кандидат має знати напам’ять, 
хоча реальної потреби в цьому 
немає, адже на практиці ці 
документи є в першоджерелах. 
Як наслідок, досвідчені фахівці 
проходять тести кілька разів чи 
відмовляються від тестування і 
від цієї роботи.
Щодо проходження 
спецперевірки, то на сьогодні 
методики її проведення немає. 
У цій сфері склалася непроста 
ситуація. Ті державні 
реєстратори, які працювали до 
нового Закону, працюють далі 
без отримання сертифікату і 
проходження перевірки. А ті, хто 
влаштовується на роботу після 
того, як закон набув чинності, 
повинні все проходити, навіть за 
умови стажу роботи. 
У Борисполі держреєстратор 
із реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень, 

яка працювала раніше, 
пішла в декретну відпустку. 
Після конкурсного відбору 
на вакантне місце прийнята 
високопрофесійний спеціаліст, 
яка пройшла тестування, 

отримала сертифікат, залишилася 
спецперевірка (ДП «Національні 
інформаційні системи» надає 
доступи до Державних реєстрів 
при наявності вказаного пакету 
документів). 

«Вісті» звернулися за коментарем до начальника реєстраційної служби  
Бориспільської міської ради Тетяни СТЕПАНЕНКО:

«МЕТОДИКИ ПЕРЕВІРКИ НЕМАЄ»

«БЕЗ ПРОБЛЕМ ІЗ 
РЕЄСТРАЦІЄЮ МІСЦЯ 
ПРОЖИВАННЯ» 
За словами Тетяни Степаненко, в реєстраційній службі 
Бориспільської міської ради, що на вул. Київський Шлях, 73, 
зареєструвати місце проживання можна без проблем.

«Відповідно до Правил реєстрації громадян, затверджених 
відповідною постановою Кабінету Міністрів від 2 березня 2016 року 
№ 207 року, ми маємо право одночасно здійснювати реєстрацію 
місця проживання та зняття із реєстрації. Громадянин повинен 
прийти з паспортом та сплатити адмінзбір за реєстрацію. Якщо він є 
власником житла, подає документи на право власності (в оригіналі 
та копію), і реєструє місце проживання за цією адресою. Якщо 
власником є інша особа, то відповідні документи подає вона, даючи 
згоду на реєстрацію. 
Чоловіки віком від 18-и до 60-и років при реєстрації місця 
проживання (чи знятті з реєстрації) подають оригінал та копію 
військового квитка із відміткою про взяття (зняття) на військовий 
облік. Якщо особа має намір зареєструвати малолітню дитину, то 
реєстрація відбувається без згоди власника житла, але за спільною 
згодою обох батьків», — повідомила Степаненко. 

Реєстрація юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців проводиться в приміщенні
на вул. Шевченка, 4. 
Державний реєстратор працює 
у пн-вт-ср із 8.00 до 13.00. 
Інші два дні фахівець працює з архівом та документами.

Марина ГАВРИШКО, колишній державний реєстратор:

«ЩОБ ВЛАШТУВАТИСЯ,  
ТРЕБА ПРОЙТИ СІМ КІЛ ПЕКЛА»
— У людей виникають складнощі щодо реєстрації речових 
прав через малу кількість державних реєстраторів. Раніше на 
Бориспільщині працювали три реєстратори – два в районі і 
один в місті, і цього було недостатньо. Потрібно мінімум 4-5 
спеціалістів. Зараз в районі є державні реєстратори в декількох 
сільських радах, а в місті реєстратор призначений, але фактично 
позбавлений права вести прийом. 
Чому дефіцит кадрів? Фахівці не хочуть іти на цю посаду. 
По-перше, робота пов’язана з великим навантаженням і 
відповідальністю: прийом громадян, обробка документів, робота 
з архівом, поштові відправлення тощо. 
По-друге, Мінюстом постійно змінюються правила прийому на 
роботу держреєстраторів. Щоб влаштуватися на посаду, фахівець 
має пройти сім  кіл пекла і в результаті отримувати малу зарплату 
— ставка є мінімальною. Держава має розробити заходи щодо 
забезпечення оплати і нормальних умов роботи фахівців з 
реєстрації речових прав громадян.

Як вберегтися від рейдерських захоплень майна, що робити 
тим власникам, чиє майно не внесене в Державний реєстр?

Розмова з юристом Людмилою РАФАІЛОВОЮ:

«РЕЧОВІ ПРАВА, ЩО ВИНИКЛИ 
ДО 1 СІЧНЯ 2013 РОКУ, ПОТРІБНО 
ВНОСИТИ ДО РЕЄСТРУ»
«Внесення відомостей до 
Державного реєстру речових 
прав здійснюється виключно 
на підставах та в порядку, 
визначених Законом України 
«Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» (далі — 
Закон). 

Законом гарантується відкритість 
та доступність відомостей 
Державного реєстру прав 
(далі – Реєстр) – для фізичних 
та юридичних осіб інформація 
за об’єктом нерухомого 
майна та суб’єктом речового 
права надається в електронній формі через офіційний веб-сайт 
Міністерства юстиції України, за умови ідентифікації такої особи 
(фізичної або юридичної) з використанням електронного цифрового 
підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, або в 
паперовій формі. 
Іншими словами, отримати інформацію може «будь хто», але за 
умови ідентифікації особи, анонімно це зробити неможливо. 
За заявою власника чи іншого право володільця державний 
реєстратор надає інформацію про осіб, які отримали відомості 
про зареєстровані права на нерухоме майно, що їм належить, та 
обтяження таких прав. 
У випадку кримінального провадження державний реєстратор 
надає інформацію у формі виписки про осіб, які отримали відомості 
про зареєстровані права на нерухоме майно, що належить іншим 
фізичним чи юридичним особам, та обтяження таких прав за 
запитом посадової особи органу досудового розслідування.

Отримати інформацію з Реєстру можемо 
самостійно, а вносити інформацію, зміни, 
вчиняти будь-які дії в Реєстрі може ЛИШЕ 
реєстратор.

!

Державним реєстратором є:
 • громадянин України, який має вищу освіту за спеціальністю 

правознавство, відповідає кваліфікаційним вимогам, 
встановленим Міністерством юстиції України, та перебуває у 
трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації прав;

 • нотаріус;
 • державний, приватний виконавець — у разі накладення/

зняття таким виконавцем арешту на нерухоме майно під час 
примусового виконання рішень відповідно до закону. 

Доступ державного реєстратора до Державного реєстру прав 
здійснюється шляхом багатофакторної аутентифікації у поряд-
ку, визначеному Кабінетом Міністрів України у Порядку веден-
ня Державного реєстру прав.

 • Немає різниці, до кого 
звертатися для реєстрації 
речових прав, адже 
особа, яка має доступ 
до Реєстру, має статус 
державного реєстратора. 

 • Не варто боятися, що 
електронні реєстри 
збільшать кількість 
зловживань, адже 
реєстратори вносять 
інформацію до Реєстру 
на підставі поданих 
документів, сканкопії яких 
містяться в Реєстрі. 

 • Для внесення інформації 
до Реєстру мешканці 
Борисполя можуть не 
лише в місті Бориспіль, 
чи Бориспільському 
районі, але і на території 
Київській області, крім 
міста Київ. 

 • Речові права, що виникли 
до 1 січня 2013 року, слід 
вносити до Реєстру.

Де зареєструвати 
нерухоме майно: 
 • У будь-якого державного 

або приватного 
нотаріуса та державного 
реєстратора в Київській 
області, крім м. Київ. 

 • У державних 
реєстраторів при 
сільських радах 
Бориспільського 
району: 

Гнідинська с/рада  
(с. Гнідин, вул. Нова, 1) 
тел. 045-95-4-12-55, 4-11-
60. 

Гірська с/рада 
(с. Гора, вул.Центральна,5)
тел. 045-95-3-65-22. 

Шасливська с/рада 
(с. Щасливе,  
вул. Фестивальна, 39)
тел. 045-95 -3-53-46. 

Великоолександрівська  
с/рада 
(с. Велика Олександрівка,  
вул. Гагаріна, 11) 
тел. 045-95-3-05-60. 

Сошниківська с/рада  
(с. Сошників, вул. Іванова, 
3) тел. 045-95-3-71-33. 

Вороньківська с/рада 
(с. Вороньків, вул. 
Паркова,2) тел. 045-95-3-
66-18.
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« ЗНАЙТИ СПЕЦІАЛІСТА НА ПОСАДУ 
ДЕРЖРЕЄСТРАТОРА НЕПРОСТО 

ЧЕРЕЗ ВЕЛИЧЕЗНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
І МАЛУ ЗАРПЛАТУ».

 � ПРОЦЕС ПІШОВ

АМБУЛАТОРІЮ 
ЗВОДИТИМЕ 
АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ

Ірина КОСТЕНКО

ПрАТ «АгроБудМеханізація» 
(голова правління Володимир 
Шалімов) стало переможцем 
тендеру на будівництво амбу-
латорії загальної практики — сі-
мейної медицини у районі Роз-
вилки, що в Борисполі. Днями 
будівельна компанія підписа-
ла договір із управлінням ка-
пітального будівництва міста  
Борисполя.

Шоста амбулаторія у місті зво-
дитиметься на перехресті вулиць 
Київський Шлях та Покровська. Це 
місце поряд із Борисо-Глібським 
храмом, на виїзді з Борисполя у 
напрямку Іванкова і зветься Тара-
совою левадою. 

Позаду залишилися три тенде-
ри та розгляди скарг у антимоно-
польному комітеті. «Вперше в іс-
торії Борисполя антимонополь-
ний комітет прийняв рішення на 
користь тієї компанії, яка виграла 
торги, — зазначив міський голо-
ва Анатолій Федорчук. — До кінця 
року ми встигнемо закласти фун-
дамент будівлі». 

На виконавчому комітеті місь-
кої ради 9 листопада виникло 
запитання: «Чому вартість будів-
ництва становить майже 30 тис. 

грн за кв. м?». Це вартість без 
врахування обладнання, меблів 
і техніки. Окремо місто фінансу-
ватиме будівництво зовнішніх 
мереж. 

Із цього приводу Анатолій Фе-
дорчук наголосив, що проект ви-
готовляв місцевий проектант пан 
Кулик. 

«Амбулаторія будуватиметься 
із червоної цегли, щоб не пору-
шувати архітектурний ансамбль 
Борисо-Глібського храму і готе-
лю-ресторану «Золотий Лев», що 
розташовані неподалік. Будувати-
меться медична установа з нуля 
із врахуванням сучасних стандар-
тів. Проект пройшов держекспер-
тизу, де «ріжуть» суму, як тільки 
можна. Відбувся тендер. У серед-
ньому, вартість одного квадрат-
ного метра становить майже 1000 
доларів. Якщо взяти з урахуван-
ням внутрішніх оздоблювальних 
робіт — це нормальна ціна для 
столичного регіону». 

«Амбулаторію будуватиме Агро-
БудМеханізація, і вона буде побу-
дована» — підсумував розмову 
Анатолій Федорчук. 

Як повідомив «Вістям» началь-
ник управління капітального бу-
дівництва Володимир Тимошен-
ко, договір із ПрАТ «АгроБудМе-
ханізація» уже підписано.  

Ірина КОСТЕНКО

Стоматологічне відділення 
«випало» із медичної рефор-
ми, тому Бориспіль зареєстру-
вав комунальне некомерційне 
підприємство «Бориспільський 
стоматологічний центр» на по-
чатку грудня 2019 року.

Місце прописки міської сто-
матології незмінне — Київський 
Шлях, 24 (раніше це була струк-
тура колишньої ЦРЛ). Держава не 
планує платити стоматологам за 
надані послуги, тому лікування бу-
де платним, але за собівартостю 
— некомерційне підприємство 
прибутку отримувати не може.

Виконавчий комітет міськради 
9 грудня підтримав питання «Про 
схвалення Програми розвитку ко-
мунального некомерційного під-
приємства «Бориспільський сто-
матологічний центр» Бориспіль-
ської міської ради Київської об-
ласті на 2020-2022 роки». 

Заступник міського голови Люд-
мила Пасенко, коментуючи питан-
ня, зазначила, що програма роз-

витку, на яку планується виділи-
ти майже 15 млн грн, передбачає 
капітальний ремонт приміщення 
(будівельні роботи, благоустрій, 
пожежна сигналізація, комп’юте-
ризація, закупівля обладнання). 
Нині очікують на експертний звіт.

Також закладаються кошти на 
відшкодування вартості кому-
нальних послуг (320 тис. грн) — 
згідно із законом ці витрати ля-
гають на засновника підприєм-
ства. Також передбачено 500 тис. 
грн для відшкодування витрат на 
стоматологічні послуги пільговим 
категоріям. 

СИТУАЦІЯ В РАЙОНІ. Голов-
ний лікар ББЛІЛ Олександр Щур, 
який є членом виконавчого ко-
мітету міськради, повідомив, що 
районна стоматологія тепер ба-
зуватиметься у селах району. Ам-
булаторії передані сільським ра-
дам. Лікарям, які працювали у сто-
маткабінетах в районних амбула-
торіях, рекомендовано відкрити  
ФОПи, отримати ліцензії і вони 
зможуть отримати право оренди 
кабінету за мінімальні кошти. 

ДОСТУПНА СТОМАТОЛОГІЯ
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 � АНЕКДОТИ � «ЧУЖОМУ НАУЧАЙТЕСЬ»

Син питає у батька: 
— Батьку, а як звуться ті 
люди, що якщо у них є зайвий 
карбованець, то вони з нього 
зроблять два? 
— То дуже розумні люди. Євреї 
звуться. 
— Батьку, а як звуться ті 
люди, що якщо у них є зайвий 
карбованець, то вони його 
проп’ють? 
— Та то москалі, синку. 
— Батьку, а як звуться ті 
люди, що якщо у них є зайвий 
карбованець, то він кудись 
дівається та ще й комусь винні 
лишаються?
— Е-е, синку, зате які пісні ми 
співаємо... 

• • •
Пливе черепаха, на її спині — 
змія.
«Скину — вкусить», — думає 
черепаха. 
«Укушу — скине», — думає 
змія... 
А з боку виглядає, як міцна 
жіноча дружба. 

• • •
Психологічний тест оптиміста: 
Психолог: — Уявіть, що у вас 
помер дідусь. 
Оптиміст: — А у мене ще один є. 
— І ви спізнюєтеся на похорон. 
— А я сяду в машину і по газам. 
— Ні, ви боїтеся їздити за 
кермом. 
— А я вип'ю для хоробрості 
пляшку горілки. 
— Ось! І вас, п'яного, зупиняє 
поліцейський. 
— А я домовлюся. 
— Не домовитеся — це жінка. 
— А я познайомлюсь. 
— Але вона страшна. 
— А я ж уже п’яяяяяяний !!! 

• • •
— Маша, ти добре готуєш? 
—Так, а що? 
— Підготуй зам. директора 
до звільнення. У нього серце 
слабке... 

• • •
Kиїв... Вечірній автобу ... До 
самотньої і втомленої киянки 
звертається чоловік: — Dode 
pа? У неї перехопило подих... 
Серце застукало сильніше... По 
тілу пробігло легке тремтіння... 
Все золото світу не світить 
яскравіше, ніж вона в цю 
мить... Француз!!! ... Справжній 
ФРАНЦУЗ В ЇЇ ЖИТТІ !! ! ... Все 
— кінець сірим будням!!! ... 
Прощайте, українські мужики 
зі своїми футболом, рибалками 
і розкиданими шкарпетками... 
Тепер будуть шампанське і танго 
біля підніжжя Ейфелевої вежі, 
сонце і білий морський пісок... і, 
зрозуміло, Шанель ... Але ...... Але 
треба ж щось йому відповісти!... 
— Пардон мсьє! .... Кес ке се?... — 
Автобус, кажу, ДО ДЕПА йде !!! 

• • •
З єврейської мудрості. Перша 
вагітність — до весілля. Друга 
— до грошей. Третя — хотіли 
дівчинку. Четверта, п'ята і 
наступні — нехай бігають, 
шкода чи що! 
Одеса. Дзвінок в двері, стоять 
двоє: 
— Здрастуйте, ми — Свідки 
Єгови! 
— Так? І шо, у нього сьогодні 
весілля? 

• • •
У дитинстві, граючи в війнушку, 
найскладніше було не вбити 
супротивника, а довести, що ти 
його вбив. 

• • •
Мавпочка взяла в руки палицю 
для селфі і зрозуміла, що зможе 
далі заробляти без фотографа 
Валери. 

• • •
В аптеці: — Дівчина, дайте будь 
ласка таблетки для схуднення. 
— Жіночко, я 5 хвилин назад 
продала вам 10 пачок! 
— Я не наїлася. 

 � КРОСВОРД
За горизонталлю:
1. Обриси, контури, зовнішні межі предмета, 

що визначають його зовнішній вигляд. 5. Попе-
редній начерк малюнка, картини або частин її. 
9. Урочистий вірш, присвячений якійсь видат-
ній події, відомій особі. 10. Ударно-спусковий 
механізм. 12. 1+1. 13. Вигук, що виражає подив, 
здогад, пригадування. 14. Вузький край, кромка 
чого-небудь. 15. Великий вечір з танцями. 16. 
Країна на Середньому Сході. 18. Міра сипких 
тіл, в основному зерна, на Русі, яка застосовува-
лася в XVI-XVII століттях і частково пізніше. 20. 
Невелика шлюпка з однією чи двома парами 
весел. 23. Міра ваги коштовного каменю, що 
дорівнює 0,2 грама. 25. Місто в Японії. 26. Не-
повна рима, в якій співзвучні тільки наголошені 
голосні звуки. 27. Місце, напрям у річковому 
руслі, де провадиться спостереження над вод-
ним режимом ріки. 29. Розкотисті звуки, що 
зливаються в монотонне звучання. 31. Велика 
сітка, що має форму мішка, для ловлення мор-
ської риби з невеликих суден — траулерів. 33. У 
первісних та відсталих племен і народів релігій-
на заборона, порушення якої, за забобонними 
уявленнями людей, неминуче спричиняє тяж-
ке покарання. 34. Високе хвойне вічнозелене 
дерево родини соснових. 37. Місто на півночі 
Латвії, розташоване на кордоні з Естонією. 39. 
Ярмо. 40. Найвищий пік Криту. 42. Титул монар-
ха в деяких країнах. 43. Струнний щипковий 
музичний інструмент, поширений у народів 
Кавказу та Середньої Азії. 44. Представник 
народності іранської мовної групи, що живе в 
Азербайджані, Дагестані, Ірані. 45. Законодав-
ство. 46. Індіана ... (вигаданий персонаж, герой 
серії пригодницьких фільмів, книг та комп'ю-

терних ігор, створений Стівеном Спілбергом та 
Джорджем Лукасом).

За вертикаллю:
1. Грубий заборонений прийом у грі, персо-

нальна помилка. 2. ... Володимирівна Романова 
(українська письменниця кінця XIX ст. — початку 
ХХ ст.). 3. Сильне збудження. 4. Гіпотетичне поле, 
яке створюється живим організмом. 5. Річка в Ак-
тюбінській і Атирауській областях Казахстану. 6. 
Комітет державної безпеки СРСР. 7. «...-Телесик» 
(українська народна казка). 8. Велике приміщен-
ня для багатолюдних зборів. 11. Найголовніше, 
основне в кому-, чому-небудь. 16. Городня трав'я-
ниста однорічна рослина родини бобових, що 
має в стручках овальні зерна. 17. Велика кількість 
близько розміщених однорідних предметів, ча-
стин і т. ін. 18. Частина туші тварини — лопатка або 
стегно. 19. Великий гурт людей. 21. Доброзичливе, 
привітне ставлення до кого-небудь. 22. муніципа-
літет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Комо. 
24. Геометричне тіло, утворене обертанням круга 
навколо осі, що лежить у площині цього круга й не 
перетинає його. 25. Об'єднана держава Сирійської 
Республіки та Республіки Єгипет, що існувала з лю-
того 1958 по вересень 1961 року. 28. Молитовний 
вірш для співу на честь якого-небудь свята або 
святого у православному богослужінні. 30. Місто 
на південному заході Нігерії. Адміністративний 
центр штата Ойо. 32. Столиця Латвії. 35. Найтеп-
ліша пора року між весною та осінню. 36. Північ, 
північний напрямок. 37. Аналого-цифровий пе-
ретворювач. 38. Період, докорінно відмінний від 
попереднього. 40. Місто в Японії, в префектурі 
Сідзуока. 41. Автоматична телефонна станція.

За горизонталлю:
1. Форма. 5. Ескіз. 9. Ода. 10. Усм. 12. Два. 13. Лаж. 14. Руб. 15. Бал. 16. Катар. 18. Оков. 20. 

Ялик. 23. Карат. 25. Осака. 26. Асонанс. 27. Створ. 29. Рокіт. 31. Трал. 33. Табу. 34. Ялина. 37. Апе. 
39. Іго. 40. Іда. 42. Цар. 43. Тар. 44. Тат. 45. Право. 46. Джонс.

За вертикаллю:
1. Фол. 2. Одарка. 3. Раж. 4. Аура. 5. Емба. 6. Кдб. 7. Івасик. 8. Зал. 11. Суть. 16. Квасоля. 17. 

Ряснота. 18. Окіст. 19. Орава. 21. Ласка. 22. Канту. 24. Тор. 25. Оар. 28. Тропар. 30. Ібадан. 32. 
Рига. 35. Літо. 36. Норд. 37. Ацп. 38. Ера. 40. Іто. 41. Атс.

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

 � СМАЧНОГО!

САЛАТ «СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКИЙ»
Інгредієнти: макарони з твер-

дих сортів пшениці — 300 г, по-
мідори — 3 шт., болгарський пе-
рець — 1 шт., маслини (без кі-
сточок) — 0.3 склянки, сир (фе-
та, моцарела) — 200 г, сіль та 
перець за смаком, олія (оливко-
ва, соняшникова) — для заправ-

ки, зелень (базилік, рукола, шпи-
нат) — за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ. Макарони від-
варити, промити та висушити. Помі-
дори, перець та зелень подрібни-
ти. Оливки порізати кільцями, сир 
кубиками. Інгредієнти заправити 
олією та додати сіль та перець. 

 � ЗНАЙ НАШИХ!

ТЕСТ: ЖИТЛОВА СУБСИДІЯ БЕЗ ПОРУШЕНЬ
(перевірте себе і сусіда)

- дохід від неофіційної здачі 
майна в оренду;

- дохід від реалізації власного  
майна 

- незадекларовані приробітки;
- інші надходження (у тому числі 

закордонні перекази).

- транспортні засоби молодше 
5 років;

-  майно, товари, послуги  
вартістю понад 50 тис. грн. 
придбані за 12 міс. до 
звернення.

- осіб зі складу 
домогосподарства та членів 
їх сімей, незалежно від 
місця реєстрації та 
фактичного проживання.

- складу зареєстрованих у помешканні;
- набору житлово-комунальних послуг;
- придбання транспортного засобу (авто, мотоцикл тощо )

молодше 5 років;
- придбання товарів та послуги вартістю понад 50 тис грн.;
- отримання спадщини, цінних дарунків.

Що слід пам’ятати одержувачеві житлової субсидії, щоб не опинитися у числі порушників і не втратити  право на підтримку від держави? 
ДАЙТЕ ВІДВЕРТУ ВІДПОВІДЬ НА ЧОТИРИ ЗАПИТАННЯ:

Про факти незаконного отримання субсидій, інших видів соціальної підтримки  повідомляйте на «Гарячу лінію» 0-800-502-757 .  
Соціальна підтримка надається за рахунок наших податків і має надходити тим, хто її справді потребує! Контролюємо спільно!
Матеріал підготовлено в рамках проекту Міністерства соціальної політики України «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що впроваджується за сприяння 
Світового банку

1. ЧИ ВІРНО  ВИ ВКАЗАЛИ
      У ДЕКЛАРАЦІЇ РЕАЛЬНІ ДОХОДИ:

2. ЧИ НАДАЛИ ВСІ ВІРНІ ДАННІ
      ПРО МАЙНОВИЙ СТАН:

3. ЧИ ВИ ЗАДЕКЛАРУВАЛИ
ДАНІ     ЩОДО ВСІХ:

4. ЧИ  ПОВІДОМЛЯЛИ ВИ
      У 30-ДЕННИЙ ТЕРМІН ПРО ЗМІНИ:

РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУ:  
Ви відповіли «так» на всі  запитання.  Вам немає чого хвилюватися, Ви є сумлінним 
отримувачем!

Ви вагалися з відповіддю хоч на одне запитання.  Є привід проконсультуватися у місцевому 
органі соціального захисту населення – раптом ви чогось не врахували.

Ви відповіли «ні» на одне чи більше запитань.  Це означає, що невдовзі у держави можуть 
виникнути сумніви – а чи законно Ви отримували кошти?

З повагою голова бориспільської міської громадської 
організації «Всеукраїнська громадська організація  

«Союз Чорнобиль України» Драпей Н.І.

Висловлюємо щиру подяку нашим 
благодійникам Шалімову Володимиру Іллічу 

та Шалімову Ігорю Володимировичу за 
допомогу до Дня ліквідатора. Коли б ми не 
звертались до них, вони завжди нам готові 

допомогти та ніколи не відмовляють. 
Бажаємо вам міцного здоров’я, миру, злагоди, 

любові, благополуччя та натхнення у всіх ваших 
добрих справах! Многії літа! 

Доктор Вікторія ЧАБАНЕНКО  
володіє вродженим даром — рентгенівським зором

Унікальні природні здібності Вікторії Сергіївни пройшли науково-медичну 
сертифікацію, яка повністю підтверджує той факт, що лікар бачить всi 
внутрішні органи, кровоносні судини, хребет, кістки і суглоби дітей і 
дорослих в ЗD-проекції.
Багаторічна лікарська практика та досвід діагностики допомагають 
лікареві максимально швидко і точно виявити будь-які патології на ранніх 
стадіях. Вагітні жінки можуть дізнатися найдрібніші подробиці про стан 
своїх майбутніх малюків. Навіть в ході першого прийому та огляду пацієнт 
отримує докладний висновок про стан всього організму і рекомендації по 
комплексному лікуванню.
Прийом у лікаря Чабаненко проходить в комфортній обстановці без 
застосування будь-якої апаратури і попередніх аналізів. Цей вид огляду 
дозволить вам максимально економити ваш час і гроші, отримуючи при 
цьому точний професійний діагноз.
Щорічний огляд і діагностика — запорука збереження здоров'я 

в будь-якому віці.
• Доктор Вікторія Чабаненко приймає за адресою:  м. Київ, вул. Попудренка, 32, 
метро Дарниця, «Клиника эфферентной терапии»
• Запис на прийом за телефонами (097) 3004455 (066) 3005544
по електронній пошті vikichabanenko@gmail.com
• Сайт Вікторії Чабаненко www.scantory.com
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120 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
ВИДАТНОГО БОРИСПІЛЬЦЯ 
АНДРІЯ ШУЛЬГИ

Людмила ТОЦЬКА

Андрій Онуфрійович Шульга – 
відомий лікар-оториноларинго-
лог, доктор медичних наук, про-
фесор, учений та педагог. Він на-
родився в Борисполі 12 грудня 
1899 року. 

Після початкового навчання в 
Борисполі вступив до Лубенської 
учительської семінарії Полтавської 
області.  Після вчителювання в рід-
ному місті, через кілька років змі-
нив діяльність. У 1920 році вступив 
до Київського медичного інституту, 
який закінчив з відзнакою. 

Почав лікарську практику у 
Чернігівській області, у 1927 році 
Андрій Шульга продовжив її у м. 
Красний Луч Луганської області. За 
його участі було відкрито ЛОР-ка-
бінет і стаціонарне відділення, де 
надавалося лікування й проводи-
лися хірургічні операції у склад-
них випадках хвороб. Він почав 
активну наукову діяльність. 

У 1937 році його було запроше-
но на кафедру отоларингології Дні-
пропетровського інституту вдоско-
налення лікарів, а вже 1940 року об-
рано доцентом кафедри. 1941 року 
Шульга був призваний до лав Ра-
дянської Армії і став начальником 
ЛОР-відділення 385 евакуаційного 
Дніпропетровського військового 

шпиталю. 1945 року після демобілі-
зації почав роботу на посаді завідую-
чого кафедрою організованого Чка-
ловського (Оренбурзького) медич-
ного інституту, де ним була заснова-
на клініка хвороб вуха, горла і носа.

Методами лікування професо-
ра Шульги користується і сучасна 
медицина. Він — автор понад 100 
наукових робіт. Усі представники 
його школи придбали вагоме ім’я 
в оториноларингології. У пам’яті 
учнів професор А. О. Шульга за-
лишився людиною інтелігентною, 
ерудованою, цільною, високопра-
цездатною, толерантною.

Андрій Онуфрійович Шульга пі-
шов із життя 14 березня 1977 року. 
Похований в місті Оренбурзі Ро-
сійської Федерації.

МІСТО-ПОБРАТИМ БОРИСПОЛЯ 
АМЕРИКАНСЬКИЙ ХОПКІНС 
РОБИТЬ АКЦЕНТ НА ПАРКАХ

Наталія ТОКАРЧУК

Американське місто-побра-
тим Борисполя робить акцент 
на розширенні зелених зон, для 
цього там зносять старі будин-
ки. Тісний обмін досвідом двох 
схожих за територією і кількі-
стю населення міст, що наразі 
послабився, час поновлювати. 

На офіційній сторінці муніципа-
літету міста Хопкінс, штат Мінне-
сота, що у США, з’явилася інфор-
мація про відкриття нової зони 
відпочинку, проілюстрована фо-
то «10 років тому і зараз». 

Видно, що міську ділянку з не-
великою кількістю дерев та ста-
рими будівлями привели до ла-
ду, зробивши паркову зону — Кот-
теджвілл Парк. Для цього знесли 
старі капітальні споруди. У пові-
домленні муніципалітету гово-

риться, що місцина була занедба-
ною, а зараз стала перлиною мі-
ста. Крім озеленення, спорудже-
но павільйон для відпочинку зі 
столиками та лавочками, дитячий 
майданчик, зроблено гравієві до-
ріжки, висаджено траву та газо-
ни з багаторічників, громадський 
сад та освітні (навчальні) експо-
нати. Струмок, що протікав через 
місцевість, відкритий для містян, 
вздовж нього зроблено сходинки 
та місця для сидіння, а його бере-
ги було укріплено. Жодних бізне-
сових споруд на зеленій терито-
рії немає. На оновлення були за-
лучені кошти муніципалітету та на 
партнерських основах кошти ор-
ганізацій.

Досвід підходу до облаштуван-
ня місць відпочинку американ-
ського Хопкінса може стати у на-
годі українському Борисполю. 

 � РОЗУМНА ФРАЗА

Будь-яка людина, 
яка володіє 

владою, схильна 
зловживати нею.

Монтеск'є
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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, 22.15, 0.30, 3.00, 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, 4.10 #ВУКРАЇНІ
13.45, 17.15, 5.10 Пліч-о-пліч
14.30 Д/ф "Акулячий маг" (12+)
15.15 Хто в домі хазяїн
15.45 Відкривай Україну з Суспільним
16.15 Д/ф "Індія. Слідами тигра"
17.30 Наші гроші
18.25, 3.25 Тема дня
19.15 Перший на селі
19.50 Чемпіонат світу з хокею з шайбою 

серед юніорів U20. Україна - 
Естонія

22.50 Клубний чемпіонат світу з футболу 
FIFA 2019 г. (Катар). Доха. 
Півфінал 2. W 2 - Ліверпуль

1.05 Чемпіонат Світу з хокею з шайбою 
серед юніорів U20. Україна - 
Естонія

4.40 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, 5.20 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Міняю жінку 12"
13.15, 14.10 "Світ навиворіт - 4: В'єтнам"
15.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10 Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
20.45, 21.10 Комедія "Кухня"
21.45, 22.10, 22.45, 23.10 Комедія 

"Відморожений"
23.45 Драма "Заповіт блудниці"
2.00 Драма "Сісі - прекрасна імператриця"
4.40 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"
10.10 "Корисна програма"
11.15, 12.25 Т/с "Готель "Імперіал"
13.25 Т/с "Дамське щастя" (12+)
14.30, 15.25 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особый случай. Семейная 

хроника"
18.00, 19.00, 2.35 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "По різних берегах" (16+)
23.50 Х/ф "Два капітани"
3.20 "Україна вражає"
4.00 "Орел і Решка. Шопінг"
5.15 "Телемагазин"

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

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20 Реальна містика. Новий сезон
13.20, 15.30 Т/с "Виходьте без дзвінка" 

(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 "Інше життя Анни" 5, 6 с. (12+)

23.20 Гучна справа
1.45 Телемагазин
2.30 Зоряний шлях
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
12.25, 13.20 Х/ф "Універсальний 

солдат-2: Повернення" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.20, 21.20 Т/с "Пес" (16+)
17.00 Х/ф "У пошуках пригод" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт Прем'єра
22.30 "На трьох" (16+)
23.30 Т/с "Юрчишини" (16+)
0.20 Т/с "Ніконов і Ко" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.05, 2.40 Зона ночі
5.10 Абзац
7.05, 8.35 Kids Time
7.10 М/с "Том і Джеррі шоу"
8.40 Суперінтуїція (12+)
10.40 Т/с "Новенька" (16+)
11.30 Т/с "Цілком таємно" (16+)
16.10, 21.00 Improv Live Show (12+)
17.10 Діти проти зірок
22.00 Т/с "Будиночок на щастя"
23.10 Х/ф "Дуже страшне кіно 2" (18+)
0.50 Х/ф "Учень Мерліна" (16+)
2.35 Служба розшуку дітей Пт

СТБ
6.10 Т/с "Коли ми вдома"
8.50 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
10.45 МастерШеф (12+)
15.30 Хата на тата (12+)
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Наслідок ведучих екстрасенси 

(16+)
19.00 Битва екстрасенсів (16+)
21.00 Т/с "Я все тобі доведу" (16+)
0.00 Зважені та щасливі (12+)
2.15 "Зважся!" (12+)

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"
12.00 "Помста природи"
12.50 Х/ф "Божевільний світ"
14.35 Х/ф "Чорний яструб"
19.25 Т/с "Команда"
21.35, 23.20 Т/с "CSI: Місце злочину-3"
1.15 Х/ф "Литовське весілля"
2.45 "Облом.UA."
5.30 Телемагазини

НТН
5.00, 4.55 "Top Shop"
6.10 Х/ф "Тупик" (16+)
7.50, 17.00, 3.05 "Випадковий свідок"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Страх висоти"
10.45, 19.30 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 "Свідок"
12.50 "Будьте здоровi"
14.10, 16.50 "Речовий доказ"
18.20 "Вартість життя"
21.20, 23.45 Т/с "Хейвен" (12+)
1.40 "Таємниці кримінального світу"

СЕРЕДА, 18 ГРУДНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 16 — 22 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, 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, 14.15 Телепродаж
12.30 "Кухня По"
13.10 Концертна програма "Коло мрій"
14.30 Д/ф "Акулячий маг" (12+)
15.10, 2.40 Біатлон. Кубок світу. III етап. 

Спринт 10 км. Чоловіки
16.55 "Світ дикої природи"
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.30 "Зворотний відлік"
21.25, 23.35, 2.25, 5.40 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в деталях
22.15 Д/ф "Левиний рик" (12+)
0.00 Телепродаж Тюсо
4.15 Перша шпальта
4.45 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, 5.20 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Міняю жінку 12"
13.25, 14.25 "Світ навиворіт - 4: В'єтнам"
15.20 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10 Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
20.45, 21.10 Комедія "Кухня"
21.45, 22.10, 22.45, 23.10 Комедія 

"Відморожений"
23.45 Драма "Парфумер: історія одного 

вбивці"
2.15 Драма "Холодне літо 53-го"

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

Каневським"
7.00 "Марафон. Диво починається"
10.10 "Корисна програма"
11.15, 12.25 Т/с "Готель "Імперіал"
12.00, 17.40 Новини
13.25 Т/с "Дамське щастя" (12+)
14.30, 15.25 "Вещдок"

16.20 "Вещдок. Особый случай. Семейная 
хроника"

18.00, 19.00, 2.30 "Стосується кожного"
20.00, 3.15 "Подробиці"
21.00 Т/с "По різних берегах" (16+)
23.50 Х/ф "Два капітани"
4.00 "Орел і Решка. Шопінг"
5.10 "Телемагазин"

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

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20 Реальна містика. Новий сезон
13.20, 15.30 Т/с "Виходьте без дзвінка" 

(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 "Інше життя Анни" (12+)
23.20 слідами міжнародних авіаліній. 

Рейс скасовано
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
12.00, 13.20 Х/ф "У пошуках пригод" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.20, 21.20 Т/с "Пес" (16+)
16.55 Х/ф "Патруль часу" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі. Дайджест
22.30 "На трьох" (16+)
23.30 Т/с "Юрчишини" (16+)
0.25 Т/с "Ніконов і Ко" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.35 Зона ночі
4.30 Абзац
6.05, 7.35 Kids Time
6.10 М/с "Том і Джеррі шоу"
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 "Дуже страшне кіно 3" (18+)
0.40 Х/ф "Глухомань" (16+)
2.30 Служба розшуку дітей Пт

СТБ
6.55 Т/с "Коли ми вдома"
8.55 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
10.45 МастерШеф (12+)
15.30 Хата на тата (12+)
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
19.00 Зважені та щасливі (12+)
21.00, 23.45 Т/с "Я все тобі доведу" (16+)
0.00 Я соромлюсь свого тіла (16+)

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 "Помста природи"

13.25 Х/ф "Прибулець"
15.15 Х/ф "Прибрати Картера"
19.25 Т/с "Команда"
21.30, 23.20 Т/с "CSI: Місце злочину-3"
1.20 Х/ф "Дефектні"
2.55 "Облом.UA."
3.45 18 тур ЧУ з футболу "Дніпро-1"-

"Олександрія"
5.30 Телемагазини

НТН
5.55 Х/ф "Чудо в краю забуття"
7.50, 17.00, 3.05 "Випадковий свідок"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Зухвалість"
10.55, 19.30 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 "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+)
1.45 "Таємниці кримінального світу"
3.40 "Легенди бандитської Одеси"
4.55 "Top Shop"

ЧЕТВЕР, 19 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, 21.00, 1.05, 5.25 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 

Країно!
9.35, 1.30 "Зворотний відлік"
12.10, 14.15 Телепродаж
12.30 "Кухня По"
13.10 "Морська кухня"
14.30, 19.55 Д/ф "Акулячий маг" (12+)
15.10, 3.45 Біатлон. Кубок світу. III етап. 

Спринт 7 км. Жінки
16.55 "Світ дикої природи"
17.25 #ВУКРАЇНІ
17.55 VoxCheck
18.25 Тема дня
19.30 Схеми. Корупція в деталях
21.25 UA:Спорт
21.55 Перша шпальта
22.30 Як дивитися кіно
23.00 Х/ф "Сімейний портрет в інтер'єрі" 

(16+)

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, 4.10 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Одруження наосліп 5"
14.00 "Світ навиворіт - 4: В'єтнам"
15.00 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10 Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
20.25, 23.00 "Ліга сміху 2019"
22.35 "#Гуднайт_клаб 2019"
1.00 Драма "Холодне літо 53-го"
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"
10.10 "Корисна програма"
11.15, 12.25 Т/с "Готель "Імперіал"

13.25 Т/с "Дамське щастя" (12+)
14.30, 15.25, 23.50 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особый случай. Семейная 

хроника"
18.00, 1.40 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
3.10 "Жди меня. Україна"
4.35 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20 Реальна містика. Новий сезон
13.30 Т/с "Сім'я на рік" 1, 2 с. (12+)
15.30 Т/с "Сім'я на рік" (12+)
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка 2" (12+)
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "бійся бажань своїх" 1, 2 с.
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "бійся бажань своїх"
4.10 Реальна містика
5.50 Зоряний шлях

ICTV
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!

4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.30, 1.40 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05 Антизомбі. Дайджест
11.00 Х/ф "Дияволиця"
12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 16.20 Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
16.45, 22.45 "На трьох" (16+)
18.45 Факти. Вечір
20.10 Дизель шоу Прем'єра (12+)
2.10 Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.35 Зона ночі
3.40 Абзац
5.05, 6.15 Kids Time
5.10 М/с "Том і Джеррі шоу"
6.20 Страсті за Ревізором

8.40 Х/ф "Каблучка дракона"
10.20 Lе Маршрутка
11.20, 12.20 Т/с "Новенька" (16+)
16.20, 19.00 Топ-модель по-українськи 

(16+)
21.40 Т/с "Будиночок на щастя"
23.00 Х/ф "Розваги дорослих дівчат" 

(18+)
0.50 Х/ф "Дуже страшне кіно 2" (18+)
2.30 Служба розшуку дітей Пт

СТБ
6.50 Т/с "Коли ми вдома"
8.20 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
10.15, 19.00 МастерШеф (12+)
14.25 Хата на тата (12+)
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
22.45 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 "Помста природи"

13.50 Х/ф "Спогад"
15.25 Х/ф "Вірус для солдатів"
19.25 Х/ф "Інферно"
21.15 Х/ф "Хороший, поганий, мертвий"
23.00 Х/ф "Допит"
0.30 Х/ф "Парниковий експеримент"
2.05 "Облом.UA."
3.50 "Цілком таємно-2017"
5.30 Телемагазини

НТН
6.00 Х/ф "Вир"
7.50, 17.00, 2.55 "Випадковий свідок"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Ранкове шосе"
10.50, 19.30 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 "Свідок"
12.50, 4.00 "Правда життя"
14.05, 16.50, 3.30 "Речовий доказ"
18.20 "Таємниці світу"
21.20, 23.45 Т/с "Хейвен" (12+)
1.30 "Таємниці кримінального світу"
4.55 "Top Shop"

П'ЯТНИЦЯ, 20 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
ПРИБИРАЛЬНИКІВ У РЕСТОРАН
ПОКОЇВКУ В ГОТЕЛЬ (2/2 або 1/3)

ГОТУВАЧА БІЛИЗНИ (доба/три)

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

Істотними умовами договору оренди комунального майна є:
• об’єкт оренди (склад і вартість майна);
• термін, на який укладається договір оренди;
• орендна плата з урахуванням її індексації;
• порядок використання амортизаційних відрахувань, якщо їх нараху-

вання передбачено законодавством;
• відновлення орендованого майна та умови його повернення;
• виконання зобов’язань;
• забезпечення виконання зобов’язань — неустойка (штраф, пеня), по-

рука, завдаток, гарантія тощо;
• порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди;
• відповідальність сторін;
• страхування орендарем взятого ним в оренду майна;
• обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого 

майна;
• обов’язок орендаря компенсувати витрати головного управління жит-

лово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради за 
проведення незалежної оцінки.

Орендна ставка визначається відповідно до Методики розрахунку 
орендної плати за комунальне майно та пропорції її розподілу, затвер-
дженої рішенням міської ради від 08.09.2015 № 5463-66-VІ з урахуванням 
цільового використання майна, що надається в оренду.

Заяви з пакетом документів щодо оренди об’єктів комунальної влас-
ності територіальної громади м. Борисполя, на які надані оголошення про 
намір передати майно в оренду, приймаються виконавчим комітетом місь-
кої ради з 8-00 до 17-00 за адресою м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72, 
кім. 101 протягом 10 робочих днів з дня опублікування оголошення.

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

№ 
з/п

Місце розташування 
об’єкта оренди

Характеристика 
об’єкта

Ринкова вартість 
об’єкта оренди, 

грн без ПДВ

Умови передачі в оренду 
комунального майна 

територіальної громади 
м. Борисполя

Термін 
оренди

Інші умови

1. вул. Робітнича, 30
нежитлове 

приміщення 
площа 63,5 кв. м

934 170 надання освітніх послуг 31.08.2020
об’єкт не може бути переданий 
в оренду для здійснення іншого 

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

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 16 — 22 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, 21.15, 23.20 Новини
9.30 Енеїда
10.30, 12.40 Телепродаж
10.50 Х/ф "Клара і Франциск" 1 с.
13.05 Д/ф "Південні моря. Маршаллові 

острови"
13.50, 4.35 Біатлон. Кубок світу. III етап. 

Гонка переслідування 12, 5 км. 
Чоловіки

14.50 Український бал
15.55 Біатлон. Кубок світу. III етап. Гонка 

переслідування 10 км. Жінки
17.10 Клубний чемпіонат світу з футболу 

FIFA 2019 г. (Катар). Доха. Матч 
за 3-є місце

18.50 "Мегаполіси"
19.25 Клубний чемпіонат світу з футболу 

FIFA 2019 г. (Катар). Доха. Фінал
21.50 "Боротьба за виживання"
22.20 "Ігри імператорів" (16+)

0.00 Телепродаж Тюсо
2.00 Х/ф "Сільвіо та інші" (18+)
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"
11.10 Комедія "Пригоди s Миколая"
12.50 Комедія "Великий"
14.55 Комедія "Брехун, брехун"
16.40 "Вечірній квартал 2019"
18.30, 4.15 "Розсміши коміка 2019"
19.30, 5.15 ТСН
20.15, 22.10 "Жіночий квартал 2019"
23.35, 0.35 "Світське життя 2019"
1.35 "Ліга сміху 2019"

ІНТЕР
4.55 Х/ф "Золоте теля"
8.00 "Шість соток"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Корисна програма"

11.00 Х/ф "Старий Новий Рік"
13.50 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
15.30 Х/ф "Суєта суєт"
17.10, 20.30 Т/с "По різних берегах" (16+)
20.00, 2.00 "Подробиці"
22.00 "Концерт Ірини Білик. Без гриму. 

Найкраще. Про кохання"
0.00 Х/ф "Бебі-бум" (16+)
2.25 "Україна вражає"
3.10 "Орел і Решка. Шопінг"
4.30 "Орел і Решка. Дива світу"
5.15 "Орел і Решка. Івлєєва vs. Бєдняков"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 4.40 Зоряний шлях
9.00 Т/с "Інше життя Анни" 1, 6 с. (12+)
15.20 Т/с "Інше життя Анни" (12+)
17.00 Т/с "Порушуючи правила" 1, 2 с. 

(12+)
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Порушуючи правила" (12+)
23.00 Х/ф "Сріблястий дзвін струмка" 

(16+)
1.00, 2.15 Х/ф "Любов для бідних"
1.45 Телемагазин
3.00 Реальна містика

ICTV
5.30 Скарб нації
5.40 Еврика!
5.50 Факти
6.20 Особливості національної роботи
8.00 Я зняв!
9.45 "На трьох" (16+)
12.45 Факти. День
13.00 Дизель шоу (12+)
14.40 Т/с "Пес" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Стрілець" (16+)
21.20 Х/ф "Найманець" (16+)
23.30 Х/ф "Смертельні перегони-2"
1.20 Т/с "Юрчишини" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Зона ночі
4.45, 5.35 Kids Time
4.50 М/с "Лунтік"
5.40 Таємний агент
6.50 Таємний агент.Пост-шоу
8.40 Суперінтуїція (12+)
10.00 Діти проти зірок
12.00 Хто проти блондинок? (12+)
14.00 Хто зверху? (12+)
16.00 Х/ф "Людина - павук"
18.40 Х/ф "Людина - павук 2"

21.00 Х/ф "Людина - павук: Ворог у 
відбитті"

23.55 Х/ф "Не дихай" (18+)
1.50 Х/ф "Дуже страшне кіно 3" (18+)

СТБ

5.50 Прокинься з Ектором!
7.45 Зважені та щасливим (12+)
9.40 "Зважся!" (12+)
10.35 Т/с "Я все тобі доведу" (16+)
19.00 Х-фактор
23.15 МастерШеф (12+)

КАНАЛ "2+2"

6.00 М/ф
7.50 "ДжеДАІ. Дайджест 2018"
8.50 "Загублений світ"
13.40 Х/ф "Війни безсмертних"
15.20 Х/ф "Трігонал: Боротьба за 

справедливість"
17.20 Х/ф "Відсіч"

19.10 Х/ф "Люди Ікс: Перший клас"
21.45 Х/ф "Універсальний солдат-3: 

Новий початок"
23.40 Х/ф "Кіборг Х"
1.15 Х/ф "Мачете вбиває знову"
2.55 "Облом.UA."
4.20 "Цілком таємно-2017"

НТН

5.30 Х/ф "Навіки - 19"
8.30 Х/ф "Інспектор карного розшуку"
10.15 Х/ф "Будні карного розшуку"
12.00 "Легенди карного розшуку"
15.30 "Випадковий свідок"
18.05 "Круті 90-ті"
19.00, 2.25 "Свідок"
19.30 Х/ф "Вусатий нянь"
21.00 Х/ф "SuperАлібі" (16+)
22.45 Х/ф "Рейд - 2" (18+)
1.35 "Південь. Нерадянський Союз"
3.00 "Речовий доказ"
4.00 "Легенди бандитського Києва"
4.50 "Top Shop"

СУБОТА, 21 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, 21.00, 23.25, 2.00, 4.30 

Новини
9.30 Енеїда
10.30, 12.05 Телепродаж
10.50 Х/ф "Шестеро мандрують світом"
12.25 "Дикі тварини"
13.00 Біатлон. Кубок світу. III етап. Мас-

старт 15 км. Чоловіки
14.10 Український бал
15.10 Біатлон. Кубок світу. III етап. Мас-

старт 12.5 км. Жінки
16.20 UA:Біатлон. Студія
16.55 Перший на селі
17.25 #ВУКРАЇНІ
17.55 Д/ф "Акулячий маг" (12+)
18.55 Х/ф "Гніздо Горлиці" (16+)
21.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
21.55 Бюджетники
22.25 "Ігри імператорів" (16+)
0.00 Телепродаж Тюсо
2.25 Біатлон. Кубок світу. III етап. Мас-

стар 15 км. Чоловіки

3.25 Біатлон. Кубок світу. III етап. Мас-
стар 12.5 км. Жінки

5.00 Сильна доля

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

- 3"
0.30 Драма "Парфумер: історія одного 

вбивці"
3.00 "Ліга сміху 2019"
5.00 ТСН

ІНТЕР
6.10 Х/ф "Чотири нуль на користь 

Танечки"
8.00 "уДачний проект"

9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і Решка. Дива світу"
11.00 "Орел і Решка. Івлєєва vs. 

Бєдняков"
12.00 Х/ф "Моя родина вже любить тебе" 

(12+)
13.30 Т/с "Готель "Імперіал"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Starперці" (16+)
22.30 Х/ф "Немає сексу - немає грошей" 

(16+)
0.25 "Вещдок"
3.00 "Україна вражає"
3.45 "Орел і Решка. Шопінг"
5.10 "Телемагазин"
5.25 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30 Сьогодні
7.30 Зоряний шлях
9.00 Т/с "Порушуючи правила" (12+)
13.00 Т/с "бійся бажань своїх"
17.00 Т/с "Торкнувшись серця" 1, 2 с. 

(12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Торкнувшись серця" (12+)

23.00 Т/с "Пощастить у коханні" 1, 3 с. 
(16+)

1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Пощастить у коханні" (16+)
3.10 Х/ф "Сріблястий дзвін струмка" (16+)
4.45 Х/ф "Любов для бідних"

ICTV
4.45 Скарб нації
4.55 Еврика!
5.00 Факти
5.30 Не дай себе обдурити
6.10 Громадянська оборона
7.05 Антизомбі. Дайджест
8.00 Секретний фронт. Дайджест
8.55 Т/с "Ніконов і Ко" (16+)
10.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.30, 13.00 Х/ф "Пророк" (16+)
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф "Найманець" (16+)
16.20 Х/ф "Стрілець" (16+)
18.45 Факти тижня
20.30 Х/ф "Смертельні перегони"
22.35 Х/ф "Смертельні перегони-2"
0.25 Х/ф "Смертельні перегони-3"
2.10 Т/с "Юрчишини" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Зона ночі
4.30 Стендап шоу
5.25, 7.35 Kids Time
5.30 М/ф "Людина - павук: Навколо 

всесвіту"
7.40 Х/ф "Людина - павук"
10.00 Х/ф "Людина - павук 2"
12.40 Х/ф "Людина - павук: Ворог у 

відбитті"
15.40 Х/ф "Нова людина - павук" (16+)
18.10 Х/ф "Нова людина - павук 2: 

Висока напруга" (16+)
21.00 Х/ф "Людина - павук: Повернення 

додому" (12+)
23.50 Х/ф "Скаути проти зомбі" (18+)
1.40 Х/ф "Розваги дорослих дівчат" (18+)

СТБ
6.15 Т/с "Коли ми вдома"
7.10, 10.55 Хата на тата (12+)
9.00 Прокинься з Ектором!
18.00 Битва екстрасенсів (16+)
19.55 Один за всіх (16+)
21.00 Я соромлюсь свого тіла (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
7.50 "ДжеДАІ. Дайджест 2018"
9.50 "ДжеДАІ 2019"
10.50 "Він, вона та телевізор"
14.55 Х/ф "Меч дракона"
16.55 Х/ф "Люди Ікс: Початок. Росомаха"
19.00 Х/ф "Росомаха: Безсмертний"
21.20 Х/ф "Бюро людяності"
23.10 Х/ф "Відкрите море"
0.55 "Угон по-нашому"
2.35 "Облом.UA."
5.30 Телемагазини

НТН
5.50 "Легенди карного розшуку"
6.25 Х/ф "Опік"
8.20 "Страх у твоєму домі"
11.55 Х/ф "Вусатий нянь"
13.20 Х/ф "Ключі від неба"
14.45 Х/ф "Рідна земля"
17.20 Х/ф "SuperАлібі" (16+)
19.00 Х/ф "Вийти заміж за капітана"
20.40 Х/ф "Вечори на хуторі біля 

Диканьки"
22.00 Х/ф "Поганий Санта" (18+)
23.55 Х/ф "Рейд - 2" (18+)
2.40 "Речовий доказ"

НЕДІЛЯ, 22 ГРУДНЯ

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

Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

ЕЛЕКТРИКА/ЕНЕРГЕТИКА
ОХОРОНЦЯ В РЕСТОРАН (ПОЗМІННО)
ШВЕЙЦАРА В ГОТЕЛЬ (1/3)
СЛЮСАРЯ З РЕМОНТУ АВТО НА СТО

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

Забезпечуємо житлом та харчуванням
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ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

НЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

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

кладова, ламінат, балкон не засклений, 500000 
грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія.

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

3-к. КВАРТИРИ

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

нати окремо, ремонт, вбудовані меблі, 1134000 
грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія.

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.

Мирне с., 2/2, 45 кв.м, індивідуальне опалення, 
432000 грн. Тел.: 0 50 2409031, Світлана.

БУДИНКИ

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

коридор, передпокій, с/в у будинку, вікна дерев’я-
ні з решітками, інтернет, супутникове ТВ, сигналі-
зація, сарай, гараж, погріб, більярдна, літня кух-
ня, 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 кух-
ня, гараж, сарай, ціна договірна. Тел.: 0 95 
1714380, 0 67 8541318, Галина.

ПІВБУДИНКУ

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

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

ГАРАЖІ

Бориспіль

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

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

3278353.
Вороньків с., 30 соток, газ, світло на ділян-

ці, держакт. Господар. Тел.: 0 67 9064255.
Полтава

Оголошення та реклама

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

Гребінка м., Гребінківський р-н, Перемо-
ги 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 го-

сподаря. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія.

Земельну ділянку в м. Бориспіль у власни-
ка. Тел.: 0 96 5125912.

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

Приватний будинок у м. Бориспіль, у влас-
ника. Тел.: 0 96 5125912.

Здам

Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бориспіль. 

Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
1-к.кв., Лютнева вул., необхідні меблі, техніка, 

балкон засклений, для сім’ї з дітьми шкільного 
віку, 5000 грн+комунальні. Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673, Наталія.

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
096-188-18-18
095-140-09-12

ÀÂÒÎÂÈÊÓÏ 
ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ ÒÀ ÂÈÃ²ÄÍÎ

 • ï³ñëÿ ÄÒÏ òà ö³ë³
 • íåðîçìèòíåí³
 • ïðîáëåìà ç äîêóìåíòàìè 
 • áóäü-ÿêî¿ ìàðêè
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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.

ЗОШ №6 (вул. Головатого, 19) запрошуємо 
на постійну роботу прибиральницю службо-
вих приміщень, кухонного працівника, куха-
ря, робітника по обслуговуванню службових 
приміщень, сторожа 1/3. Тел.: 0 67 4570661, 0 
93 8601014.

КНП «БСЦ» здійснює набір лікарів-стоматоло-
гів середнього та молодшого медичного персо-
налу. Тел.: 0 96 3213334.

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

На роботу потрібні менеджери з продажу 
нерухомості. Тел.: 0 96 5125912.

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

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Оголошення та реклама

ТД «Імперіал» Київ — дистриб’ютор ліке-
ро-горілчаної продукції у м. Київ та Київській 
обл., на роботу потрібні торгові представни-
ки з власним авто та без, компенсація паль-
ного, амортизація, г/р 5-денний робочий 
день, з/п від 14000 грн. Тел.: 0 67 9907887.
Київ

Медсестра, санітарка, м. КИЇВ. Заробітна плата 
від 6000 грн до 15 000 грн. Графік роботи — від 
15 робочих днів. Іногороднім — койко-місце. Тел.: 
0 67 8841771.

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, Київ-
ська 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 
СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, ДУБ, ДО-
ШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) 5392119, 0 67 
4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.

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

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяче ліжко-гойдалка з шухлядою, дитяча ко-

ляска (трость). Тел.: 0 66 3836880.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Бориспіль
Морозильна камера об’єм 300 л, потужність 

230 Вт, висота 80 см, ширина 65 см, довжина 
130 см., маска зварювальника «Хамелеон», 
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.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

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

9695941.

РІЗНЕ

Бориспіль
Електросічкарню, корморізку, сепаратор, 

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

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

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

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

Шифер плоский 2х1,5 м; стінка в кімнату, дов-
жина 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 нату-
ральну шкіру, то будь ласка: куртка чорна 
— 200 грн, коричнева — 250 грн, бордова — 
300 грн; пальто (плащ) чорне — 250 грн, ко-
ричневе — 300 грн, бордове — 400 грн. Тел.: 
0 67 4179396.

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

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

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

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

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

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

До ваших послуг автоваги, залізнична колія
В наявності рампа для вивантаження/завантаження
Здійснюємо доставку
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Майстер будівельник, виконання всих видів 

внутрішніх робіт, від нуля під ключ. Тел.: 0 63 

3578914, Казимир.

Ремонтні роботи: стяжка, штукатурка, гі-

псокартон, кахель, малярні роботи, ламінат 

та ін. Тел.: 0 66 5645983.

РІЗНЕ

Бориспіль

Втрачене посвідчення учасника бойових дій, 

серія УБД №190090, видане на ім’я Волика Рус-

лана Михайловича військовою частиною А0820 

29 грудня 2017 р., вважати недійсним.

Втрачений державний акт на право власності 

на земельну ділянку, серія ЯГ №216248, виданий 

на ім’я Любарського Вадима Олександровича 

Бориспільським райвідділом земельних ресурсів 

24.04.2007 р., згідно договору купівлі-продажу 

від 09.08.2005 р., вважати недійсним.

ЗНАЙОМСТВА

Бориспіль

Жінка, 43 роки, бажає познайомитися з чолові-

ком, без шкідливих звичок, для створення сім’ї. 

Тел.: 0 98 2812556.

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

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 зе-
мельну ділянку у м. Бориспіль, розгляну всі варі-
анти. Тел.: 0 67 5056064.

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

Потрібен водій на бензовоз DAF-полупри-
чіп, робота по Україні, з/п договірна. Тел.: 0 
93 9033287.

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

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

РОБОТА В М.БОРИСПІЛЬ. ВАНТАЖНИКИ, 
СКЛАДАЛЬНИКИ-ПАКУВАЛЬНИКИ, КОМП-
ЛЕКТУВАЛЬНИКИ, ЗАСИПАЛЬНИКИ СИРО-
ВИНИ, ХІМІК-АНАЛІТИК, З/П ВИСОКА, СТА-
БІЛЬНА. ТЕЛ.: 0 67 5221290.

ПОТРІБНІ ГРОШІ? 
Можу купити монети (СРСР та ін.), паперові 

гроші, нагороди, документи, листівки, 
клики, значки, фотоапарати, статуетки, 

годинники, старовинні речі та т.і. 
Можливий викуп колекції. 

Досить тримати вдома те, що може 
принести вам гроші! 

Тел.: 097-626-57-79
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ОВЕН. Робоча метушня змінить дея-
кі ваші плани. Зверніться за підтрим-
кою до близьких людей, вони з задо-
воленням візьмуть на себе частину 
ваших проблем.

ТЕЛЕЦЬ. Можуть з'явитися неспо-
дівані проблеми в діловій сфері, які 
вдасться вирішити, поєднавши влас-
ну заповзятливість і готовність йти 
на розумні компроміси.

БЛИЗНЮКИ. Нові ідеї, які озвучи-
те цього тижня, принесуть прибуток 
та успіх в майбутньому. Ваші почуття 
сильні та взаємні, а що ще потрібно 
для повного щастя?

РАК. Період боротьби за місце під 
сонцем. Подолаєте будь-які пере-
шкоди. Не уникайте відвертої роз-
мови з другом або зі своєю половин-
кою. У вихідні буде ким пишатися.

ЛЕВ. На вас може чекати підвищен-
ня, але з'являться й нові обов'язки. 
Будьте коректні, інакше ваші різкі за-
уваження ускладнять взаємини з ко-
легами або членами родини.

ДІВА. Серйозна проблема, яка дав-
но вас турбує, вирішиться, хоч і не 
так вдало, як хотілося. Ймовірно, 
з'явиться шанс знайти джерело до-
даткового заробітку.

ТЕРЕЗИ. Вас можуть поглинути до-
машні й побутові турботи та різні 
організаційні питання. Компромісні 
рішення будуть доречні на роботі й 
неприйнятні в сім'ї.

СКОРПІОН. Ви здатні зробити про-
рив до нових висот – у роботі, біз-
несі, кар'єрі та у коханні. Будьте тер-
плячіші до чужих недоліків та поми-
лок. Допоможіть своїм близьким.

СТРІЛЕЦЬ. Довкола вашої персо-
ни можуть закрутитися якісь інтри-
ги. Розраховуйте лише на власні си-
ли, доведеться швидко реагувати на 
зміни, міняти свої плани.

КОЗЕРІГ. Використовуйте будь-яку 
нагоду для нових знайомств, на-
лагодження необхідних контактів і 
зв'язків. Не забувайте про зустрічі з 
друзями й спілкування з родиною.

ВОДОЛІЙ. Перед вами відкриють-
ся нові можливості й нові спокуси. 
Будьте обережніші зі словами, не да-
вайте нездійсненних обіцянок, праг-
ніть гармонії та рівноваги.

РИБИ. Ви в очікуванні змін, однак 
все ще не бажаєте розставити все 
по своїх місцях і сподіваєтесь на ви-
падок. Ситуація стабілізується не ві-
дразу, можливі круті повороти.
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