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З НОВИМ 
2020 РОКОМ!
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 � ВІТАННЯ  � ДО СВЯТА

Тиждень Тиждень
 � НА РОЗДОРІЖЖІ

ДІЛЕННЯ НА ОТГ
 � Наразі на Київщині обговорюється варіант ущільнення 

вже сформованих громад, нібито через економічну 
необґрунтованість. Насправді проблема криється в 
політичній складовій.

Тетяна ХОДЧЕНКО

У грудні 2019 року в Київській ОДА було схвалено «Проект змін до пер-
спективного плану формування територій громад Київської області». 

У проекті враховані добровільні процеси об’єднання, які пройшли в де-
яких сільських радах. Наприклад, враховано думки Золочівської, Гірської 
та Пристоличної громад.

Проте певні сільради без згоди та відома внесли до ОТГ, про які раніше 
і мови не було. Зокрема, Сошниківську, Старівську та Мирненську сільські 
ради (які планувалися до Мирненської ОТГ) внесено до Вороньківської. 

Мирненську громаду, яка існувала з 2015 року, — ліквідовано. Дудар-
ківську сільраду, незважаючи на рішення розвиватися самостійно, внесе-
но до Пристоличної ОТГ. 

У проекті КОДА представлено п’ять ОТГ 
Бориспільщини: 
 • БОРИСПІЛЬСЬКА ОТГ (Рогозівська, Любарецька, Сеньківська, 

Глибоцька, Кучаківська, Іванківська сільські ради та Бориспільська 
міська рада); 

 • ВОРОНЬКІВСЬКА ОТГ (Сошниківська, Старівська, Головурівська, 
Вороньківська та Процівська сільські ради); 

 • ЗОЛОЧІВСЬКА ОТГ (Гнідинська та Вишеньківська сільради);  

 • ГІРСЬКА (Гірська, Мартусівська, Ревненська сільради);  

 • ПРИСТОЛИЧНА (Великоолександрівська, Щасливська та 
Дударківська сільські ради). 

Альтернатива 
від міністерства: 
ущільнити
Існуючий план 
формування ОТГ 
на Бориспільщині, 
затверджений КОДА, 
має альтернативу 
від Міністерства 
регіонального розвитку,  
будівництва та ЖКГ 
України.

У Мінрегіонбуді 
запропонували свій 
варіант розвитку громад 
Київської області, яким 
наполягають на ущільненні 
створених ОТГ. 
Наприклад, пропонується 
ущільнити Золочівську, 
Пристоличну та Гірську ОТГ в 
єдину Пристоличну громаду. 
Натомість до міста планують 
приєднати бідні сільради. 

« Борисполю пропонують 
дотаційні сільські ради, 

з якими місто пропаде. 
Я виступав і виступаю 
за єдину велику та 
спроможну громаду в складі 
Бориспільського району 
та міста Бориспіль», — 
прокоментував ініціативу 
зверху під час засідання 
67 сесії Бориспільський 
міський голова Анатолій 
ФЕДОРЧУК.  

За його словами, деякі 
активісти, які себе називають 
представниками громад, 
шантажують губернатора 
Київської області, вимагаючи 
створення ОТГ, які були б 
вигідні їм (які ОТГ мав на 
увазі міський голова, він не 
уточнив).
«Такі дії самопризначених 
представників громад 
призведуть до розпаду 
району! Їхні економічні 
розрахунки не відповідають 
дійсності, ці активісти стали 
на бік політичної боротьби», 
— наголосив Федорчук. 
Також міський голова 
повідомив, що він із головою 
Бориспільської районної 
ради Владиславом Байчасом 
були на прийомі у керівника 
Київської ОДА і озвучували 
свої наміри щодо єдиної ОТГ 
на Бориспільщині.

ПРОХАННЯ ВТРУТИТИСЯ 
ДЕПУТАТИ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ НАПРАВИЛИ 
ЗВЕРНЕННЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАЇНИ ТА ПРЕМ’ЄР-
МІНІСТРА З ПРОХАННЯМ 
ВТРУТИТИСЯ В ПРОЦЕС 
ФОРМУВАННЯ ОТГ НА 
БОРИСПІЛЬЩИНІ ТА 
НАПОЛЯГЛИ НА СТВОРЕННІ 
ЄДИНОЇ ГРОМАДИ, В СКЛАД 
ЯКОЇ УВІЙДУТЬ ВСІ СЕЛА 
РАЙОНУ ІЗ ЦЕНТРОМ У 
БОРИСПОЛІ.

Член робочої групи з питань ОТГ та депутат Київської обласної 
ради Олександр МЕФОДІЙ повідомив «Вістям», що формування 
єдиної Бориспільської громади на часі, але без гарантії на таке 
рішення.
 «У окремих селах досі є протиріччя щодо входження в ту чи 
іншу громаду. Пропозиції робочої групи взято за основу, вони 
подані до Мінрегіонбуду. Маю надію, що здоровий глузд спрямує 
відповідальних осіб на вірний шлях, адже на місцях має бути 
користь від ОТГ. Якою буде відповідь міністерства – невідомо», — 
прокоментував Олександр Мефодій. 

 � КОМЕНТАР ІЗ ПРИВОДУ

ДОРОГА ГРОМАДО!
Від імені виконавчого комітету 
Бориспільської міської ради щиро і сердечно 
вітаю вас із прийдешніми Новим роком та 
Різдвом Христовим!
Новий рік кожен з нас завжди зустрічає з новими надіями 
та сподіваннями на краще майбутнє для себе, для родини, 
для рідної землі. У святковому настрої та передчутті 
радісних миттєвостей ми будуємо плани на наступний рік, 
з вдячністю проводжаємо рік, що минає. Підсумовуючи усі 
найважливіші події та здобутки 2019-го, ми з впевненістю 
можемо сказати, що цей рік був успішним для нашої громади. 
Завдяки конструктивній та плідній співпраці виконавчого 
комітету міської ради, депутатського корпусу та громади у 
місті Борисполі будуються та ремонтуються заклади освіти 
і медицини, дороги та тротуари, закладаються сквери, 
встановлюються дитячі та спортивні майданчики. З року в 
рік ми покращуємо благоустрій, соціальну та комунальну 
інфраструктуру нашого міста. Щиро вірю, що 2020 рік буде ще 
більш успішним для нашої громади: планується початок робіт з 
реконструкції навчально-виховного комплексу «Спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» імені 
Костянтина Могилка, продовження будівництва дитячого 
садочка по вулиці Володимира Момота, нової амбулаторії 
сімейної медицини в мікрорайоні «Розвилка», реконструкція 
Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного 
лікування та ще багато цікавих і корисних проектів. Надіюся, 
що всі наші задумані плани та сподівання обов’язково 
стануть реальністю, а соціально-економічна ситуація в країні 
лише сприятиме успішним починанням громад та всього 
українського народу, який з року в рік стає загартованішим та 
міцнішим. 

У ці святкові моменти ми не втомлюємося з вдячністю згадувати 
воїнів-захисників, які уже шостий рік боронять східні кордони 
нашої держави від ворога, даючи нам можливість спокійно 
працювати. Схиляємо голови перед світлою пам’яттю тих, хто 
загинув на полі бою, висловлюємо слова підтримки родинам 
героїв України та всією громадою просимо у небесних сил 
для наших воїнів захисту, благословення й перемоги у справі 
відстоювання суверенітету рідної України. 

Дорога громадо, у цей справді чарівний період новорічно-
різдвяних свят я щиро бажаю здійснення ваших мрій та задумів, 
вагомих звершень та перемог в усіх справах. Нехай новий 2020 
рік принесе злагоду та благополуччя, буде щедрим і багатим 
на добро, щасливі емоції. Нехай Різдвяна зоря осяє своїм 
невгасимим світлом наші душі, сповнить їх вірою, дарує мир і 
Божу благодать в кожен дім.

Бажаю, щоб гарний святковий настрій був завжди у ваших серцях 
упродовж всього наступного року, а щедра доля нехай дарує 
міцне здоров’я, родинне тепло, дивовижне відчуття світла та 
радості!

З Новим роком! З Різдвом Христовим!

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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

Дорогі земляки!
Щиро вітаємо 
вас з Новим 2020 
роком та Різдвом 
Христовим!
Ось і відходить у 
минуле ще один рік, 
сповнений надій і 
тривог, перемог та 
складних випробувань, 
здолання перешкод та 
здійснення планів. Ми з 
гідністю витримали усі 
випробування, разом 
плідно працювали 
заради кращого 
майбутнього рідної 
Бориспільщини. 
Надіємося, що любов 
до нашого краю, 
прагнення зробити 
його кращим буде 
і надалі слугувати 
головним пріоритетом 
на майбутнє.
Нехай цей рік буде 
успішним: у родині буде 
спокій, на рідній землі 
– мир, кохані приємно 
дивують, друзі цінують  
і цілі виявляться 
досяжними. 
Нехай свято Нового 
року буде для всіх нас 
веселим та незабутнім, 
принесе із собою 
смак нових перемог. 
Лише гарних емоцій, 
новорічних див, 
позитивних думок, 
світлих та благородних 
сподівань, впевненості 
у тому, що все буде 
добре!
Хай колядники засіють 
у вашому щедрому домі 
добро і злагоду, а Боже 
благословення береже 
ваші сім’ї, близьких та 
друзів!

Шановні жителі 
Бориспільщини!
Щиро вітаю всіх із 
Новим 2020 роком та 
Різдвом Христовим!
Новорічні зимові свята 
навіюють нам теплі 
спогади з дитинства, 
народжують у серці 
кожного світло і віру, 
збирають разом родини 
та надихають на добрі 
справи.
Нехай добро, надія 
та взаєморозуміння 
назавжди поселяться у 
ваших домівках!
Миру, щастя, злагоди, 
любові, благополуччя!

Шановні 
читачі, дорогі 
передплатники! 
Редакція 
щотижневика «Вісті. 
Інформація. Реклама» 
щиро поздоровляє 
вас із новорічно-
різдвяними святами.
Нехай прийдешній рік 
виправдає всі наші 
добрі надії і сподівання, 
принесе достаток 
і добробут нашим 
сім'ям. Нехай панують 
у наших домівках 
мир, взаєморозуміння 
і любов. Щастя 
вам, міцного 
здоров'я, здійснення 
найзаповітніших 
бажань.
Нехай у 2020 році нас 
чекає радість, здоров’я 
і удача! Нехай він буде 
роком здійснення мрій 
і втілення в життя 
нових планів! 
Любові, благополуччя!

З повагою в.о. голови 
Бориспільської РДА 
Руслан САДОВСЬКИЙ

Голова Бориспільської 
районної ради
Владислав БАЙЧАС

З повагою Бориспільський міський голова 
Анатолій ФЕДОРЧУК

Голова правління 
ПрАТ «БКБМ»,
 депутат 
Бориспільської 
міської ради  
Ігор ШАЛІМОВ

У ШКОЛІ №6 
ОНОВИЛИ ЗАЛУ

 � У школі № 6, що у Борисполі, у День святого 
Миколая відбулося святкове вручення подарунків учням 
загальною вартістю понад 500 тис. грн.

Оксана КОБЗАР, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

На запрошення адміністрації 
закладу на свято завітали 
відразу два поважні Миколаї: 
Бориспільський міський 
голова Анатолій Федорчук та 
депутат міської ради і голова 
ПрАТ «Агробудмеханізація» 
Володимир Шалімов. 
Головним презентом учням від 
гостей стало урочисте відкриття 
відремонтованої спортивно-
танцювальної зали для 
молодших школярів. 
«Це четвертий спортивний 
об’єкт, який школа отримала 
за два роки. Є футбольне поле, 
тренажерний майданчик, 
велика спортзала, а тепер 
зала для молодших школярів», 
— наголосила у виступі 
Віра Мазура, директор 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №6. 
Ініціативу оновити територію 
для занять спортом і танцями 
підтримав і реалізовував 
Володимир Шалімов силами 
свого підприємства. Частину 
коштів було виділено з міського 
бюджету.

«Розпочав ремонт Володимир 
Шалімов, а міська рада 
допомогла коштами. На сесії 
міськради було відведено 200 
тис. грн. Загальна вартість 
робіт – майже 500 тис. грн», 
— прокоментував Анатолій 
Федорчук.
У залі встановлено сучасну 
вентиляційну систему, замінено 
підшивку стелі, оздоблення стін 
та покриття підлоги. Також на 
відкритті Володимир Шалімов 
подарував спортивний інвентар і 
намітив роботи на майбутнє.
«Нашій компанії приємно 
будувати і ремонтувати школи, 
бо це для дітей, для майбутнього. 
Із директором Вірою Іванівною 
ми уже обговорюємо плани 
організації роздягалень та, 
можливо, душових кабін. У 
новому році школа отримає такі 
кімнати», — поділився планами 
Володимир Шалімов.
Директор школи Віра Мазура 
подякувала меценату за 
багаторічну співпрацю із 
закладом.
Оновлену залу школярі 
випробували на міцність 
танцями та показовими 
спортивними вікторинами.

Шановні мешканці 
Бориспільщини! 
Дорогі земляки!
Щиро вітаю вас 
з Новим роком і 
Різдвом Христовим!

Можна вважати, що 
2019-й був багатий на 
здобутки та перемоги 
для нашого міста, 
громади, для кожного з 
нас, попри всі труднощі 
та випробування. 
На порозі 2020 року 
щиро зичу всім нам, аби 
Новий рік подарував 
кожному  сил та 
натхнення для втілення 
найамбітніших планів 
та задумів. Нехай серця 
будуть зігріті любов’ю 
і теплом, а домівки 
повняться добром, 
радістю та Божим 
благословенням. Бажаю 
зустріти свята у гарному  
настрої, зі світлими 
помислами та добрими 
намірами. 
Нехай чарівність 
новорічної ночі, 
таїнство коляди та 
божественні миттєвості 
Різдва дарують 
вам життєву силу і 
натхнення на добрі 
справи, здійснення усіх 
задумів та сподівань, 
професійних досягнень 
та творчих  здобутків.

• Діти з радістю оцінили спортивно-танцювальну залу.

• Фото на згадку після свята.
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Тетяна ХОДЧЕНКО, фото автора

Стоматологічна поліклініка 
Бориспільської ЦРЛ розміщувалася 
в орендованому лікарнею 
міському приміщенні на вул. 
Київський Шлях, 24. Але у 
медичній реформі не передбачено 
функціонування подібних форм 
стоматполіклінік, тож її подальше 
існування стало неможливим. 
Рішення Бориспільської міської 
ради від 27 серпня 2019 року— 
створити КНП «Бориспільський 
стоматологічний центр». Це 
обумовлено необхідністю надання 
жителям міста якісних і доступних 
стоматологічних послуг. 
«У конкурсній пропозиції на 
заміщення посади директора я 
відштовхувалася від ідеї надання 
населенню стоматологічної 
допомоги у КНП, яка б стало 
конкурентоспроможною»,— 
розповідає директор міського 
стоматцентру Ксенія Паук. Жінка 
виграла конкурс на посаду 26 
листопада 2019 року.
За словами Паук, нею розроблений 
детальний план запуску роботи 
підприємства на два квартали 2020 
року, а також перспективний план 
розвитку центру. 
«Важливо закінчити ремонт 
приміщення, придбати і 
встановити обладнання. Це 
займе від 3 до 6 місяців», — 
каже директор. На цей період 
не зупинятиметься робота 
стоматології, тож ремонт 
приміщення та робота кабінетів 
будуть здійснюватися почергово. 

ЯК БУЛО
Наразі у Борисполі функціонує 

стоматологічна поліклініка кому-
нальної форми власності, що вхо-
дить до складу КНП «ББЛІЛ». Лі-
кування тут відбувається на за-
старілому обладнанні, відсутній 
власний рентген апарат, якість ма-
теріалів не відповідає сучасним 
вимогам, а зуботехнічна лабора-
торія та більшість кабінетів потре-
бують капремонту. 

Ксенія Паук зазначає, що за-
раз у стоматологічній сфері КНП 
«ББЛІЛ» працює понад 150 фахів-
ців разом із районними стомато-
логічними кабінетами, з них май-
же 80 — лікарі-стоматологи. 

«Завелика кількість працівни-
ків призводить до неефективно-
го використання бюджетних ре-
сурсів, а на якість послуг позитив-
но не впливає. Зарплата більшо-
сті спеціалістів балансується на 
рівні мінімальної», — розповідає 
про деталі роботи стоматполіклі-
ніки КНП «ББЛІЛ» директор май-
бутнього міського стоматологіч-
ного центру. 

ЯК БУДЕ 
Завданням КНП «Бориспіль-

ський стоматологічний центр» є 
надання всіх видів стоматологіч-
ний послуг за нижчими від серед-
ніх ринкових цін. 

Планується 13 робочих місць лі-
карів. Медперсонал буде із чис-
ла скорочених лікарів поліклініки: 
стоматологів-терапевтів передба-
чається 14, стоматологів-ортопедів 
— вісім, два дитячих стоматолога та 
два хірурги. Загалом працюватиме 
26 осіб. У стоматцентрі планується 
вдвічі менше працівників, що доз-
волить ефективніше використову-
вати фінанси підприємства.

Наразі директор веде перего-
вори з постачальниками щодо об-
ладнання, заплановано придбан-
ня рентгенологічного цифрового 
обладнання. 

«Площі стоматцентру будуть 
оптимізовані за групами. Є мож-
ливість скоротити втричі примі-
щення зуботехнічної лабораторії, 
де буде розміщено чотири робо-
чих місця стоматологів-ортопе-
дів», — розповідає Паук. 

 � Багато років приміщення першого 
поверху п’ятиповерхового будинку на 
вул. Київський Шлях, 24 бориспільці 
знали як районну стоматологічну 
поліклініку. Тепер там буде 
функціонувати комунальне некомерційне 
підприємство «Бориспільський 
стоматологічний центр».

ПЛАНУЄТЬСЯ 
ВСТАНОВЛЕННЯ 
ТАРИФУ НА 

СТОМАТОЛОГІЧНІ 
ПОСЛУГИ У КНП 
НА 25 % НИЖЧЕ 
ЗА АНАЛОГІЧНІ У 
ПРИВАТНИХ КЛІНІКАХ 
ТА КАБІНЕТАХ.

!

• Ксенія ПАУК: «Проводяться розрахунки для введення відрядної системи оплати праці.  Це означає, що 
зарплата лікарів буде залежати від професіоналізму та якості їхньої роботи. У  міському стоматцентрі буде ви-
сока якість, доступні ціни і враховані інтереси лікаря та пацієнта».

Комп’ютеризація 
За словами Ксенії Паук, важливе впровадження комп’ютеризації. Це 

сприятиме забезпеченню антикорупційних завдань — відмова від руч-
ного обліку коштів, списання матеріалів та препаратів. Також це уне-
можливить прийом пацієнта поза обліком та зловживання лікаря при 
користуванні обладнанням та матеріалами КНП.

Фінансова незалежність 
«Стоматологія має бути прибутковою. Підприємству важливо досяг-

ти фінансової незалежності, щоб воно не було дотаційним з міського 
бюджету. Слід забезпечити високі соціальні стандарти: достойні зарп-
лати, забезпечення лікувальними препаратами та матеріалами, дотри-
мання санітарно-гігієнічних норм», — стверджує директор Ксенія Паук.

• На фасаді поки стара вивіска.

ХОКЕЙНОМУ КЛУБУ ТА ЛЕГЕНДАРНІЙ 
ЖІНОЧІЙ КОМАНДІ «КОЛОС» — 40 РОКІВ
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ХОКЕЙНИЙ КЛУБ «КОЛОС» СВЯТКУЄ ЮВІЛЕЙ — 25 ГРУДНЯ 2019 РОКУ ЙОМУ 
ВИПОВНИЛОСЯ 40 РОКІВ.

Наталія ТОКАРЧУК

Його історія розпочалася в 1979 
році, коли секретар ЦК Компартії 
України Володимир Щербицький 
обурився відставанням вітчизня-
ного хокею на траві. Тоді молодо-
му спортивному організатору з Бо-
рисполя Віктору Щеглю доручили 
створити жіночу команду з хокею 
на траві та вивести її на високий 
професійний рівень. 

«Сформована з нуля команда, де 
дівчата навіть не тримали в руках 
ключки, вже через три роки стала 
чемпіоном СРСР, а хокейний клуб 
«Колос» відтоді продовжує свій 
тріумфальний рух, щоразу вибо-
рюючи перемоги, отримує кубки, 
медалі, нагороди, виховує «зірок», 
— із гордістю згадує етапи станов-
лення незмінний всі ці роки керів-
ник клубу та заслужений тренер 
Віктор Щегель, який нині є прези-
дентом та головою правління Бо-
риспільського спортивного клубу 
«Колос». 

Команда «Колосу» неодноразово 
вигравала всесоюзні змагання, ста-
вала чемпіоном Радянського Союзу 
серед команд першої і вищої ліги, 
завойовувала золоті та срібні ме-
далі Кубка Європейських чемпіо-
нів, брала участь у змаганнях на Ку-
бок світу, перемагала в міжнарод-
них турнірах.

Віктор Щегель підкреслює, що 
за 40 років об’їздив з хокеїстка-
ми увесь світ, не були хіба що в 
Антарктиді. «Ми більше 30 разів 
відвідували США, кілька разів Ні-
меччину та Індію, були у Новій Зе-
ландії та Австралії, у Африці, Ки-
таї та Кореї, відвідали всі країни 
від заходу до сходу, від півночі до 
півдня», — згадує він географію 
чемпіонатів.

В хокейному клубі підтримують 
зв’язок поколінь. Так, колишні грав-
ці стають тренерами, приводять на 
тренування уже своїх доньок. По-
чатківці тренуються поряд з дос-
відченими. Нині секція дитячого хо-
кею на траві у ДЮСШ фінансуєть-
ся з міського бюджету за ініціативи 
міського голови Анатолія Федор-
чука. А фінансування дорослих ко-
манд відбувається за сприяння Ки-
ївського обласного центру олімпій-
ської підготовки. 

«Небайдужими до діяльності та 
розвитку хокею на траві у Бориспо-
лі були і залишаються Юрій Бойко, 
Валерій Ксьонзенко, Анатолій Кі-
нах, Григорій Горкун, Анатолій Зо-
зуля, Іван Куроченко, Анатолій 
Усенко та Михайло Шевель, Василь 
Наумчак», — розповідає керівник і 
висловлює вдячність усім, хто під-
тримує спорт. 

Жіноча хокейна команда клубу 
«Колос» донині є гордістю вітчизня-
ного спорту. Інформаційний стенд 
про її діяльність розміщено в Бо-
риспільському державному істо-
ричному музеї, а зараз, за словами 
Щегля, він працює над створенням 
Алеї спортивної слави біля ДЮСШ, 
де хокейному клубу «Колос» буде 
присвячено три великих інформа-
ційних стенди. 

• Жіноча команда з хокею на траві у 1984 році, після перемоги за Кубок СРСР.

• Жіноча команда з хокею на траві, 6-разовий чемпіон СРСР, 4 разовий володар Кубка СРСР, 90-ті роки. 

• Тетяна ЖУК, майстер спорту 
міжнародного класу, член 
збірної СРСР, головний тренер 
команди, нині займається 
громадською роботою.

• 1997 рік, Віктор ЩЕГЕЛЬ 
отримує Кубок Європейських 
чемпіонів у м. Брешія, Італія. 

• Любов МАКАРЕНКО, 
майстер спорту міжнародного 
класу, член збірної СРСР, 
нині допомагає ДЮСШ на 
громадських засадах.

• Росте 
достойна 
зміна, яка 
прославлятиме 
жіночий хокей 
України у 
майбутньому. 

• ВІКТОР ЩЕГЕЛЬ, КЕРІВНИК 
ХОКЕЙНОГО КЛУБУ «КОЛОС»: 
«Я вдячний всім, хто всі ці роки був 
причетний до розвитку жіночого хокею 
на траві та допомагав нам розвиватися й 
перемагати».

ЛОТЕРЕЙНИЙ 
БІЗНЕС У 
БОРИСПОЛІ 
ЗАКРИЛИ 
Наталія ДОЛИНА

На плановій нараді у 
Бориспільського міського 
голови 23 грудня повідомили, 
що боротьба з незаконним 
гральним бізнесом у місті 
ведеться успішно.

Представник поліції 
поінформував, що в Борисполі 
працювало понад 20 гральних 
закладів. Всі вони протягом 
минулого тижня закриті. У 
одному з них проведено 
обшук, вилучено 17 одиниць 
комп’ютерної техніки. Після 
закриття були проведені 
додаткові перевірки. 
Повідомлялося, що фактів 
того, що лотереї закрилися, 
але продовжують працювати 
підпільно, не зафіксовано.
Представник поліції звернувся 
до населення з проханням – у 
разі виявлення функціонуючих 
гральних закладів терміново 
телефонувати на 102.

ЛІТАКУ 
ДОДАДУТЬ 

КОНТРАСТУ
Ірина ГОЛУБ

Новорічна обновка 
Європейської площі у 
Борисполі — світлодіодний 
літачок, який світиться 
жовтуватим світлом 
— виявився занадто 
одноманітним для 
вибагливих містян.

Тому новій інсталяції вирішено 
було додати кольору. Днями 
працівники КП «ВУКГ» 
приєднали до ілюмінації літака 
гірлянду синього кольору на 
краях крил, бокових смугах та 
інших контурних лініях. Тож 
бориспільський літак до Нового 
року стане майже жовто-синім.
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 � ЦЕ ЦІКАВО!

Рік Білого Металевого Щура Соціум

ПУХНАСТИЙ 
СИМВОЛ 2020-го

 � Кабан, який був символом року, що минає, 
поступається місцем Щуру. Який характер у 
нового господаря року, як завоювати його довіру, 
з'ясовували «Вісті».

НАЙВАЖЛИВІШЕ
ТВАРИНА РОКУ — щур,

КОЛІР — білий, 

СТИХІЯ — метал, 

ПОЧАТОК — 25 січня 2020 року, 

ЗАКІНЧЕННЯ — 11 лютого 2021.

Щур — перший знак Східного календаря. За легендою, великий 
Будда, збираючись покинути Землю, запросив всіх тварин попро-
щатися з ним. Хто прийде першим – із того і почнеться 12-річний 
часовий цикл. Перешкодою на шляху була бурхлива річка. Пер-
шим берега дістався могутній Бик. Але поки він намагався обтру-
сити воду, з його спини зіскочив Щур прямо під ноги Будді.

ЗЛИЙ ДЕМОН НА ЗАХОДІ
Із давніх часів у багатьох країнах Європи щура вважали 
істотою потойбічного світу, творінням чаклунства 
і чорної магії, посланцем диявола, причиною 
смертельних захворювань. Історичні факти свідчать, що 
переносниками чуми, яка викосила величезну кількість 
людей, якраз і були ці гризуни. У західному фольклорі, 
літературі та мистецтві щур був негативним персонажем. 
Чого варті легенди про Щуролова і чарівну сопілку, 
казки «Лускунчик і щурячий король», «Дюймовочка» 
і «Буратіно», картини Босха. Сучасні письменники-
фантасти, малюючи жахливі картини майбутнього 
планети, часто населяли її щурячими цивілізаціями, що 
замінили собою зруйновані культури людства.

ОБЕРІГ НА СХОДІ
Зовсім інше ставлення до цієї тварини на Сході. Щура 
там поважають і шанують. Китайські міфи свідчать, що 
він приніс людям рис і навчив його вирощувати. Японці 
зробили цю тварину супутником Бога удачі, багатства і 
торгівлі Дайкокутена. 
Вважається, що щур оберігає господарів будинку, в якому 
мешкає, від бід і напастей, привертає благополуччя. 
Зникнення щурів з оселі свідчило про те, що їх покинуло 
щастя. Тоді господар будинку йшов до щуролова і, 
купивши у нього щура, годував і доглядав, щоб залучити 
успіх і багатство.

ЦІКАВЕ ПРО ЩУРІВ
 • Ці гризуни вміють встановлювати причинно-наслідкові зв'язки 

між явищами і передбачати події. Моряки розповідали, що 
щури тікали не тільки з потопаючих судів, але і з тих кораблів, на 
які торпедна атака чекала… наступного дня. 

 • Відомо, що щури покидають полігони випробувань зброї, в тому 
числі і ядерної, за день-два до початку подій.

 • Цікава історія сталася на початку минулого століття у Франції. 
Один з продовольчо-речових ринків закрився і повинен був 
переїхати на нове місце. За добу до цього всі ринкові щури, 
немов підкоряючись якійсь команді, знялися з місця і рушили 
... туди, де ринок знайшов новий притулок! Люди іронізували: 
невже щур вміє читати? Адже про переселення ринку було 
відомо з газет ...

 • Щури з'явилися на Землі на десятки мільйонів років раніше, 
ніж люди. Слово mys ( «миша») практично однаково звучить на 
багатьох мовах, від санскриту до грецької. 

 • У середньому на кожного жителя планети припадає по 2 щури.
 • Вчені говорять, що щури є найкращим лабораторним об'єктом 

для дослідження і розробки методів лікування, бо мають схожі з 
людськими реакції на лікарські препарати. 

 • Найтонші волоски, що покривають хвіст пацюка, 
використовуються в офтальмології при операціях на очах.

 • Зуби щурів ростуть все життя, тому вони весь час щось гризуть 
для їх сточування і легко перемелюють тверді субстанції, як 
бетон і метал.

 • Щури видають свист в ультразвуковому діапазоні, що дозволяє 
їм спілкуватися один з одним, не привертаючи увагу хижаків. 

 • Пацюки здатні відрізнити отруєну їжу від звичайної навіть тоді, 
коли частка отрути складає одну на мільйон.

 • Гризун може жити без води довше, ніж верблюд.
 • Щури витримують високий рівень радіації, але можуть померти 

від психічного потрясіння або тривалого стресу.
 • Щур вміє сміятися! Нещодавно вчені виявили в них таку 

реакцію.

ЯК ЗУСТРІЧАТИ 
РІК ЩУРА

Оскільки Щур відкриває но-
вий 12-річний цикл, для того, 
щоб увійти до нього без за-
йвого вантажу, рекоменду-
ється максимально розраху-
ватися з боргами і розв'язати 
проблеми і конфлікти.

Щур — тварина сімейна, то-
му святкувати прихід Нового 
року астрологи радять у сі-
мейному колі. Щоб у новому 
році в родині не було сварок 
і непорозумінь, потрібно при-
братися в будинку. Також ре-
комендується викинути непо-
трібні речі: одяг, який не но-
сите, надщерблений посуд, 
поламані меблі. 

Білий Щур любить світлі 
кольори і все блискуче. Тому 
варто вибрати білий, беже-
вий, кремовий та інші подібні 
кольори і доповнити свій об-
раз блискучими прикрасами. 

А ось використовувати у 
своєму вбранні принти тва-
рин і зображення представни-
ків сімейства котячих не реко-
мендується. Фігурки із зобра-
женням котів, тирів, леопар-
дів також не можна вішати на 
ялинку.

Новорічне меню має бути 
різноманітним. Єдине — кра-
ще прибрати з новорічно-
го столу міцні алкогольні на-
пої і віддати перевагу шам-
панському, легким винам або 
коктейлям.

У новому році потрібно на-
магатися діяти розмірено, об-
думувати кожен крок, уваж-
но спостерігати за ситуацією. 
Варто позбутися зайвих три-
вог і ставитися до всього спо-
кійніше.

Для привернення уда-
чі проявляти більше скром-
ності, терпіння, не піддавати-
ся егоїзму, але й не опускати 
руки на шляху до цілей.

Із Мариною Якшиною ми 
познайомилися в одному з 
бориспільських зоомагази-
нів, де купували корм для 
домашніх улюбленців.

Марина за професією ме-
дична сестра, а за станом ду-
ші — друг і захисник тварин. У 
її квартирі в звичайній багато-
поверхівці тривалий час мир-
но співіснували собаки і деко-
ративні щури.

«Щури — дуже цікаві тва-
рини. Розумні, інтелектуаль-
ні, швидко навчаються, мо-
жуть виконувати різні трюки 
не гірше, ніж собаки. У них чу-
дова пам'ять, вони добрі, неа-
гресивні. Кусаються в крайніх 
випадках, якщо скривдиш, але 
терплять до останнього. Серед 
домашніх щурів — багато різ-
новидів. Є «дамба» — дуже ку-
медна, з вухами як у слоненяти, 
є «сфінкси», є кучеряві «рекси», 
— розповіла Марина. 

За словами жінки, клітка щу-
рикам обов'язково потрібна 
простора, з різними снарядами 
та іграшками. Як білки і хом'яки, 
в колесі вони не бігають. 

У новому році Марина обіця-
ла доньці подарувати малень-
кого щурика, бо вона має по-
зитивний досвід їх утримання.

«Був у мене щурик Рокі, який 
обожнював клітку, не хотів вихо-
дити. Намагаєшся його витягну-
ти, а він чіпляється лапками. Ви-
тягнеш — із кімнати не йде, бі-
гає, щоб його бачили. Покличеш: 
«Рокі, йди сюди», біжить щодуху. 
Грав у хованки. Сховається під 
ковдру і сидить, чекає. Знаходиш 
його — радіє, як дитина, забира-
ється тобі на коліна, схопиться, 

«наріже» навколо тебе три кола 
і знову на коліна. 

А самочка Глаша любила ку-
патися. Забереться в чашку-по-
їлку і сидить, крихітними лап-
ками воду набирає і мордочку 
умиває. Сховається, я її кличу: 
«Де моя Глаша?». Вона виска-
кує, біжить, радіє. Якось я була 
засмучена, сиджу плачу, вона 
підбігла, сльози злизує, цілує. 
Щури — чудові», — розповіла 
господиня. 

Марина Якшина вважає, що 
єдиним мінусом для тих, хто хо-
че взяти щурів, є коротка трива-
лість життя. Морська свинка жи-
ве в середньому 8 років, шинши-
ла — 20, а щурик — не більше 
двох років. В основному вони ги-
нуть від онкології. 

«Зараз у нас щурів немає, 
але дочка просить, планує-
мо взяти. Вони стільки любові 
приносять і дітям, і дорослим, 
ви не уявляєте! Взагалі щури 
— дивовижні тварини. Розум-
ні неймовірно. У них є чітка 
ієрархія, начальники, підлег-
лі. У верхи вибиваються най-
активніші, лідери, все як у лю-
дей. Навіть свої камікадзе є. 
Читала, вчені досліджували: 
якщо у зграї є підозра, що їжа 
отруєна, вони випускають на 
розвідку когось одного. Якщо 
той, хто пішов на «завдання», 
захворів і помер, вони з цього 
місця йдуть назавжди.

Марина сподівається, що но-
вий рік буде вдалим, бо щур – 
мудра велелюбна тварина. Із 
ними можна подружитися. 

«Вісті» бажають родині, щоб 
маленький символ Нового ро-
ку приніс їй щастя, злагоду і  
добробут.

«ІЗ НИМИ МОЖНА 
ПОДРУЖИТИСЯ»

Підготувала Наталія ДОЛИНА

 � ДОБРОМ ЗА ДОБРО

 � ЗНАЙ НАШИХ!

СВЯТО ВІД ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ  
ДЛЯ ДІТЕЙ ЗАСУДЖЕНИХ

Наталія ТОКАРЧУК, фото автора

19 грудня святий Миколай 
завітав до Центру пробації (вул. 
Броварська, 46), щоб привітати 
дітей осіб, засуджених до 
умовного строку покарання, 
виправних і громадських робіт, 
які знаходяться на обліку в цій 
установі. 

Свято організували волонтери 
ГО «Новий Схід». Дітей чекали 
ялинка з подарунками, солодкий 
стіл і розваги: розпис пряників 
та майстер-клас із декупажу. 
Усе підготували представники 
організації Марина Єщенко, 
Тетяна Сорокіна та Юлія Гуртова. 
П’ять років тому ці жінки, як і 
керівник ГО «Новий Схід» Тамара 
Василенко, втекли від воєнних 
дій, а Бориспіль їх прийняв. Тепер 
в знак подяки вони допомагають 
бориспільцям, які потребують 

підтримки. 
На свято завітали представники 
Бориспільської РДА. Фахівець 
райцентру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді Зоя Лінкевич 
розповіла малечі легенду про 
Миколая та вручила подарунки.
Керівник Центру пробації Лідія 
Дрижакова вдячна всім, хто 
допоміг організувати свято. Такий 
захід Бориспільський центр 
пробації влаштовує вперше, та 
не востаннє, адже добрі справи 
роблять кращими усіх.

ДОВІДКА. Центр пробації — 
колишня кримінально-виконавча 
інспекція, яка після реорганізації 
відокремилася від пенітенціарної 
системи і має на меті контроль за 
відбуванням умовних покарань 
та виправних робіт, а також 
психологічну реабілітацію 
й підтримку тих, хто став на 
«слизьку» стежку.

НАГОРОДА 
СВІТЛАНІ ТАНЦЮРІ

 � Забудовник із Борисполя Світлана Танцюра отримала 
Почесну грамоту Українського союзу промисловців 
і підприємців «За вагомий особистий внесок у 
соціально-економічний розвиток України, підтримку 
підприємництва, багаторічну сумлінну працю та високий 
професіоналізм».

Ірина КОСТЕНКО 

20 грудня відбулося засідан-
ня правління Українського союзу 
промисловців і підприємців Украї-
ни, на яке Світлану Танцюру запро-
сили як гостя. 

На заході були представники біз-
несу, партнерських ділових органі-
зацій, Ради підприємців при Кабмі-
ні, ТПП України, представники Буді-
вельної палати України тощо. 

У рамках заходу були вруче-
ні почесні відзнаки Українсько-
го союзу промисловців і під-
приємців його партнерам і со-
ратникам. Серед п’ятьох на-
городжених бориспільський 
підприємець-забудовник Світ-
лана Танцюра, для якої нагоро-
да стала приємною несподіван-
кою. Після урочистостей вона 

написала в Фейсбук: «Отримала 
Почесну Грамоту, яка зобов’язує 
сумлінно працювати». 

НАГАДАЄМО, Світлана Танцюра 
очолює групу компаній, які працю-
ють у сфері будівництва в Бори-
сполі: це будівельні компанії ТОВ 
«Транспромсервіс» та ТОВ «Бори-
спіль Промінвест», ТОВ «Фінансова 
компанія «Житлоінвест-Гарант» та 
ТОВ «Фінансово-промислова ком-
панія «Регіон-Буд».

Світлана Танцюра будує у Бо-
рисполі житло понад 10 років. За 
цей час зведено будинки на вули-
цях: Ватутіна, 99, Нова, 4, Нова, 31а 
і 31б; ЖК «Лелека». 

Забудовник долучається до 
вирішення проблем міста, надає 
спонсорську допомогу школам, 
військовим, підтримує людей, 

які опинилися в складних жит-
тєвих обставинах, є головним 
спонсором проведення фести-
валю ронделю «На берегах Аль-
ти». У будинках, зведених Танцю-
рою, проживає багато військових 
і правоохоронців. 

Завдяки гнучкості у ціновій по-
літиці забудовника понад 200 
квартир було придбано Міністер-
ством оборони, 20 квартир — На-
ціональною гвардією. Купували 
квартири і для родин загиблих в 
АТО, ветеранам АТО, які постраж-
дали під час бойових дій. Торік у 
листопаді в ЖК «Лелека» дві квар-
тири отримали діти-сироти. Їх бу-
ло придбано за кошти з бюджету 
Київської області та Борисполя.

Наразі про плани Світлана Ві-
кторівна не розповідає. Зізнаєть-
ся , що є нові проекти. 

Тамара ВАСИЛЕНКО, голова 
ГО «Новий Схід»,  на пенсії, але 
займає активну життєву позицію. У 
2014 році, коли почалися військо-
ві дії на Сході, із родиною (та вагіт-
ною невісткою) переїхали до Бер-
дянська, потім жили у віддаленому 
селі, а згодом перебралися до Бо-
рисполя. Каже, саме тут вони від-
чувають себе, як вдома і вдячні бо-
риспільцям за гостинність.



8 9№48 (1008), 26 грудня 2019 р.
www.i-visti.com«ВІСТІ» №48 (1008), 26 грудня 2019 р.

www.i-visti.com «ВІСТІ»

Від усього серця вітаю усіх вас зі святами, що добром, надією і родинним 
теплом зігрівають наші серця — Новим 2020 роком та Різдвом Христовим!
 За кілька днів відійде в історію 2019 рік. Рік неоднозначний та складний для 
кожного українця, рік, коли у житті кожного з нас трапилися події, завдяки 
яким він запам’ятається на все життя.
У переддень Нового 2020 року хочу побажати всім нам миру, міцного 
здоров’я, злагоди та віри. Віри в себе, віри в людей, віри в те, що, 
незважаючи ні на які перепони, будь-яка справа, якщо вона робиться 
від щирого серця, буде успішною. Давайте увійдемо в Новий рік із 
чистими помислами, наповнимо його добрими справами, гідними 
вчинками, любов’ю до наших рідних і близьких.
Бажаю всім вам міцного здоров’я, достатку, побільше приводів 
для радості, нових звершень та успіхів, взаєморозуміння та 
гарного настрою!
Нехай у кожен дім прийдуть мир, щастя й благополуччя!

Дорогі співвітчизники, шановні жителі та гості нашого міста! 

Шановні жителі 
Борисполя! 
Прийміть найщиріші вітання 
з нагоди святкування 
Нового 2020 року та Різдва 
Христового! 
Нехай цей рік принесе нам багато 
щастя, удачі, посмішок, тепла і 
світла. Нехай він буде сповнений 
яскравими фарбами, приємними 
враженнями і радісними подіями. 
Бажаю всім у новому році бути 
здоровими, красивими, коханими 
і успішними!
У наступаючому році з нами 
обов'язково станеться те чудо, про 
яке ми всі мріємо. Хоч у кожного 
воно своє, але воно обов’язково 
найнеобхідніше і найважливіше. 
Бажаю, щоб всі ми були живі й 
здорові, щоб займалися тим, що 
приносить нам задоволення. 
Бажаю досягати нових вершин і 
самореалізовуватися. А ще хочу 
побажати побільше радісних 
моментів, які перейдуть в приємні 
спогади, і зустрічей з вірними 
друзями та коханими!

Вітаю жителів 
Бориспільського краю 
з Новим роком та 
Різдвом Христовим!
Щиро бажаю у Новому 
2020 році багато перемог, 
здобутків, звершень і 
здійснення всіх заповітних 
мрій!
У кожен дім хай Рік Новий 
приносить щедро щастя, 
радість, любов, тепло і 
затишок, і мирні небеса. 
Нехай оберігає вас Господь.
Щасливих новорічних свят!

Дорогі співвітчизники, 
шановні жителі та гості 
нашого міста! Щиро вітаю 
з Новим 2020 роком та 
Різдвом Христовим! 
Ось і добігає кінець року. Кожен рік 
приносить багато хорошого, а про 
погане ми не будемо згадувати. 
Нехай наступний рік буде для 
вас вдалим, хай все складеться 
як треба. У новому році бажаю 
виконання задуманих планів, 
чудового вирішення складних 
ситуацій. Бажаю океан любові, 
здоров’я всім, легкості в житті і 
відсутності проблем. Ми всі віримо 
в чудеса, а вони нас оточують. 
Просто треба трохи придивитися 
і зрозуміти, що сталося чудо. 
Вдалого початку і успішного 
продовження вам у новому році!
З Новим Роком! Новий рік 
нехай принесе тільки добрі 
події, яскраві моменти в житті, 
щастя, здійснення всіх надій і 
поставлених цілей.

Шановні земляки, щиро 
вітаю вас із Новим 
роком та Різдвом 
Христовим!
На порозі нового ми озираємося 
на прожитий рік. Він був 
непростим і водночас сповненим 
позитивних зрушень, спрямованих 
на розбудову нашого регіну.
У 2020 рік ми входимо з новими 
сподіваннями – на добрі зміни, на 
краще життя. Чи справдяться наші 
сподівання залежить, передусім, 
від кожного з нас – від нашої 
відповідальності, нашої життєвої 
позиції, нашого розуму, щоденної 
копіткої праці.
Вірю, що Новий рік принесе 
Україні мир та благополуччя, а 
Бориспільщині нові можливості й 
перспективи для розвитку.
Бажаю кожному здійснення мрій, 
благополуччя кожній родині, щоб 
для нас кожен день був щедрим на 
гарні справи, а добро і любов жили 
у наших серцях.
Із Новим роком та Різдвом 
Христовим!

Шановні колеги, жителі 
Борисполя та району, 
щиро вітаю вас з Новим 
2020 роком та Різдвом 
Христовим!
 Для багатьох з нас рік, що 
минає, був аж ніяк не простим. 
Нас випробовувала на міцність 
доля і загартовували труднощі. 
Але все, з чим ми прийшли 
до Нового року, стало для 
кожного потрібним досвідом, 
без якого неможливо уявити 
зрілу особистість. Я бажаю, 
щоб у Новому 2020 році 
події вашого життя радували 
добрими новинами, веселими 
зустрічами і все задумане 
збувалося. Любові вам, успіхів 
та щастя. 
З Новим роком!

Щиро вітаю мешканців 
Борисполя та 
Лівобережжя Київщини 
із Новим роком та 
Різдвом Христовим!
Зустрічаючи Новий, 2020 рік, 
ми ідемо вперед усупереч усім 
незгодам і тривогам. Нехай 
рік прийдешній подарує нам 
нові перспективи і світлі надії, 
вкаже шлях до нових перемог і 
звершень. Нехай тепло дружніх 
сердець завжди зігріває, світлі 
надії дарують натхнення, 
Господня ласка оберігає скрізь і 
завжди. Щастя вам, добробуту і 
благополуччя, кохання та щедрої 
долі. Щоб кожен новий день був 
кращим, ніж минулий і радістю 
наповнював серця!
Щасливих новорічних свят!

Шановні мешканці 
Борисполя і району! 
Щиро вітаю усіх з Новим роком 
та Різдвом Христовим! 
Бажаю усім міцного здоров’я, 
родинного тепла і щастя, 
благополуччя і здійснення усіх 
найзаповітніших бажань! Нехай 
Різдвяна зоря запалить у серцях 
вогник віри та любові, надії та 
оптимізму, а Новорічні свята 
– вісники оновлення, мрій і 
сподівань – принесуть у кожну 
родину добро, мир і злагоду! 

Щиро вітаю громаду 
Борисполя із Новим 
2020 Роком та Різдвом 
Христовим!
Казкова ніч мережить зорями 
Небесний синій оксамит
Сріблястим маревом над обрієм
Чарує мрій стрімкий політ.
Хай Рік Новий відкриє двері в казку,
Різдвяний янгол крила розгорта.
Добра вам, радості, любові, щастя,
Щедрот від Господа і мирні небеса!

Шановні жителі 
Борисполя та 
району! Щиро вітаю 
з найулюбленішими з 
дитинства святами 
— Новим Роком та 
Різдвом Христовим!
Зазвичай Новорічне свято 
асоціюється з радісними 
почуттями, ялинкою, безліччю 
подарунків, сімейним 
затишком…
Та на порозі Нового 2020 року 
більш за все хочу побажати миру! 
Миру нашій країні, кожній родині, 
миру кожному дому. Без цього 
інші побажання не матимуть 
сенсу. 
Ми живемо в найкрасивішій 
країні, ми любимо її і прагнемо 
звичайного людського щастя, 
кращого майбутнього для наших 
дітей, процвітання народу 
України й добросусідських 
стосунків з державами світу. 
Від усієї душі хочу побажати 
всім нам міцності духу й 
здоров’я, вірних та надійних 
друзів, ентузіазму, наснаги, які 
допоможуть подолати кризу й 
вдихнути на повні груди. Щоб 
Новий рік був щедрим на добро 
і любов, сповненим вірою і 
милосердям, перемогами і 
великими звершеннями.
З Новим роком та Різдвом 
Христовим!

З повагою голова правління ПрАТ «Агробудмеханізація», 
депутат Бориспільської міської ради   Володимир ШАЛІМОВ

З повагою депутат 
Бориспільської міської ради 
Євгеній ГРОНА

Директор ТОВ «Трест 
Бориспільсільбуд» 
Олександр СИЧ

З повагою сільський 
голова с. Іванків 
Анатолій ТУР

З повагою депутат 
Бориспільської міської ради 
Ірина ПАНКЯВІЧЕНЕ

Директор ТОВ «Бориспіль 
Промінвест» 
Світлана ТАНЦЮРА

Шановні співвітчизники 
та гості нашого міста!
Прийміть найщиріші вітання 
з нагоди світлих зимових свят 
— Нового 2020 року та Різдва 
Христового!
Ще з дитинства Новорічні 
свята стали для кожного з нас 
символом тепла та радості, 
чарівності та здійснення бажань. 
У ці святкові дні кожен загадує 
найзаповітнішу мрію та вірить у її 
здійснення.
Нехай Новий рік принесе вам 
у подарунок благополуччя, 
втілення мрій та сподівання на 
успішне майбутнє. Нехай ваші 
серця будуть зігріті теплом та 
любов’ю, а домівки повняться 
добром і радістю.
Щиро бажаю вам міцного 
здоров’я, фінансового підйому, 
творчої наснаги, втілення 
професійних планів, особистих 
бажань і задумів!
Нехай у наступному році на 
вас чекають нові перспективи, 
життєвий успіх, добробут та 
процвітання!

З повагою депутат 
Бориспільської міської ради 
Микола ГРОНА 

З повагою депутат 
Бориспільської міської ради,
заслужений працівник фізичної 
культури і спорту України  

Микола КОСТЯНЕЦЬ 

З повагою депутат 
Бориспільської міської ради  
Сергій ПАСЬКО

З повагою депутат Київської 
обласної ради 
Олександр МЕФОДІЙ

З найкращими побажаннями 
директор ТОВ «КПМК-237»  
Микола ЛЯШ

Депутат Київської обласної 
ради, голова групи «Опозиційна 
платформа — «За життя»   
Валерій КСЬОНЗЕНКО

Шановні бориспільці!
Поздоровляю вас із 
Новим Роком  
та Різдвом Христовим!
Вже залишається позаду рік 
хвилювань і сподівань, рік 
тривожних очікувань і перемог 
усупереч проблемам. Нехай 
Новий, 2020 рік принесе нашій 
Бориспільській громаді нові 
здобутки, допоможе подолати 
всі вершини й перешкоди 
задля успішного і стабільного 
розвитку міста. Щиро бажаю 
тепла і затишку у ваших оселях, 
добра і порозуміння, здійснення 
заповітних мрій! Бориспіль — 
це ви і ми! Щастя вам, радості 
у Новому році та Божого 
благословення!

Перший заступник 
Бориспільського міського голови 
Микола КОРНІЙЧУК

Шановні жителі міста і 
району, фізкультурники, 
спортсмени, працівники 
фізичної культури і 
спорту! 

Фізкультурно-спортивне 
товариство «Колос», 
Бориспільський центр 
спорту та ФЗН вітає вас із 
прийдешнім Новим роком 
та Різдвом Христовим. 
Бажаю вам та вашим сім’ям міцного 
здоров’я, довгих літ життя, удачі, 
достатку, любові, красоти та миру 
вам та нашій державі. Хай ваші 
успіхи та перемоги сприяють 
добробуту кожної людини та 
розвитку нашої України. 
Нехай в новому році здійсняться 
ваші мрії! Успіхів, щастя, багатства, 
любові, миру кожній сім’ї!

Вітання
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6.00 Кому Нобеля?
7.45 М/с "Книга джунглів"
8.55 Х/ф "Чарівник країни мрій" 1, 2 с. 

(12+)
12.15, 23.35 Новорічний Концерт 

класичної музики у виконанні 
Віденського філармонічного 
оркестру

14.50 Д/ф "Альпи: Снігові ландшафти"
16.00, 18.15 "Дикі тварини"
16.30, 3.25 Бюджетники
17.00 Новорічний концерт
18.00, 21.00, 23.10, 2.05, 3.55, 5.10 

Новини
19.15 Х/ф "Старий добрий день подяки"
21.20 Х/ф "Різдвяна пісня"
2.30 Енеїда
4.15 UA:Фольк. Спогади
5.30 #ВУКРАЇНІ

КАНАЛ "1+1"
6.00 "Королева ночі. Концерт олі 

полякової"
7.55 "Концерт monatik love it ритм"
9.45 "Церемонія вручення музичної премії 

yuna 2019"
12.00 "Міс україна 2019"
13.20 "Вечір прем'єр з Катериною 

Осадчою 2019"
15.10 "Новорічний вечірній квартал 

2019/2020"
19.30 ТСН
20.15 "Ніч хітів"
22.10 Комедія "Свінгери 2"
23.55 Комедія "Свінгери"
1.25 "Концерт гурту Время и Стекло"
2.55 "Концерт Потапа і Насті. Золоті кити"
4.45 "Міс україна 2018"

ІНТЕР
4.35 Х/ф "За двома зайцями"
6.30 Х/ф "Тато на Різдво" (12+)

8.00 Х/ф "Як прогуляти школу з користю"
10.00 Х/ф "Пригоди Паддінгтона"
11.30 Х/ф "Отзі та таємниця часу"
13.10 Х/ф "Іграшка"
14.50, 22.20 "На Інтері - Головна ялинка 

країни"
17.50 Х/ф "Сім'янин"
20.00, 3.30 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Дівчата"
1.05 "Орел і Решка. Перезавантаження. 3 

сезон"
4.00 "Україна вражає"
4.25 "Орел і Решка. Зірки"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.10, 5.30 Зоряний шлях
10.30 Фантастична ніч на каналі "Україна"
13.35 Х/ф "Коли мене полюбиш ти" (12+)
15.30 Т/с "Солона карамель" (12+)
19.00, 3.15 Сьогодні
20.00 Х/ф "Сім'я напрокат"
22.00 Т/с "хлопчик мій" (12+)
1.50 Т/с "Мама для снігуроньки" 1, 2 с. 

(12+)
4.00 Т/с "Мама для снігуроньки" (12+)

ICTV
6.15 Скарб нації
6.20 Еврика!
6.30 Служба розшуку дітей
6.35 Студія Вашинґтон
6.40 Особливості національної роботи
8.20 Х/ф "Немовля на прогулянці"
10.00 Дизель-шоу (12+)
14.25 Х/ф "Володар перснів: Хранителі 

персня"
17.25 Х/ф "Володар перснів: Дві вежі" 

(16+)
20.35 Х/ф "Володар перснів: Повернення 

короля" (16+)
0.00 Х/ф "Післявесільний розгром" (16+)
1.35 "На трьох" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.50 Х/ф "Дуже погані матусі 2" (16+)
5.45, 7.45 Kids Time
5.50 М/c "Том і Джеррі шоу"
6.40 М/ф "Том і Джеррі: Загублений 

дракон"
7.50 М/ф "Веселі ніжки"

10.00 М/ф "Веселі ніжки 2"
11.50 М/ф "Аладдін"
13.50 М/ф "Крижане серце"
15.40 М/ф "Заплутана історія"
17.30 М/ф "Шрек 3"
19.10 М/ф "Шрек назавжди"
21.00 Х/ф "Чаклунка" (16+)
23.00 Х/ф "Крампус" (16+)
1.00 Д/ф "Мавпяче царство"
2.35 Служба розшуку дітей
2.40 Зона ночі

СТБ

6.15 Т/с "Коли ми вдома"
7.10 Битва екстрасенсів (16+)
22.00 Т/с "Вангелія" (16+)
3.10 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"

КАНАЛ "2+2"

6.00 "Помста природи"
6.30 "Загублений світ"
14.15 Х/ф "Охоронець"

16.15 Х/ф "Люди Ікс: Апокаліпсис"
18.55 Х/ф "Марсіанин"
21.30, 23.55 Т/с "CSI: Місце злочину-4"
23.05 Т/с "CSI: Місце злочину-3"
0.45 "Облом.UA."
4.35 "Цілком таємно-2016"

НТН
7.30 М/ф "Як Петрик П'яточкін слоників 

рахував"
8.20 Х/ф "Син вчителя"
11.40 Х/ф "Снігова королева"
13.15 Х/ф "На золотому ганку сиділи"
14.35 "Будьте здоровi"
15.15 "Бокс. Найкращі бої Олександра 

Усика"
16.15, 2.10 "Випадковий свідок"
18.05 Х/ф "Приборкання норовливого"
20.10 Х/ф "Жандарм із Сен-Тропе"
22.05 "Дискотека 80-х"
2.40 "Речовий доказ"
3.30 "Легенди бандитського Києва"
4.20 "Правда життя"
4.50 "Top Shop"

СЕРЕДА, 1 СІЧНЯ
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6.00 М/с "Дуда і Дада"

8.10 Х/ф "Король Дроздовик"

10.00 Т/с "Дама під вуаллю" (16+)

11.55, 14.30 Телепродаж

12.20 Країна на смак

14.45 Д/ф "Норвегія. Дика природа"

15.55 "Дикі тварини"

16.25, 3.25 Бюджетники

16.55, 23.50 Новорічний концерт

18.00, 21.00, 23.25, 0.40, 2.00, 3.55, 5.10 

Новини

18.15, 19.50, 1.30, 5.30 #ВУКРАЇНІ

18.45 "Я - Бот"

20.30, 1.00 Наші гроші

21.20 Х/ф "Пармська обитель" 1 с.

2.25 Енеїда

4.15 UA:Фольк. Спогади

КАНАЛ "1+1"

6.00 "Концерт Джамали "I believe in u"
7.50, 19.30 ТСН
8.35 Комедія "Звільнити містера дарсі"
10.15 Комедія "Місіс даутфайр"
12.40 Комедія "Озброєні і небезпечні"
14.50 Комедія "Голий пістолет"
16.20 Комедія "Голий пістолет 2"
18.00 Комедія "Голий пістолет 3"
20.15 Бойовик "Кінгсмен: таємна служба"
22.40 Бойовик "Кінгсмен: золоте кільце"
1.10 "День незалежності з Океаном Ельзи 

на олімпійському"
5.45 "Концерт Сергія Бабкіна. Музасфера"

ІНТЕР.

6.05 "Орел і Решка. Зірки"
7.15 Х/ф "Белль і Себастьян"
9.00 Х/ф "Отзі і таємниця часу"

10.35 Х/ф "Чудова п'ятірка: У пошуках 
піратських скарбів"

12.20 Х/ф "Іграшка"
14.00 Х/ф "Дівчата"
15.50 Х/ф "Сім'янин"
18.10 Х/ф "Різдвяна підміна"
20.00, 3.40 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Діамантова рука"
22.25 "На Інтері - Головна ялинка країни"
1.15 "Орел і Решка. Перезавантаження. 3 

сезон"
4.10 "Орел і Решка. Ювілейний 2"

КАНАЛ "УКРАЇНА"

6.30, 15.00, 19.00, 2.00 Сьогодні
7.30, 5.40 Зоряний шлях
11.00 Реальна містика
15.20 Х/ф "Сім'я напрокат"
17.10 Х/ф "Лисий нянька: Спецзавдання"
20.00 Х/ф "Аватар" (12+)
23.15 Х/ф "2+1" (12+)
1.30 Телемагазин
2.45 Т/с "Біля причалу" (16+)

ICTV
5.55 Скарб нації
6.05 Еврика!
6.10 Студія Вашинґтон
6.15 Особливості національної роботи
8.00 Х/ф "Санта і компанія"
9.40 Х/ф "З життя таємних агентів"
10.10 Х/ф "Син Маски"
12.50 Т/с "Містер Гутен і леді"
19.10 Х/ф "Варкрафт: Початок" (16+)
21.15 Дизель-шоу (12+)
0.15 "На трьох" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
3.00 Зона ночі
3.20 Абзац
3.50, 7.25 Kids Time
3.55 М/ф "Том і Джеррі: Форсаж"
5.25 Телемагазин
5.40 М/ф "Думками навиворіт"
7.30 Х/ф "Щоденники принцеси"
9.50 Х/ф "Щоденники принцеси 2: 

Королівські заручини"

12.00 Х/ф "Зачарована"
14.00 Х/ф "Попелюшка"
16.10 Х/ф "Красуня та чудовисько"
19.00 Х/ф "Аліса в країні чудес"
21.00 Х/ф "Аліса в Задзеркаллі"
23.10 Х/ф "Віджа: Смертельна гра" (16+)
1.10 Х/ф "Крампус" (16+)

СТБ

6.00 Т/с "Коли ми вдома"
6.55 Битва екстрасенсів (16+)
22.00 Т/с "Вангелія" (16+)
2.20 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"

КАНАЛ "2+2"

6.00 "Помста природи"
6.20 "Загублений світ"
11.55 Х/ф "Робокоп"
13.45 Х/ф "Робокоп-2"
15.50 Х/ф "Робокоп-3"
17.45 Х/ф "Викуп"

19.45 Х/ф "Кікбоксер"
21.30, 23.05 Т/с "CSI: Місце злочину-4"
0.45 "Облом.UA."
4.05 "Цілком таємно-2016"
5.30 Телемагазини

НТН
6.05 М/ф "Чиполліно"
7.40 М/ф "Кульбаба - товсті щоки"
8.40 Х/ф "Улюблений зять"
11.30 Х/ф "Осляча шкура"
13.15 Х/ф "Жандарм із Сен-Тропе"
15.10 "Вартість життя"
15.45 "Бокс. Найкращі бої Олександра 

Усика"
17.05 Х/ф "Білі вовки"
19.00, 2.25 "Свідок"
19.30, 2.45 "Випадковий свідок"
20.10 Х/ф "Жандарм у Нью-Йорку"
22.10 "Дискотека 80-х"
23.45 Концерт "Ляпіс Трубецькой". 

"Клоуна нет!"
3.15 "Речовий доказ"
3.35 "Легенди бандитського Києва"
4.25 "Правда життя"
4.55 "Top Shop"

ЧЕТВЕР, 2 СІЧНЯ

UA: ПЕРШИЙ

6.00 М/с "Дуда і Дада"
6.15 М/с "Книга джунглів"
8.10 Х/ф "Калоші щастя"
10.00 Т/с "Дама під вуаллю" (16+)
11.55, 15.30 Телепродаж
12.20 Країна на смак
15.55 "Дикі тварини"
16.25 Бюджетники
16.55, 23.50 Новорічний концерт
18.00, 21.00, 23.25, 0.40, 2.00, 3.55, 5.10 

Новини
18.15, 19.40, 1.00, 5.30 #ВУКРАЇНІ
18.45 "Місто вкрадених квартир"
20.15, 3.15 Схеми. Корупція в деталях
21.20 Х/ф "Пармська обитель" 2 с.
1.30 Спільно
2.25 Енеїда
4.15 UA:Фольк. Спогади

КАНАЛ "1+1"

7.05 "Життя відомих людей"
7.50, 19.30 ТСН
8.45, 2.25 "Концерт dzidzio "Super-puper"
10.10 "Королева ночі. Концерт олі 

полякової"
12.05 "Viva ! Найкрасивіші"
13.50 "Ніч хітів"
15.40, 17.35 "Вечір прем'єр з Катериною 

Осадчою"
20.15 "Ліга сміху"
0.15 "Концерт monatik love it ритм"
4.30 "Концерт гурту Время и Стекло"

ІНТЕР

6.00 "Корисна програма"
7.20 Х/ф "Белль і Себастьян: Пригоди 

тривають"
9.05 Х/ф "Чудова п'ятірка: У пошуках 

піратських скарбів"

10.50 Х/ф "Чудова п'ятірка: Таємниця 
стародавнього амулета"

12.40 Х/ф "Буркотун" (12+)
14.30 Х/ф "Діамантова рука"
16.25 Х/ф "Різдвяна підміна"
18.10 Х/ф "Кохання в Лапландії"
20.00, 2.50 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Все або нічого"
22.30 "Новорічний вогник. Залишаємось 

зимувати"
1.10 "Орел і Решка. Перезавантаження. 3 

сезон"
3.20 "Жди меня. Україна"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 15.00, 19.00, 2.10 Сьогодні
7.30, 5.50 Зоряний шлях
10.00 Х/ф "Лисий нянька: Спецзавдання"
11.45 Х/ф "Аватар" (12+)
15.20 Новорічний зоряний шлях
17.20 Т/с "Діда мороза не буває" 1, 2 с.
20.00 Т/с "Діда мороза не буває"
22.00 Т/с "Ялинка на мільйон"
1.40 Телемагазин
2.55 Т/с "Солона карамель" (12+)

ICTV
6.05 Скарб нації
6.15 Еврика!
6.25 Служба розшуку дітей
6.30 Студія Вашингтон
6.35 Особливості національної роботи
7.25 Т/с "Містер Гутен і леді" (16+)
10.45 Х/ф "Пригоди Плуто Неша"
12.20 Х/ф "Помінятися місцями"
14.15 Х/ф "Поліцейський з Беверлі Гіллз"
16.05 Х/ф "Поліцейський з Беверлі Гіллз-

2"
17.50 Х/ф "Поліцейський з Беверлі Гіллз-

3"
19.35 Х/ф "Нестримні" (16+)
21.15 Дизель-шоу (12+)
0.00 "На трьох" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.05 Служба розшуку дітей
3.10 Зона ночі
4.30 Абзац
5.20 Телемагазин
5.30, 6.45 Kids Time

5.35 М/ф "Том і Джеррі: Гігантська 
пригода"

6.50 М/ф "Тарзан"
8.40 М/ф "Геркулес"
10.20 Х/ф "Зачарована"
12.40 Х/ф "Попелюшка"
14.50 М/ф "Відважна"
16.30 Х/ф "Чаклунка" (16+)
18.20 Х/ф "Білосніжка і мисливець" (16+)
21.00 Х/ф "Мисливець і Снігова королева"
23.10 Х/ф "Віджа: Походження зла" (16+)
1.10 Х/ф "Віджа: Смертельна гра" (16+)

СТБ

6.35 Битва екстрасенсів (16+)
22.00 Т/с "Вангелія" (16+)

КАНАЛ "2+2"

6.00 "Помста природи"
6.10 "Загублений світ"
13.50 Х/ф "Викуп"
15.50 Х/ф "Марсіанин"

18.20 Х/ф "Вітряна ріка"
20.15 Х/ф "Прямий контакт"
22.00 Х/ф "Вбити Білла"
0.00 Х/ф "Нульовий прообраз"
1.40 "Облом.UA."
4.05 "Цілком таємно-2016"
5.30 Телемагазини

НТН
6.25 М/ф "Повернення блудного папуги"
7.50 М/ф "Три паньки"
8.25 Х/ф "Крик пораненого"
11.10 Х/ф "Старий Хотабич"
12.55 Х/ф "Жандарм у Нью-Йорку"
14.55, 3.55 "Правда життя"
15.30 "Бокс. Найкращі бої Олександра 

Усика"
16.50 Х/ф "Слід Сокола"
19.00, 1.40 "Свідок"
19.30, 2.10 "Випадковий свідок"
20.10 Х/ф "Жандарм одружується"
22.00 "Дискотека 80-х"
23.40 Концерт "Брати Гадюкіни". "Made in 

Ukraine"
2.40 "Речовий доказ"
3.05 "Легенди бандитського Києва"
4.55 "Top Shop"

П'ЯТНИЦЯ, 3 СІЧНЯ

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

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Дуда і Дада"
6.30 М/с "Книга джунглів"
8.20 Х/ф "Про принцесу Ясочку і 

крилатого шевця"
10.00, 11.25 Телепродаж
10.20, 2.35 Бюджетники
11.45 "Коло мрій"
12.45 Х/ф "Святий Пилип. Я вибираю рай" 

1 с.
14.50 Документальний цикл
15.50 "Новий рік на Суспільному"
18.00, 21.00, 23.20, 2.00, 3.35, 4.55 

Новини
18.15 "Дикі тварини"
18.50 Х/ф "Кумедне личко"
21.25, 2.20, 5.15 UA:Спорт
21.45 Х/ф "Донька Робін Гуда: Принцеса 

Злодіїв"
0.00 Телепродаж Тюсо
4.00 Сильна доля
5.30 #ВУКРАЇНІ

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 5.35 ТСН
9.25, 4.55 "Життя відомих людей"
10.20 Комедія "Кухня"
20.15 Казка "Три горішки для 

попелюшки"
22.00 Комедія "Свінгери"
23.45 Комедія "Доктор Дуліттл - 2"
1.15 Комедія "Оптом дешевше - 2"
2.40 Комедія "Доктор Дуліттл"

ІНТЕР
2.40, 20.00, 2.20 "Подробиці"
3.10 "Добрий вечір на Інтері"
4.50 "Top Shop"
5.05 "Орел і Решка. Івлєєва vs. Бєдняков"
6.50 Х/ф "Малюк Спіру"
8.25 Х/ф "Подорож до Різдвяної зірки"
9.50 Х/ф "Наречена-втікачка" (16+)
11.55 Х/ф "Зимовий замок"
13.30 Х/ф "Любіть Куперів" (16+)
15.30 Х/ф "Планета самотніх" (16+)
18.00 "Стосується кожного"
21.00 Т/с "По різних берегах" (16+)

0.50 Х/ф "Це я"
3.05 "Орел і Решка. Перезавантаження. 3 

сезон"
4.40 Х/ф "Заміж у Новий рік"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
5.20 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
7.20 Зоряний шлях
8.50 Реальна містика
11.50, 15.20 Т/с "Виходьте без дзвінка" 

(12+)
15.00, 19.00, 2.15 Сьогодні
16.00 Велика Новорічна пригода 2017 р.
20.00 Концерт "Роксолана"
22.00 Новорічне Шоу Братів Шумахерів
1.45 Телемагазин
3.00 Т/с "Замок на піску" (12+)

ICTV
5.35 Скарб нації
5.45 Еврика!
5.55 Служба розшуку дітей
6.00 Особливості національної роботи
6.50 Факти тижня
8.50 М/ф "У пошуках Жар-Птиці"
10.00 М/ф "Добриня Микитович та Змій 

Горинович"

11.15 М/ф "Олешко Попович і Тугарин 
Змій"

12.45 Факти. День
13.00 М/ф "Ілля Муромець і Соловей 

Розбійник"
14.25 М/ф "Іван Княженко і Сірий Вовк"
16.05 М/ф "Іван Княженко і Сірий Вовк-2"
17.25 М/ф "Три богатирі на далеких 

берегах"
18.45 Факти. Вечір
19.15 М/ф "Три богатирі і Шамаханська 

цариця"
20.45 Х/ф "Маска" (16+)
22.35 Х/ф "Син Маски"
0.10 Х/ф "Дум"
2.00 "На трьох" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.10, 1.10 Зона ночі
4.00 Абзац
5.00, 6.00 Kids Time
5.05 М/ф "Том і Джеррі: Загублений 

дракон"
6.05 Суперінтуїція (12+)
10.00 Шалена зірка (12+)
11.00 Хто проти блондинок? (12+)
15.00 Хто зверху? (12+)
17.00 Кілька пародій (12+)
19.00 Х/ф "Дуже погані матусі" (16+)

21.00 Х/ф "Дуже погані матусі 2" (16+)
23.00 Х/ф "Весільний майстер" (18+)
1.05 Служба розшуку дітей

СТБ
6.15 Т/с "Коли ми вдома"
8.10 Прокинься з Ектором!
10.05 Т/с "Одружити не можна 

помилувати" (12+)
14.00 Хата на тата (12+)
19.00 Х/ф "Дівчата"
20.55 Х/ф "Діамантова рука"
22.50 Х/ф "За два кілометри до Нового 

року"
0.45 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"

КАНАЛ "2+2"
6.00 "Загублений світ"
8.00 "ДжеДАІ 2019"
9.00, 11.15 "Шалені перегони 2018"
10.00 "Спецкор"
10.40 "ДжеДАІ"
12.45 "Угон по-нашому"
14.50 Х/ф "База Клейтон"

16.40 Х/ф "Загнаний"
18.15 Т/с "Ментівські війни. Харків"
22.00, 23.40 Т/с "CSI: Місце злочину-3"
22.50 Т/с "CSI: Місце злочину-4"
1.15 Х/ф "Більше, ніж служба"
2.50 "Облом.UA."
4.00 "Цілком таємно-2016"
5.30 Телемагазини

НТН
5.00, 4.50 "Top Shop"
6.00 М/ф "Таємниця третьої планети"
6.55 М/ф "Енеїда"
8.15 Х/ф "Материнська клятва"
11.05, 19.35 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
12.55 Х/ф "Чортова дюжина"
14.30 "Таємниці світу"
15.10, 3.10 "Випадковий свідок"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.00, 2.40 "Свідок"
23.10 Х/ф "Чорта з два" (16+)
1.00 Х/ф "Сім днів до весілля"
4.00 "Легенди бандитської Одеси"

ПОНЕДІЛОК, 30 ГРУДНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00, 6.30 М/с "Дуда і Дада"
6.45 М/с "Книга джунглів"
8.35 Х/ф "Соляний принц"
10.15, 11.35 Телепродаж
10.35, 11.55 "Новий рік на Суспільному"
12.55 Х/ф "Святий Пилип. Я вибираю рай" 

2 с.
15.15 "Ремесло за призначенням"
15.45 "Дивись українською"
16.15 Х/ф "Іван Сила"
18.00, 21.00 Новини
18.15 "Дикі тварини"
18.45 Х/ф "Сніданок у Тіффані"
21.35 UA:Спорт
22.20 "Казки про Суспільне, чи що сказав 

Дід Панас"
23.50 Новорічне привітання Президента 

України
0.00 Концерт симфонічного оркестра 

Українського радіо
1.00 Церемонія вручення премій 

Європейської кіноакадемії
3.50 Кому Нобеля?

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН
9.25 Комедія "Дівчата"
11.25 Казка "Три горішки для попелюшки"
13.15 Комедія "Іван Васильович змінює 

професію"
15.15 Комедія "Діамантова рука"
17.15 "Ліга сміху"
20.20, 0.00 "Новорічний вечірній квартал 

2019/2020"
23.55 "Новорічне привітання з новим 

2020 роком"
0.45 "Новорічний вечірній квартал 

2018/2019"
4.25 "Вечір прем'єр з Катериною 

Осадчою"

ІНТЕР
6.15 М/ф
7.00 Х/ф "Подорож до Різдвяної зірки"
8.30 М/ф "Астерікс і таємне зілля"
10.00 "Корисна програма"
11.20 Х/ф "Тато на Різдво" (12+)
12.50 Х/ф "Дванадцять місяців"

15.30 Х/ф "Карнавальна ніч"
16.45 Х/ф "Пригоди Паддінгтона"
18.30 Х/ф "Джентльмени удачі"
20.00 "Подробиці"
20.40 Х/ф "Операція "И" та інші пригоди 

Шурика"
22.20 "На Інтері - Головна ялинка 

країни"Прем’єра
23.50 "Новорічне привітання Президента 

України Володимира Зеленського"
0.00 "На Інтері - Головна ялинка країни"
3.30 Х/ф "Пригоди Вєрки Сердючки"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.00, 9.00, 12.00, 15.00 Сьогодні
7.00, 5.00 Зоряний шлях
8.45 Т/с "Мама для Снігуроньки" 1 с. 

(12+)
9.15 Т/с "Мама для снігуроньки" 2, 3 с. 

(12+)
12.15 Т/с "Мама для снігуроньки" (12+)
13.00 Т/с "Ялинка на мільйон" 1, 2 с.
15.15 Т/с "Ялинка на мільйон"
17.00 Новорічне Шоу Братів Шумахерів
20.00 Новорічний концерт "Привіт, 20-е"
23.55 Привітання Президента України 

Володимира Зеленського з Новим 
роком!

0.00 Музична платформа: Найкраща 
пісня року

2.30 Великий Новорічний Концерт

ICTV
4.50 Скарб нації
5.00 Еврика!
5.05 Факти
5.35 Особливості національної роботи
8.05 Х/ф "Пригоди Плуто Неша"
9.45 Х/ф "Помінятися місцями"
11.50 Т/с "Пес" (16+)
15.45 Х/ф "Маска" (16+)
17.35 Т/с "Пес. Новорічне диво" (12+)
20.10 Дизель-шоу Прем’єра (12+)
21.30, 0.00 Дизель-шоу (12+)
23.55 Поздоровлення з Новим роком 

Президента України
3.05 Х/ф "Післявесільний розгром" (16+)
4.30 "На трьох" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Зона ночі
4.00 Абзац
5.45, 7.00 Kids Time
5.50 М/c "Том і Джеррі шоу"
7.05 М/ф "Том і Джеррі: Форсаж"

8.40 М/ф "Том і Джеррі: Гігантська 
пригода"

9.40 Х/ф "Шалений патруль" (16+)
11.50 Х/ф "Шалений патруль 2" (16+)
13.50 Х/ф "Погані хлопці" (16+)
16.20 Х/ф "Погані хлопці 2" (16+)
19.20 М/ф "Заплутана історія"
21.10 Х/ф "Красуня та чудовисько"
23.50 Звернення Президента України 

Володимира Зеленського
0.00 М/ф "Крижане серце"
1.55 Х/ф "Дуже погані матусі" (16+)

СТБ
6.00 Т/с "Коли ми вдома"
8.55 Х/ф "Знахар"
11.30 Т/с "Список бажань" (16+)
15.20 Х/ф "Дівчата"
17.10 Х/ф "Джентльмени удачі"
19.00 Х/ф "Діамантова рука"
20.55 Х/ф "Операція "И" та інші пригоди 

Шурика"
22.50, 0.00 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
23.50 Новорічне ппривітання Президента 

України В.Зеленського
0.50 Х-фактор. Гала-концерт
3.40 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"

КАНАЛ "2+2"
6.00 "Помста природи"
6.45 "Загублений світ"
15.50 Х/ф "Люди Ікс: Дні минулого 

майбутнього"
18.10 Х/ф "Робокоп"
20.00 Х/ф "Робокоп-2"
22.05 Х/ф "Робокоп-3"
0.00 Х/ф "Солдат Джейн"
2.05 "Він, вона та телевізор"
4.40 "Цілком таємно-2016"

НТН
5.50 М/ф "Канікули Боніфація"
6.20 М/ф "Ну, постривай!"
9.30 Х/ф "Фантазії Веснухіна"
12.05 Х/ф "Відпустка за власний рахунок"
14.45 "Свідок. Агенти"
15.25 Х/ф "Стара, стара казка"
17.20 Х/ф "Снігова королева"
19.00 "Свідок"
20.00 Х/ф "Приборкання норовливого"
22.00 "Дискотека 80-х"
23.55 "Новорічне привітання Президента 

України В. Зеленського"
0.00 Х/ф "Дуже новорiчне кiно, або Ніч у 

музеї"
2.15 "Концерт Гаріка Кричевського 

"Найкраще"

ВІВТОРОК, 31 ГРУДНЯ

1. ДП МА «Бориспіль», начальник групи, з/п 20080,50 грн.
2. Територіальне управління служби судової охорони, контр-

олер на контрольно-пропускному пункті, з/п 13500,00 грн.
3. ТОВ «Трест Бориспільсільбуд», електромонтер з ремонту 

та обслуговування електроустаткування, з/п 8000,00 грн.
4. Управління поліції охорони в Київській області, поліцей-

ський, з/п 11000,00 грн.
5. Державна установа «Київський слідчий ізолятор», інспек-

тор, з/п 10000,00 грн.
6. ДП РСП Київський районний центр «Київцентраеро», 

слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та 
кондиціювання, з/п 10095,00 грн.

7. ТОВ «Павер Енерджі», електромонтажник силових ме-
реж та електроустаткування, з/п 12000,00 грн.

8. ТОВ «Бориспільтеплоенерго», машиніст (кочегар) ко-
тельні, з/п 6300,00 грн.

9. ТОВ «Селена Фарм», фармацевт, з/п 4600,00 грн.
10. ТОВ «Термо Контроль», слюсар з ремонту та обслугову-

вання систем вентиляції та кондиціювання, з/п 15000,00 грн.
11. ТОВ «Експансія», експедитор, з/п 10600,00 грн.
12. ДП «Київський облавтодор», механік, з/п 11000,00 грн.
13. ДНЗ №1, вихователь,  з/п 6054,00 грн.
14. ДНЗ №1, керівник музичний,  з/п 4652,20 грн.
15. Територіальний центр соціального обслуговування, со-

ціальний робітник, з/п 5200,00 грн.

Бориспільська міськрайонна філія 
Київського ОЦЗ 

Інформація про вакантні посади станом на 
24.12.2019 року

Тел.: (04595) 6-06-66

Редакція газети «Вісті» 
приносить вибачення 
КОРНІЯЦІ ОЛЬЗІ МИКОЛАЇВНІ 
за некоректний друк 
привітання в №47 (1007) 
від 20.12.2019 р. 

ПОДЯКА!
Хочемо подякувати чудовій людині, професійному лікарю 

Осадчій Олені Борисівні, яка вчасно надала допомогу нашій 
маленькій донечці Веронічці — масажем вилікувала дівчинку 
від обструктивного бронхіту без крапельниць та ліків! Дуже 

приємно в наш час знайти таку людину, котра справді турбується 
і старається якнайкраще допомогти, а своїм оптимізмом і 

веселою вдачею дарує впевненість, що все буде добре. І особливо 
приємно, що все, що вона робить — справді допомагає. 

Олено Борисівно, дякуємо Вам за професіоналізм і золоті руки. 
Нехай Ваші руки ніколи не болять!

З повагою та вдячністю родина Нінічук.
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UA: ПЕРШИЙ

6.00 М/с "Дуда і Дада"
6.15 М/с "Книга джунглів"
8.10 Х/ф "Жива вода"
9.50 Х/ф "Грозовий перевал" 1, 2 с. (16+)
12.35, 13.50 Телепродаж
12.50, 2.25 Енеїда
14.10 Д/ф "Наша Земля - Наші Океани"
15.55 "Дикі тварини"
16.25, 3.25 Бюджетники
16.55, 23.50 Новорічний концерт
18.00, 21.00, 23.25, 0.40, 2.00, 3.55, 5.10 

Новини
18.15, 20.00, 1.00, 5.30 #ВУКРАЇНІ
18.45 "Два трактори за межами Рівного, 

Україна"
19.25 "Дивись українською"
20.30 "Війна: історії початку"
21.20 Х/ф "Марія Терезія" 1 с. (16+)
1.30 Спільно
4.15 UA:Фольк. Спогади

КАНАЛ "1+1"
6.00 "Світське життя 2019"
6.55, 19.30 ТСН
7.40 "Життя відомих людей"
9.25 Комедія "Голий пістолет"
11.00 Комедія "Голий пістолет 2"
12.30 Комедія "Голий пістолет 3"
14.05, 20.15 "Новорічний вечірній 

квартал"
18.30 "Розсміши коміка"
0.10, 1.05 "Світське життя"
1.50 Комедія "Наші пані у Варшаві. Нові 

пригоди"

ІНТЕР
4.45 "Орел і Решка. Івлєєва vs. Бєдняков"
6.20 "Мультфільм"
7.20 Х/ф "Белль і Себастьян: Друзі 

назавжди"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня" 

Прем’єра

10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Приборкувачка тигрів"
12.50 Х/ф "Три Гавкатери"
14.25 Х/ф "Кохання в Лапландії"
16.10 Х/ф "Все або нічого"
18.15 Х/ф "Інтуїція"
20.00, 3.05 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Шеф"
22.10 "Новорічний вогник. Повір у мрію"
1.20 Х/ф "Заміж у Новий рік"
3.35 "Україна вражає"
4.00 "Орел і Решка. Дива світу"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 15.00, 19.00, 2.15 Сьогодні
7.30, 5.30 Зоряний шлях
9.30, 3.00 Реальна містика
11.35 Х/ф "Сьомий гість" (12+)
13.30 Т/с "Квіти дощу" 1, 2 с.
15.20 Т/с "Квіти дощу" 3, 6 с.
20.00 Т/с "Квіти дощу"
22.00 Т/с "Умови контракту 2" 1, 4 с. 

(16+)
1.45 Телемагазин

ICTV
5.40 Скарб нації
5.50 Еврика!
5.55 Особливості національної роботи
8.30 Т/с "Містер Гутен і леді" (16+)
10.05 Х/ф "Поліцейський з Беверлі Гіллз"
11.55 Х/ф "Поліцейський з Беверлі Гіллз-

2"
13.40 Х/ф "Поліцейський з Беверлі Гіллз-

3"
15.25, 21.15 Дизель-шоу (12+)
17.55 Х/ф "Нестримні" (16+)
19.40 Х/ф "Нестримні-2" (16+)
23.45 Т/с "Копи на роботі" (12+)
3.10 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ
3.05 Служба розшуку дітей
3.10 Зона ночі
4.15, 6.05 Kids Time
4.20 М/ф "Думками навиворіт"
5.40 Телемагазин
6.10 Х/ф "Щоденники принцеси"
8.20 Х/ф "Щоденники принцеси 2: 

Королівські заручини"

10.50 М/ф "У пошуках Дорі"
12.20 Х/ф "101 далматинець"
14.30 Х/ф "Аліса в країні чудес"
16.50 Х/ф "Аліса в Задзеркаллі"
19.00 Х/ф "Земля тролів"
21.00 Х/ф "Ван Хелсінг" (16+)
23.40 Х/ф "Віктор Франкенштейн" (16+)
1.50 Х/ф "Віджа: Походження зла" (16+)

СТБ
6.40 Т/с "Коли ми вдома"
7.00 Т/с "Рецепт кохання"
10.45 Т/с "Пізнє каяття" (16+)
19.00 Х-фактор
21.25 Х/ф "Іван Васильович змінює 

професію"
23.00 Х/ф "Джентльмени удачі"
0.40 Т/с "Вангелія" (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 "ДжеДАІ 2019"
8.00 "ДжеДАІ. Дайджест 2018"
9.00 "Загублений світ"

14.00 Х/ф "Люди Ікс: Дні минулого 
майбутнього"

16.20 Х/ф "Люди Ікс: Апокаліпсис"
19.00 Х/ф "Логан: Росомаха"
21.30 Х/ф "Вбити Білла-2"
23.55 Х/ф "Посланець"
1.30 "Облом.UA."
4.35 "Цілком таємно-2016"

НТН
5.55 М/ф "Бременські музиканти"
7.30 М/ф "Як козаки у хокей грали"
8.25 Х/ф "Трест, який лопнув"
12.20 Х/ф "Жандарм одружується"
14.10 "Таємниці світу"
14.45, 2.15 "Випадковий свідок"
17.10 Х/ф "Апачі"
19.00, 1.45 "Свідок"
19.30 Х/ф "Обережно, бабуся!"
21.15 Х/ф "Зорро"
23.30 Х/ф "Чорний тюльпан"
2.55 "Речовий доказ"
4.00 "Легенди бандитського Києва"
4.50 "Top Shop"

СУБОТА, 4 СІЧНЯ

UA: ПЕРШИЙ

6.00 М/с "Кмітливии? Сяоцзі"
8.15 Х/ф "Три золотих волосини"
9.50, 15.55 "Дикі тварини"
10.55, 12.40, 2.20 Скелетон. Кубок світу. 

IІI етап
12.00 "Боротьба за виживання"
13.45, 15.40 Телепродаж
14.05 Х/ф "Донька Робін Гуда: Принцеса 

Злодіїв"
16.30, 4.30 Бюджетники
16.55, 23.50 Новорічний концерт
18.00, 21.00, 23.25, 0.40, 2.00, 5.00 

Новини
18.15, 19.55, 1.00, 5.30 #ВУКРАЇНІ
18.45 "Майдан Гідності"
20.30 "Дивись українською"
21.20 Х/ф "Марія Терезія" 2 с. (16+)
1.30 Спільно.

КАНАЛ "1+1"

6.00 М/ф
6.25, 7.15, 8.05, 9.45 "Життя відомих 

людей"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
10.40 "Світ навиворіт"
12.00 Комедія "Відморожений"
19.30 "Телевізійна служба новин"
20.15 Пригоди "Льодовиковий період"
21.50 Х/ф "Парк юрського періоду"
0.05 Комедія "Свінгери 2"
1.40 Комедія "Наші пані у Варшаві. Нові 

пригоди"

ІНТЕР

5.30, 1.05 "Орел і Решка. 
Перезавантаження. 3 сезон"

6.35 "Мультфільм"
7.00 Х/ф "Буркотун" (12+)
9.00 "Готуємо разом" Прем’єра

10.00 "Орел і Решка. Дива світу"
11.00 "Орел і Решка. Івлєєва vs. 

Бєдняков"
12.00 Х/ф "Шеф"
13.35 Х/ф "Інтуїція"
15.10 Т/с "Мене звати Мелек"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "SuperЗять"
22.25 "Жди меня в Новий рік"

КАНАЛ "УКРАЇНА"

6.30, 19.00 Сьогодні
7.30, 5.20 Зоряний шлях
10.00 Т/с "Діда мороза не буває"
13.45 Т/с "найкращий чоловік" 1, 6 с. 

(12+)
20.00 Т/с "найкращий чоловік" (12+)
22.00 Т/с "Умови контракту 2" 5, 8 с. 

(16+)
1.40 Телемагазин
2.10 Т/с "Готель "Купідон" (12+)

ICTV

5.50 Скарб нації
6.00 Еврика!
6.05 Особливості національної роботи
8.35 Т/с "Містер Гутен і леді" (16+)
10.10 Х/ф "Прибульці"
12.00 Х/ф "Прибульці в Америці"
13.30 Х/ф "Сімейне пограбування" (16+)
15.05, 21.15 Дизель-шоу (12+)
17.30 Х/ф "Нестримні-2" (16+)
19.10 Х/ф "Нестримні-3" (16+)
23.55 Т/с "Копи на роботі" (12+)
3.20 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ

3.40, 2.50 Зона ночі
4.45, 6.15 Kids Time
4.50 М/c "Том і Джеррі шоу"
5.20 Телемагазин
6.20 М/ф "Геркулес"
8.10 Х/ф "Снігова королева"
11.50 М/ф "Відважна"

13.40 М/ф "Шрек 3"
15.30 М/ф "Шрек назавжди"
17.10 Х/ф "Будинок з приколами"
19.00 Х/ф "Двоє: я та моя тінь"
21.00 Х/ф "Річчі - багач"
23.00 Х/ф "Краще не дивись" (18+)
0.50 Х/ф "Віктор Франкенштейн" (16+)

СТБ
6.40 Х/ф "Зимова вишня"
8.15 Т/с "Знахар"
10.50 Т/с "Пізнє каяття" (16+)
18.00 Т/с "Ми більше, ніж я"
21.40 Х/ф "Операція "И" та інші пригоди 

Шурика"
23.25 Х-фактор
1.45 Т/с "Вангелія" (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 "ДжеДАІ 2019"
8.00 "ДжеДАІ. Дайджест 2018"
9.00 "Він, вона та телевізор"
14.15 Х/ф "Близнюки-дракони"

16.15 Х/ф "Навколо світу за 80 днів"
18.25 Х/ф "Шанхайський полудень"
20.25 Х/ф "Випадковий шпигун"
22.05 Х/ф "Сусіди на стрьомі"
0.00 Т/с "Стоматолог"
3.25 "Облом.UA."
3.55 "Цілком таємно-2017"
5.30 Телемагазини

НТН
6.05 М/ф "Вінні Пух"
7.25 М/ф "Капітошка"
8.45 Х/ф "Голос минулого"
11.55 Х/ф "Обережно, бабуся!"
13.30 Х/ф "Оцеола"
15.35 Х/ф "Зорро"
18.00 Х/ф "Чорний тюльпан"
20.10 Х/ф "Жандарм на відпочинку"
22.10 "Дискотека 80-х"
1.35 "Концерт Гаріка Кричевського 

"Найкраще"
3.30 Случайный свидетель
3.35 "Легенди бандитської Одеси"
3.45 "Речовий доказ"
4.00 "Правда життя"

НЕДІЛЯ, 5 СІЧНЯ

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

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92, 
Наталія

Забезпечуємо житлом та харчуванням

АДМІНІСТРАТОРА В ГОТЕЛЬ
КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
МИЙНИКА ПОСУДУ 
В РЕСТОРАН
ПРИБИРАЛЬНИКІВ У РЕСТОРАН
ПОКОЇВКУ В ГОТЕЛЬ (2/2 або 1/3)

ГОТУВАЧА БІЛИЗНИ (доба/три)

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

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

ОГОЛОШЕННЯ
На виконання ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльно-

сті», рішення Іванківської сільської ради від 19.07.2019 року №2273-49-VII та від 
22.08.2019 року №2333-50-VII розроблено детальний план території земельної 
ділянки «солонець» орієнтовною площею 10,0 га під сільський парк, яка розта-
шована між вул. В. Швеця, вул. Амосова та вул. Народна в с. Іванків на території 
Іванківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Проект передбачає розміщення паркової зони із спортивними спорудами, зо-
нами відпочинку та загальним благоустроєм території. Замовник містобудівної 
документації – Іванківська сільська рада, розробник – ФОП «Кулик Є.С.». Озна-
йомитись з проектом можна в адміністрації Іванківської сільської ради за адре-
сою: с. Іванків, вул. Центральна, 2-А. Пропозиції до містобудівної документації 
просимо подавати з 20.12.2019р. до 20.01.2020р. Розгляд пропозицій завершу-
ється 20.01.2020р.
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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
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
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.
Переяслав-Хмельницький

Ковалин с., приватизований, газ, 40 соток, 
біля будинку свердловина, сад, літня кух-
ня, гараж, сарай, ціна договірна. Тел.: 0 95 
1714380, 0 67 8541318, Галина.

ПІВБУДИНКУ

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

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

ГАРАЖІ

Бориспіль

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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.

Оголошення та реклама

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

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.

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).

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

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

Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ
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093-702-58-42
096-188-18-18
095-140-09-12

ÀÂÒÎÂÈÊÓÏ 
ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ ÒÀ ÂÈÃ²ÄÍÎ
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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.ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Оголошення та реклама

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

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

9695941.

РІЗНЕ

Бориспіль
Електросічкарню, корморізку, сепаратор, 

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

Запчастини, обладнання, двигуни, електродви-
гуни, електропідйомники, бочка бензовоза, вікна 
дерев’яні, двері та ін. Все б/в, по залишковій вар-
тості, можлива доставка новою поштою. Тел.: 0 
63 5203318.

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.

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.

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.

Втрачений студентський квиток, серія КВ 
№12648180, виданий на ім’я Мельника Владис-
лава Олександровича Київським політехнічним 
інститутом 01.09.2019 року, вважати недійсним.

ЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

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

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95 ЩЕБІНЬ ГРАНІТНИЙ
Фракції 5-20, 20-40, 40-70
ДОРОЖНЯ (щебенева) 
СУМІШ
ВІДСІВ   ВАПНО
ПІСОК РІЧКОВИЙ
ЦЕМЕНТ   
БЕТОН

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

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

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

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

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

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.

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль

Дитяче ліжко-гойдалка з шухлядою, дитяча ко-
ляска (трость). Тел.: 0 66 3836880.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль

Обігрівачі електричні еконі, енергозбері-
гаючі, конвектори нового покоління, тепла 
підлога (середньодобова споживана потуж-
ність 100 Вт/ч на 1 кв.м), виробник — чеська 
компанія «Еко Енерго Теплотехніка», м. Бо-
риспіль econi.com.ua. Тел.: 0 50 3574386.

ТВАРИНИ

Бориспіль

Дві молоді кози, рогаті, сірі, за другим око-
том, 4 та 3 міс. кітності. Тел.: 0 98 5297814.

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

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  
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У КІНЦІ ЖОВТНЯ ПРОПАЛА 
СОБАКА В РАЙОНІ  ВУЛИЦЬ 

ЛОБАНОВСЬКОГО, АМОСОВА, 
СЄРОВА, ВЕРЕСАЯ. 

ПРИКМЕТИ: собака кастрована, на 
лобі шрам без шерсті. 

ВСІХ, ХТО БАЧИВ ЧИ МАЄ ЯКУСЬ 
ІНФОРМАЦІЮ, ВЕЛИКЕ 

ПРОХАННЯ ВІДГУКНУТИСЯ. 
Тел.: (099) 123-95-37

(093) 422-63-88.

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

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

Півбудинку, р-н зупинки «Авіаторів», бойлер та 
с/в в будинку, 4000 грн + комунальні. Тел.: 0 67 
4503318.

Найму

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

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

Міняю

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

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.

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.
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ОВЕН. Ви будете кружля-
ти у вирі яскравих і різно-
манітних подій. І лише од-

на маленька проблема заважати-
ме повному щастю: як все встигну-
ти, як нікуди не спізнитися?

ТЕЛЕЦЬ. Не засмучуй-
тесь наперед, що на вас 
може звалитися купа пре-

тензій та вимог. Просто нічого не 
випускайте з поля зору й ретель-
но будуйте свій щоденний план дій.

БЛИЗНЮКИ. Цей тиж-
день може вас трохи 
спантеличити і збити із 

запланованого шляху. Але все 
складеться добре і ви зможете 
відчути гармонію й радість.

РАК. Вам можуть дору-
чити складне, але почес-
не завдання. Починайте 

діяти відразу, не гаючи дорогоцін-
ного часу. У вихідні уважно при-
слухайтесь до порад рідних.

ЛЕВ. Саме час позбути-
ся усього непотрібного – 
і в домі, і в думках, і у вза-

єминах. Нехай вас не лякає таєм-
ний опір заздрісників. Вихідні - 
просто чудові дні.

ДІВА. Прислухайтесь 
до інтуїції, вона підкаже 
вдале рішення в непро-

стій ситуації, в якій можете опини-
тися. Кінець тижня проведіть вдо-
ма або в приємній компанії.

ТЕРЕЗИ. Ризикуєте по-
трапити під вплив навко-
лишніх, а вони не так без-

корисливі, як ви думаєте. Після 
активних зустрічей залиште тро-
хи вільного часу для себе.

СКОРПІОН. Не обме-
жуйте себе у спілкуван-
ні, воно принесе вам за-

доволення. Ймовірний несподіва-
ний поворот в особистому житті 
з досить приємними наслідками.

СТРІЛЕЦЬ. Тиждень гар-
ного настрою. Однак про 
всяк випадок уникайте 

контактів з сумнівними партнера-
ми. Зараз варто поринути в робо-
ту й здивувати начальство.

КОЗОРІГ. З'явиться мож-
ливість заробити, вико-
ристайте вдалу ситуа-

цію. Не виключені гості у вихідні, 
дадуть про себе знати родичі або 
треба буде допомогти батькам.

ВОДОЛІЙ. Вдало скла-
дуться справи, пов'язані 
з оформленням докумен-

тів. Зберіться, знайдіть у собі сили, 
щоб нарешті закінчити важку ро-
боту або важливий проект.

РИБИ. Цього тижня три-
майтеся подалі від надто 
привабливих пропози-

цій як на роботі, так і в особистих 
взаєминах. Інакше ризикуєте ста-
ти жертвою інтриг чи обману.
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