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У ФУНДАМЕНТ НОВОЇ ШКОЛИ 
ЗАКЛАДЕНО КАПСУЛУ ЧАСУ 

• 17 грудня 2019 року офіційно заявлено про процес будівництва великого 
соціального об'єкта – відбулося закладення капсули із посланням нащадкам та обряд 
благословення робіт та освячення каменів для фундаменту споруди.

• Ігор Шалімов (на фото в центрі), голова правління ПрАТ «Бориспільський 
завод будівельних матеріалів» (підприємство виграло відкриті тендерні торги 
на будівництво), Владислав Байчас, голова районної ради, його заступник Іван 
Недогибченко, Роман Дмитрів, Гірський сільський голова, Андрій Гутовський, 
директор місцевої школи.

НА БУДІВНИЦТВІ ШКОЛИ 
У СЕЛІ ГОРА БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

ТОНКОЩІ 
СУБСИДІЙ 
І ПІЛЬГ стор. 3
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ТОНКОЩІ 
СУБСИДІЙ І ПІЛЬГ

 � Жителі Борисполя, які мають право на пільги і субсидії, 
скаржаться, що протягом жовтня-листопада не отримали 
кошти. «Вісті» звернулися за роз’ясненнями до відповідних 
служб. 

«ЖИТЕЛІ РАЙОНУ 
ВИПЛАТИ ОТРИМУЮТЬ»
— Певна складність ситуації пов’язана зі змінами у системі наданні 
пільг на оплату житлово-комунальних послуг. 
Із 1 жовтня 2019 року діє новий механізм виплати. Пільги надаються у 
грошовій готівковій або безготівковій формі. У зв’язку з монетизацією 
сума пільг в платіжках не значиться. Отримувачам надходять смс, 
де розписано, за які послуги і яку суму вони отримують, скільки 
повинні доплатити. Усім пільговикам автоматично відкритий рахунок 
в Ощадбанку. 
Ми нараховуємо пільгу відповідно до діючих норм, складу сім’ї 
і сукупного доходу. Інформацію передаємо в Інформаційно-
обчислювальний центр Міністерства соцполітики, звідки ці дані і 
кошти на оплату пільг надходять до Ощадбанку. 
Кожному пільговику Ощадбанком присвоюється індивідуальний 
єдиний банківський код (ЄБК). Часто непорозуміння у пільговиків 
виникають тому, що вони не бачать суму в смс, або не знають про нові 
правила. Тому отримувачі пільг, які в документах не вказали номер 
телефона, матимуть проблеми, інформаційно-обчислювальний центр 
повертає справу як помилкову. За останніх два місяці таких справ у 
нас було майже 400. 
Співробітники управління соцзахисту (а їх всього четверо) 
працювали без вихідних, обдзвонювали сільради, з’ясовували всі 
деталі. Помилки ми виправили, основна частина жителів району 
пільги отримала. У смс вони це зможуть побачити. 
Не отримали коштів поки пільговики, які не повністю надали дані або 
надали їх із запізненням, а також ті, кому Ощадбанк не присвоїв ЄБК.
Крім того, нова програма знаходиться в процесі розробки, тому іноді 
трапляються помилки. 

«ДАНІ ПРО ДОХОДИ 
МАЮТЬ БУТИ 
ДОСТОВІРНИМИ»
Найчастіші помилки в документах – люди в дані про доходи не 
включають своїх дружин або чоловіків, не вказують, що придбали 
будинок, авто. 
За словами Інни Мисловської, приховати зміни і доходи 
неможливо. «Міністерство фінансів робить верифікацію – 
відправляє запити в усі інстанції і результат надсилає Управлінню 
соцзахисту. Якщо є приховані доходи, субсидія знімається, а її 
отримувачам відправляють лист з вимогою повернути гроші. 
Більшість людей робить це добровільно, з інших стягують кошти 
через суд», — пояснює керівник. 

В УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ  КОМЕНТАР ОТРИМАТИ НЕ ВДАЛОСЯ.

Пояснити ситуацію погодилася начальник 
управління соціального захисту населення 
Бориспільської РДА Інна МИСЛОВСЬКА.

!

!

!

Наталія ДОЛИНА, фото Сергій МАРЧЕНКО

«ЗАТРИМОК ІЗ 
СУБСИДІЯМИ НЕМАЄ»
— Із жовтня 2019 року Постановою Кабінету Міністрів №878 
внесені зміни до порядку призначення житлових субсидій. 
Відтепер будинкам сімейного типу дозволено надавати субсидію на 
площу понад 200 кв м. 
Також на призначення субсидії не впливають: наявність причепа, 
навіть якщо з дати його випуску не минуло 5 років; наявність 
транспортних засобів, придбаних батьками-вихователями дитячих 
будинків сімейного типу; несплата військовослужбовцями ЄСВ; 
прострочена заборгованість домогосподарств з оплати ЖКГ, строк 
позовної давності якої минув.
Отримувати субсидію можна в готівковій або безготівковій 
формі. Пенсіонерам, які отримують пенсію через Укрпошту, 
кошти приносить Укрпошта, інші люди отримують субсидію в 
Ощадбанку. За заявою отримувача (до 15 жовтня 2019 року) можна 
було перевестися на отримання субсидії та пільг в будь-якому 
визначеному банку. Практично всі банки, які є в Борисполі, мають 
право здійснювати такі дії.
За жовтень-листопад я не знаю випадків, щоб у Бориспільскому 
районі не отримали субсидії (крім комісійних справ). 
Є випадки, коли людина отримує пільгу значно меншу, ніж могла б 
бути субсидія. Тоді ця особа звертається до нас на комісію, подає 
відповідні документи, і ми призначаємо субсидію. Це потребує часу.

«ПОТРІБНІ 
КАДРИ»
Начальник районного 
управління соцзахисту 
розповіла, що з кадрами 
наразі є проблема.
«Нашим співробітникам 
важко працювати. 
Навантаження величезне. 
Крім пільговиків і 
субсидіантів, в нас є 
ще по дві з половиною 
тисяч учасників АТО і 
внутрішньо переміщених 
осіб, яким також потрібно 
надавати послуги. На 
комісії звертається багато 
людей. Останні два 
місяці ми працювали без 
вихідних і свят. У відділі 
звернень – лише чотири 
працівника. У відділі виплат 
– немає жодного. Люди 
звільняються, адже робота 
напружена і складна, 
а зарплата мінімальна. 
Премії наші співробітники 
отримують лише від 
районної ради, від держави 
– ні. Ми відправили заявку 
в службу зайнятості щодо 
вакансій, але поки що ніхто 
не звертався. Навіть зараз, 
коли в РДА відбувається 
скорочення, черги на 
працевлаштування до нас не 
стоять», — повідомила Інна 
Мисловська.

При Міністерстві 
соцполітики 

створено сайт, куди 
можна повідомити 
про осіб, що 
отримують субсидії, 
але приховують 
доходи. Відповідні 
служби перевіряють 
ці звернення і в 
разі підтвердження 
знімають субсидію.

10960 ОСІБ ОТРИМУЮТЬ ПІЛЬГИ В БОРИСПІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ. Сюди входять всі категорії 
пільговиків (чорнобильці, діти війни, ветерани війни, учасники АТО, вчителі, які мають пільги, 
багатодітні сім’ї тощо).

6000 ОСІБ ОТРИМУЮТЬ СУБСИДІЇ.

Громадяни, яким призначено 
житлову субсидію, зобов’язані 
протягом 30 календарних днів 
надати інформацію про обставини 
для перерахунку призначеної 
житлової субсидії. У разі змін 
подається нова заява та декларація.

Оксана КОБЗАР, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

На знакову для Лівобережжя 
Київщини подію приїхало 
багато гостей: керівники 
Бориспільського району на чолі 
з головою райради Владиславом 
Байчасом та його заступником 
Іваном Недогибченком, голова 
правління ПрАТ «Бориспільський 
завод будівельних матеріалів» 
Ігор Шалімов (підприємство 
виграло відкриті тендерні торги 
на будівництво школи), начальник 
управління гуманітарного 
розвитку РДА Микола Каськів, 
Гірський сільський голова 
Роман Дмитрів, представники 
педагогічного колективу на чолі з 
директором Андрієм Гутовським, 
громада, активісти, небайдужі 
мешканці та представники ЗМІ.
Перед пропуском на 
будмайданчик, де уже кипить 
робота і працює техніка, 
запрошеним видали каски 
та жилети, як того вимагають 
правила техніки безпеки. 
Захід розпочав настоятель храму 
на честь Покрови Божої матері 
протоієрей о. Сергій із молитви, 
освячення і благословення місця 
будівництва та чотирьох каменів, 
що стануть оберегами для нової 
школи. 
Насамкінець відбулося 
закладення капсули часу. У 
металеву ємність циліндричної 
форми сільські активісти вклали 
звернення до нащадків та списки 
тих людей, завдячуючи яким 
нарешті «усі пазли склалися» і 
довгоочікувана школа будується. 
На заході не було голосних 
промов і пафосу, усе відбулося 
щиро, із розумінням важливості 
цього старту – завершити 
розпочате й подарувати 
наступним поколінням гарну 
школу. 

Ігор ШАЛІМОВ, 
голова правління ПрАТ 
«Бориспільський завод 
будівельних матеріалів» 
(підприємство виграло 
відкриті тендерні торги на 
будівництво школи):

« Проект розрахований 
на 24 класи – 600 учнів. 

Будівля матиме три поверхи. 
На першому планується 
харчоблок із обіднім залом 
на 220 місць, спортзал, 
навчально-виробничі 
приміщення, — ділиться 
деталями Ігор Шалімов. – 
На другому поверсі актовий 
зал на 240 осіб і ще один 
спортзал. Передбачено 
використання підвалів 
як технічних поверхів для 
обслуговування інженерних 
мереж. Це буде зручний, 
сучасний і повністю 
оснащений освітній заклад». 

Будівництво нової школи має 
завершитися у 2021 році. Там 
навчатимуться школярі з Гори, 
Чубинського, Ревного, Процева, 
Мартусівки, Пролісок. Наразі у 
старій Гірській школі вчиться 487 
учнів, але усіх бажаючих вона 
вмістити не може. 
Двох своїх дітей на навчання до 
столиці змушений возити і голова 
райради Владислав Байчас, 
хоча мешкає з родиною у Горі: 
«Будівництво нової школи – це 
зусилля багатьох людей, органів 
місцевого самоврядування, 
державної влади. Мені шкода, 
що мої діти мусять їхати до 
столиці здобувати середню 
освіту. Сподіваюся, що документ 
про отримання повної загальної 
середньої освіти їм вручать у Горі».

У ГОРІ ІСТОРИЧНА ПОДІЯ
 � Понад 30 років село Гора, що 

на Бориспільщині, очікувало на 
подію, яка відбулася 17 грудня 2019 
року. На території будівництва нової 
загальноосвітньої школи, розрахованої 
на 600 учнів, відбулося закладення 
капсули часу та освячення каменів для 
фундаменту споруди.

• ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА 
ЗАБУДОВИ СТАНОВИТИМЕ 
13 тис. 867 м кв.

• ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ 
ОБ’ЄКТА – 167 млн грн. 

• У 2019 РОЦІ З БЮДЖЕТУ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИДІЛЕНО 
15 МЛН ГРН, СТІЛЬКИ 
Ж ЗАКЛАДЕНО І НА 
НАСТУПНИЙ РІК. 

• 32 млн грн ПЕРЕДБАЧЕНО 
РАЙОННИМ БЮДЖЕТОМ 
НА 2020 РІК. 

Районне 
керівництво 
не приховує, 

що для успішного 
фінішу будівництва 
потрібна фінансова 
підтримка з обласного 
і державного бюджету, 
на яку Бориспільщина 
розраховує у 2020 році.

• Проект візуалізації школи.

• Захід розпочав настоятель храму на честь Покрови Божої 
матері протоієрей о. Сергій із молитви.

• У металеву ємність циліндричної форми вклали звернення  
до нащадків.
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 � ПІДСУМКИ 2019 РОКУ

 � БУДЕ ГЛІНТВЕЙН

 � ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

ДЕМОГРАФІЯ, 
ШЛЮБИ, 

ІМЕНА

 � «Вісті» поцікавилися 
демографічною ситуацією 
на Бориспільщині у 
Валентини Прохорової, 
начальника відділу 
державної реєстрації 
актів цивільного 
стану Головного 
територіального 
управління юстиції у 
Київській області (вул. 
Київський Шлях, 45).

БАТЬКИ НАЙЧАСТІШЕ НАЗИВАЛИ ДІТОК 
ЗВИЧАЙНИМИ ІМЕНАМИ: 

ХЛОПЧИКИ — Іван, Андрій, Максим, Артем, Владислав, 
Нікіта, Даніїл, Матвій, Тимофій, Кіріл, Єгор; 

ДІВЧАТКА — Софія, Вікторія, Анастасія, Поліна, Єва, Єлизавета, 
Валерія, Соломія, Дарина, Марія, Аріна, Мілана.

ЗАРЕЄСТРОВАНІ РІДКІСНІ ІМЕНА: Ніколас, Яш, Саід, Сурен, 
Джавід, Лукас, Герман, Рувім, Тигран, Максиміліан, Златан, 

Леонард, Вільдан, Іларіон, Маркіян, Дамір, Акім, Євсей, 
Сарра, Уміда, Ребека, Дінара, Регіна, Аіша, Софі, Баяна, 

Саніта, Тереза, Аміра, Радміла, Ясміна, Мелісса, Мія.

У ДРАЦС ПРАКТИКУЄТЬСЯ 
ПОСЛУГА «ЗАРУЧИНИ»: 

• 12 закоханих пар заручилися. 
• 15 сімейних пар скористалися послугою 

«Ювілейне весілля».

• За словами Валентини Прохорової, нині з’явилася тенденція 
змінювати своє ім’я. За 2019 рік цим правом скористалися 48 осіб.

485

пар одружилися у 
Бориспільському 
ДРАЦС.

пари побралися у 
сільських відділах 
реєстрації атів 
цивільного стану. 

пар розірвали 
шлюб.

909

83

ОДРУЖЕННЯ  
ТА РОЗЛУЧЕННЯ

182
пари скористалися 

послугою 
«Шлюб за добу» 
в аеропорту 

«Бориспіль» 

МАЙЖЕ 60 % із тих, хто 
скористався швидкою 
реєстрацією шлюбу 
— іноземці, зокрема 
мешканці Великобританії 
та Північної Ірландії, США, 
Канади, Азербайджану, 
Росії, Німеччини, Ірану, 
Грузії, Туреччини, Китаю, 
Узбекистану, Таджикистану, 
Арабської Республіка 
Єгипет, Вірменії, Іспанії, 
Італії, Афганістану, Молдови, 
Білорусії, Бельгії, Польщі, 
Киргизстану, Лівану, Швейцарії, 
Казахстану, Естонії, Латвії та 
Литви.

• 10 % ОДРУЖЕНИХ  
«ЗА ДОБУ» були мешканцями 
Бориспільщини

Помирає більше, ніж народжується 
Кількість померлих на Київщині перевищує число новонарод-

жених, і Бориспільщина не виняток:

 • Зареєстровано 1461померлих, з них 818 мешканці міста. 
 • 1013 новонароджених (із них 815 немовлят народилося у 

мешканців Борисполя). 

КИЇВЩИНА НА 8-МУ МІСЦІ ЗА ЧИСЕЛЬНІСТЮ НАСЕЛЕННЯ 

 • На 8700 осіб у Київській області зафіксовано природне скорочення населення у 2019 році (за 
повідомленням Головного управління статистики у Київській області). 

ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ СТАНОМ НА 1 ГРУДНЯ 2019 РОКУ

• 1 млн 763 тис. жителів,
62% яких проживає у містах та селищах міського типу,
38% – у сільській місцевості.

Підготувала Тетяна ХОДЧЕНКО за інформацією ДРАЦС.

«У ЛЮБАРЦЯХ НЕ КОНФЛІКТ,  
А ПРЕТЕНЗІЇ ГРОМАДИ ДО ГОЛОВИ»

ДО РЕДАКЦІЇ «ВІСТЕЙ» ЗВЕРНУВСЯ ДЕПУТАТ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ОЛЕКСАНДР МЕФОДІЙ, 
ЯКОГО ОБУРИЛА ПОЗИЦІЯ ЛЮБАРЕЦЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ ВОЛОДИМИРА СИДОРЕНКА У 
ЙОГО ІНТЕРВ’Ю «ГРОМАДА ЛЮБАРЦІВ ПРОТИ ПРОВОКАЦІЙ «АКТИВІСТІВ», НАДРУКОВАНОМУ В 
МИНУЛОМУ НОМЕРІ ТИЖНЕВИКА 46(1006) ВІД 13 ГРУДНЯ 2019 РОКУ.

Олександр МЕФОДІЙ
депутат Київської обласної ради, мешканець с. Любарці

Оксана КОБЗАР

«Сидоренко назвав мене організатором відсторонення його від по-
сади, що є неправдою. Я хочу розказати, як усе було», — заявив Ме-
фодій і попросив надати йому змогу роз’яснити своє бачення сіль-
ського конфлікту. 

Редакція залишається неупередженою і відстороненою від з’ясу-
вання правих і винних у цьому та інших конфліктах, але надає мож-
ливість обом сторонам висловити власну позицію. 

— Організаторами відсторо-
нення Сидоренка виступили ви-
борці сіл Любарці й Тарасівки, 
— розпочав із головного Олек-
сандр Мефодій. — Відповідно 
до процедури, було звернення, 
анонсовано збори, здається, 16 
листопада цього року. Я голову-
вав на них, були обговорення, є 
протокол. Це було відкрите за-
сідання, доступне кожному, але 
сільський голова Сидоренко не 
з’явився. Приводом для зборів 
стало те, що керівник сільради за 
три роки на посаді «завалив» реа-
лізацію своєї передвиборчої про-
грами, яку підтримали люди. 

— Чи були озвучені конкретні 
претензії громади до Сидоренка?

— Так. По-перше, головна пре-
тензія – повністю знищена спор-
тивна сфера села. Раніше у нас бу-
ло дві футбольні команди, які ви-
борювали призові місця, тепер 
– жодної! Був спортивний інстук-
тор, тепер немає. Закрилася сек-
ція з боксу, що знаходилася у при-
міщенні дитсадка, бо був припис 
начальника управління гуманітар-
ного розвитку РДА Миколи Каські-
ва, що там вона знаходитися не мо-
же. Але сільський голова мав знай-
ти іншу площу для тренувань. Був і 
тренажерний зал, куди ходили лю-
ди, але його теж немає.

По-друге, Будинок культури, 
який визнано аварійним у 2012 
році, так по цей день стоїть зачи-
нений, у занедбаному стані. Хоча 
розроблена проектно-кошторис-
на документація на капремонт – на 
це використано 400 тис. грн у 2017 
році. Документація застаріла і по-
требує корегування. 

По-третє, було обіцяне залучен-
ня молодих спеціалістів. Зверта-
лися кандидати на посаду землеу-
порядника, юриста, але їм відмов-
ляли, тому кілька місяців сільрада 
працювала без цих фахівців. Чому? 
Невідомо!

По-четверте, йшлося про забез-
печення захисту інтересів громади. 
Цього не відбувається. До мене, як 
депутата облради і мешканця Лю-
барців, постійно йдуть люди зі сво-
їми проблемами: то лампочки на 
опорах не міняються, то сільський 
голова не приймає, то аварійні де-
рева не спилюють, то матеріальна 
допомога не надається… Кажуть, 
що Сидоренко відповідає їм: я не 
знаю, до чого тут я. Може, це усе 
тому, що він нова людина в політи-
ці, або йому байдуже до виборців.

— Ви намагалися допомогти 
сільському голові, підказати?

— Звичайно. У квітні 2018-го, 
коли я став депутатом, ми домо-
вилися працювати разом на роз-
виток Любарецької сільради, по-
чали спільно залучати кошти з 
районного, обласного бюдже-
тів. Протиріччя почалися через 
дозвіл сільради на вирубування 
дерев у межах села і за його ме-
жами – це понад 300 дерев, але 
замість спиляних дерев нових 
саджанців, як обіцяли, не поса-
дили. Згодом, коли заговорили 
про ОТГ, Сидоренко виступив за 
об’єднання з Мирним, а я за ОТГ 
із Борисполем і це розкололо на-
шу співпрацю. Потім він заявив 
про створення Любарецької ОТГ 
на основі того ж формату, що і 
Мирненська ОТГ. В обох варіан-
тах сільські об’єднання економіч-
но не вигідні. ОТГ із Борисполем – 
це єдино правильне рішення для 
Любарецької сільради. 

— Але Сидоренко у інтерв’ю 
стверджує, що громада хоче ОТГ 
з Борисполем.

— Так і є, але насправді  сіль-
ський голова проти об’єднання 
з Борисполем і він усе робив для 
цього. Коли Бориспільська місь-
крада розіслала запрошення гро-
мадам сіл щодо об’єднання, то я 
особисто привіз цей лист на се-
сію сільради для розгляду, депу-
тати проголосували і визначили-
ся з часом і датою зборів. За день 
до зібрання Сидоренко заветував 
рішення. Однак на загальні збори 
з Любарець прийшло майже 300 
осіб. Сидоренко зі сцени говорив, 
що немає листа від Борисполя.

Вдруге я привіз лист-пропози-
цію на сесію, його зареєструва-
ли і проголосували. На наступні 
збори був запрошений я і секре-
тар міськради Ярослав Годунок як 
представник Борисполя. Виноси-
лося єдине питання – об’єднання 
із Борисполем, відхилилося друге 
– Любарецька ОТГ (той же формат, 
що і Мирненська). Усе пішло не за 
планом сільського голови і він по-
кинув зібрання. Було голосування 
– із 260 бюлетенів 1 був за Мирне, 
працівники сільради не голосу-
вали, решта – майже 240 «за» Бо-
риспільську ОТГ. Оформили від-
повідне рішення, яке доставле-
не до виконкому Бориспільської 
міськради особисто сільським 
депутатом Михайлом Ковалів і  
зареєстровано.

— Чому сільський голова ді-
яв проти створення ОТГ із  
Борисполем?

— Моє припущення, що успішні 
фермери диктують своє бачення 
ОТГ сільським головам, бо мають 
власні інтереси до меж розподілу; 
у них землі, вплив, гроші. Це від-
бувається не лише у Любарцях, а 
всюди. У Сидоренка теж є покрови-
тель, якому він звітує. Усе просто. 

— Які ваші особисті інтереси 
у цьому конфлікті? Це політи-
ка? Адже ви збираєтеся брати 
участь у виборах 2020.

— Послухайте, я народився і 
живу в Любарцях, тому в мене бо-
лить душа, коли бачу, в якому ста-
ні село. Брудно, неприбрані узбіч-
чя, клумби, футбольне поле і май-
данчики в бур’янах, немає зупи-
нок… Я обирався від округу № 8 
– це 15 сіл Бориспільського ра-
йону,  7 сільрад – сьогодні я туди 
приділяю всю увагу: ремонт цен-
тральних вулиць, освітлення за 
рахунок обласного бюджету. А ще 
я єдиний представник від району, 

тому й іншим селам допомагаю. 
Справ вистачає.

— Повернемося до Любарців. 
Конфлікт із Сидоренком уже ви-
черпаний? Ідея із його відсторо-
нення для вас закрита?

— Думаю, якщо людина за три 
роки на посаді «зламала» усю ор-
ганізацію в сільраді, якщо її не чу-
ють депутати сільради, то така си-
туація нікого не влаштовує. 

— Тобто протистояння про-
довжиться?

— За вісім днів нами було зібра-
но 377 підписів проти голови сіль-
ради, а набрав він на виборах ли-
ше 305 голосів. Була вповноваже-
на особа від ініціативної групи, яка 
мала передати списки до ЦВК, але 
на неї вплинули, бо її чоловік від-
недавна став працювати в кому-
нальному підприємстві Любарець-
кої сільради. Але якщо люди напо-
лягатимуть на відстороненні Сидо-
ренка, то ініціатива продовжиться. 
Особисто я «за», як і багато депута-
тів сільради, які не є членами ви-
конкому.

— Сидоренко звинуватив вас і 
Годунка у підробці листа, який ні-
бито відправлений до Міністер-
ства розвитку громад та тери-
торій України про ОТГ з Мирним.

— Цим питанням нехай займуть-
ся правоохоронні органи. Можли-
во, цей лист розроблений самим Си-
доренком, щоб викликати співчут-
тя і підтвердження, що проти нього 
ведеться нечесна боротьба. Я лише 
перепостив у Фейсбук цього листа, 
який опублікував Ярослав Годунок. 
Анастасія Донець, яка працює у зга-
даному міністерстві, підтвердила, що 
такий документ туди не приходив. Є 
припущення, що він фейковий. 

— Ви є опозиціонером до ко-
манди діючого сільського голови?

— Я один нічого не вирішую, ви-
рішує громада. Я зробив офіційний 
запит до сільради щодо розподілу 
бюджету щомісячно з витратами на 
зарплати і доплати. Отриману інфор-
мацію, як публічна особа, я мав пра-
во опублікувати. Що і зробив. На-
приклад, у вересні 2019 року оклад 
сільського голови становив майже 
40 тис. грн, а в дев’яти працівників 
виконкому зарплати коливалися за 
окремі місяці від 12 до 18 тис. грн. 
Виявляється, майже 2 млн грн на рік 
– це фонд зарплати працівників сіль-
ради, тоді як загальний бюджет села 
3,3 млн грн. Розумієте причини не-
вдоволення людей?

У Любарцях не конфлікт, а кон-
кретні претензії громади до голо-
ви сільради, до виконавчої влади 
через нехтування нею покладених 
функцій, через непрозорість керів-
ництва села і небажання сільського 
голови йти на діалог із виборцями.

« МОЄ 
ПРИПУЩЕННЯ, 

ЩО УСПІШНІ 
ФЕРМЕРИ ДИКТУЮТЬ 
СВОЄ БАЧЕННЯ 
ОТГ СІЛЬСЬКИМ 
ГОЛОВАМ, БО МАЮТЬ 
ВЛАСНІ ІНТЕРЕСИ ДО 
МЕЖ РОЗПОДІЛУ; У 
НИХ ЗЕМЛІ, ВПЛИВ, 
ГРОШІ...»

• «Я народився і живу в Любарцях, тому в мене болить душа, коли 
бачу, в якому стані село».
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• рекламний відділ:

(067) 353-61-17

• журналістський відділ:

СВЯТКОВИЙ ЯРМАРОК НА ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПЛОЩІ
Інна КРИНИЧНА

Новорічно-Різдвяний ярмарок 
на Європейській площі у Бори-
сполі триватиме з 19 грудня 2019 
року до 19 січня 2020 року. 

Започаткована торік святкова 
торгівля на Європейській площі 
набула популярності. У цьому році 
право оренди торгових будиноч-
ків визначалося на конкурсній ос-
нові. На п’ять будиночків було по-
дано вісім заяв. 

Виконавчий комітет Бориспіль-
ської міської ради 16 грудня за-
твердив перелік орендарів, які от-
римали право на оренду. 

На Європейській площі торгу-
ватимуть: ТОВ «Гастро Груп», ТОВ 
«Сфера-С», ФОП Бернадський В.Б., 
ФОП Грушецький Н.П., ФОП Маме-
дов С.Х. Передбачено реалізацію 
новорічно-різдвяної продукції та 
продуктів харчування. За оренду 
підприємці сплачуватимуть по 250 
грн за день. Торік ця сума склада-
ла 200 грн.

Режим роботи Новорічно-різдвяного ярмарку.

Щодня з 10.00 до 23.00, за винятком:
31.12.2019 — з 10.00 до 10.00 01.01.2020
07.01.2020 — з 10.00 до 01.00 08.01.2020
13.01.2020 — з 10.00 до 01.00 14.01.2020.

Реалізація алкогольних напоїв (окрім глінтвейну) заборонена.
Суб’єкти господарювання мають забезпечити святкове оформлен-

ня об’єктів торгівлі, облаштувати місця для провадження діяльності, 
стежити за чистотою. Будиночки планується виставити на більшій від-
стані, ці роботи вже розпочато.
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 � ЗНАЙ НАШИХ!

Люди Соціум
 � СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ

ПРОФІ У ГОНКАХ  
НА МОТОЦИКЛАХ 

ВАЛЕРІЯ 
МІШИНА

ВОНА ОБОЖНЮЄ ШВИДКІСТЬ І ВІДЧУТТЯ АДРЕНАЛІНУ, МУЗИКОЮ ВВАЖАЄ РЕВ МОТОРА; ЇЙ 
ПОДОБАЄТЬСЯ ПІДКОРЕННЯ СКЛАДНИХ ТРАС ПО УКРАЇНСЬКОМУ БЕЗДОРІЖЖЮ, КОЛИ ШМАТКИ 
БАГНЮКИ «ФОНТАНЯТЬ» З-ПІД КОЛІС, КОЛИ ЇЇ ЗАЛІЗНИЙ СПОРТИВНИЙ КІНЬ «ЛЕТИТЬ» З ТРАМПЛІНА 
КІЛЬКА МЕТРІВ НАД ЗЕМЛЕЮ І В ЦЕЙ МОМЕНТ ЇЙ ПЕРЕХОПЛЮЄ ПОДИХ; ЛЮБИТЬ, КОЛИ ВИКЛИК ЗА 
НОВИМ ПОВОРОТОМ І ГОСТРЕ ВІДЧУТТЯ СУПЕРНИЦТВА. А НА ФІНІШІ — СОЛОДКИЙ СМАК ПЕРЕМОГИ! 

За кермом із 10 років
В українському мотоспорті вза-

галі й мотокросі зокрема, на відмі-
ну від світового, гендерна рівність 
не дотримана – це переважно чо-
ловіча територія. Хоча є і очевид-
ний прогрес — розвивається жіно-
чий мотокрос. Але поки колежанок 
на змаганнях у Лєри небагато – 10-
15 спортсменок на Київщині і 30-35 
на всеукраїнських зустрічах. Зма-
гання з мотокросу раніше проходи-
ли спільні для чоловіків і жінок, ни-
ні окремо. Лєра каже, чоловіки не 

люблять відчувати себе переможе-
ними; бували випадки, що писали 
протести про її відсторонення, але 
це не проходило, бо за віком і куба-
турою мотоциклу Мішина проходи-
ла і у підсумку обходила суперни-
ків. По-чесному!

Тепер 17-річна бориспілька Вале-
рія Мішина із Борисполя у списку 
кращих в українському мотокросі.

Дівчина розповідає: «Результати 
у мотокросі рахуються за підсумка-
ми року. Наприклад, було шість ета-
пів чемпіонату України у різних мі-

стах, я проїхала усі. Журі визначає 
кращих за низкою показників про-
ходження трас. У 2019 серед жінок 
я визнана першою. 14 грудня відбу-
лося нагородження в Києві, у пре-
зидентському корпусі МАУП. Я от-
римала втретє звання чемпіонки 
України із мотокросу, три дипломи 
і два кубки».

А ще Валерія — переможниця 
кубку України та Кубку ФМСУ (Фе-
дерації мотоциклетного спорту 
України), майстер спорту України.

Титулована і перспективна 
спортсменка, Лєра Мішина — до-
стойна наступниця свого бать-
ка Юрія Мішина, який у молодо-
сті разом із нинішнім бориспіль-
ським тренером Василем Пархо-
менком віддав багато років цьому 
виду спорту, і досі фанатіє від мо-
тоциклів, змагань, трас. Нині він – 
автомеханік і спортивний дирек-
тор Лери, усі організаційні питан-
ня на ньому.

«Я перейняла у батька любов до 
мотокросу. Із дитинства мене ма-
шинки більше цікавили, ніж ляль-
ки. Коли тато після довгої спортив-
ної перерви відновив тренування і 
я одного разу в свої 9 років з’їзди-
ла з ним на змагання — сподоба-
лося. Відтоді усе почалося. А у 10 
років тато купив мені спортивний 
мотоцикл (65 см куб), мама була 
не проти. Так почала їздити, і піш-
ло-поїхало… Тепер я професійний 
спортсмен, — розповідає Лера. – У 
цей спорт приходять діти навіть із 
3,5-4 років і їздять на спеціальних 
маленьких мотоциклах».

Дівчина нарікає, що жодного ра-
зу не бачила маму на гонках. Запи-
тувала – чому, але мама не відпо-
відає. «Напевно, хвилюється», — 
припускає дівчина. 

«Головне — голова!»
Лєра шість років підкорює тра-

си різної складності на своєму 
мотоциклі в різних містах і селах 
України. Її тренер – В’ячеслав Не-
мержицький із Києва. Із ним ді-
вчина познайомилася на гонці на 
початку кар’єри і вдячна долі за 
цю зустріч. «Ця людина стала ме-
ні другим батьком, порадником, я 
йому довіряю, а він розуміє і від-
чуває мене у спорті», — розпові-
дає героїня. 

Каже, головне у мотокросі – вмі-
ти думати, прогнозувати і передба-
чати. «Якщо на гонках у спортсме-
на голова не працюватиме, тобто 
він не аналізуватиме ситуацію, то 
будуть падіння, травмування. До-
водиться підкорювати різні тра-
си – де піщані ґрунти, глиняні, чи 
після дощу, їздимо і по снігу. Мо-
же бути сухо, жарко, слизько, мо-
кро. Потрібно правильно вписати-
ся в поворот, розрахувати швид-
кість, бо будь-яка помилка може 
закінчитися плачевно», — розпо-
відає Валерія. 

Минулого року у дівчини стала-
ся травма – її переїхав мотоцикл, 
отримала тріщини у ребрах, натер-
пілася болю. 

«Чи є страх перед стартом?» – 
запитую. «Є, — відповідає – іноді 
відчутний «мандраж». Але коли па-

Оксана Кобзар, фото з особистого архіву героїні

Майстер спорту і триразова Чемпіонка України із мотокросу, пере-
можниця кубку України та Кубку ФМСУ, щораз піднімаючись на вер-
шину п’єдесталу на змаганнях різного рівня, доводила, що вправніша 
на складних дистанціях серед суперниць і суперників. Відразу й не ска-
жеш, що для юної тендітної дівчини улюблене дозвілля – екстремаль-
ний мотоспорт, який в Україні раніше вважався суто чоловічим. Лєра 
переконана, що гонки не для слабаків, а для сильних духом, витрива-
лих психологічно і фізично. А ще – розумних.

дає стартова машина (нам пока-
зують відлік: 15 секунд, потім 5 і 
— на трасу). Із того моменту сві-
домість відключається, і ти у про-
цесі, дієш інтуїтивно, думаєш на 
швидкості, як і їдеш. Це адрена-
лін, напруження, нерви, і на фі-
ніші не усвідомлюєш, як подолав 
дистанцію».

На тренування дівчині дово-
диться їздити в Київ, де кілька 
трас, найпопулярніші у Пирогово 
та Бортничах, де вона катається. У 
Борисполі та районі мототрас досі 
немає, що, каже спортсменка, при-
кро і дивно. 

«Бориспіль – розвинене місто, 
але тут немає трас для гонок. Мо-
токрос – це видовищний спорт, 
тому для міста був би плюс, як-
що виділити ділянку і кошти на її 
оснащення. Змагання із мотокро-
су можна влаштовувати кілька ра-
зів на рік. Молоді це б сподобало-
ся, приїздили б глядачі. Це імідж 
міста! Влада міста має думати про 
це», — говорить Валерія. 

Дороге задоволення
Мотокрос – задоволення не з 

дешевих. «У цей спорт потрібно 
багато вкладати коштів, але фі-
нансової віддачі немає. Усе за-
ради задоволення. Новий мото-
цикл коштує 8 тис. євро. Якісна 
екіпіровка – захист тіла – 150-200 
тис. грн. Участь у змаганнях – вне-
сок до 1000 грн. Потрібне паль-
не, щоб доїхати і подолати трасу. 
Ще ремонт мотоциклів, заміна за-
пчастин, що відбувається постій-
но», — розповідає Валерія і ви-
знає, що батьки її дуже люблять, 
бо дозволяють такі витрати.  

Каже, українська держава не 
дбає про мотоциклетний спорт. 
Наприклад, після перемог різного 
рівня у мотокросі в країні фінансо-
ві винагороди не передбачаються, 
але за кордоном за призові місця 
на гонках є грошове заохочення. 

«В Україні комерційні гонки, які 
влаштовують спонсори, бувають 
дуже рідко, у цьому році взагалі 
не було. Хоча на таких змаганнях 
перемога заохочується. Хотіло-
ся б, щоб держава звертала увагу 
на мотоциклетний спорт. А поки 
все тримається лише на ентузіаз-
мі спортсменів», — ділиться Лєра. 

Про гараж і СТО в 
Україні

Спортсменка і красуня Лєра була 
і лишається першою помічницею 
батька у гаражних справах. Хоча у 
неї два старші брати і сестра. 

Техніка, каже, її покликання, то-
му обрала спорт і професію, пов’я-
зані з транспортом. «Батьки плану-
ють відкрити своє СТО. Вирішили, 
що я там керуватиму. Приємно, що 
в мій успіх вірять рідні люди», — 
зізнається співрозмовниця. 

Розповідає, що її брати, як і бать-
ко, працюють водіями, сестра – 
власниця косметичної фірми у Сло-
ваччині, де живе і працює. Але Лєра 
їхати за кордон не збирається, каже, 
не хоче усе змінювати, хоча і визнає, 
що у Європі із мотоспортом у рази 
краще становище, ніж в Україні.

«Тут моя сім’я, друзі, які поважа-
ють справу, якою я займаюся. Хо-
чу здобути вищу освіту за фахом 
логіст. Я хочу жити і працювати в 
Україні», — пояснює Валерія. 

 • Валерія Мішина, 17 років;
 • народилася в Борисполі; 
 • закінчила НВК «Гімназія 

«Перспектива».
 • Нині навчається у 

Київському транспортно-
економічному коледжі 
Національного 
транспортного 
університету, мріє здобути 
вищу освіту за фахом логіст.

 • Мотоспорт — захоплення, 
що стало її другою 
професією.

МОТОЦИКЛЕТНИЙ СПОРТ, 
МОТОСПОРТ — технічний 
вид спорту, основа якого 
— взаємодія спортсмена з 
різноманітною мотоциклетною 
технікою. Поняття 
мотоциклетного спорту є 
більш широким, ніж їзда на 
мотоциклі; це змагання на час, 
витривалість та швидкість.

МОТОКРОС – один із видів 
мотоциклетного спорту, що 
представляє собою гонку 
на спеціальних спортивних 
мотоциклах, яка проводиться 
на пересіченій місцевості по 
замкненій трасі з перешкодами: 
природними (круті підйоми, 
спуски, повороти, канави 
тощо) та синтетичними (стовпи, 
трампліни, мости) 
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• «Бориспіль – розвинене місто, але тут немає трас для гонок. 
Мотокрос – це видовищний спорт, тому для міста був би плюс, якщо 
виділити ділянку і кошти на її оснащення. Змагання з мотокросу можна 
влаштовувати кілька разів на рік. Молоді це б сподобалося, приїздили 
б глядачі. Це імідж міста! Влада міста має думати про це», — говорить 
Валерія. 

ЯКУ ЯЛИНКУ:  
ЗРУБАНУ, ШТУЧНУ, ЧИ В ГОРЩИКУ?
Підготувала Ольга ІВАНОВА 
за матеріалами «Української 
правди»

Новорічно-різдвяні свята на 
порозі, варто поспішити з 
декором своїх помешкань. 
Головний атрибут свята – 
ялинка, без неї ніяк, особливо, 
коли у родині діти. Яку обрати 
хвою, щоб було красиво, 
екологічно, дешево і радісно.  

ІЗ ЛІСУ ВЕЗУТЬ 
Державні лісгоспи заготовляють 

новорічні ялинки на спеціальних 
плантаціях або під час рубок фор-
мування і оздоровлення лісів.

За повідомленням Держлісаген-
ства, такі методи мінімізують шко-
ду для довкілля.

Для новорічних ялинок 
вирощують:

 • сосну звичайну;
 • сосну Палласа (кримську);
 • ялину європейську (смереку);
 • ялицю білу (піхту).

• Щоб не нашкодити лісу, 
Держлісагенство на площі понад 
5 тисяч гектарів має плантації 
новорічних ялинок. Там ростуть 
15 млн хвойних дерев різних порід 
та віку.

• Щороку в грудні проводять 
рубки в загущених молодняках, 
де без шкоди для лісу можна 
відсортувати понад мільйон 
новорічних ялинок.

На Новий 2020 рік лісогоспи 
Украни планують продати 500 
тисяч новорічних ялинок.

Середня ціна при купівлі ялинок 
у державних лісгоспах – 60-70 грн 
за погонний метр.

ДЕ КУПИТИ? Інформація є на 
сайтах обласних управлінь лі-
сомисливського господарства 
та лісгоспів. Там є перелік місць 
продажу ялинок та вказані ціни. 
Держлісагенства обіцяють, що це 
буде дешевше, ніж на ялинкових 
базарах.

МАРКУВАННЯ
Новорічні ялинки 
маркуватимуть:

 • самоклейними етикетками;
 • пластмасовими бирками-

стяжками. 

Вони розриваються при спро-
бі зняття, тому повторно етикетки 
використати не зможуть. Ці мар-
кування мають індивідуальний но-
мер та штрих-код, він є в системі 
електронного обліку деревини.

Туди вносять дані щодо поста-
чальника, його підпорядковано-
сті та форми власності.

Щоб перевірити походження 
ялинки, введіть номер, прикріп-
лений до ялинки, на цьому сайті.

Або скачайте додаток з Play 
Market. Туди треба вводити но-
мер, без серії.

Якщо ялинки немає в базі – ймо-
вірно, її зрубали нелегально. 

ЖИВА В ГОРЩИКУ
Таку ялинку після свят можна 

висадити на подвір’ї , і вона тіши-
тиме око ще багато років.

Якщо хочете придбати таку, 
поцікавтеся цим у найближчому 
лісгоспі. Також вони продаються 
на новорічних ярмарках і в торго-
вих центрах.

Дендрологи не радять купува-
ти ялинку, вищу за 80 см, адже такі 
рослини важко приживаються піс-
ля пересадки.

Найлегше доглядати за ялинкою 
звичайною, ялицею та ялиною ка-
надською Конікою.

ЯК ДОГЛЯДАТИ
Щоб хвоя не постраждала від 

сухого повітря чи перепаду тем-
ператур, декілька днів потримай-
те її в прохолодному приміщенні 
без яскравого світла, наприклад, 
на балконі.

У кімнату внесіть на кілька днів, 
оберіть місце якнайдалі від опалю-
вальних пристроїв. Не забувайте 
поливати і обприскувати рослину 
водою кімнатної температури дві-
чі на тиждень .

Якщо поруч з ялинкою постави-
ти зворожувач повітря чи резер-
вуар з водою, їй буде комфортно.

Прикрасити деревце можна лег-
кими іграшками, щоб не травмува-
ти гілочки.

Після свят винесіть ялинку на 
балкон чи в інше прохолодне при-
міщення, до весни. У березні-квітні 
дерево можна висадити в парку чи 
на власному подвір'ї. Хвойне дере-
во росте на 10 см в рік.

ШТУЧНА ХВОЯ
Ціни на такі ялинки коливають-

ся від за 200 грн (за метрову) до 
15 тис. грн. На ціну впливає якість 
матеріалів.

Однак такі дерева можуть мати 
шкідливий склад, і такі штучні де-
ревця зазвичай роблять з ПВХ. Це 
різновид пластику, з якого виго-
товляють штучні ялинки.

Неякісне деревце при кімнат-
ній температурі може виділяти 
токсичні речовини. Тож подивіть-
ся в магазині на документи. Пере-
вірте, чи має товар сертифікацію.

Щоб бути еко-френдлі, вам слід 
у 3-5 років користуватися однією 
штучною ялинкою, кажуть до-
слідники. А дослідження 2009 ро-
ку показало: щоб вибір штучної 
ялинки був дружнім до природи, 
вам треба нею користуватися по-
над 20 років. 

ТРЕНД. Щоб бути  
еко-френдлі, обирайте 
ялинку у горщику, її можна 
навесні висадити на подвір’ї 
біля будинку. Це тенденція.
Уявіть, коли б третина 
співвласників одного 
багатоквартирного будинку 
кілька років підряд купувала 
живі ялинки і висаджувала їх на 
газонах у дворі – вони б жили у 
маленькому хвойному лісі.  

ДЛЯ ТВОРЧИХ НАТУР. 
Зробіть креативну святкову 
інсталяцію у вигляді ялинки 
своїми руками. Надихнутися 
найрізноманітнішими 
ідеями можна в інтернеті. 
Матеріалом для креативу 
можуть бути різні предмети 
– книги, дерев’яні палички, 
плакати, нитки, гірлянди та 
ялинкові прикраси, навіть 
штатив чи драбина. 

«Є МОТОБОЛ, НЕМАЄ ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ ЗАНЯТЬ»
Тренер і голова осередку з мотоболу Василь Пархоменко по-

відомив, що днями зареєстрував у Борисполі громадську орга-
нізацію «Молодіжна школа з мотоболу «Славутич». ГО внесена 
до реєстру Федерації мотоспорту України.

Пархоменко заявив, що наразі у нього тренується 20 спортсме-
нів, серед яких переважна більшість юнаки. Тренер нарікає, що 
бажаючих займатися адреналіновим спортом більше, але немає  
місця для цього. 

«У Бориспільському районі мені відмовляють у виділенні ділянки 
для тренувань, бо я мешкаю у Борисполі. У виконкомі міської ради та 
місцеві підприємці «відмахуються» від прохань про виділення терито-
рії для занять. Після реєстрації ГО збираюся піти на прийом до місько-
го голови Анатолія Федорчука, щоб допоміг посприяти у нашій потре-
бі. Мотобол – потрібна справа і варта підтримки», — говорить тренер.  

 � ДО ТЕМИ
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 � АНЕКДОТИ
Вулицею несеться «швидка 
допомога»: — Ми його 
втрачаємо … Ми його 
втрачаємо … сестра, зачиніть 
дверцята, поки пацієнт не 
випав! 

• • •
Вчителька запитує на уроці 
природознавства: «Чого звірі 
найбільше бояться в лісі?». 
— Діти відповідають хором: 
«Машу!».

• • •
— Дорога, я тобі дитину з 
садочка привів!
— Чудово, як назвемо? Бо наш 
уже в школі вчиться. 

• • •
Прощаючись, обидва плакали. 
Він летів у відрядження на 
десять днів, вона — до мами у 
Рівне. Їх зустріч була не менш 
ефектною. Наступного дня. На 
пляжі в Єгипті. 

• • •
Власник ресторана офіціату: — 
Я дивлюсь, он той тип в кутку 
вже хвилин сорок лежить на 
столі. Чому ти його не попросиш 
вийти? — Я його буджу кожні 
10 хвилин, він просить рахунок 
і платить. 

• • •
Якщо вам хтось дзвонить, 
кажіть, що у вас сідає батарейка. 
Це допомогає дізнатися головне 
спочатку. 

• • •
У дитинстві спати було 
покаранням, а тепер — МРІЄЮ. 

• • •
У посольстві на оформлення 
візи: — Наркотики вживаєте? — 
Я законослухняний громадянин! 
— Значить, так і пишемо 
—в залежності від країни 
перебування. 

• • •
— Ваше прізвище?
— Ослов.
— Не повезло вам із 
прізвищем… а ініціали? — І. А.

• • •
Даїшник зупиняє автомобіль, 
який перевищив швидкість. 
— Куди ви так поспішаєте? – 
запитує він водія
— Додому. Ми зустрічали 
Новий рік з друзями, я 
трохи затримався. Дружина 
хвилюється. 
— Але ж на вулиці травень. 
— Тому і поспішаю. .

• • •
Коли продавець в магазині 
питає у мене: «Чи можу я вам 
чимось допомогти?», я люблю 
відповідати: «Так, можна 
грошима». 

• • •
Сволота ти! Все життя мені 
зіпсував! Всю молодість на тебе 
витратила! — ридає дівчина в 
кімнаті.
Голос із кухні: — Доню, досить 
розмовляти з дипломом! 

• • •
Дружина лає чоловіка: 
«Скільки можна пити? Піди на 
кладовище, подивися, скільки 
людей померло від горілки!». 
Наступного дня приходить 
чоловік знову п'яним та 
говорить: «Був я на кладовищі. 
Бачив «від дружини», «від дітей», 
«від колег», а «від горілки» 
жодного! 

• • •
Ранок. Понеділок. Директор: — 
Очі у тебе червоні та опухлі. Ти 
що, пив? — Ні, на роботу йти не 
хотів… Плакав. 

• • •
У кожної жінки має бути 
такий чоловік, який все ж 
додзвониться на 87-й раз, 
щоб поставити єдине питання: 
«Навіщо тобі телефон ?!»

 � КРОСВОРД
За горизонталлю:
1. Супутник іксу. 5. Недоброзичливий або воро-

жий виступ проти кого-небудь. 9. Останній прави-
тель I династії Раннього царства Давнього Єгипту 
(бл. 2890 до н. е.). 10. Індіанське плем'я. 12. Здиву-
вання, незадоволення. 13. Струнний щипковий 
музичний інструмент, поширений серед народів 
Закавказзя, Ірану, Афганістану та інших країн. 
14. Хвойне вічнозелене дерево або чагарник із 
твердою бурувато-червоною деревиною. 15. 12 
місяців. 16. Лісова німфа. 18. ...-Яга. 20. Шерстяна 
тканина полотняного переплетення для верх-
нього одягу. 23. Про людину, яка, погоджуючись 
із співрозмовником чи підтверджуючи його сло-
ва, часто повторює «ага». 26. Місце тимчасового 
розташування війська поза населеним пунктом. 
27. Жіноче приміщення у будинку багатих мусуль-
ман. 28. Неповна рима, в якій співзвучні тільки 
наголошені голосні звуки. 30. Почуття міри, що 
підказує правильне розуміння або оцінку явищ 
дійсності. 32. Те, в що упаковується товар для 
зберігання або транспортування. 34. Пристрій на 
стволі вогнепальної зброї для прицілу. 37. Багато 
плодових дерев. 39. ...-де-Жанейро. 40. Місто та 
муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департа-
мент Ер і Луар. 42. Рос. авто. 43. Автоматизоване 
робоче місце. 44. Орган зору. 45. Твердий осадок 
на внутрішніх стінках посудини з нерозчинних 
солей, який утворюється під час кипіння і випаро-
вування рідини. 46. Довгий мотузок із зашморгом 
на кінці.

За вертикаллю:
1. Невідома величина. 2. Місто, де розташо-

ван головний судовий орган ООН, до юрисдикції 
якого входять усі питання, що передаються йому 
державами, і всі питання, передбачені Статутом 

ООН і чинними договорами і конвенціями. 3. У 
сполученні із числівником «один» або без нього 
означає однократність дії. 4. Морська промисло-
ва риба родини лососевих, що заходить у річки 
для нересту. 5. Пластична маса жовтого чи білого 
кольору, яку виробляють бджоли для стільника. 
6. Рілля, залишена на одне літо без посіву з метою 
поліпшення якості землі для наступного посіву 
озимих. 7. Перебування обвинуваченого в момент 
злочину в іншому місці як доказ його непричетності 
до злочину. 8. Навісна палуба морського або річко-
вого корабля. 11. Короткий, різкий, поривчастий 
рух кого-, чого-небудь. 16. У Стародавньому Римі — 
титул деяких службовців. 17. Місто на південному 
сході США, столиця і найбільше місто штату Джор-
джія. 18. Багаторічна тропічна трав'яниста росли-
на, бульби якої уживають як їжу, переробляють на 
крохмаль, спирт. 19. Великий гризун, товстий і не-
зграбний, що живе в степу в норах. 21. Густий пушок 
з коротких волокон на поверхні деяких тканин. 22. 
Гідротехнічна або дорожня споруда у вигляді валу 
для зберігання води у водоймищах, захисту низин 
від затоплення і т. ін. 24. Муніципалітет у Франції, у 
регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. 
25. Вигук, що виражає подив, здогад, пригадування. 
29. Задум, бажання зробити що-небудь. 31. Плита 
(звичайно квадратна), що становить верхню части-
ну капітелі колони. 33. Те саме, що рулон. 35. Негр. 
36. Розділовий знак, що має форму гачка. 37. Фізіо-
логічний стан спокою організму людини і тварини, 
що настає періодично і супроводиться повною або 
частковою втратою свідомості й ослабленням ряду 
фізіологічних процесів. 38. Представник північно-
фракійських племен, які заселяли місцевість від 
Дунаю до Карпат. 40. Портова споруда для ремонту 
суден, а іноді й їх будування. 41. Персонаж давньо-
грецької міфології, син Лікімнія.

За горизонталлю:
1. Ігрек. 5. Випад. 9. Каа. 10. Ері. 12. Але. 13. Саз. 14. Тис. 15. Рік. 16. Мавка. 18. Баба. 20. Твід. 

23. Агакало. 26. Табір. 27. Гарем. 28. Асонанс. 30. Такт. 32. Тара. 34. Рамка. 37. Сад. 39. Ріо. 40. 
Дре. 42. Ока. 43. Арм. 44. Око. 45. Накип. 46. Аркан.

За вертикаллю:
1. Ікс. 2. Гаага. 3. Раз. 4. Кета. 5. Віск. 6. Пар. 7. Алібі. 8. Дек. 11. Ривок. 16. Магістр. 17. Атланта. 
18. Батат. 19. Бабак. 21. Ворса. 22. Дамба. 24. Аро. 25. Ага. 29. Намір. 31. Абака. 33. Рурка. 35. 

Арап. 36. Кома. 37. Сон. 38. Дак. 40. Док. 41. Еон.

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

 � СМАЧНОГО!

САЛАТ «ПЕРШИЙ СНІГ»
Інгредієнти: 200 г вареної 

курки, 3 варених яйця, 80 г си-
ру, 40 г волоських горіхів, вино-
град без кісточок, майонез, сіль 
за смаком.

Приготування: курку, яйця 
порізати соломкою, сир натер-
ти, горіхи порубати. Кожен ін-

гредієнт окремо (сир трохи за-
лишити для прикраси) перемі-
шати з майонезом і при бажанні 
трохи посолити. Викласти шара-
ми: курка, горіхи, сир, яйця. Краї 
салату обсипати сиром. Зверху 
викласти половинки винограду, 
сніжинки з сиру.

 � ЗИМОВІ РОЗВАГИ

 � ОГОЛОШЕННЯ

 � ДОБРІ СПРАВИ

ПЕРЕВІРКА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ  
МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ ВИЯВИЛА ЧИСЛЕННІ  
ПОРУШЕННЯ: НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ ОТРИМУВАЧАМ 

Під час  перевірки вперше в Україні було 
застосовано комплексний підхід до підтвер-
дження достовірності інформації, яку нада-
ли заявники для призначення державної со-
ціальної допомоги. Дані осіб, які одержува-
ли цей вид підтримки, звірялися з реєстрами 
державних органів — Державної фіскальної 
служби, Пенсійного фонду України, Держав-
ного центру зайнятості. 

Також опрацьовувалися рекомендації, 
сформовані Мінфіном за результатами вери-
фікації. А саме: інформація щодо достовірності 
наданих документів, одночасного отримання 
одного виду соціальної допомоги в різних міс-
цях, наявності квартир, будинків, транспорт-
них засобів, земельних ділянок, вартісних по-
купок тощо. У низці місцевих управлінь соці-
ального захисту подібну всеохоплюючу звірку 
даних було здійснено вперше. 

Найчастіше порушення 
— надання недостовірних 
відомостей

У переважній більшості випадків підстава-
ми для повернення коштів були недостовірні 
дані про заробітну плату та інші доходи, при-
ховування володіння двома і більше кварти-

рами, автомобілями та іншими транспортни-
ми засобами, сільськогосподарською техні-
кою. А також — наявність у власності сімей 
земельних ділянок та отримання доходів від 
них; коштів від продажу продуктів власного 
виробництва, тощо. У низці випадків йдеть-
ся про суми не в одну тисячу гривень, які бу-
ли неправомірно отримані за декілька років 
надання соціальної допомоги. 

За підсумками перевірки у більше ніж 5 тис. 
випадках було переглянуто право на призна-
чення соціальної допомоги. Наразі вирішуєть-
ся питання про повернення коштів до бюдже-
ту, що дасть змогу спрямувати їх на підтримку 
тих, хто цього справді потребує. Виявлена су-
ма порушень  складає 3,7% від обсягу коштів, 
які було надано у січні 2019 року одержувачам  
цього виду соціальної підтримки.

Загалом було перевірено правильність на-
дання соціальної допомоги по  майже 53 ти-
сячах особових справ,  що становить 21% від 
кількості отримувачів державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім’ям у січні 
2019 року. При цьому було проаналізовано та 
перевірено більше 70 тис. відомостей стосов-
но доходів членів малозабезпечених сімей, їх 
майнового стану, здійснення вартісних поку-
пок, перебування на обліку в ПФУ чи центрах 
зайнятості тощо. Лише запитів по відомостям, 
які могли вплинути на право отримання со-

ціальної допомоги, було здійснено 44 тис.
Така масштабна робота дала змогу напра-

цювати унікальний матеріал, який стане під-
ґрунтям для створення системи,  що значно 
підвищить якість заходів з контролю при на-
данні соціальної підтримки. Адже отримані 
дані про порушення планується використа-
ти при розробці «профілів ризику» – набору 
характерних ознак отримувачів, що найчасті-
ше зловживають і шахраюють при одержанні 
соціальної допомоги. І саме до таких катего-
рій громадян соціальні інспектори придив-
лятимуться уважніше. У сусідній Румунії  пе-
рехід  до подібних вибіркових перевірок доз-
волив на 86% збільшити ефективність контр-
олю у сфері соціальних виплат і не турбувати 
зайвими перевірками законослухняних гро-
мадян.

У Мінсоцполітики переконані: удоскона-
лення контролю при наданні соціальної під-
тримки дасть змогу більш адресно допомага-
ти тим, хто цього передусім потребує.

На що звернути увагу 
отримувачам? 

Фахівці Мінсоцполітики рекомендують  пе-
ред поданням заяви на призначення соці-
альної підтримки проконсультуватися  в міс-
цевому управлінні соціального захисту на-
селення – адже будь-яка  інформація, взята, 
приміром, з інтернету, може вже застаріти і 
не відповідати чинній нормативній базі, яка 
постійно вдосконалюється.

Це дасть можливість перед поданням за-
яви на отримання підтримки від держави:

— ще раз пересвідчитися, що відповідно 
до закону ви справді маєте право на даний 
вид соціальної допомоги;

— вказати у заяві та декларації  необхідні 
дані (склад сім’ї, доходи, майновий стан тощо),  
як того вимагає чинне законодавство для при-
значення конкретного виду підтримки. 

Важливо: вказані дані мають бути актуаль-
ними і відповідати дійсності на момент при-
значення (перепризначення) соціальної під-
тримки. А у разі, коли у ході отримання соці-
альної допомоги по будь-якій із задекларо-
ваних позицій щось зміниться, слід одразу 
повідомляти про це орган, що призначив  
підтримку. 

Не слід забувати, що державна соціальна 
допомога – це гроші  платників податків, при-
значені на  підтримку тих, кому сьогодні най-
важче. Тому слід відповідально ставитися до 
надання відомостей, на підставі яких будуть 
надаватися ці кошти.

Якщо вам відомі факти незаконного надан-
ня чи отримання субсидій, інших видів соці-
альної допомоги, соціальних послуг, повідом-
ляйте на «Гарячу лінію» 0-800-502-757 (з 9.00 
до 18.00 у робочі дні без обідньої перерви). 

Подати офіційне звернення чи скаргу з пи-
тань надання житлових субсидій та інших 
питань соціального захисту можна за теле-
фоном «Урядової гарячої лінії» 15-45.

Матеріал підготовлено в рамках проек-
ту Міністерства соціальної політики України 
«Модернізація системи соціальної підтрим-
ки населення України», що впроваджується 

за сприяння Світового банку.

Тим, хто отримує соціальну  підтримку  неправомірно, рано чи пізно  доведеться за 
це відповідати. Це ще раз засвідчили результати масштабної перевірки надання дер-
жавної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яку здійснило Мінсоцполіти-
ки за підтримки Світового банку. Понад  33 мільйони  гривень повертатимуть до бю-
джету громадяни, шо надали  недостовірні дані для  отримання цього виду соціаль-
них виплат. 
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ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

Шановні мешканці 
Бориспільщини!

Запрошуємо вас взяти участь 
у заходах, приурочених до 82-ї 
річниці з дня народження Ге-
роя України, депутата Верхов-
ної Ради України, журналіста, 
гетьмана Українського Коза-
цтва — В’ячеслава Чорновола.

 Заходи відбудуться 24 грудня 
2019 року о 10-00 годині на місці за-
гибелі, 5-й км траси Бориспіль-Зо-
лотоноша, біля пам’ятного козаць-
кого хреста, де відбудеться покла-
дання квітів та мітинг.

Бориспільська міська 
організація Народного Руху 

України.

БІЛЯ ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА 
БУДЕ  КОВЗАНКА

Василь ПЕТРЕНКО

Уже завезли матеріали для 
облаштування та поставили 
огорожу, на якій розмістили 
інформацію про ковзанку.
Ковзанку встановлюють у рамках 
«Зимової країни на ВДНГ», її площа 
– 12 на 24 м, на встановлення піде 
12 днів.
Катання буде безкоштовним, 
розповів генеральний директор 
Національного комплексу 
«Експоцентр України» (ВДНГ) 
Євген Мушкін у коментарі ТСН.
Відкрити її планують напередодні 
Нового року – 28-29 грудня, однак 
все залежить від погодних умов. 
Працюватиме ковзанка до 19 січня.

 � На подвір’ї перед 
входом до Офісу 
Президента України 
встановили новорічну 
ковзанку.

Подарунок клубу 
«Бориспіль-Спорт»  
до Миколая

Василь ПЕТРЕНКО

Спортивний клуб «Бори-
спіль-Спорт» щиро вдячний 
депутату Бориспільської місь-
кої ради, голові ПрАТ «Агробу-
дмеханізація» Володимиру Ша-
лімову за підтримку та неодно-
разову спонсорську допомогу. 

«У нинішній непростий час Воло-
димир Шалімов не відмовляє у під-
тримці юним спортсменам. Нара-
зі допоміг із придбанням для фут-
болістів нової спортивної форми, 
забезпечив інвентарем для занять 
та змагань, посприяв у знаходжен-
ні приміщення для тренувань у зи-
мовий період», — розповів Сергій 
Коц, голова правління та старший 
тренер СК «Бориспіль-Спорт».

Також Коц дякує меценату від 
себе особисто, від імені футбо-
лістів та їхніх батьків за розумін-
ня та гарний подарунок  до Дня 
святого Миколая. Футбольний 
клуб «Бориспіль-Спорт» вітає Во-
лодимира Шалімова із новоріч-
но-різдвяними святами.
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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, 23.20, 2.00, 3.50, 

5.05 Новини
9.35 Нічна Різдвяна Літургія під 

проводом Святішого Отця 
Франциска в Базиліці святого 
Петра

11.40, 12.25 "Тайська кухня"
12.05 Телепродаж
12.55 Різдвяне привітання і Апостольське 

благословення для Риму і цілого 
світу Святішого Отця Франциска з 
площі святого Петра в Римі

13.50 Х/ф "Святе сімейство" (12+)
17.55 Український бал
18.45 Перший на селі
19.20 Д/ф "Вивчаючи природу"
20.30 Д/ф "Акулячий маг" (12+)
21.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
21.55 "Боротьба за виживання"
22.30 Д/ф "Левиний рик" (12+)
0.00 Телепродаж Тюсо
2.25 Енеїда

3.20 Своя земля
4.15 Сильна доля
5.30 Спільно

КАНАЛ "1+1"
6.15 Комедія "Обережно! Предки в хаті"
8.15 Комедія "Оптом дешевше"
10.10 Комедія "Оптом дешевше - 2"
12.05 Комедія "Доктор Дуліттл"
13.45 Комедія "Доктор Дуліттл - 2"
15.25 Комедія "Кохання у великому місті 

- 3"
17.00 Х/ф "Один плюс один удома"
19.30, 5.35 ТСН
20.15 "Вечір прем'єр з Катериною 

Осадчою 2019"
22.15 Пригоди "САМ УДОМА - 3"
0.15 Драма "Спадок блудниці"
3.30 "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" (16+)
13.25 Т/с "Дамське щастя" (12+)
14.30, 15.25 "Речдок"
16.20 "Речдок. Особливий випадок. 

Сімейна хроніка"
18.00, 19.00, 1.40 "Стосується кожного"
20.00, 3.10 "Подробиці"
21.00 Т/с "По різних берегах" (16+)
23.45 Х/ф "Полин - трава гірка"
3.55 "Орел і Решка. Шопінг"
5.15 "Top Shop"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 1.50 Зоряний шлях
10.20 Х/ф "Нульовий цикл" (12+)
12.10 Т/с "Готель Купідон" 1, 2 с. (12+)
15.30 Т/с "Готель Купідон" (12+)
16.50 Т/с "Все одно тебе дочекаюся" 1, 2 

с. (12+)
20.00 Т/с "Все одно тебе дочекаюся" 

(12+)
22.10 Х/ф "Снігуронька для дорослого 

сина"
0.00 Х/ф "Формула щастя" (16+)
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 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.00 Дизель-шоу (12+)
10.55 Х/ф "Останній володар стихій" 

(16+)
12.45 Факти. День
13.05 Х/ф "Хоббіт: Несподівана подорож" 

(12+)
16.00 Х/ф "Хоббіт: Пустка Смоґа" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Хоббіт: Битва п’яти воїнств" 

(16+)
21.45 Х/ф "Водний світ" (16+)
0.05 Х/ф "Інтерстеллар" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.10 Зона ночі
5.20 Абзац
7.05, 9.00 Kids Time
7.10 М/с "Том і Джеррі"
9.05 Суперінтуїція (12+)

10.20 Т/с "Новенька" (16+)
11.20 Т/с "Цілком таємно" (16+)
16.00, 21.00 Improv Live Show (12+)
17.00 Діти проти зірок
19.00, 20.00 Шалена зірка (12+)
22.00 Т/с "Будиночок на щастя"
23.10 Х/ф "Великий Стен" (16+)
1.20 Х/ф "Цілком таємно: Боротьба за 

майбутнє" (16+)

СТБ
6.50 Т/с "Коли ми вдома"
9.10 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.00 МастерШеф (12+)
15.20 Хата на тата (12+)
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
18.55 Битва екстрасенсів. Фінал. 

Оголошення переможця (16+)
20.50, 23.45 Т/с "Рецепт кохання"
1.30 Зважені та щасливі (12+)
3.20 "Зважся!" (12+)

КАНАЛ "2+2"
6.00, 11.20 "Загублений світ"
10.00 "Спецкор"
10.40 "ДжеДАІ"

12.35 Х/ф "Люди Ікс: Перший клас"
15.10 Х/ф "Росомаха: Безсмертний"
17.45 Х/ф "Бюро людяності"
19.25 Т/с "Команда"
21.35, 23.10 Т/с "CSI: Місце злочину-3"
1.00 Х/ф "Горець-2"
2.20 Т/с "Зустрічна смуга"
3.05 "Облом.UA."
4.40 "Цілком таємно-2017"
5.30 Телемагазини

НТН
5.45 М/ф "Дванадцять місяців"
6.45 М/ф "Івасик-Телесик"
6.55 М/ф "Котигорошко"
7.10 М/ф "Як козаки у хокей грали"
7.25, 17.00, 3.20 "Випадковий свідок"
8.00 Т/с "Банкірші"
15.45, 22.15 Х/ф "Вечори на хуторі біля 

Диканьки"
18.20 "Вартість життя"
19.00, 2.50 "Свідок"
19.30 Х/ф "Благочестива Марта"
0.10 Х/ф "Це я"
1.45 "Таємниці кримінального світу"
3.45 "Легенди бандитської Одеси"
4.10 "Правда життя"

СЕРЕДА, 25 ГРУДНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 23 — 29 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, 5.20 
Новини

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

9.30 Т/с "Росселла" (16+)
11.40 "Тайська кухня"
12.05, 14.15 Телепродаж
12.30 "Аромати Чилі"
13.10 UA:Фольк. Спогади
14.30 Д/ф "Акулячий маг" (12+)
15.15 "Браво, шеф!"
16.15 Д/ф "Норвегія. Дика природа"
17.30 Наші гроші
18.30 "Зворотний відлік"
21.25, 23.35, 2.25, 5.45 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в деталях
22.15 Д/ф "Левиний рик" (12+)
0.00 Телепродаж Тюсо
2.40 Перша шпальта
3.10 #ВУКРАЇНІ
3.40 Розсекречена історія
4.35 Спільно
5.00 Пліч-о-пліч

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 5.20 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Міняю жінку 12"
13.15, 14.10 "Світ навиворіт - 5: Індонезія"
15.10 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10 Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
20.45, 21.10, 21.50, 22.15, 22.50 Комедія 

"Кухня"
23.15 Комедія "Сам удома - 4"
1.00 Драма "Заповіт блудниці"
4.05 "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" (16+)
13.25 Т/с "Дамське щастя" (12+)
14.30, 15.25 "Речдок"

16.20 "Речдок. Особливий випадок. 
Сімейна хроніка"

18.00, 19.00, 1.35 "Стосується кожного"
20.00, 3.05 "Подробиці"
21.00 Т/с "По різних берегах" (16+)
23.45 Х/ф "Осінній марафон"
3.50 "Орел і Решка. Шопінг"
5.10 "Top Shop"

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 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка 2" (12+)
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Конюшина бажань" 1, 2 с. 

(12+)
23.20 слідами міжнародних авіаліній. 

Пасажири не запрошуються
0.00 Т/с "Конюшина бажань" 3 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Конюшина бажань" (12+)
2.30 Реальна містика
4.00 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, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.45, 13.20, 1.55 Х/ф "Ейс Вентура-

молодший" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Т/с "Пес. Новорічний пес" (12+)
16.25 Х/ф "Сім’янин"
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі. Дайджест
21.25 Т/с "Пес" (16+)
22.35 Х/ф "Стій! Бо моя мама буде 

стріляти"
0.05 Х/ф "Дияволиця"

НОВИЙ КАНАЛ
3.40 Служба розшуку дітей
3.45 Зона ночі
5.20 Абзац
6.05, 7.35 Kids Time
6.10 М/с "Том і Джеррі"

7.40 Ревізор
10.30 Т/с "Новенька" (16+)
11.30 Х/ф "Цілком таємно: Боротьба за 

майбутнє" (16+)
14.00, 1.10 Х/ф "Цілком таємно: Хочу 

вірити" (16+)
16.00, 21.00 Шалена зірка (12+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
22.00 Т/с "Будиночок на щастя"
23.10 Х/ф "Хлопці будуть у захваті" (16+)

СТБ
7.10 Т/с "Коли ми вдома"
9.35 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.30 МастерШеф (12+)
14.30 Хата на тата (12+)
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
18.55 Зважені та щасливі. Фінал. 

Оголошення переможця (12+)
22.10, 23.45 Т/с "Одружити не можна 

помилувати" (12+)
3.00 Я соромлюсь свого тіла (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00, 11.00, 17.15 "Загублений світ"
9.00 "Решала-2"

13.00 "Помста природи"
13.45 Х/ф "Горець-2"
15.20, 1.05 Х/ф "Горець-3"
18.15 "Спецкор"
18.50 "ДжеДАІ"
19.25 Т/с "Команда"
21.40, 23.15 Т/с "CSI: Місце злочину-3"
2.35 Т/с "Зустрічна смуга"
3.20 "Облом.UA."
5.30 Телемагазини

НТН
5.10 "Top Shop"
6.50 Х/ф "Москаль-чарівник"
8.25, 17.00, 2.55 "Випадковий свідок"
9.00 Х/ф "Одруження Бальзамінова"
10.45, 19.30 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 "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+)
1.35 "Таємниці кримінального світу"
3.05 "Легенди бандитської Одеси"

ЧЕТВЕР, 26 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, 5.10 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 "Аромати Чилі"
13.10 "Морська кухня"
14.30 Д/ф "Акулячий маг" (12+)
15.20, 1.30 "Зворотний відлік"
17.55 VoxCheck
18.25, 3.45 Тема дня
19.30 Схеми. Корупція в деталях
19.55 "Дикі тварина"
21.25, 5.30 UA:Спорт
21.55 Перша шпальта
22.30 Як дивитися кіно
22.55 Х/ф "Басейн" (16+)
4.40 #ВУКРАЇНІ

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, 4.05 

ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей"
11.25, 12.20 "Міняю жінку 12"
13.05, 14.20 "Світ навиворіт - 5: 

Індонезія"
15.35 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10 Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
20.25 "Ліга сміху 2019"
22.40, 2.30 "#Гуднайт_клаб 2019"
23.05 Комедія "Сам удома 5"
0.55 "Правдива історія блудниці"
1.45 "Правдива історія блудниці 2"
5.00 "Світське життя 2019"

ІНТЕР
5.25, 23.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.10 "Корисна програма"
11.15, 12.25 Т/с "Готель "Імперіал" (16+)
13.25 Т/с "Дамське щастя" (12+)

14.25, 15.25, 0.45 "Речдок"
16.20 "Речдок. Особливий випадок. 

Сімейна хроніка"
18.00, 1.45 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Любіть Куперів" (16+)
3.10 "Орел і Решка. Шопінг"
4.35 "Top Shop"
4.50 "Чекай на мене. Україна"

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 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка 2" (12+)
19.50 "Говорить Україна". Всі секрети 

Олега Винника: що скаже 
новорічний детектор?

22.10 Т/с "Замок на піску" 1 с. (12+)
23.30 Т/с "Замок на піску" 2, 3 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Замок на піску" (12+)
3.00 Реальна містика
5.20 Зоряний шлях

ICTV
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.30, 1.45 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.00, 13.20, 16.20, 22.50 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
17.05 Х/ф "Стій! Бо моя мама буде 

стріляти"
18.45 Факти. Вечір
20.10 Дизель шоу (12+)
2.15 Х/ф "Дежа вю"

НОВИЙ КАНАЛ
3.05, 2.50 Служба розшуку дітей
3.10, 2.55 Зона ночі
4.30 Абзац

5.25, 6.15 Kids Time
5.30 М/с "Том і Джеррі"
6.20 Страсті за Ревізором
8.20 Х/ф "Кур'єр" (16+)
10.20 Le 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"
22.50 Х/ф "Весільний майстер" (18+)
0.50 Х/ф "Хлопці будуть у захваті" (16+)

СТБ
6.00 Т/с "Коли ми вдома"
11.20 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
13.10, 18.00 МастерШеф (12+)
17.25 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.55 МастерШеф. Фінал. Оголошення 

переможця (12+)
22.45 Х-фактор

КАНАЛ "2+2"
6.00, 11.20, 17.15 "Загублений світ"
9.00 "Решала-2"
10.00, 18.15 "Спецкор"
10.40, 18.50 "ДжеДАІ"
13.15 "Помста природи"

13.50 Х/ф "Вища сила"
15.40 Х/ф "Вхідний"
19.25 Х/ф "Блекджек"
21.20 Х/ф "База "Клейтон"
23.15 Х/ф "Американський йєті"
1.10 Х/ф "Ніл Страйкер та тиран часу"
2.40 "Облом.UA."
3.50 "Цілком таємно-2017"
5.30 Телемагазини

НТН
5.00 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Вишивальниця в сутінках"
7.50, 17.00, 3.25 "Випадковий свідок"
8.30 "Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Легке життя"
10.50, 19.30 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55 "Свідок"
12.50, 4.00 "Правда життя"
14.05, 16.50, 3.30 "Речовий доказ"
18.20 "Таємниці світу"
21.20 Т/с "Хейвен" (12+)
23.45 Х/ф "Алмази шаха" (12+)
2.00 "Таємниці кримінального світу"

П'ЯТНИЦЯ, 27 ГРУДНЯ

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

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

18.00, 21.00, 2.00, 5.20 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 

Країно!
9.30 Т/с "Росселла" (16+)
11.40 "Тайська кухня"
12.05, 14.10 Телепродаж
12.30 "Аромати Чилі"
13.10 Бюджетники
13.45, 16.55 Пліч-о-пліч
14.30, 20.30 Д/ф "Акулячий маг" (12+)
15.15 Д/ф "Секрети замків 

Великобританії"
17.30, 4.25 Перша шпальта
18.25, 2.35 Тема дня
19.25 Український бал
21.25, 2.25, 5.45 UA:Спорт
21.45 Х/ф "Не хвилюйся, він далеко не 

піде" (16+)
0.00 Телепродаж Тюсо
3.30 Розсекречена історія
4.50 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"
13.30, 14.35 "Світ навиворіт - 5: 

Індонезія"
15.40 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10 Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
20.45, 21.10, 21.50, 22.15 Комедія "Кухня"
22.55 "Дубінізми"
23.15 Комедія "Сам удома"
1.20 Комедія "Брехун, брехун"
3.45 "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"
9.30, 18.00, 19.00, 1.30, 2.15 "Стосується 

кожного"
11.25, 12.25 Х/ф "Фатальна красуня" 

(16+)

14.00 Х/ф "Закони привабливості"
15.50 "Чекай на мене. Україна"
20.00, 3.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "По різних берегах" (16+)
23.45 Х/ф "Біле сонце пустелі"
3.45 "Орел і Решка. Шопінг"
5.10 "Top Shop"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.10 

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 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка 2" (12+)
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Біля причалу" 1, 2 с. (16+)
23.30 Т/с "Біля причалу" (16+)
1.40 Телемагазин
3.00 Контролер
3.30 Зоряний шлях
4.00 Агенти справедливості (16+)

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

Костянтином Стогнієм
10.05 Секретний фронт. Дайджест
10.55, 13.20, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.20 Х/ф "Смертельні перегони-3" 

(16+)
16.50 Х/ф "Смертельні перегони" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Багач - бідняк
22.20 Свобода слова
0.00 Х/ф "Смертельні перегони-2" (16+)
1.50 Х/ф "Темний меридіан" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.20, 2.55 Зона ночі
5.40 Абзац
6.35, 7.35 Kids Time
6.40 М/с "Том і Джеррі"
7.40 М/ф "Людина-павук: Навколо 

всесвіту"

9.50 Х/ф "Нова людина-павук" (16+)
12.20 Х/ф "Нова людина-павук 2: Висока 

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

додому" (12+)
18.00 Le Маршрутка
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за Ревізором
0.00 Таємний агент
1.10 Таємний агент. Пост-шоу
2.50 Служба розшуку дітей

СТБ
6.40 Т/с "Коли ми вдома"
9.35 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.30 МастерШеф (12+)
15.35, 18.55 Хата на тата (12+)
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
20.50 Туристи
21.55, 23.45 Т/с "Список бажань" (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 "Помста природи"
9.55, 18.15 "Спецкор"
10.35, 18.50 "ДжеДАІ"
11.15 "Шалені перегони 2018"

12.45 "Угон по-нашому"
14.55 Х/ф "Інферно"
16.45 Х/ф "Хороший, поганий, мертвий"
19.25 Т/с "Команда"
21.35, 23.40 Т/с "CSI: Місце злочину-3"
1.20 Х/ф "Універсальний солдат-3: Новий 

початок"
2.50 "Облом.UA."
5.30 Телемагазини

НТН
5.00, 4.50 "Top Shop"
5.25 Х/ф "Мій володар"
8.30, 17.00, 3.35 "Випадковий свідок"
9.05 Х/ф "Вийти заміж за капітана"
10.50, 19.30 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.05 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.10, 16.50 "Речовий доказ"
18.20 "Свідок. Агенти"
21.20, 23.45 Т/с "Хейвен" (12+)
1.30 Х/ф "Поганий Санта" (18+)
4.00 "Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 23 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, 1.55, 5.20 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 

Країно!
9.30 Т/с "Росселла" (16+)
11.40 "Тайська кухня"
12.05, 14.10 Телепродаж
12.30 "Аромати Чилі"
13.10, 15.45, 19.30, 4.50 #ВУКРАЇНІ
13.45 Пліч-о-пліч
14.30, 19.55 Д/ф "Акулячий маг" (12+)
15.15 Бюджетники
16.15 Д/ф "Нова Зеландія. Забутий рай"
17.30, 3.30 Схеми. Корупція в деталях
18.25, 2.35 Тема дня
21.25, 2.20, 5.45 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.25 Нічна Різдвяна Літургія під 

проводом Святішого Отця 
Франциска в базиліці святого 
Петра

0.30 Концертна програма Євгена Хмари 
"Знамення"

3.55 Розсекречена історія

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 5.05 

ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Міняю жінку 12"
13.20, 14.35 "Світ навиворіт - 5: 

Індонезія"
15.35 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10 Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
20.45, 21.10, 21.50, 22.15, 22.50, 23.15 

Комедія "Кухня"
23.50 Комедія "Сам удома - 2"
1.55 Драма "Мандри блудниці"

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" (16+)
13.25 Т/с "Дамське щастя" (12+)
14.30, 15.25 "Речдок"

16.20 "Речдок. Особливий випадок. 
Сімейна хроніка"

18.00, 19.00, 1.30, 2.15 "Стосується 
кожного"

20.00, 3.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "По різних берегах" (16+)
23.45 Х/ф "Мачуха"
3.45 "Орел і Решка. Шопінг"
5.10 "Top Shop"

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+)
20.00, 23.30 Фантастична ніч на каналі 

"Україна"
1.45 Телемагазин
2.30 Реальна містика
4.50 Зоряний шлях

ICTV
4.15 Скарб нації
4.25 Еврика!
4.35 Факти
4.55 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40, 20.15 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Багач - бідняк
11.20, 13.20 Х/ф "В ім’я короля"
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.20 Т/с "Пес" (16+)
16.55 Х/ф "Останній володар стихій" 

(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с "Пес. Новорічний пес" (12+)
23.20 Х/ф "Сім’янин"
1.35 Х/ф "Принцеса на бобах"

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Зона ночі
5.10 Абзац
7.00, 8.15 Kids Time

7.05 М/с "Том і Джеррі"
8.20, 17.00, 19.00, 23.10 Хто проти 

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

СТБ
5.55 Т/с "Коли ми вдома"
10.20 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
12.10 МастерШеф (12+)
15.55, 18.00 Хата на тата (12+)
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
19.10 Таємниці ДНК (16+)
21.00, 23.45 Т/с "Тінь кохання" (12+)
1.45 Один за всіх (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00, 11.20, 17.00 "Загублений світ"
9.00 "Решала-2"
10.00, 18.15 "Спецкор"
10.40, 18.50 "ДжеДАІ"

12.20 "Помста природи"
13.05 Х/ф "Відсіч"
15.00 Х/ф "Меч дракона"
19.25 Т/с "Команда"
21.35, 23.10 Т/с "CSI: Місце злочину-3"
1.20 "Облом.UA."
4.40 "Цілком таємно-2017"
5.30 Телемагазини

НТН
6.00 Х/ф "Жіночі радощі та печалі"
7.50, 17.00, 2.55 "Випадковий свідок"
8.30 "Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Доживемо до понеділка"
10.50, 19.30 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 "Свідок"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.10, 16.50 "Речовий доказ"
18.20 "Будьте здоровi"
21.20, 23.45 Т/с "Хейвен" (12+)
1.30 "Таємниці кримінального світу"
3.25 "Легенди бандитської Одеси"
3.45 "Правда життя"
4.45 "Top Shop"

ВІВТОРОК, 24 ГРУДНЯ

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із розширенням виробництва

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

машиніст екструдера
інженер-електронік
охоронець
прибиральник виробничих приміщень

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

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

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

1. ДП МА «Бориспіль», електромонтер з ремонту та обслу-

говування електроустаткування, з/п 10109,00 грн.

2. ДП МА «Бориспіль», дорожній робітник, з/п 9064,00 грн.

3. ДП МА «Бориспіль», інженер електронік, з/п 13986,50 грн.

4. ДП РСП Київський районний центр «Київцентраеро», 

слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та 

кондиціювання, з/п 10095,00 грн.

5. ДП «Ржищівський військовий лісгосп»», бухгалтер, з/п 

8847,00 грн.

6. ТОВ «TVD», начальник відділу збуту, з/п 16000,00 грн.

7. КНП «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсив-

ного лікування», лікар-психолог, з/п 4173,00 грн.

8. КНП «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсив-

ного лікування», системний адміністратор, з/п 15000,00 грн.

9. ТОВ «Моріон», менеджер з продажу, з/п 7000,00 грн.

10. Бориспільський ліцей «Дизайн-освіта» ім. Павла Чубин-

ського, робітник з комплексного обслуговування та ремонту 

будинків, з/п 4173,00 грн.

11. Територіальне управління служби судової охорони у 

м.Києві та Київській області, контролер на контрольно-про-

пускному пункті,  з/п 13500,00 грн.

Бориспільська міськрайонна філія 
Київського ОЦЗ 

Інформація про вакантні посади станом на 
10.12.2019 року

Тел.: (04595) 6-06-66

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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM
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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, 23.30, 4.00, 5.20 

Новини
9.30 Т/с "Росселла" (16+)
11.35, 15.05 Телепродаж
11.55 М/с "Книга джунглів"
13.00 Х/ф "Клара і Франциск" 2 с.
15.20 "Тайська кухня"
16.20, 5.45 Пліч-о-пліч
16.40 #ВУКРАЇНІ
17.45 Перша шпальта
18.15 Український бал
19.05 Д/ф "Акулячий маг" (12+)
20.05 Д/ф "Левиний рик" (12+)
21.25 "Боротьба за виживання"
22.30 "Ігри імператорів" (16+)
0.00 Телепродаж Тюсо
2.00 Х/ф "Рівень чорного" (16+)
4.25 Сильна доля

КАНАЛ "1+1"
6.00 М/ф
6.25, 7.15, 1.35 "Життя відомих людей"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 Комедія "Великий"
11.50 Комедія "Місіс Даутфайр"
14.35 Комедія "Dzidzio. Перший раз"
16.35, 20.15 Прем`єра "Жіночий квартал 

2019"
18.30 "Розсміши коміка 2019"
19.30, 5.15 ТСН
22.10 "Вечірній квартал"
23.35, 0.35 "Світське життя 2019"

ІНТЕР
6.15 Х/ф "Великий переполох"
8.00 "Шість соток"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Корисна програма"
11.10 Х/ф "Морозко"
12.50 Х/ф "Сніжна королева"
14.30 Х/ф "Моя жахлива няня"
16.10 Х/ф "Моя жахлива няня 2"
18.15 Х/ф "Зимовий замок"
20.00 "Подробиці"

20.30 Х/ф "Дитина до Нового року"
22.30 Шоу Ані Лорак "DIVA"
1.10 Х/ф "Ялинка, кролик і папуга"
2.50 Подробиці
3.20 "Україна вражає"
4.05 "Орел і Решка. Шопінг"
4.45 "Орел і решка. Дива світу"

КАНАЛ "УКРАЇНА"

7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 4.45 Зоряний шлях
8.00 Т/с "Все одно тебе дочекаюся" (12+)
12.30 Т/с "Конюшина бажань" 1, 2 с.
15.20 Т/с "Конюшина бажань" (12+)
16.50 Т/с "Сильна жінка" 1, 2 с. (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Сильна жінка" (12+)
23.10 Т/с "Умови контракту" 1, 3 с. (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Умови контракту" 4 с. (16+)
3.10 Реальна містика

ICTV
6.00 Скарб нації
6.10 Еврика!
6.20 Факти
6.50 Особливості національної роботи
10.15, 13.00 Х/ф "Хоббіт: Несподівана 

подорож" (12+)
12.45 Факти. День
13.35 Х/ф "Хоббіт: Пустка Смоґа" (16+)
16.10 Х/ф "Хоббіт: Битва п’яти воїнств" 

(16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Морський бій" (16+)
21.35 Х/ф "Шалений Макс: Дорога гніву" 

(16+)
23.40 Х/ф "В ім’я короля"
1.25 Х/ф "Бережіть жінок"

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Зона ночі
5.10 Таємний агент
6.20 Таємний агент. Пост-шоу
8.10 Т/с "Новенька" (16+)

12.10 Improv Live Show (12+)
13.10 Варьяти (12+)
14.10 Шалена зірка (12+)
15.00 Хто проти блондинок (12+)
17.00 Хто зверху? (12+)
19.00 Х/ф "Зубна фея"
21.00 Х/ф "Півтора шпигуна" (16+)
23.10 Х/ф "Гарячі копи" (16+)
1.10 Х/ф "Скаути проти зомбі" (18+)

СТБ
6.55 Прокинься з Ектором!
8.50 Зважені та щасливі. Фінал. 

Оголошення переможця (12+)
12.05 Т/с "Тінь кохання" (12+)
15.50 МастерШеф. Фінал. Оголошення 

переможця (12+)
19.00 Х-фактор. Гала-концерт. 

Оголошення переможця. (16+)
22.10 Туристи
23.15 Хата на тата (12+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 "ДжеДАІ. Дайджест 2018"
8.00 "Решала-2"
9.00 "Загублений світ"

14.55 Х/ф "Єдиний"
16.25 Х/ф "Люди Ікс: Перший клас"
19.00 Х/ф "Люди Ікс: Дні минулого 

майбутнього"
21.35 Х/ф "Солдат Джейн"
23.55 Х/ф "Більше, ніж служба"
1.40 "Облом.UA."
4.20 "Цілком таємно-2017"

НТН
5.00, 4.50 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Чортова дюжина"
7.30 Х/ф "Зникнення"
9.20 Х/ф "Золота міна"
12.00 "Легенди карного розшуку"
15.35, 2.30 "Випадковий свідок"
18.05 "Круті 90-ті"
19.00, 2.00 "Свідок"
19.30 Х/ф "Суєта суєт"
21.15 Х/ф "Далі нікуди"
23.15 Х/ф "Король вечірок" (16+)
1.05 "Південь. Нерадянський Союз"
2.35 "Речовий доказ"
4.00 "Легенди бандитського Києва"

СУБОТА, 28 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, 23.30, 2.00, 3.45, 

5.05 Новини
9.30, 2.30 Т/с "Росселла" (16+)
11.35, 14.45 Телепродаж
11.55 М/с "Книга джунглів"
13.05 Х/ф "Хоробрий кравчик"
15.05 "Тайська кухня"
16.05 Бюджетники
17.05, 22.00 Перший на селі
17.40 #ВУКРАЇНІ
18.10 Український бал
19.05 Д/ф "Акулячий маг" (12+)
20.05 Д/ф "Левиний рик" (12+)
21.25 "Боротьба за виживання"
22.30 "Ігри імператорів" (16+)
0.00 Телепродаж Тюсо
3.25 Своя земля
4.10 Сильна доля
5.30 Спільно

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", Серiя
11.35 Комедія "Сам удома 4"
13.25 Комедія "Сам удома 5"
15.15 Пригоди "САМ удома 3"
17.15 Комедія "Сам удома"
19.30 "Телевізійна служба новин"
20.15 Комедія "Сам удома 2"
22.45 "Концерт гурту Время и Стекло"
0.45 "#Гуднайт_клаб 2019"
2.45 "Світ навиворіт"
5.35 ТСН

ІНТЕР
5.35, 11.00 "Орел і Решка. Івлєєва vs. 

Бєдняков"
6.30 Х/ф "Скупий"

9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Дива світу"
12.10 "Орел і решка. Перезавантаження. 

3 сезон"
13.10 Х/ф "Дитина до Нового року"
15.10 Х/ф "Наречена-втікачка" (16+)
17.20 Х/ф "Планета самотніх" (16+)
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Дилема" (16+)
22.35 Х/ф "Пригоди Вєрки Сердючки"
0.05 "Речдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30 Сьогодні
7.30, 5.20 Зоряний шлях
10.30 Т/с "Сильна жінка" (12+)
15.00 Х/ф "Нульовий цикл" (12+)
16.50 Т/с "хлопчик мій" 1, 2 с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "хлопчик мій" (12+)
23.10 Т/с "Умови контракту" 5, 7 с. (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Умови контракту" (16+)
3.50 Х/ф "Снігуронька для дорослого 

сина"

ICTV
5.10 Скарб нації
5.20 Еврика!
5.45 Факти
6.10 Особливості національної роботи
7.55 Т/с "Відділ 44" (16+)
11.35, 13.00 Х/ф "Водний світ" (16+)
12.45 Факти. День
14.15 Х/ф "Шалений Макс: Дорога гніву" 

(16+)
16.20 Х/ф "Морський бій" (16+)
18.45 Факти тижня
20.35 Х/ф "Варкрафт: Початок" (16+)
22.50 Х/ф "Дум"
0.45 Х/ф "Кримінальний талант"

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Зона ночі
5.20 Стендап Шоу
6.15, 7.45 Kids Time
6.20 М/с "Том і Джеррі"
7.50 Топ-модель по-українськи (16+)
10.20 Х/ф "Зубна фея"
12.20 Х/ф "Великий Стен" (16+)

14.50 Х/ф "Півтора шпигуна" (16+)
16.50 Х/ф "Шалений патруль" (16+)
19.00 Х/ф "Шалений патруль 2" (16+)
21.00 Х/ф "Погані хлопці" (16+)
23.20 Х/ф "Погані хлопці 2" (16+)
1.10 Х/ф "Гарячі копи" (12+)

СТБ

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

КАНАЛ "2+2"

6.00 "ДжеДАІ. Дайджест 2018"
8.00 "Решала-2"
9.00 "ДжеДАІ 2019"
10.00 "Він, вона та телевізор"
11.40 Т/с "Опер за викликом-2"

14.45 Х/ф "Блекджек"
16.40 Х/ф "Росомаха: Безсмертний"
19.00 Х/ф "Люди Ікс: Апокаліпсис"
21.45 Х/ф "Охоронець"
23.50 Х/ф "Ігри кілерів"
1.35 Т/с "Стоматолог"
4.40 "Цілком таємно-2017"
5.30 Телемагазини

НТН

5.20 "Випадковий свідок"
6.55 Х/ф "Прощавайте, фараони!"
8.20 "Страх у твоєму домі"
12.00 Х/ф "Суєта суєт"
13.40 Х/ф "У старих ритмах"
15.25 Х/ф "Гудді"
17.30 Х/ф "Король вечірок" (16+)
19.20 Х/ф "Відпустка за власний рахунок"
22.00 Х/ф "Сім днів до весілля"
23.55 Х/ф "Далі нікуди"
1.50 "Речовий доказ"

НЕДІЛЯ, 29 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

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 власності 
територіальної громади м. Борисполя, на які надані оголошення про намір пе-
редати майно в оренду, приймаються виконавчим комітетом міської ради з 

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

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

№ 
з/п

Місце розташування 
об’єкта оренди

Характери-
стика 

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. Головатого, 15

нежитлове 
приміщення 

площа
53,7 кв. м

289 570
для розміщення громадської організації 
на площі, що не використовується для 

провадження підприємницької діяльності

2 (два) 
роки і 360 

днів

об’єкт не може бути 
переданий в оренду 

для здійснення іншого 
виду діяльності
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АВТОСАЛОН

Продам

Бориспіль

ЗАЗ-968М, 1992 р., пробіг 35 тис.км, все рідне, 
білого кольору, 6500 грн. Тел.: 0 96 8803630, 0 
66 1406595.

НЕРУХОМІСТЬ

Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

Головатого вул., 1/9, 30/19,4/6, м/п вікна, нова 
сантехніка, столярка, ремонт, частково меблі, 
600000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

Щасливе с., Лютнева, 29 вул., 4/5, 22,4 
кв.м, 8 км від с.м. «Бориспільська», 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.

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.

Оголошення та реклама

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

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

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.

Земельну ділянку у власника в м. Бориспіль 
Тел.: 0 67 4040137.

Земельну ділянку у власника від 4 до 20 соток 
під будівництво в м. Бориспіль, до 20 км. від Ки-
їва. Тел.: 0 67 4040137.

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

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

Куплю земельну ділянку під забудову у власни-
ка. Тел.: 0 67 4040137.

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

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

Куплю земельну ділянку у власника в с. Гора, 
с. Щасливе або с. Проліски від 5 соток. Тел.: 0 
67 4040137.

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.
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Здам житло, 3 кімнати в приватному будинку 
з окремим входом. Артез. свердловина, стоянка 
для авто, город, поруч магазин, зупинка. Госпо-
дар. Тел.: 0 66 4249193 (5).

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

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

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Оголошення та реклама

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

Охоронці в м.Київ. Вахта 30/15, 20/10, 15/15. З/п 
9000 грн. Харчування, проживання за рахунок 
підприємства. Тел.: 0 73 4069918, 0 95 2858119.

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

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

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, ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, 
З/П ВИСОКА, СТАБІЛЬНА. ТЕЛ.: 0 67 5221290.

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.

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.

ТВАРИНИ

Бориспіль

Продам малих поросят недорого. Тел.: 0 97 
9646912.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль

Картопля кормова, 2,50 грн/1 кг. Тел.: 0 50 
9695941.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

РІЗНЕ

Бориспіль
Електросічкарню, корморізку, сепаратор, 

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

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

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.

Догляд за людьми похилого віку та хворими. 
Тел.: 0 50 1492539.

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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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.

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

Прибирання в квартирах, будинках. Тел.: 0 98 
5431049.

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

РІЗНЕ
Бориспіль

Віддам у подарунок кошенят (кіт та кішечка) 
від сибірської кішки, по 5 місяців, кішечка (норка) 
стерилізована, дуже красиві. Тел.: (04595) 68659, 
0 50 5943708, 0 95 0122275.

Втрачене свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно №10665, видане на ім’я Буряк 
Олени Миколаївни, Буряка Федора Федоровича, 
Буряк Любові Федорівни, Клименко Тетяни Дми-
трівни Бориспільською міською радою 22.12.2008 
р., вважати недісним.

ЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

Жінка, 43 роки, бажає познайомитися з чолові-
ком, без шкідливих звичок, для створення сім’ї. 
Тел.: 0 98 2812556.

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

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

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

КНП «БСЦ» здійснює набір лікарів-стоматоло-
гів середнього та молодшого медичного персо-
налу. Тел.: 0 96 3213234.

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.

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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

КОМПЛЕКТУЮЧІ для СХОДІВ

ВАГОНКА  

097 99 44 594  

СКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИ

ДОШКА  БРУС  РЕЙКА 
БАЛКИ  КРОКВИ 

СТРОПИЛА

ДОШКА для ПІДЛОГИ

БЛОК-ХАУС  

вул. Бежівка (Дзержинського), 226, територія
КСП «Бориспільський» біля кільцевої дороги

svyatobor.com  



16 №47 (1007), 20 грудня 2019 р.
www.i-visti.com«ВІСТІ»

ОВЕН. У вас є шанс за-
вести добрі знайомства. 
Цьому сприяти ваш дар 

красномовства та вміння переко-
нувати навколишніх. У вихідні до-
бре відпочиньте.

ТЕЛЕЦЬ. Постарайте-
ся зосередитися на ро-
боті та основних своїх 

обов'язках. Довіртеся близьким 
друзям, вони підкинуть гарну ідею. 
Можливі конфлікти, суперечки.

БЛИЗНЮКИ. На робо-
ті все йде своєю чергою. 
на вас чекає підвищення 

зарплатні та нові цікаві проекти. А 
з поїздками й корисними зв'язка-
ми вам просто пощастить.

РАК. Цього тижня бажа-
но зайнятися звичними 
повсякденними справа-

ми, зараз не час будувати глобаль-
ні плани. Постарайтеся не впадати 
у зневіру, женіть геть нудьгу.

ЛЕВ. Доведеться вирі-
шувати фінансові про-
блеми, у вас є всі шанси з 

ними успішно впоратися. Робота 
займатиме більшу частину вашо-
го часу, але не забувайте про сон.

ДІВА. Сприятливий пе-
ріод. Тільки не беріть 
на себе занадто багато 

всього, є ризик пообіцяти й не 
впоратися. Близькі та кохані під-
бадьорять вас і додадуть сил.

ТЕРЕЗИ. На роботі й у 
комерції стримайте емо-
ції, які вам заважають. Го-

воріть спокійно та предметно, на-
віть якщо виявите обман або чи-
їсь непорядні, корисливі інтереси.

СКОРПІОН. Доведеться 
добре покрутитися, про-
явити гнучкість та макси-

мум кмітливості. Зате ви зможете 
розраховувати на солідний при-
буток. Не тисніть на слабших.

СТРІЛЕЦЬ. Несподіва-
ні проблеми можуть за-
гальмувати вас, й прак-

тично довести до стресу. Поста-
райтеся розвантажити себе від 
зайвих і чужих справ та прохань.

КОЗОРІГ. Ви заслуго-
вуєте на винагороду за 
гарну роботу. У вихідні 

бажано уникати гучних вечірок, 
тому що вони принесуть лише 
втому, краще займіться собою.

ВОДОЛІЙ. Зараз не той 
момент, коли варто пли-
сти тільки за течією. Мо-

жете сміливо відстоювати свою 
позицію і проявляти ініціативу. У 
неділю можна розслабитися.

РИБИ. Ваші головні ко-
зирі – енергійність, впев-
неність у своїх силах, 

прагнення бути попереду,. У ви-
хідні не повторюйте помилок ми-
нулого в особистому житті.

W
W

W
.I-

VI
ST

I.C
O

M

Ч
И

Т
А

Й
Т

Е
 «

В
ІС

Т
І»

 В
 І

Н
Т

Е
Р

Н
Е

Т
І,

 
З

А
Л

И
Ш

А
Й

Т
Е

 С
В

О
Ї 

К
О

М
Е

Н
Т

А
Р

І,
 

П
Р

О
П

О
З

И
Ц

ІЇ
, 

Б
Е

Р
ІТ

Ь
 У

Ч
А

С
Т

Ь
 

В
 О

Б
Г

О
В

О
Р

Е
Н

Н
І 

М
А

Т
Е

Р
ІА

Л
ІВ

.

Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 23 — 29 ГРУДНЯ


