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• Віра Мазура, директор Бориспільської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №6, вручила оберіг 
із побажанням миру і добра Вікторії 
Шляховій, директору Авдіївської школи №6.

АВДІЇВКА — БОРИСПІЛЬ
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ВІД ГРИПУ ДО 
ПНЕВМОНІЇ
Тетяна ХОДЧЕНКО

Україна налякана 
випадками вірусної 
пневмонії. Лікарні 
Тернополя переповнені 
хворими вірусною 
пневмонією, яка 
проявляється після 
ускладнення грипу. 
Зафіксовані випадки 
захворювань на 
Житомирщині. Яка 
ситуація із кількістю 
хворих в бориспільській 
лікарні та чим небезпечна 
смертельна недуга, «Вісті» 
цікавилися у лікарів. 

В Україну прийшов вірус 
грипу, який викликає вірусну 
пневмонію. За даними 
МОЗ, від недуги померло 
четверо людей. У МОЗ 
переконують, що до кінця 
зими ускладненим грипом 
може перехворіти до 6 млн 
українців. Найбільше хворих 
зафіксовано в Тернополі — 
понад сто осіб знаходяться на 
лікуванні. 

Сімейні�лікарі�звітують
«Пневмонія є однією з 
форм гострої респіраторної 
інфекції, що діє на легені. 
Викликає її низка інфекцій, в 
тому числі віруси, бактерії та 
грибки. Симптоми вірусної 
та бактеріальної пневмоній 
схожі та є розповсюдженими. 
Характерним симптомом 
пневмонії є дихальна 
недостатність, яка 
проявляється частим 
диханням та задухою», 
— розповідає Іван Гецко, 
сімейний лікар міської 
амбулаторії загальної 
практики-сімейної медицини 
№4, що на вул. Київський 
Шлях, 11.
Як переконує лікар, 
пневмонії боятися не треба, 
діагностується та лікується 
недуга під контролем лікарів. 
«Займатися самолікуванням 
не слід, затягувати перебіг 
хвороби недопустимо», — 
наголошує лікар. 
За словами Гецко, наразі 
поріг захворюваності на 
грип та ОРВІ в Борисполі не 
перевищено. 

У�стаціонарі�без�паніки
Завідуючий терапевтичним 
відділенням КНП «ББЛІЛ» 
Віталій Нечипоренко 
переконує, що ситуація 
із хворими в стаціонарі 
бориспільської лікарні 
ідентична минулорічній. 
«Епідемії на Бориспільщині 
немає, кардинальних змін 
у рівні захворюваності 
теж. Кількість хворих 
у терапевтичному 
відділенні становить 
35 осіб, додатково 
виділено 25 ліжкомісць 
у травматологічному та 
хірургічному відділеннях. 
За потреби, у разі збільшення 
терапевтичних хворих нам 
виділять додаткові місця. 
Хворих на пневмонію в 
стаціонарі зараз п’ять», — 
повідомив завідуючий. 

ПІДРАХУВАЛИ
ЗА ЛИСТОПАД І ГРУДЕНЬ 
МЕНША ЦІНА

Ірина КОСТЕНКО

Микола Корнійчук наголосив, що 
згідно діючого законодавства, до 
кінця опалювального сезону, точ-
ніше до 1 травня, теплопостачальні 
підприємства не можуть змінювати 
вартість Гкал тепла. Але постано-
вою Кабінету Міністрів від 24 груд-
ня 2019 року № 1082 передбачено, 

що у випадку зниження вартості га-
зу можна зменшувати суму нараху-
вань за надане тепло. Відповідно, 
тепломережа має право змінюва-
ти одну складову у тарифі — вар-
тість газу. Виходячи із вартості газу 
у грудні минулого року, Бориспіль-
тепломережа має змогу зменшити 
суми платежів за грудень на 20%. 

 � На 20% зменшаться суми в платіжках за 
теплопостачання, отримане у грудні від КПТМ 
«Бориспільтепломережа». Перший заступник 
Бориспільського міського голови Микола Корнійчук 
розповів «Вістям», за яким принципом проводитимуться 
перерахунки. 

Перерахунок�тепла��
у�цифрах
Багатоповерхівки з 
лічильниками (приклад — 
Нова ІІ, буд. 6):
 • Листопад:  

20 грн 27 коп. за кв. метр
 • Грудень:  

26 грн 28 коп. за кв. метр — 
нараховано лічильником 
21 грн 02 коп. за кв. метр 
— сума у платіжці після 
перерахунку

За нормами споживання 
(будинки без лічильників):
 • Листопад:  

36 грн 11 коп. за кв. метр
 • Грудень:  

41 грн 46 коп. за кв. метр — 
вихідна цифра 
33 грн 17 коп. за кв. метр 
— сума у платіжці після 
перерахунку

Тетяна ХОДЧЕНКО

За повідомленням КТПМ «Бо-
риспільтепломережа», вартість 
газу для населення зафіксовано 
на чотири місяці. А перерахунок 
в платіжках за теплопостачання 
надалі не робитиметься через 
збитки для підприємства через 
виставлену нову вартість тран-
спортування блакитного палива. 

У кінці грудня 2019 року КТПМ 
«Бориспільтепломережа» підписа-
ло договір із НАК «Нафтогаз Укра-
їни», в якому зафіксована вартість 
газу для населення на січень, лю-

тий, березень і квітень місяці в роз-
мірі 5 тис. 657 грн 19 коп. 

За словами директора тепломе-
режі Володимира Палінки, у 2020 
році знижок у платіжках швидше 
за все не буде, адже з 1 січня в дію 
ввійшли нові зміни вартості тран-
спортування газу (здорожчання на 
30%) та транспортування і розпо-
ділу електроенергії, а також збіль-
шення мінімальної заробітної плати. 

«Після  розрахунків у платіжках за 
грудень ми для себе провели перера-
хунок відповідно до нових змін у січ-
ні. Тепломережа залишається в мінусі. 
Тож я не впевнений, що перерахунки 
будуть і надалі», — зазначив Палінка.  

ЗА СІЧЕНЬ БУДЕ ПОВНА ОПЛАТА
Різницю�
заплатять�із�
міської�казни
Є багатоквартирні будинки 
у Борисполі, де величезні 
витрати тепла. Переважно це 
невеликі двоповерхівки на 
8, 12, 16 квартир. Наприклад, 
восени встановили 
лічильники у будинках на 
вулиці Екскаваторній, в 
районі УМБ-17. Будинки 
шлакоблочні, загальна 
площа — 305, 303, 278 кв. 
м. За підрахунками плата 
за постачання становила 
відповідно 69, 68, 61 грн за 
кв. м. Тому було вирішено, 
що для мешканців таких 
осель виставлятиметься 
вартість тепла за нормами 
споживання (у грудні це 
33 грн 17 коп. за кв. м). А 
різницю, відповідно до 
показників лічильника, 
тепломережі доплатять з 
міського бюджету за умови 
підтримки депутатів.

ПЛАТІЖКИ 
ЗАЛЕЖАТЬ 
ВІД РОБОТИ 
БУДИНКОВИХ 
КОМІТЕТІВ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Управляючі компанії та 
будинкові комітети мають 
відповідально ставитися до 
обов’язків та контролювати 
суми в платіжках за 
теплопостачання. Як 
приклад озвучено адреси, 
де керують господарники. 

За словами Бориспільського 
міського голови Анатолія 
Федорчука, КТПМ 
«Бориспільтепломережа» 
виконує функції 
теплопостачання до будинку, 
а далі все залежить від 
«господаря» в будинку. 
«Функції такого господаря 
мають виконувати будинкові 
комітети та управляючі 
компанії. Активісти окремих 
будинкових комітетів несуть 
важку ношу заради того, аби 
мешканці будинку платили 
за тепло менші суми. У 
Борисполі є будинки, де 
за теплопостачання люди 
платять лише 15 грн за кв.м», 
— повідомив міський голова. 
Прикладом відповідального 
ставлення до своїх обов’язків 
названо будинки на вулиці 
Шевченка, 4, 5 та 7. Так, у 
будинку № 7 нарахування 
за грудень на 30% більше, 
аніж у сусідньому. Після 
проведеного аналізу за участі 
представників тепломережі 
та управляючої компанії 
стало ясно, що у даному 
будинку витрачається більше 
тепла порівняно з іншими 
будинками. Дійшли висновку, 
що хтось із мешканців має 
теплу підлогу, тож надалі 
справою займатиметься 
будинковий комітет.
Іншим прикладом 
названо будинки 7 та 
9 на вул. Бежівка. Там 
відповідальна особа 
контролює подачу тепла в 
квартири в залежності від 
температурних показників 
повітря. Відтак вартість тепла 
за кв.м без перерахунку 
складає 28 та 29 грн 
відповідно. При тому, що 
середній тариф у Борисполі 
без перерахунку — понад 30 
грн за кв.м. 
Як висновок наголошувалося, 
що подачу тепла, а отже, і 
суми в платіжках,  можна 
регулювати та сплачувати 
менше.  

АВДІЇВКА — БОРИСПІЛЬ:
ВІЗИТ ДРУЖБИ

 � Бориспільська школа №6 приймала дітей із Авдіївки. 
Діти і вчителі двох українських шкіл зі сходу і центру 
України, які спілкувалися завдяки волонтерам із 2015-го 
року, зустрілися вперше.

Оксана КОБЗАР, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

13 січня Бориспільська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 6 гостинно приймала 
дружню делегацію із шостої Авдіїв-
ської школи.

28 дітей і 8 дорослих із Донеччи-
ни два дні провели на екскурсіях у 
Києві, потім завітали до школи №6 
у Борисполі, яка чотири роки пере-
давала в Авдіївку найнеобхідніше.

Концертна програма дітей із Ав-
діївки і Борисполя містила головні 

посили: патріотизм,  мир, неподіль-
на територія України, єдина нація і 
надія на краще. 

І це було настільки щиро і пере-
конливо, що сльози наверталися 
на очі. 

У підсумку подія стала важливою 
для двох шкіл двох міст з різних ре-
гіонів України. Вона довела, що ми 
єдині у прагненні миру і безпеки 
для країни та наших родин, у праг-
ненні щасливого майбутнього для 
своїх дітей.

Насамкінець гості й господарі 
свята защедрували на щастя, на 
здоров’я, на мир і довгі літа.

Андрій ГОРЛЕНКО, 
співробітник МАУ, волонтер

Віктор КОПАН,  
волонтер

ОРГАНІЗАТОРИ�
ПОЇЗДКИ

Поїздка дітей із Авдіївки на 
Київщину відбулася завдяки 
місцевим волонтерам: 
Андрію Горленку та Віктору  
Копану, які багато років 
їздять на схід.
Долучилися й інші  
благодійники, серед яких:  
Ігор Шалімов, Анатолій 
Федорчук, Віктор та Ігор 
Калина, Юрій Чайка, 
Анатолій Пасічний, Юрій 
Наконечний, Володимир 
Безхлібний, Анатолій 
Степанюк, В’ячеслав Бабич.
Організовану поїздку, яку 
підтримала і профінансувала 
авіакомпанія «Міжнародні 
Авіалінії України»,  захмарила 
звістка про збиття 
українського літака в Ірані. 
Тому екскурсію аеропортом 
скоротили, гості вшанували 
пам'ять  загиблих.

• Гості з Авдіївки були у вишиванках, спілкувалися українською, але 
в очах  — серйозність. Вони говорять, що мріють про мир і відновлення 
свого регіону. Зараз у них діє військово-цивільна адміністрація і єдине 
підприємство, на якому тримається місто —  Авдіївський коксохімічний 
завод. Визнають, що населення  виїздить із Донбасу в мирні міста країни, 
особливо молодь. 

• Для дітей із зони бойових 
дій організували відвідини 
музею, майстер-класи, 
виготовлення оберегів, 
подарунки, спільний 
концерт і щедрування.

У СТОМАТЦЕНТРІ 
ЗНИЖОК ДЛЯ 
ПЕНСІОНЕРІВ  
НЕ БУДЕ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Бориспільський міський 
стоматологічний центр 
продовжує роботу.  
Очікується оголошення 
тендеру на проведення 
капітального ремонту та 
закупівлю обладнання. 

«За період із 2 по 12 січня 
2020 року на роботу до КНП 
«Бориспільський міський 
стоматологічний центр» 
прийнятий 51 працівник, 
підписано договори із 
Бориспільським управлінням 
Державної казначейської 
служби України, отримано 
реєстраційну картку 
розпорядника бюджетних 
коштів та довідку з єдиного 
реєстру та підготовлено 
кошторис на затвердження 
міського голови на 2020 рік, 
зареєстровано всі касові 
апарати», — повідомила 
директор КНП Ксенія Паук  
під час планової наради 
міського голови. 
Також повідомлялося, що 
знижок для пенсіонерів 
у стоматцентрі поки не 
передбачається. «Є певна 
програма медичних гарантій, 
де послуги надаються 
безкоштовно, у стоматцентрі 
такого державою не 
передбачено», — зазначила 
заступник міського голови 
Людмила Пасенко під час 
дискусії щодо даного  
питання. 
Як зазначив міський голова 
Анатолій Федорчук, з 
часом певна категорія осіб, 
можливо, і зможе безкоштовно 
отримувати послугу, але 
при наявності відповідного 
міського бюджету.
Нагадаємо, раніше 
зазначалося, що послуги 
комунальної стоматології 
будуть на 25% нижчими, аніж 
у приватних стоматкабінетах 
на території Борисполя. На 
модернізацію та ремонт 
закладу виділено  
15 млн грн. 

БОРИСПІЛЬСЬКОМУ АКАДЕМІЧНОМУ ЛІЦЕЮ – 1 РІК

Ірина ГОЛУБ, фото Сергій МАРЧЕНКО

14 січня відбулося святкування річниці Бориспільського академічного 
ліцею. Були запрошені представники міської влади та компаній-будівель-
ників, які зводили заклад. Усіх вітали директор Оксана Пономарьова, пе-
дагоги ліцею, учні, батьки. 

• Анатолій Федорчук та Микола Корнійчук засіяли в ліцеї:  
«На щастя, на здоров’я, на Новий рік, щоб велося краще, ніж торік!»

• Урочиста частина. Головний забудовник ліцею 
— Володимир Шалімов, голова правління ПрАТ 
«Агробудмеханізація» — не зміг завітати на свято. Його 
команду будівельників разом із Ігорем Шалімовим, 
головою правління ПрАТ «БКБМ», представляли директор 
з будівництва Агробудмеханізації Станіслав Мотишен та 
головний виконроб Василь Протас. 
Запрошеним вручили подяки, значки «Почесний ліцеїст» та 
пряничні ключі, які приготувала одна з мам ліцеїстів. 
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Медицина Гість номера
�� РОЗМОВА�ПРО�ВАЖЛИВЕ�� НОВИЙ�ПІДХІД�� КАДРОВІ�РОТАЦІЇ

�� ЗАПИТАННЯ�БЕЗ�ВІДПОВІДЕЙ

«МИ ПОКАЗАЛИ РОБОТУ ПОЛОГОВОГО НАВІТЬ  
БЕЗ ОБЛАДНАННЯ, РЕМОНТУ І ПІДТРИМКИ ВЛАДИ»

ВІН ОБРАВ ОДНУ З НАЙВІДПОВІДАЛЬНІШИХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ – АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЮ. ПІД НАГЛЯДОМ ЛІКАРЯ ПОБУВАЛА НЕ ОДНА СОТНЯ 
ВАГІТНИХ ІЗ БОРИСПІЛЬЩИНИ. ТЕПЕР ДО НЬОГО ШИКУЄТЬСЯ ЧЕРГА НАРОДЖУВАТИ З УСІЄЇ КИЇВЩИНИ. ЕКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ «ВІСТЕЙ» ВІН РОЗПОВІВ ПРО 
КАР’ЄРНЕ ЗРОСТАННЯ, ЗГАДАВ РОБОТУ В БОРИСПІЛЬСЬКОМУ ПОЛОГОВОМУ ВІДДІЛЕННІ, ПОДІЛИВСЯ БАЧЕННЯМ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ПОЛОГІВ ТА ВЛАСНИМИ 
АМБІЦІЯМИ НА ПОСАДІ В.О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА НОВОСТВОРЕНОГО КНП КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР», НА 
ЯКУ ПРИЗНАЧЕНИЙ 2 СІЧНЯ 2020 РОКУ.

ЮРІЙ 
ЧЕРНИХ

— Кому чи чому ви завдячуєте 
новою посадою? 

— «Бориспіль — почни тут» — 
це не лише міський бренд, але і 
наш сімейний. Тут всі смуги злітні, 
головне бажання! Тому я набли-
жаюся до досягнень, які плану-
вав мати до початку війни на схо-
ді країни. Мені щастить на гарних 
людей та колективи. Після закін-
чення медичного університету 
навчався в аспірантурі, захистив 
кандидатську дисертацію, отриму-
вав стипендію Луганської облра-
ди за значний науковий внесок у 
розвиток медицини. Потім викла-
дав у медуніверситеті двома мова-
ми, працював у Луганському місь-
кому пологовому будинку, про-
йшов стажування в кращих кліні-
ках України та Європи, мав наміри 
стати професором, а потім політи-
ком. Війна внесла корективи, по-
множивши досягнення на нуль. Із 
2014 року все почалося спочат-
ку: лікар пологового залу Лиси-
чанської лікарні, потім доцент ка-
федри акушерства та гінекології, 
далі головний позаштатний спе-
ціаліст з акушерства і гінеколо-
гії Луганської військово-цивіль-
ної адміністрації. Пологове відді-
лення Борисполя прийшло після 
важких випробувань долі, потім 
я став заступником начальни-
ка Центрального госпіталю МВС 
України. Тепер нова посада.

— Відразу після призначення 
на посаду в.о. генерального ди-
ректора КНП КОР «Київський об-
ласний перинатальний центр» 
ви заявили, що даний заклад 
стане еталоном європейського 
рівня. Як досягатимете мети?

— Хочу, щоб жителі Київщини 
знали про обласний перинаталь-
ний центр і були впевнені у якості 
медпослуг, незалежно від склад-
ності стану вагітної або немовля-
ти. А лікарі отримували підтрим-
ку 24/7. Планую організувати ці-
лодобову виїзну бригаду в складі 
акушера-гінеколога, неонатолога 
та дитячого реаніматолога. Планів 
багато.  

— Яке ваше бачення подаль-
шої долі Бориспільського поло-
гового відділення в рамках ме-
дреформи? 

— Як мені відомо, зараз в поло-
говому відділенні триває капре-
монт за проектом, який я розро-
бив. Якщо роботи будуть вико-
нані— відділення стане чудовим 
акушерсько-гінекологічним стаці-
онаром. Як буде організована ро-
бота лікарні та як надаватимуть 
там меддопомогу, залежить тільки 
від керівництва. У «ББЛІЛ» є керів-
ник – менеджер Олександр Пав-

лович Щур, його кандидатура всіх 
влаштовує. Тож доля відділення — 
це його відповідальність. Ми пока-
зали ще у 2017-2018 роках, як мо-
же працювати відділення та колек-
тив без ремонту, ліків, обладнання 
та підтримки «провладних суб-
станцій», але при 100% підтримці 
громади. 

— Із 2020 року за пологи бу-
дуть перераховуватися кошти 
від держави на пологові будин-
ки. Як вважаєте, добре це чи по-
гано, чи будуть лікарі заробля-
ти більше?

— Кожна родина має 9 місяців, 
щоб обрати найкращий пологовий 
будинок, тобто гроші отримають 
найкращі заклади, і це по-чесно-
му. Але на першому місці повинен 
бути пацієнт, а потім гроші. Закон 
України «Про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговуван-
ня населення» зазначає, що базо-
ві принципи — це якісні, прозорі, 
зрозумілі послуги та конкурентне 
середовище. Так працює приватна 
медицина. До конкуренції ми гото-
ві на професійних засадах без ад-
міністративного тиску.  

Щодо фінансування від НСЗУ, то 
поки судити важко. Скажу чесно: у 
2017 році, коли я працював у по-
логовому відділенні Борисполя, 
там проводився ремонт, на який 
виділили лише два мішки фінішної 
шпаклівки. Медперсонал був зму-
шений купувати матеріали для ре-
монту та миючі засоби, а медика-
менти на лікування пацієнтки та 
породіллі купували самі. Тому змі-
ни потрібні. 

— Які нововведення застосо-
вуються під час ведення вагіт-
ності та при пологах? 

— Людству 3 млн років; якщо б 
вагітність та пологи не були май-
же ідеальним механізмом, нас би 
не існувало. Але на це «майже» до-
водиться 15% ускладнень, які мож-
на діагностувати. Головне не но-
вовведення, а відвідування ліка-
ря пацієнткою, вчасні обстеження 
відповідно до протоколів та веден-
ня пологів у лікувальному закла-
ді з можливістю втручання у разі 
необхідності. Це еталон світового 
акушерства.     

— Що зараз із народжувані-
стю? Чи часто до вас приходять 
народжувати другу-третю ди-
тину? 

— Кількість пологів знижується. 
Маю мрію, що наші хлопці повер-
нуться з війни із новим поглядом 
на життя та вірою в Україну, тоді 
неодмінно прийдуть в пологовий 
за другою і третьою дитинкою.

— Як ви ставитеся до домаш-
ніх пологів та пологів у воді?

— Негативно. Якщо вагітна 
обирає пологи вдома та не звер-
тається за меддопомогою, то це 
проблема у голові породіллі. А 
пологи у воді порушують «тепло-
вий ланцюжок», немає контак-
ту «шкіра до шкіри», новонарод-
женому буде холодно. Але якщо 
так бажає жінка, то це її право. 
На мою думку, народжувати по-
трібно в пологовому, під нагля-
дом медперсоналу, поруч із ко-
ханим чоловіком та зі святковим 
настроєм. 

— Як вагітній правильно обра-
ти собі лікаря? 

— У даному питанні я не порад-
ник. 

— Багато фахівців кажуть, 
що сучасна молодь рано всту-
пає у статеві зв'язки. Як це відо-
бражається на їхньому здоров'ї?

— Я не згоден із такими твер-
дженнями. Якщо згадати історію 
Київської Русі, то там шлюб реє-
стрували для хлопців з 15 років, 
а для дівчат із 13-ти. Проблема 
сьогодні — відсутність культури 
статевого виховання, немає дер-
жавної програми щодо статевого 
виховання, що є великим недолі-
ком. Із підлітками немає розмов у 

школах про контрацепцію, куль-
туру сексуальних відносин тощо. 
Це має бути організовано на рів-
ні держави.

— Рідні відомих людей (можли-
во політиків, бізнесменів) народ-
жували у вас? Якщо не секрет, 
хто саме?

— Доводилося приймати поло-
ги і у жінкок, яким збирали «ре-
чі для малечі» усім Борисполем, і 
у дружин бізнесменів. Я вдячний 
усім моїм пацієнтам за їхній вибір 
і довіру. 

У нормах статті 39 п.1 закону 
України «Основи законодавства 
України про охорону здоров'я» 
зазначено, що факт звернення за 
меддопомогою — це лікарська та-
ємниця. Мої пацієнти мені довіря-
ють, тому я не маю права розголо-
шувати їхні прізвища. 

— Усі ваші пацієнти – жінки, 
більшість ваших колег — жінки. 
Дружина не ревнує?

— Лікар — це професія, що 
не має статі, як янгол. Дружина 
із розумінням ставиться до моєї  
роботи.  

— У вас підростають дві донь-
ки. Чи хотіли б ви, щоб вони піш-
ли вашими стопами?

— Хочу, щоб вони займалися 
улюбленою справою та отриму-
вали задоволення від цього, як це 
роблю я. Часто повторюю донькам 
прислів’я: «Виберіть роботу до ду-
ші, і вам не доведеться працювати 
жодного дня у своєму житті». 

— Чим ви захоплюєтесь у по-
заробочий час?

— У 2018-2019 роках навчався в 
Національній академії державно-
го управління при Президентові 
України. Зараз отримую юридичну 
освіту, працюю над докторською 
дисертацією, відвідую тренінги та 
курси, не пов’язані з медициною, 
це займає більшість мого позаро-
бочого часу. Час, що залишається, 
проводжу з родиною.

— Досягнення якої планки у 
вас на меті?

— Мрію, щоб у лікарнях Євро-
пи, США чи Японії лікарі керували-
ся протоколами надання медичної 
допомоги, які розроблені в Украї-
ні. Для мене важливо, аби українці 
примножували свій досвід та свої 
здобутки. Мрію сказати своїм вну-
кам, що маю досягнення на благо 
країни і людей. На мій погляд, са-
ме так трактується вислів «Слава 
Україні!».

Тетяна ХОДЧЕНКО

Йому 38, він змінив одну малу Батьківщину на іншу, вивіз сім’ю 
подалі від війни та почав усе спочатку. Колишнього головного лі-
каря Бориспільського пологового відділення колеги знають як 
фахівця з норовливим характером. Понад рік він працює у столи-
ці, проте називає себе бориспільцем та вболіває за місто, яке ста-
ло йому рідним. 

НАРОДЖУЙТЕ! 
ЗАПЛАТИТЬ НСЗУ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Народити дитину в Україні за державні кошти стане можливим. 
Так обіцяють в Міністерстві охорони здоров’я. Наразі в усіх поло-
гових будинках країни розпочато роботи з покращення умов для 
породіль і новонароджених. 

Передбачається, що невдовзі конкуренція серед пологових відділень 
зросте, адже з 1 квітня за кожну породіллю Національна служба здоров’я 
України буде виплачувати пологовим будинкам 8 тис. 500 грн, що спри-
ятиме фінансовому розвитку медустанов. 

У зазначену суму входитимуть фізіологічні пологи та кесарів розтин, 
знеболення, медпрепарати, моніторинг стану породіллі та новонарод-
женого, перебування породіллі у стандартній палаті, вакцинація немов-
ляти та меддопомога у критичних станах. Єдиною умовою для отриман-
ня компенсації для медустанови є укладення договору із НСЗУ. 

Прибуток�без�корупції�та�прогнозів
Додатково заробляти кошти пологові відділення зможуть на палатах 

покращеного типу та на харчуванні породіль. Особистий лікар також 
коштуватиме додаткових витрат, але ці суми мають бути фіксованими 
та оподатковуватися. 

Як нововведення діятимуть на практиці, поки невідомо, в МОЗ не да-
ють прогнозів і щодо подолання корупційних схем, створених лікарнями. 

ІЗ�ТЕРМІНОМ�РЕМОНТУ�ПРОГАДАЛИ
У листопаді 2019 року пологове відділення КНП «ББЛІЛ» 
було закрите для проведення капітального ремонту.

«Модернізація та осучаснення відділення» — саме так 
називають капремонт пологового в управлінні капітального 
будівництва та архітектури Бориспільської РДА, яке є 
замовником робіт. Вартість запланованої модернізації — понад 
65 тис. грн. Попередньо передбачено, що ремонт завершиться 
за шість місяців, тобто до квітня. 
Як повідомив «Вістям» начальник УКБ Бориспільської РДА 
Ярослав Янович, станом на січень 2019-го ремонт в пологовому 
триває, але встигнути завершити його до квітня, як планувалося, 
будівельники не зможуть. 
«Графік робіт розписано до червня. Коштів вистачає», — 
говорить Янович. Також він повідомив, що у відділенні 
проводяться роботи з інженерними мережами та внутрішні 
оздоблювальні роботи.
Поки триває ремонт, народжувати жінок направляють до КНП 
Київської облради «Київський обласний перинатальний центр». 
«У нашому відділенні цілодобово чергує бригада медиків-
акушерів при можливих екстрених випадках чи загрозі життю 
та здоров’ю дитині чи вагітній. За необхідності нагляду медиків 
вагітна жінка може перебувати в стаціонарі гінекологічного 
відділення лікарні», — прокоментував ситуацію із закриттям 
пологового директор КНП Олександр Щур. 

�� ОЦЕ�ТАК!

25-річна завідуюча Бориспіль-
ської підстанції Броварської 
станції екстреної медичної допо-
моги Київського обласного цен-
тру екстреної допомоги Світлана 
Карпенко призначена на посаду 
6 грудня 2019 року. 

«Я місцева, тож для мене бори-
спільці є рідними. Багато молодих 
лікарів відпрацьовують тут свої три 
роки і їдуть шукати кращої зарп-
лати. Для мене головне – робота 
на Бориспільщині», — розповіла  
«Вістям» завідуюча. 

До речі, заступників у Світлани 
Карпенко поки немає і не передба-
чається, тож усі питання стосовно 
роботи Бориспільської підстанції 
екстреної допомоги керівниця ви-
рішує самотужки.  

У БОРИСПОЛІ НОВА ЗАВІДУЮЧА 
ПІДСТАНЦІЇ ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ

ДОСЬЄ. Світлана 
Василівна Карпенко — 
1994 року народження, 
після закінчення Гірської 
ЗОШ навчалася в НМУ 
імені О.О. Богомольця на 
лікувальному факультеті. 
Отримала спеціалізацію 
«лікар медицини 
невідкладних станів» у 
Національній медичній 
академії післядипломної 
освіти ім. П.Л. Шупика. 
Закінчила інтернатуру 
та лишилася працювати 
в рідному Борисполі на 
станції екстреної медичної 
допомоги лікарем 
невідкладних станів. 

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото автора

Відомо, що 1 жовтня 2019 року 
шляхом реорганізації Бориспіль-
ська екстрена служба об’єднала-
ся із Броварською у філію «Бро-
варська станція екстреної медич-
ної допомоги». Відтак у Борисполі 
установа отримала назву Бори-
спільської підстанції філії Бровар-
ської станції екстреної медичної 
допомоги Київського обласного 
центру екстреної допомоги. 

Із 1 січня 2020 року Броварська 
станція екстреної медичної допо-
моги стала комунальним некомер-
ційним закладом (КНП). Такі змі-
ни дозволять установі підписати 
контракт на надання послуг із На-
ціональною службою здоров’я, що 
дасть змогу зрушити з місця питан-
ня гідних зарплат для екстреної.

 
ФЕЙКОВІ ВИКЛИКИ, БЕЗКУЛЬ-

ТУР’Я НА ДОРОГАХ ТА МАЛА 
ЗАРПЛАТА. «Через малу зарплат-
ню та важку роботу нам не виста-
чає водіїв. Інтерни лише відбува-

ють у нас свою практику. Більшість 
працівників у нас працюють через 
те, що місцеві або перед пенсійно-
го віку», — розповідає Карпенко.

Проте низькі зарплати — не єди-
на проблема екстреної. Часто бри-
гади медиків потрапляють під «га-
рячу» руку нетверезих осіб чи ви-
їздять на хибні виклики. 

«Неодноразово доводилося зу-
стрічатися із неповагою та без-
культур’ям на дорогах. Часто водії 
не пропускають машини екстре-
ної, які поспішають на виклик. Че-
рез халатне ставлення окремих ав-
толюбителів гинуть безвинні лю-
ди, бо бригада не встигла приїха-
ти вчасно», — ділиться завідуюча. 

МАШИНИ ВІД АХМЕТОВА.  
У Борисполі працює п’ять машин 
екстреної допомоги, які виїздять на 
виклики і невідкладної допомоги. 
За словами завідуючої, третина ви-
кликів на лінію 103 є не екстреними 
випадками. Тож часто замість того, 
аби виїхати на виклик, де трапило-
ся ДТП, медики виїздять до хворого 
із підвищеною температурою.

«Нещодавно благодійний фонд 
Рената Ахметова подарував Бори-
сполю і Броварам по автівці», — 
хвалиться завідуюча. 

«ДЕСЯТКИ КАРДІОГРАМ ЗА ДО-
БУ РЯТУЮТЬ ЖИТТЯ». За словами 
Світлани Карпенко, у Борисполі всі 
авто екстреної мають відповідне 
оснащення, але апарат ШВЛ (штуч-
на вентиляція легень) наявний ли-
ше у двох машинах, що ускладнює 
роботу медиків. Не вистачає для ро-
боти служби і кардіографів. 

«Лише за добу чотири бригади 
екстреної можуть зробити в серед-
ньому до 20 кардіограм, які попе-
реджають про проблеми із сер-
цем та рятують життя», — гово-
рить Світлана Карпенко. 

МАЛОМОБІЛЬНІ БРИГАДИ ТА 
НЕКОМФОРТНЕ ПРИМІЩЕННЯ. 
Завідуюча не тримає в секреті той 
факт, що із мобільністю в бригад 
екстреної є проблеми. За слова-
ми Світлани Карпенко, часто ви-
ходять з ладу планшети та мобіль-
ні телефони, без яких налагодже-
на робота персоналу неможлива. 

А тісне та некомфортне примі-
щення, де бригади екстреної очіку-
ють на виклики, не призначене для 
цілодобового перебування. Проте 
про ремонтні роботи поки не йдеть-
ся. Як розповіла завідуюча підстан-
ції, наразі питання розглядається в  
Броварах. 

ПРОБЛЕМИ ЕКСТРЕНОЇ

 � Бориспільська екстрена об’єдналася із Броварською 
та стала комунальним некомерційним закладом, але 
проблеми лишилися. Про досягнення, старі «скелети» в 
шафі та подарунки від благодійників розповіла «Вістям» 
завідуюча підстанції Світлана Карпенко. 

• 14 січня Юрій Черних (на фото третій ліворуч) повідомив, що відбулася зустріч із представниками 
Національної служби здоров’я України. Колективом КНП Київської облради «Київський обласний 
перинатальний центр» прийнято рішення, що чекати на безкоштовні пологи до 1 квітня породіллям не треба 
— у медзакладі є всі необхідні ліки для фізіологічних пологів.
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�� МАЙЖЕ�БЕЗВИХІДЬ

�� СВІТЛА�ПАМ'ЯТЬ

Соціум Турбота
�� БРАТИ�НАШІ�МЕНШІ

РЕАБІЛІТАЦІЯ�ДЛЯ ЛЕВІВ, 
ТИГРІВ, ВЕДМЕДІВ І ЛИСИЦЬ

 � Притулок для диких тварин Наталії Попової, 
який працює на території кінноспортивного клубу 
«Магнат» (Великоолександрівська сільська рада), 
став реабілітаційним центром для порятунку тварин, 
постраждалих від людської жорстокості.

НЕДЕШЕВЕ�ЗАДОВОЛЕННЯ
Наталія каже, що утримання однієї дикої тварини 
коштує 22-24 тис. грн на місяць. Організація, яка 
прилаштувала у притулок левів на перетримку, 
виділяє щомісяця 8 тис. грн на всіх. Допомагають 
Наталії небайдужі люди, які перераховують кошти 
на її карту. Завдяки допомозі будуються вольєри для 
тварин, є харчі та ліки. Наталія на сторінці в мережі 
Фейсбук звітує про витрати та розповідає про долю 
кожного вихованця з фото та відео підтвердженнями. 
Карта ПриватБанку 4731 1856 1037 2341 — 
Попова Наталія Олегівна 

ПРАЦЮВАТИМЕ�БЛАГОДІЙНИЙ�ФОНД
На території кінноспортивного клубу «Магнат» збудована 
єдина в Україні клініка для великих тварин. 
Тепер Наталія Попова повідомила, що планує збудувати 
окрему клініку спеціально для диких тварин. У цій 
справі покладає надії на допомогу природоохоронних 
організацій в Україні та за її межами і на підтримку 
небайдужих. Щоб вивести благодійну діяльність на новий 
рівень, хазяйка притулку зареєструвала благодійний 
фонд допомоги диким тваринам. Залишилося пройти 
деякі процедури, передбачені законом, і отримати 
реквізити. У січні має стартувати робота благодійного 
фонду.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

У�ЛЕВИЦІ�НОВОСІЛЛЯ
Виснажена 15-річна левиця Яна отримала шанс на життя, коли у 2018 
році потрапила до власниці кінноспортивного клубу «Магнат» Наталії 
Попової. Наталія розповідала, що доводилося годинами сидіти біля 
клітки, щоб тварина зрозуміла, що вона в безпеці. Наталія мріяла 
побудувати для Яни просторий вольєр. Адже у левиці пошкоджений 
хребет і букет проблем зі здоров’ям. 
Будівництво помешкання для Яни тривало п’ять місяців, паралельно 
із фізичною та психологічною реабілітацією левиці. Метал для 
вольєру добрі люди дали у борг – це 10 тис. доларів. Нині залишилося 
виплатити 3 тис. доларів.
30 грудня левиця переселилася в нові апартаменти, де є утеплений 
зимовий будиночок із інфрачервоною лампою, басейн, достатньо 
простору, щоб побігати. Щоправда, бігає вона неохоче. Хіба що 
разом із Наталією, якій довіряє, як і вівчарці Тарі. Зараз левицю не 
впізнати. Вона розвальцем проходжається вольєром, не звертаючи 
уваги на сторонніх. На схилі літ (левиці 16 років) тварина почувається 
комфортно. 

КРУГООБІГ�ТВАРИН�У�ПРИТУЛКУ
Серед Наталиних підопічних є ще три леви, 
лисиці, хижі птахи і тигри. Частина із них у 
притулку тимчасово. Рись-каракал відправили 
до Рівненського зоопарку. Циркові ведмеді 
Лора і Маша нещодавно переїхали до Румунії, 
де живуть у природі. Нещодавно довелося 
лікувати ще ведмедя Мішу, якого врятували з 
мисливської притравочної станції. Нині тварина 
має в розпорядженні 2 га території у Ведмежому 
Притулку «Домажир» в Україні. «Якщо є умови для 
проживання кращі, ніж у мене, я передаю тварин», 
— наголошує Наталія. 
Був у притулку і лис Філімон, який потрапив 
сюди із задавненим переломом ноги. Він був 
прооперований, пройшов реабілітацію і отримав 
нове місце проживання. Зараз у притулку мешкає 
рудий лис Петя і чорнобурка Шері — 1 липня у 
передмісті Києва волонтери знайшли рідкісну 
чорно-буру лисицю. Для лиса і вовків будується 
вольєр. 
Левиця Деміра, яка у Наталії із квітня, у лютому 
виїздить у Південну Африку. Дві інші левиці 
чекають на оформлення документів.
Є також олень Льошка та гірський козел Борька. 
Територія, де утримують диких тварин, 
огороджена і під спостереженням, туди без 
Наталії ніхто не заходить. Екскурсій до притулку 
не влаштовують, бо це територія реабілітації, а не 
розваг. 

ХТО�ЗАХИСТИТЬ�ВІД�РЕЙДЕРІВ
ПРОБЛЕМНИЙ ГУРТОЖИТОК

 � У статті «Нічий гуртожиток-привид» від 22 листопада 
2019 року «Вісті» висвітлювали проблеми гуртожитка на 
вул. Броварська, 32, що у Борисполі. Мешканці звернулися 
до газети зі скаргою, що їх із квартир виганяють рейдери. 
Чи вдалося вирішити проблему?

Наталія ДОЛИНА

Притон�для�
наркоманів�
перетворили�на�житло

За словами мешканців, вони 
проживають в гуртожитку майже 
13 років, це було відомче житло 
підприємства «Київбудпластик». 
Рік тому до них прийшли невідомі, 
сказали, що гуртожиток належить 
підприємству «Автотранс ЛЛС» і 
запропонували викупити кімнати. 

«Вісті» зв’язалися з генеральним ди-
ректором науково-виробничого про-
ектно-будівельного об’єднання «Буд-
пластик» Петром Солодаренко. За йо-
го словами, підприємство було побу-
довано в 80-х роках минулого століття 
і було одним із найпотужніших в сфері 
розробки і застосування полімерних 
матеріалів в будівництві.

«У 2003 році наше об’єднання по-
будувало завод «Плазма» з виготов-
лення побутової техніки в с. Вели-
ка Олександрівка Бориспільського 
району. Випускали 2000 телевізорів 
сучасної комплектації на добу. За 
обсягом податків до районного бю-
джету «Плазма» посідала друге міс-
це після аеропорту. За рекоменда-
цією голови Бориспільської РДА ми 
придбали двоповерхову будівлю. 
Це був один з десяти гуртожитків, 
які належали підприємству «Аеро-
шляхбуд», що будувало злітні сму-
ги», — розповів Солодаренко. 

Згідно договору від 12 вересня 
2003 року (документ є в редакції), 
ВАТ «Аерошляхбуд» передало без-
коштовно в постійне користуван-
ня гуртожиток, що знаходиться в 
м. Бориспіль, вул. Броварська, 32, 
НВПД «Будпластик».

Солодаренко згадує, що гур-
тожиток був проблемним об’єктом 
для міста – будівля знаходилася в 
занедбаному стані та була притул-
ком для наркоманів. У частині кім-
нат не було вікон, дверей, підлоги, 
електромереж, опалення, туалет 
заходився на вулиці.

«Ми зробили капремонт в при-
міщенні. Коридорну систему пере-
планували і зробили блочну, про-
вели каналізацію, електромережі, 
встановили металопластикові вік-
на, двері, душ. Між НВПД «Будплас-
тик», КП «Бориспільтепломережа» 
та КП «Бориспільводоканал» були 
підписані договори про надання 
послуг. У 2007 р. отримано рішення 
Бориспільської міської ради про 
дозвіл на розробку проекту земле-
устрою, було встановлено межі зе-
мельної ділянки», — розповів ген-
директор.

Чому�гуртожиток�
«завис�у�повітрі»

Недавно мешканці з’ясували, що 
їхнє житло ніде не зареєстровано. 

За словами Петра Солодарен-
ка, керівництво НВПД «Будплас-
тик» намагалося юридично офор-
мити право власності на гуртожи-
ток, проте у всіх інстанціях їм було 
відмовлено.

«Після передачі гуртожитку від 
ВАТ «Аерошляхбуд» та виконання 
ремонтних робіт ми звернулися 
до Бориспільського БТІ щодо реє-
страції прав власності, але отрима-
ли відмову. Звернувшись до Бори-

спільського міського голови Ана-
толія Федорчука щодо юридичного 
оформлення гуртожитку, отримали 
лист №12-31-2687 від 11.06.12 за йо-
го підписом, де вказано, що «юри-
дичне оформлення гуртожитку по 
вул. Броварська, 32 не відноситься 
до компетенції міської ради», — по-
ділився Солодаренко.

За його словами, до 2013 року 
об’єднання регулярно сплачува-
ло комунальні послуги. Мешканці 
здавали гроші представнику під-
приємства, який оплачував кому-
налку. Є квитанції. 

Останнім часом підприємство 
зазнає рейдерських атак. Солода-
ренко вважає, що цим скористали-
ся нечесні, які хочуть привласнити 
і продати гуртожиток. 

«Є висновок управління містобу-
дування та архітектури Бориспіль-
ської міської ради № 04-05/434 
від 2.04.2019, де вказано, що на 
підставі рішення міської ради від 
11.12.2018 р №3894-48-7 «Про за-
твердження порядку присвоєн-
ня, зміни та підтвердження адре-
си об’єктам нерухомості в місті Бо-
риспіль», управління містобуду-
вання та архітектури підтверджує 
присвоєння поштової адреси неру-
хомому майну (житловому будин-
ку) приватному підприємству «Ав-
тотранс ЛЛС» – вул. Броварська, 32 
у м. Бориспіль. У цьому висновку 
самовільно змінено статус будів-

лі – з гуртожитку на будівлю квар-
тирного типу, що не відповідає іс-
нуючим нормам. Дивно, що це рі-
шення міської ради ухвалено піс-
ля відмови нашому об’єднанню 
в оформленні права власності в 
2012 році як такому, що не в ком-
петенції міської ради», — говорить 
керівник «Будпластику».

За�шахрайство�
відповідальності�
немає

Другий рік власники гуртожитку 
намагаються довести право на влас-
ність. Секретар міської ради Ярос-
лав Годунок стверджує, що висно-
вок управління містобудування та 
архітектури – підробка, під цим но-
мером на засіданні виконкому роз-
глядалося інше питання. Місцезна-
ходження реєстратора КП «Агенція 
адміністративних послуг» Київської 
області, який оформив право влас-
ності на гуртожиток підприємству 

«Автотранс ЛЛС», невідоме. Є дані, 
що його позбавили ліцензії. 

Проте ні ці факти, ні солідний 
пакет документів, яким володіють 
представники «Будпластика», не 
допомагають їм в пошуках істини.

«Ми звернулися до Бориспіль-
ського відділу поліції щодо непра-
вомірних дій невстановлених осіб 
під час оформлення права власно-
сті на нерухоме майно. 13.11.2019 р. 
отримали лист №19316, де написа-
но, що «на даний час не встановле-
но ознак кримінального правопо-
рушення, а тому відсутні підстави 
для внесення відомостей до Єди-
ного реєстру досудових розсліду-
вань». На звернення до Міністер-
ства юстиції нам відповіли, що згід-
но нового закону «КП «Агенція ад-
міністративних послуг» виключено 
з переліку акредитованих суб’єк-
тів, які здійснюють повноваження 
у сфері державної реєстрації прав, 
тому підстави для камеральної пе-
ревірки «КП «Агенція адміністратив-
них послуг» відсутні. Виходить, за 
махінації з нерухомістю ніхто не від-
повідатиме, і це згідно закону?» — 
запитує Петро Солодаренко.

Суди�мовчать
Солодаренко розповів, що об’єд-

нання «Будпластик» подавало по-
зов в Голосіївський суд щодо шах-
райських дій, але засідання перено-
силося чотири рази. Останньою на-
дією було звернення до створеної 
Комісії по боротьбі з рейдерством 
при Міністерстві Юстиції України. 

«Ми написали скаргу, отримали 
реєстраційний номер. Але відпові-
ді не отримали. Пізніше дізналися, 
що засідання щодо нашої справи 
було, але нам не повідомили. Що 
було вирішено — невідомо, офі-
ційної інформації немає. Це не бо-
ротьба з рейдерством, а імітація ді-
яльності», — вважає Солодаренко.

Він розповів, що просив вине-
сти на сесію міської ради питання 
щодо гуртожитку, проте секретар 
міської ради Годунок заявив, що 
зараз це не на часі. Мовляв, потріб-
но дочекатися судового рішення.

«ЩО МАЄМО, ТЕ НЕ ВЛАШТОВУЄ». Виникає замкнене коло – суд 
не бачить підстав для розгляду справи, влада нічого не вирішує без 
рішення суду.
Наразі мешканці гуртожитку з тривогою чекають, чим завершиться 
ця заплутана історія. Але зрозуміло, що у разі виселення, про що їм 
неодноразово натяли нові власники, захистити свої права їм буде 
складно.

БОРИСПІЛЬЦЯ СЕРГІЯ ХОМЕНКА ПОХОВАЮТЬ НА РІДНІЙ ЗЕМЛІ
Тетяна ХОДЧЕНКО

Бориспільський міський голова 
Анатолій Федорчук розповів про 
зустріч із родиною загиблого 
в Тегерані льотчика Сергія 
Хоменка та пообіцяв, що міська 
влада всіляко допомагатиме 
родині загиблого. 

11 січня міський голова Анатолій 
Федорчук разом із заступниками 
провели зустріч із родиною 
нашого земляка Сергія Хоменка. 
За словами Федорчука, сім’я бажає 
поховати Сергія на міському 
кладовищі, нині родичі очікують на 
прибуття тіла з Тегерану. 
«Сергій Хоменко 1971 року 
народження. Він був другим 

пілотом трагічного рейсу. Свою 
авіаційну кар’єру розпочав 
льотчиком військової транспортної 
авіації, понад 14 років літав у 
складі екіпажів літаків АН-26, АН-
30 та ТУ-134. Сергій пройшов 
шлях від командира авіаційного 
загону літаків ТУ-134 до командира 
ескадрильї «Блакитна стежа». 
Багато років очолював екіпажі, 

що виконували спостережні 
польоти в рамках договору про 
відкрите небо в різних країнах 
світу. Виховав не одного льотчика 
першого класу. Про нього 
говорили, що це була людина 
широкої душі та професіонал 
своєї справи», — розповів міський 
голова присутнім під час планової 
наради 13 січня.  

Петро СОЛОДАРЕНКО, 
гендиректор науково-
виробничого проектно-
будівельного об’єднання 
«Будпластик» 
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ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

Вікенд
�� АНЕКДОТИ

Палата в пологовому будинку. 
Обхід професора. Питання, 
відповіді... Виявилося, що всі 
зібралися народжувати в один 
день — 1 жовтня. Професор 
здивований. Йому пояснюють:
— А ми в одній компанії Новий 
рік зустрічали.

• • •
— Я цей новий рік відзначав на 
Гаваях: кругом засмаглі дівчата, 
море, пляж.
— А я в Індії: верхи на слоні, 
тепло, фрукти привітні індіанки.
— А я Новий рік теж з вами 
відзначав, вдома на кухні, тільки 
не курив!

• • •
— Люба, цього року я викинув 
ялинку, навіть не чекаючи твого 
нагадування. Що, несподівано, 
так?
— Дурню, ми ж штучну купили!

• • •
Сім'я сідає в машину. Дитина 
запитує:
— Чому ми не їдемо?
— Тому що холоднo нa вулиці, 
гpіємo мaшину.
І тут дитинa цікaвитьcя:
— Дупaми, чи щo?!

• • •
— Тaто, ці комapі не дaють мені 
зacнути.
— Синку, вимкни cвітлo, зaкpий 
oчі і поcтapaйcя зacнути.
Син вимкнув cвітлo і pаптoм 
пoбaчив cвітлячкa і кpичить:
— Татo, тепеp вoни мeнe з 
ліхтaриком шукaють!

• • •
Подругa тeлeфонує пoдрузі:
— Ηу, як спpaви? Як сeбе 
почувaєш?
— Ой, Свєтка! Я напіввагітна!
— Ηe зpoзуміла.
— Ой, дзвони пізнішe. Ти мене 
відвoлікaєш!

• • •
У дитячoму сaдку дітeй повели 
в туaлет, poзмoвa хлопчикa і 
дівчинки:
— Дивись, якa в мене є штукa, a 
в тебе немaє!
— Мoя мaмa казала, щo кoли я 
виpoсту, тo в мeнe таких будe 
багатo...

• • •
Їдуть нa мoтoциклі (бeз кoляcки) 
тpoє. Поліціянт, пoбачивши 
це, обуpено махає пaлицeю, 
нaмaгaючись зупинити. Тoй, 
який сидить пoсepeдині, 
pозводить pуками і кричить: «Ти 
щo, здурів? Ну що ми тебе, на 
гoлoву пocадимo?!»

• • •
— Аллo, Γалю, а ти дe хoчeш 
пoбути: нa мopі чи в ліcі?
— Ой, ну звичaйно нa мoрі, 
Івaне! ! А ти що, путівки беpеш?
— Та ні, вибираю оcвіжувач 
повітpя для туaлету...

• • •
Одна сусідка в іншoї запитує:
– Слухай, а чoгo в тeбe так 
пoмідopи добpе pоcтуть?
А іншa відповідaє:
– Тa от зaходжу в теплицю 
голa й помідори чeрвоніють, 
дивлячись на мeнe.
Чeрeз тиждeнь знову 
зустрілиcя.
— Ηу як, який eфeкт?
— Тa oт з пoмідopaми ніяк, зaтe 
oгіpки пoпepли!!!

• • •
Чоловік здaтний 2 гoдини cидіти 
нe pухаючись, дивитися нa 
пoплaвoк, а пoчeкaти 5 хвилин, 
поки дpужинa одягaєтьcя, у 
нього неpвів не вистaчaє!

• • •
Інoді здaєтьcя: cів би в мaшину, 
плюнув би нa вcе і пoїхaв би 
дaлекo-дaлекo … Одне зупиняє 
… Мaшини немaє.

• • •
 Любий, а я в тeбe єдинa?
— Звичaйнo, кoхaнa! Дpугoї 
тaкoї я проcто нe витpимаю!

�� КРОСВОРД
За горизонталлю:
1. Спішна робота на судні, в якій бере участь 

весь особовий склад корабля. 5. Основні по-
гляди, переконання. 9. Сильне збудження. 10. 
Назва села в деяких тюркських народів у Се-
редній Азії та на Кавказі. 12. Інфекційна хворо-
ба коней. 13. ... з вогнем. 14. Юшка з риби. 15. 
Українське Визвольне Військо. 16. Насильне, 
несправедливе обмежування чиїх-небудь прав 
та дій. 18. Представник корінного населення 
Тропічної Африки, яке має темний колір шкіри 
і належить до негроїдної раси. 21. Птах родини 
фазанових. 24. Регіональне об'єднання чоти-
рьох держав: Грузії, України, Азербайджанської 
Республіки та Республіки Молдова. 26. Дере-
во родини маслинових з перистим листям і 
міцною деревиною. 27. Актор пантоміми. 28. 
Навігаційний прилад для вимірювання швид-
кості руху судна або пройденого ним шляху. 
29. Державна автомобільна інспекція. 30. Лю-
дина, добре обізнана з чим-небудь, досвідчена 
в чому-небудь. 32. Негр. 34. Суворе покаран-
ня, відплата за що-небудь. 36. Гори в Росії. 38. 
Згусток крові, що утворюється у кровоносних 
судинах людини і тварини. 41. Місто та муні-
ципалітет в Сербії, столиця адміністративно-
го регіону Нишава. 44. Місто на півночі Латвії, 
розташоване на кордоні з Естонією. 45. Багато 
плодових дерев. 47. Муніципалітет у Франції, 
у регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні 
Піренеї. 48. Безліса рівнина, рівний, широкий 
простір; поле. 49. Період, докорінно відмінний 
від попереднього. 50. Мітка, яку випікають на 
шкірі, рогах чи копитах свійських тварин. 51. 
Трав'яниста рослина родини ранникових.

За вертикаллю:
1. Хімічний елемент, безбарвний, без запаху 

газ, що входить до складу повітря і не вступає в 
хімічні сполуки (Ar). 2. Згущена варінням смола. 
3. Червоно-бурий шар на поверхні заліза, який 
утворюється внаслідок його окислення. 4. Граф-
ство на сході Ірландії. 5. Сукупність предметів, 
явищ, що мають спільні ознаки, однакові якості. 
6. Австралійський страус. 7. У словенській міфо-
логії — зловісна сила у вигляді птаха. 8. Незаму-
рована частина стіни, споруди, різної форми і 
призначення. 11. Похила поверхня. 16. Бойовий 
заклик під час атаки. 17. Те саме, що шматок. 19. 
Захист, заступництво. 20. Доброзичливо-глуз-
ливе ставлення до чого-небудь, спрямоване на 
викриття вад. 22. Людина, яка не любить працю-
вати. 23. Місто на Чорноморському узбережжі 
Кавказа, РФ. 25. Неосвітлений простір; темря-
ва. 26. Зла баба-чаклунка. 31. Той, хто здійснює 
смертні вироки або тілесне покарання, бере на 
тортури. 33. Вузький край, кромка чого-небудь. 
34. Дуже міцний грубий мотузок із волокна або 
дроту. 35. Річка в Україні. Права притока Сере-
ту (басейн Дністра). 37. Ароматична смола, яку 
використовують звичайно для куріння під час 
виконання релігійних обрядів. 39. Примітив-
не знаряддя для оранки землі. 40. Райцентр у 
Чернігівської області, на березі однойменної 
ріки. 42. Ірландська республіканська армія. 43. 
Місце з'єднання зшитих кусків тканини, шкіри і 
т. ін. 45. В Англії, США та в деяких інших країнах 
— ввічливе звертання до чоловіка. 46. Група 
довгохвостих папуг.

За горизонталлю:
1. Аврал. 5. Кредо. 9. Раж. 10. Аул. 12. Мит. 13. Гра. 14. Уха. 15. Увв. 16. Утиск. 18. Негр. 21. 

Улар. 24. Гуам. 26. Ясен. 27. Мім. 28. Лаг. 29. Даі. 30. Дока. 32. Арап. 34. Кара. 36. Урал. 38. Тромб. 
41. Ніш. 44. Апе. 45. Сад. 47. Аро. 48. Лан. 49. Ера. 50. Тавро. 51. Авран.

За вертикаллю:
1. Аргон. 2. Вар. 3. Ржа. 4. Лаут. 5. Клас. 6. Ему. 7. Див. 8. Отвір. 11. Ухил. 16. Ура. 17. Кус. 19. 

Егіда. 20. Гумор. 22. Ледар. 23. Анапа. 25. Мла. 26. Яга. 31. Кат. 33. Руб. 34. Канат. 35. Топа. 37. 
Ладан. 39. Рало. 40. Мена. 42. Іра. 43. Шов. 45. Сер. 46. Ара.

�� СМАЧНОГО!

САЛАТ ІЗ КУРКОЮ ТА ГРАНАТОВИМИ ЗЕРНАМИ
Інгредієнти: 2-3 картоплини, 

2 курячих філе, 50 г волоських 
горіхів, 100 г сиру, 2 моркви або 
морква по-корейськи, 3 яйця, 
майонез, сіль, гранатові зерна 
для декору.

Спосіб приготування. Відва-
рені філе, картоплю, моркву і яй-

ця почистити і нарізати кубика-
ми. Волоські горіхи дрібно пору-
бати або подрібнити в блендері. 
Сир натерти. Викласти інгреді-
єнти шарами, змащуючи майо-
незом: картопля, курка, горіхи, 
сир, морква і яйця. Прикрасити 
гранатовими зернами.

�� КРАСИВО�І�КОРИСНО�� ПРОЦЕС�ТИВАЄ

ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ!
Бориспільське управління Державної казначейської 

служби України Київської області інформує:
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 

31.12.2013 № 1203 «Про затвердження Плану рахунків бухгал-
терського обліку в державному секторі», наказу  Державної 

казначейської служби України від 28.11.2019 № 333 «Про затвер-
дження Плану заходів щодо запровадження з 01.01.2020 Плану 
рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі та пере-

ходу на централізовану модель здійснення видатків усіх місцевих 
бюджетів у системі Казначейства» вступили в дію НОВІ РАХУН-
КИ IBAN ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ НАДХОДЖЕНЬ ДО ДЕРЖАВНО-
ГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ З 03 СІЧНЯ 2020 РОКУ. Реквізити 

нових рахунків розміщені на офіційному сайті Державної казна-
чейської служби України treasury.gov.ua

11.01.2020 року близько 7.00 
години ранку на 

вул. Київський Шлях, 125-127 
сталася ДТП. Поліцейським 
авто було збито чоловіка.

ПРОСИМО ВІДГУКНУТИСЯ 
ОЧЕВИДЦІВ ДАНОГО ДТП 

Тел.: 095-014-61-96

ЗВІТ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ЗА 2019 РІК
22 січня 2020 року о 17:00 в актовій 

залі міської ради за адресою: вул. Київ-
ський Шлях, 72, ІІ пов., к. 206 відбудеть-
ся звіт Бориспільського міського голо-

ви Анатолія Соловйовича Федорчука за 
2019 рік. 

ЗАПРОШУЄМО УСІХ БАЖАЮЧИХ!
Виконавчий комітет Бориспільської 

міської ради

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92, 
Наталія

Забезпечуємо житлом та харчуванням

КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
АДМІНІСТРАТОРА В РЕСТОРАН
ОФІЦІАНТА В РЕСТОРАН
ПОКОЇВКУ В ГОТЕЛЬ  
(доба/три)
ГОТУВАЧА БІЛИЗНИ 
(доба/три)

Тетяна ХОДЧЕНКО

На початку робочого тижня за-
ступник міського голови Людми-
ла Пасенко повідомила про про-
ведення на базі Бориспільського 
академічного ліцею методично-
го семінару-навчання. Він про-
ходив 10 січня та отримав назву 
«Практичні аспекти впроваджен-
ня постійно діючих процедур, за-
снованих на принципах системи 
аналізу небезпечних факторів 
та контролю у критичних точках 
(НАССР), на прикладі харчобло-
ку закладу освіти». Організова-

ний семінар за ініціативи Депар-
таменту освіти і науки Київської 
ОДА, Головного управління Дер-
жпродспоживслужби в Київській 
області та управління освіти і на-
уки Бориспільської міської ради. 

Так, за словами Пасенко, у дру-
гому півріччі цього навчально-
го року в усіх школах міста бу-
де впроваджена нова європей-
ська система безпеки приготу-
вання, доставки та зберігання їжі 
на харчоблоках. Наразі розро-
бляються документи та випису-
ються чіткі процедури організа-
ції цієї роботи. 

ШКОЛАМ БОРИСПОЛЯ 
ОБІЦЯЮТЬ ЄВРОПЕЙСЬКІ 
НОРМИ ХАРЧУВАННЯ

 � Невдовзі у бориспільських закладах освіти буде 
впроваджено нову європейську систему харчування. 
Таке рішення прийнято під час семінару-навчання на 
базі Академічного ліцею.

• НВК «Гімназія «Перспектива» 
починає рік із нововведення: 
щовівторка працівники харчоблоку 
будуть організовувати «вітамінні 
столи» для школярів.

ТЕНДЕРИ 
ДЛЯ ОСВІТИ 
ТРИВАЮТЬ
Тетяна ХОДЧЕНКО

Майже усі заплановані 
тендерні закупівлі продуктів 
харчування для навчальних 
закладів міста Бориспіль 
завершені. 

За словами начальника 
управління освіти та науки 
Бориспільської міської ради 
Тетяни Павленко, фахівці 
управління займаються 
процедурами закупівлі 
продуктів харчування. 
Так, минулого тижня було 
проведено вісім відкритих торгів 
в державній системі закупівель, 
за шістьома з них тендерний 
комітет визначив переможців. 
«Протягом 10 днів ми очікуємо 
на скарги до Антимонопольного 
комітету. Якщо таких не буде, то 
тендери відбулися», — зазначила 
Павленко. За її словами, на часі 
вивчення документації щодо 
закупівлі мороженої риби 
та вершкового масла. Також 
оголошено відкриті торги 
по чотирьох процедурах із 
закупівлі овочів, фруктів, горіхів 
та охолодженого м'яса птиці та 
яловичини. 
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UA: ПЕРШИЙ
6.00�М/с "Кмітливии? Сяоцзі"
6.25�ГІМН УКРАЇНИ
6.30,�7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.10, 2.00, 3.35, 
5.00 Новини

6.35,�7.10, 8.10, 9.10 Доброго ранку, 
Країно!

9.30�Т/с "Дама під вуаллю"
11.30,�12.20 Енеїда
12.05,�14.15, 0.00 Телепродаж
13.10�Розсекречена історія
14.30�Д/ц "Ремесло за призначенням"
15.10,�5.25 #ВУКРАЇНІ
15.40�Бюджетники
16.15�"Боротьба за виживання"
17.25�Наші Гроші
18.20,�2.40 Тема дня
19.25�Д/ф "Українська симіоліка. Прапор"
20.25�"Супер-Чуття"
21.30,�23.40, 2.25 UA:Спорт
21.45�#@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.15�Т/с "Епоха честі"
4.05�UA:Фольк. Спогади

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, 5.35 

ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей"
11.15,�12.20 "Міняю жінку 12"
13.10,�14.25, 4.45 "Світ навиворіт - 6"
15.40�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10�Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
20.15�Бойовик "Потрійний форсаж: 

токійський дрифт"
22.15�Комедія "Назад у майбутнє 3"
0.30�Жахи "Астрал"
2.20�Трилер "Жах Амітівілля"

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

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00�Корисна програма
11.05,�12.25 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
13.00�Х/ф "Опівнічне сонце" (16+)
14.45,�15.40 "Вещдок"
16.35�"Вещдок. Особливий випадок"

18.00,�19.00, 1.40 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�"Вещдок. Особливий випадок. Під 

чужим ім’ям"
23.45�Т/с "Спокуса" (12+)
2.25�Подробиці
3.10�"Богині ефіру"
4.55�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"

6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні
9.30,�2.30 Зоряний шлях
11.30,�3.10 Реальна містика
13.30,�15.30 Агенти справедливості (12+)
17.00,�0.00, 2.15 Історія одного злочину 

(16+)
19.50�"Говорить Україна"
21.00,�4.45 Т/с "Жіночий лікар 4" 13, 14 с. 

(16+)
23.20�Гучна справа
1.45�Телемагазин

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

Костянтином Стогнієм
10.10�Громадянська оборона
11.50,�13.20 Х/ф "Глибоководний 

горизонт" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.15,�16.20 Т/с "Обмани себе" (16+)
16.45�Х/ф "В тилу ворога" (16+)
18.45,�21.05 Факти. Вечір
20.20�Секретний фронт
21.25�Т/с "В полоні у перевертня" (16+)
22.30�Х/ф "Експат" (16+)
0.30�Х/ф "Нація прибульців" (16+)
2.00�Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
4.20�Зона ночі
5.30�Телемагазин
5.45�Абзац

6.45,�8.00 Kids Time
6.50�М/с "Шоу Луні Тьюнз"
8.05�Т/с "Бібліотекарі" (16+)
10.00�Т/с "Відчайдушні домогосподарки" 

(16+)
15.00�Х/ф "Міфіка 5: Вбивця Богів" (16+)
17.20�Х/ф "З Парижа з любов'ю" (16+)
19.10�Х/ф "13 район: Цегляні маєтки" 

(16+)
21.00�Х/ф "Блейд: Трійця" (16+)
23.10�Х/ф "Монстри" (16+)
1.10�Ревізор

СТБ
6.30,�15.30, 1.05 Т/с "Коли ми вдома"
12.05�Х/ф "Флірт з сорокарічною" (12+)
13.50�Х/ф "Аферисти Дік та Джейн 

розважаються" (16+)
17.25,�21.55 "Відлік часу"
17.30,�22.00 Вікна-Новини
18.00�"Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
18.55�"Один за всіх" (16+)
20.05,�22.40 Т/с "Дочки - матері" (12+)
23.05�Т/с "Наречений" (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00,�8.05 Т/с "Рекс"
10.00,�18.15 "Спецкор"

10.35,�18.50 "ДжеДАІ"
11.15,�17.15 "Загублений світ"
13.15�"Помста природи"
13.40�Х/ф "Команда 8: У тилу ворога"
15.30�Х/ф "Принц"
19.25�Т/с "Ментівські війни. Харків"
21.40,�23.15 Т/с "CSI: Місце злочину-5"
1.05�"Облом.UA."
5.30�Телемагазини

НТН
5.45�Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
7.50,�17.00, 3.05 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Довга, довга справа..."
10.40,�19.30 Т/с "Альпійський патруль" 

(16+)
12.50�"Будьте здоровi"
14.05,�16.50, 3.25 "Речовий доказ"
18.20�"Вартість життя"
21.20,�23.45 Т/с "Хейвен" (12+)
1.40�"Таємниці кримінального світу"
3.45�"Правда життя"
4.45�"Top Shop"

СЕРЕДА, 22 СІЧНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 20 — 26 СІЧНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00�М/с "Кмітливии? Сяоцзі"
6.25�ГІМН УКРАЇНИ
6.30,�7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 14.50, 

18.00, 21.00, 23.10, 2.00, 5.00 
Новини

6.35,�7.10, 8.10, 9.10 Доброго ранку, 
Країно!

9.30�Т/с "Дама під вуаллю"
10.30�Т/с "Домашні вогнища"
11.30,�12.20 Енеїда
12.05,�14.10, 0.00 Телепродаж
13.10�UA:Фольк. Спогади
14.35,�4.40 Своя земля
15.05,�2.40 Біатлон. Кубок світу. VI етап. 

Індивідуальна гонка 20 км. 
Чоловіки

16.50�"Боротьба за виживання"
17.25,�5.25 #ВУКРАЇНІ
18.25�"Зворотний відлік"
21.30,�23.40, 2.25 UA:Спорт
21.45,�4.15 Схеми. Корупція в деталях
22.15�Т/с "Епоха честі"

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, 5.35 

ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей"
11.15,�12.20 "Міняю жінку 12"
13.10,�14.25, 4.20 "Світ навиворіт - 6"
15.40�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10�Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
20.15�Бойовик "Форсаж 4"
22.15�Комедія "Чорний лицар"
0.10�Трилер "Жах Амітівілля"
1.40�Жахи "Астрал"

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

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00�"Корисна програма"
11.05,�12.25 Х/ф "Індокитай" (16+)
14.45,�15.40 "Вещдок"
16.35�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�19.00, 1.35 "Стосується кожного"
20.00,�2.20 "Подробиці"

21.00�"Вещдок. Особливий випадок. Під 
чужим ім’ям"

23.45�Т/с "Спокуса" (12+)
3.05�"Богині ефіру"
4.55�"Телемагазин"

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

Сьогодні
9.30,�2.30 Зоряний шлях
11.30,�3.10 Реальна містика
13.30,�15.30 Агенти справедливості (12+)
17.00,�0.00, 2.15 Історія одного злочину 

(16+)
19.50�"Говорить Україна"
21.00,�4.45 Т/с "Жіночий лікар 4" 15, 16 с. 

(16+)
23.20�По слідах
1.45�Телемагазин

ICTV
4.10�Скарб нації
4.20�Еврика!
4.25�Студія Вашингтон

4.30�Факти
4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40�Антизомбі
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10�Секретний фронт
11.20,�13.20 Х/ф "Сонце, що сходить" 

(16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.30,�16.20, 21.25 Т/с "В полоні у 

перевертня" (16+)
16.55�Х/ф "Брейвен" (16+)
18.45,�21.05 Факти. Вечір
20.20�Антизомбі. Дайджест
22.30�Х/ф "Швидше кулі"
0.25�Х/ф "Радник"
2.30�Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
3.40�Служба розшуку дітей
3.45�Зона ночі
5.30�Телемагазин
5.45�Абзац
6.45,�8.00 Kids Time
6.50�М/с "Шоу Луні Тьюнз"
8.05�Т/с "Бібліотекарі" (16+)

10.00�Т/с "Відчайдушні домогосподарки" 
(16+)

15.20�Х/ф "Невловимі" (16+)
17.20�Х/ф "Шалена карта" (16+)
19.10�Х/ф "Клони"
21.00�Х/ф "Медовий місяць" (16+)
23.10�Х/ф "Монстри 2. Темний континент" 

(16+)
1.20�Страсті за Ревізором

СТБ
6.25,�15.30, 1.05 Т/с "Коли ми вдома"
11.40�Х/ф "Аферисти Дік та Джейн 

розважаються" (16+)
13.15�Х/ф "Ділова жінка" (16+)
17.25,�21.55 "Відлік часу"
17.30,�22.00 Вікна-Новини
18.00�"Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
18.55�"Один за всіх" (16+)
20.05,�22.40 Т/с "Дочки - матері" (12+)
23.05�Т/с "Наречений" (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00�Т/с "Рекс"
7.55�Т/с "Рекс-2"
9.35,�18.15 "Спецкор"

10.20,�18.50 "ДжеДАІ"
11.00,�17.15 "Загублений світ"
13.00�"Помста природи"
13.10�Х/ф "Хранителі скарбів"
15.10�Х/ф "Місія на Марс"
19.25�Т/с "Ментівські війни. Харків"
21.40,�23.25 Т/с "CSI: Місце злочину-5"
1.05�"Облом.UA."
5.30�Телемагазини

НТН
5.45�Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
7.55,�17.00, 3.15 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Розірване коло"
10.45,�19.30 Т/с "Альпійський патруль" 

(16+)
12.50�"Вартість життя"
14.05,�16.50, 3.30 "Речовий доказ"
18.20,�3.50 "Правда життя"
21.20,�23.45 Т/с "Хейвен" (12+)
1.45�"Таємниці кримінального світу"
4.50�"Top Shop"

ЧЕТВЕР, 23 СІЧНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00�М/с "Кмітливии? Сяоцзі"
6.25�ГІМН УКРАЇНИ
6.30,�7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 14.50, 

18.00, 21.00, 23.10, 2.00, 5.00 
Новини

6.35,�7.10, 8.10, 9.10 Доброго ранку, 
Країно!

9.30�Т/с "Домашні вогнища"
11.30,�12.20 Енеїда
12.05,�14.10, 0.00 Телепродаж
13.10�"Браво, шеф!"
14.35,�4.40 Своя земля
15.05,�2.40 Біатлон. Кубок світу. VI етап. 

Індивідуальна гонка 15 км. Жінки
16.55�Скелетон. Кубок світу. Кінегзе. 

Заїзд 1
18.20�Скелетон. Кубок світу. Кінегзе. 

Заїзд 2
19.25�Схеми. Корупція в деталях
19.55�"Супер-Чуття"
21.30,�23.40, 2.25 UA:Спорт
21.45�Перша шпальта
22.15�Т/с "Епоха честі"
4.15�Спільно
5.25�#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, 3.50 

ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей"
11.15,�12.20 "Міняю жінку 12"
13.40�"Світ навиворіт - 6"
15.30�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10�Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
20.15,�22.10 "Жіночий квартал"
0.05�"Розсміши коміка"
4.35�"Світське життя 2019 дайджест"

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

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00�"Корисна програма"
11.05,�12.25 Х/ф "Запах жінки" (16+)
14.45,�15.40, 23.45 "Вещдок"

16.35�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�1.35 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці тижня"
3.05�"Україна вражає"
3.30�"Орел і Решка. Шопінг"
5.05�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.30,�5.50 Зоряний шлях
11.30,�4.10 Реальна містика
12.35�Т/с "Скляна кімната" 1, 2 с. (12+)
15.30�Т/с "Скляна кімната" (12+)
17.00�Історія одного злочину (16+)
19.50�"Говорить Україна"
21.00�Свобода слова Савіка Шустера
0.00�Т/с "Подаруй мені життя" 1, 2 с. 

(12+)
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Подаруй мені життя" (12+)

ICTV
4.10�Скарб нації
4.20�Еврика!
4.25�Служба розшуку дітей
4.30�Студія Вашингтон
4.35,�1.25 Факти

4.55�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40�Антизомбі
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10�Антизомбі. Дайджест
11.05,�13.20, 1.55 Х/ф "Королі боулінгу" 

(16+)
12.45,�15.45 Факти. День
13.55,�16.20, 22.50 "На трьох" (16+)
18.45�Факти. Вечір
20.10�Дизель шоу (12+)

НОВИЙ КАНАЛ
4.05,�2.55 Служба розшуку дітей
4.10�Зона ночі
5.10�Телемагазин
5.20,�6.15 Kids Time
5.25�М/с "Шоу Луні Тьюнз"
6.20�Дешево та сердито
8.00�Т/с "Бібліотекарі" (16+)
10.00�Т/с "Відчайдушні домогосподарки" 

(16+)

14.30�Х/ф "Кур'єр" (16+)
16.30�Х/ф "Професіонал" (16+)
19.00�Х/ф "Школа супергероїв"
21.00�Х/ф "Космос між нами" (12+)
23.20�Х/ф "Перший контакт" (16+)
1.20�Х/ф "Демон всередині" (18+)

СТБ
6.35,�16.00 Т/с "Коли ми вдома"
10.15�Х/ф "Ділова жінка" (16+)
12.35�Х/ф "Знайомтеся, Джо Блек" (16+)
17.25,�21.55 "Відлік часу"
17.30,�22.00 Вікна-Новини
18.00�"Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
18.55�Х/ф "Пані покоївка"
20.55,�22.35 Х/ф "Ніч відпочинку для 

мами" (12+)
23.30�"Давай поговоримо про секс" (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00,�7.50 Т/с "Рекс-2"
9.30,�18.15 "Спецкор"
10.15,�18.50 "ДжеДАІ"
10.55,�17.15 "Загублений світ"
13.55�"Помста природи"
14.05�Х/ф "Нестримні"
15.45�Х/ф "Світ роботів"
19.25�Х/ф "Морський піхотинець"

21.10�Х/ф "Морський піхотинець-2"
23.00�Х/ф "Холодна суміш"
0.50�Х/ф "Буря сміливих"
2.05�"Облом.UA."
3.50�"Цілком таємно-2017"
5.30�Телемагазини

НТН

5.50�Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
7.55,�17.00, 3.05 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Ішов четвертий рік війни..."
10.45,�19.30 Т/с "Альпійський патруль" 

(16+)
12.50,�3.45 "Правда життя"
14.05,�16.50, 3.25 "Речовий доказ"
18.20�"Таємниці світу"
21.20,�23.45 Т/с "Хейвен" (12+)
1.45�"Таємниці кримінального світу"
4.45�"Top Shop"

П'ЯТНИЦЯ, 24 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 "Кмітливии? Сяоцзі"
6.30,�7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.10, 2.00, 3.35, 
5.00 Новини

6.35,�7.10, 8.10, 9.10 Доброго ранку, 
Країно!

9.30�Т/с "Дама під вуаллю"
11.30,�12.20 Енеїда
12.05,�14.15, 0.00 Телепродаж
13.10,�17.25, 5.25 #ВУКРАЇНІ
13.40,�21.45 Бюджетники
14.30�Д/ц "Ремесло за призначенням"
15.10,�4.05 UA:Фольк. Спогади
16.15�"Боротьба за виживання"
18.20,�2.40 Тема дня
19.25�"Дикі тварини"
19.55�"Супер-Чуття"
21.30,�23.40, 2.25 UA:Спорт
22.15�Т/с "Епоха честі"

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, 5.35 

ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей"
11.20,�12.20 "Міняю жінку 12"
13.10,�14.25 "Світ навиворіт - 6"
15.40�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10�Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
20.15�Бойовик "Форсаж"
22.20�Комедія "Назад у майбутнє"
0.30�"Голос країни 10"
2.40�Трилер "Реквієм за вбивцею"

ІНТЕР
2.30,�20.00, 2.20 "Подробиці"
3.00,�3.05 "Богині ефіру"
4.55�"Телемагазин"
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"
9.35,�18.00, 19.00, 1.35 "Стосується 

кожного"

11.30,�12.25 Х/ф "Кохання з першого 
погляду на Бора-Бора"

14.00�Х/ф "Кохання з першого погляду в 
Джайпурі"

15.50�"Жди меня. Украина"
21.00�"Вещдок. Особливий випадок. Під 

чужим ім’ям" Прем’єра
23.45�Т/с "Спокуса" (12+)

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,�2.10 Зоряний шлях
11.30,�3.10 Реальна містика
13.30,�15.30 Агенти справедливості (12+)
17.00,�23.30 Історія одного злочину (16+)
19.50�"Говорить Україна"
21.00,�4.45 Т/с "Жіночий лікар 4" 9, 10 с. 

(16+)
1.40�Телемагазин

ICTV
4.40�Скарб нації
4.50�Еврика!
5.00�Служба розшуку дітей
5.05�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.50�Антизомбі

6.35,�10.05 Секретний фронт. Дайджест
8.45�Факти. Ранок
9.10,�19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.10,�13.20 Х/ф "Пташка на дроті" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
13.55,�16.20 Х/ф "Афера Томаса Крауна"
16.40�Х/ф "Пограбування по-італійськи"
18.45,�21.05 Факти. Вечір
20.20�Багач - Бідняк
21.25�Т/с "В полоні у перевертня" (16+)
22.15�Свобода слова
23.55�Х/ф "Десять с половиною балів"

НОВИЙ КАНАЛ
4.50�Зона ночі
5.30�Телемагазин
5.45�Абзац
6.45�Kids Time
6.50�М/с "Шоу Луні Тьюнз"
8.00�Т/с "Бібліотекарі" (16+)
11.20�Х/ф "Міфіка: Завдання для героїв" 

(16+)
13.10�Х/ф "Міфіка: Темні сили" (16+)
15.20�Х/ф "Міфіка: Некромант" (16+)
17.20�Х/ф "Бандитки"

19.10�Х/ф "Медальйон"
21.00�Х/ф "Блейд" (16+)
23.40�Х/ф "Блейд 2" (16+)
1.50�Ревізор

СТБ
6.30,�15.30, 1.05 Т/с "Коли ми вдома"
10.10,�1.50 Т/с "Коли ми вдома. Нова 

історія"
11.05�Х/ф "У дзеркала два обличчя"
13.25�Х/ф "Ідеальний чоловік"
17.25,�21.55 "Відлік часу"
17.30,�22.00 Вікна-Новини
18.00�"Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
18.50�"Один за всіх" (16+)
20.05,�22.40 Т/с "Дочки - матері" (12+)
23.05�Т/с "Наречений" (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00�"Шалені перегони 2018"
8.00�"ДжеДАІ. Дайджест 2018"
10.00,�18.15 "Спецкор"
10.35,�18.50 "ДжеДАІ"
11.15�"Загублений світ"

13.20�"Помста природи"
13.50�Х/ф "Веселі канікули"
15.50�Х/ф "Останній замок"
19.25�Т/с "Ментівські війни. Харків"
21.30,�23.05 Т/с "CSI: Місце злочину-4"
0.55�Х/ф "Работоргівля"
2.20�"Облом.UA."
5.30�Телемагазини

НТН

5.00,�4.45 "Top Shop"
5.25�Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
6.10,�17.00 "Випадковий свідок"
6.45�Х/ф "Сержант міліції" (16+)
10.40,�19.30 Т/с "Альпійський патруль" 

(16+)
12.30,�16.30, 19.00, 23.15, 3.15 "Свідок"
12.50�"Таємниці світу"
14.05,�16.50 "Речовий доказ"
18.20�"Свідок. Агенти"
21.20,�23.45 Т/с "Хейвен" (12+)
1.45�Х/ф "Вулиці крові" (18+)
3.45�"Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 20 СІЧНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00�М/с "Кмітливии? Сяоцзі"
6.25�ГІМН УКРАЇНИ
6.30,�7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.10, 2.00, 3.35, 
5.00 Новини

6.35,�7.10, 8.10, 9.10 Доброго ранку, 
Країно!

9.30�Т/с "Дама під вуаллю"
11.30,�12.20, 15.10 Енеїда
12.05,�14.25, 0.00 Телепродаж
13.10�Концерт "Christmas Carol"
14.45�Своя земля
16.15�"Боротьба за виживання"
17.25�Схеми. Корупція в деталях
18.20�Тема дня
19.25�"Дикі тварини"
19.55�"Супер-Чуття"
21.30,�23.40 UA:Спорт
21.45�Наші гроші
22.15�Т/с "Епоха честі"
2.25�Д/п "Легіон. Хроніка Української 

Галицької армії 1918-1919"
3.15�"Напам'ять"
4.05�Розсекречена історія
5.25�#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, 5.35 

ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей"
11.15,�12.20 "Міняю жінку 12"
13.10,�14.25, 4.35 "Світ навиворіт - 6"
15.40�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10�Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
20.15�Бойовик "Подвійний форсаж"
22.20�Комедія "Назад у майбутнє 2"
0.25�Бойовик "Міцний горішок: гарний 

день, аби померти"
2.05�Жахи "Виття: переродження"

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

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00�"Корисна програма"
11.05,�12.25 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
13.00�Х/ф "Ларрі Краун" (12+)
14.45,�15.40 "Вещдок"
16.35�"Вещдок. Особливий випадок"

18.00,�19.00, 1.40 "Стосується кожного"
20.00,�2.25 "Подробиці"
21.00�"Вещдок. Особливий випадок. Під 

чужим ім’ям"
23.45�Т/с "Спокуса" (12+)
3.10�"Богині ефіру"
4.55�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"

6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 

Сьогодні
9.30,�2.30 Зоряний шлях
11.30,�3.10 Реальна містика
13.30,�15.30 Агенти справедливості (12+)
17.00,�0.00, 2.15 Історія одного злочину 

(16+)
19.50�"Говорить Україна"
21.00,�4.45 Т/с "Жіночий лікар 4" 11, 12 с. 

(16+)
23.20�Контролер
1.45�Телемагазин

ICTV
4.15�Скарб нації
4.20�Еврика!
4.30�Факти
4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40�Антизомбі
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10�Багач - Бідняк
11.05�Секретний фронт. Дайджест
11.45,�13.20 Х/ф "Круті чуваки" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.20,�16.20 Т/с "Обмани себе" (16+)
16.45�Х/ф "Пасажир" (16+)
18.45,�21.05 Факти. Вечір
20.20�Громадянська оборона
21.25�Т/с "В полоні у перевертня" (16+)
22.30�Х/ф "Брейвен" (16+)
0.15�Х/ф "10.5: Апокаліпсис" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
4.00�Служба розшуку дітей
4.10�Зона ночі
5.40�Телемагазин
5.55�Абзац
6.45,�8.00 Kids Time
6.50�М/с "Шоу Луні Тьюнз"

8.05�Т/с "Бібліотекарі" (16+)
10.00�Т/с "Відчайдушні домогосподарки" 

(16+)
15.10�Х/ф "Міфіка: Сталева корона" (16+)
17.10�Х/ф "Круті заходи" (16+)
19.00�Х/ф "13 район: Ультиматум" (16+)
21.00�Х/ф "Блейд 2" (16+)
23.20�Х/ф "Блейд: Трійця" (16+)
1.30�Страсті за Ревізором

СТБ
6.30,�15.30, 1.05 Т/с "Коли ми вдома"
10.00�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.50�Х/ф "Ідеальний чоловік"
13.50�Х/ф "Флірт з сорокарічною" (12+)
17.25,�21.55 "Відлік часу"
17.30,�22.00 Вікна-Новини
18.00�"Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
18.55�"Один за всіх" (16+)
20.05,�22.40 Т/с "Дочки - матері" (12+)
23.05�Т/с "Наречений" (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00�"Угон по-нашому"
8.00�Т/с "Рекс"
10.05,�18.15 "Спецкор"
10.40,�18.50 "ДжеДАІ"
11.20,�17.15 "Загублений світ"

13.20�"Помста природи"
13.40�Х/ф "У тилу ворога: вісь зла"
15.30�Х/ф "У тилу ворога: Колумбія"
19.25�Т/с "Ментівські війни. Харків"
21.30�Т/с "CSI: Місце злочину-5"
23.05�Т/с "CSI: Місце злочину-4"
0.55�"Облом.UA."
5.30�Телемагазини

НТН
5.45�Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
7.50,�17.00, 3.05 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

"Свідок"
9.00�Х/ф "За два кроки від "Раю"
10.45,�19.30 Т/с "Альпійський патруль" 

(16+)
12.50�"Свідок. Агенти"
14.05,�16.50, 3.15 "Речовий доказ"
18.20�"Будьте здоровi"
21.20,�23.45 Т/с "Хейвен" (12+)
1.45�"Таємниці кримінального світу"
3.45�"Правда життя"
4.45�"Top Shop"

ВІВТОРОК, 21 СІЧНЯ

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»,  технік з налагоджуван-
ня та випробувань, з/п 10714,00 грн.

2. ДП МА «Бориспіль», стрілець, з/п 10048,50 грн.
3. ТОВ «КЕГ-Тепло», машиніст (кочегар) ко-

тельної, з/п 4800,00 грн.
4. Філія «Аерок Березань» ТОВ «Аерок», інже-

нер-технолог, з/п 15000,00 грн.
5. ОСББ «Оазис-2010», слюсар-сантехнік, з/п 

4723,00 грн.
6. ДП «УАМЦ», технік-метереолог, з/п 9000,00 грн.
7. ДП РСП Київський районний центр «Ки-

ївцентраеро», електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування, з/п  
11500,00 грн.

8. ТОВ «Атіс+1», головний бухгалтер, з/п 
12000,00 грн.

9. ФОП Боженко Н.В., перукар, з/п 5000,00 грн.

10. Бориспільська ЗОШ №3, сестра медична, 
з/п 4723,00 грн.

11. ТОВ «Гарантія», бухгалтер, з/п 5000,00 грн.

12. ПрАТ «ПентоПак», прибиральник службо-
вих приміщень, з/п 8220,00 грн.

13. ПрАТ «ПентоПак», друкар флексографічно-
го друку, з/п 10190,00 грн.

14. Іванківська ЗОШ, вчитель початкових кла-
сів, з/п 5370,00 грн.

15. Іванківська ЗОШ, вчитель фізики, з/п 
5370,00 грн.

16. Іванківська ЗОШ, вчитель інформатики, з/п 
5370,00 грн.

17. ДНЗ №1, керівник музичний,  з/п 4652,20 грн.

18. ФОП Марютін Л.Д., продавець продоволь-
чих товарів, з/п 8000,00 грн.

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ 
Інформація про вакантні посади станом на 14.01.2020 року

Тел.: (04595) 6-06-66
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UA: ПЕРШИЙ

6.25�ГІМН УКРАЇНИ

6.30,�7.15, 8.10, 9.10 Доброго ранку, 

Країно!

7.00,�8.00, 9.00, 21.00, 2.10 Новини

9.30�"Зворотний відлік"

11.50,�13.15, 0.10 Телепродаж

12.10�Д/ц "Королівський тур"

13.35�"Мегаполіси"

14.05,�2.40 Біатлон. Кубок світу. VI етап. 

Одиночна змішана естафета

15.55,�4.15 Біатлон. Кубок світу. VIII етап. 

Змішана естафета

17.35�Т/с "Епоха честі"

20.25�"Світ дикої природи"

21.25�"Боротьба за виживання"

22.00�Х/ф "Сімейний портрет в інтер'єрі"

КАНАЛ "1+1"
6.05,�7.00 "Життя відомих людей"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
10.00�Комедія "Назад у майбутнє"
11.55�Комедія "Назад у майбутнє 2"
14.00�Комедія "Назад у майбутнє 3"
16.20�Комедія "Чорний лицар"
18.10�"Вечірній квартал"
19.30,�5.50 ТСН
20.15�"Новорічний вечірній квартал 2019"
0.40,�1.30 "Світське життя 2019 дайджест"
2.20�"Жіночий квартал"
5.00�"Розсміши коміка"

ІНТЕР
5.35�"Жди меня. Украина"
7.15�Х/ф "Без сина не приходь!"
9.00�"Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00�"Корисна програма"
11.00�Х/ф "Кортик"
15.10�Х/ф "Біле сонце пустелі"

16.50,�20.30 Т/с "Не жіноча робота" (12+)
20.00,�2.40 "Подробиці"
22.25�Т/с "Рідкісна група крові" (16+)
3.10�"Добрий вечір на Інтері"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
7.00,�15.00, 19.00 Сьогодні
7.30,�5.20 Зоряний шлях
9.30�Т/с "Спадкоємиця мимоволі" 1, 6 с. 

(12+)
15.20�Т/с "Спадкоємиця мимоволі" (12+)
17.10�Т/с "Чужий гріх" 1, 2 с. (16+)
20.00�Головна тема
21.00�Т/с "Чужий гріх" (16+)
22.50�Х/ф "Любов і трохи перцю" (16+)
0.50,�2.15 Х/ф "Жила-була любов"
1.45�Телемагазин
3.00�Реальна містика

ICTV
4.55�Скарб нації
5.10�Еврика!
5.15�Факти

5.40�Особливості національної роботи
9.05�Х/ф "Перший лицар"
11.40�"На трьох" (16+)
12.45�Факти. День
13.00�Дизель шоу (12+)
16.50�Х/ф "Цар скорпіонів-5: Книга душ" 

(16+)
18.45�Факти. Вечір
19.10�Х/ф "Останній мисливець на 

відьом" (16+)
21.05�Х/ф "Темна вежа" (16+)
22.50�Х/ф "Час відьом" (16+)
0.35�Х/ф "Маска Зорро"
2.50�Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ

3.00�Зона ночі
5.40�Телемагазин
5.55�Таємний агент
7.10�Таємний агент. Пост-шоу
9.00�Ревізор

11.00�Х/ф "Кур'єр" (16+)
13.00�Х/ф "Школа супергероїв"
15.00�Х/ф "Медальйон"
16.45,�18.45 Kids Time
16.50�М/ф "Монстри проти прибульців"
18.50�Х/ф "Битва за Землю" (16+)
21.00�Х/ф "Елізіум: Рай не на Землі" 

(16+)
23.10�Х/ф "Втеча неможлива" (16+)
1.20�Х/ф "Монстри" (16+)

СТБ
7.20�Х/ф "Ніч відпочинку для мами" (12+)
9.15�Т/с "Дочки - матері" (12+)
17.05�Х/ф "Пані покоївка"
19.10�"Х-Фактор"
22.00�Х/ф "Жіноча інтуїція"
0.10�Х/ф "Чоловіча інтуїція"

КАНАЛ "2+2"
6.00�Т/с "Рекс-2"
7.50�"ДжеДАІ. Дайджест 2018"
8.50�"Загублений світ"
14.45�Х/ф "Машина"

16.25�Х/ф "Андроїд-поліцейський"
18.05�Х/ф "Вторгнення: Битва за рай"
20.00�Х/ф "Книга Ілая"
22.10�Х/ф "Колонія"
0.00�Х/ф "Ця стара машина"
1.30�"Облом.UA."
4.20�"Цілком таємно-2017"

НТН

5.45,�12.00 "Легенди карного розшуку"
6.10�Х/ф "Тіні зникають опівдні"
15.40,�2.25 "Випадковий свідок"
18.05�"Круті 90-ті"
19.00,�1.55 "Свідок"
19.30�Х/ф "Кухарка"
21.00�Х/ф "Бінго Бонго"
23.00�Х/ф "Поганий Санта" (18+)
0.55�"Південь. Нерадянський Союз"
2.55�"Речовий доказ"
3.55�"Легенди бандитського Києва"
4.45�"Top Shop"

СУБОТА, 25 СІЧНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00�М/с "Кмітливии? Сяоцзі"
6.25�ГІМН УКРАЇНИ
6.30,�7.15, 8.10, 9.10 Доброго ранку, 

Країно!
7.00,�8.00, 9.00, 21.00, 2.10, 5.00 Новини
9.30�Енеїда
10.25,�12.25, 0.10 Телепродаж
10.45�Х/ф "Невезучий папарацці"
12.40,�17.15 "Мегаполіси"
13.10�Біатлон. Кубок світу. VI етап. Мас-

старт 15 км. Чоловіки
14.00�"Мегаполіси" 7 вип
14.50�"Дикі тварини"
15.50,�3.30 Біатлон. Кубок світу. VI етап. 

Мас-старт 12, 5 км. Жінки
16.50�UA:Біатлон. Студія
17.35�Т/с "Епоха честі"
20.25�"Світ дикої природи"
21.25�#@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.00�Х/ф "Басейн" (16+)
2.40�Біатлон. Кубок світу. VI етап. 

Масстарт 15 км. Чоловіки
4.20�#ВУКРАЇНІ
5.25�Спільно

КАНАЛ "1+1"
6.00�М/ф
6.25,�7.10 "Життя відомих людей"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
9.00�Лотерея "Лото-забава"
9.45�"Світ навиворіт - 6"
11.15�Бойовик "Форсаж"
13.15�Бойовик "Подвійний форсаж"
15.30�Бойовик "Потрійний форсаж: 

токійський дрифт"
17.30�Бойовик "Форсаж 4"
19.30,�5.00 "ТСН-тиждень"
21.00�"Голос країни 10"
23.35�"Жіночий квартал"
1.20�"Вечірній квартал"
2.35�"Розсміши коміка"

ІНТЕР
4.00�"Великий бокс. Данні Гарсія - Іван 

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

Бєдняков"
12.00�"Орел і Решка. Перезавантаження"

13.00�Х/ф "З Неаполя з любов’ю"
15.00�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
18.10�Х/ф "Золото Флінна" (16+)
20.00�"Подробиці"
20.30�Х/ф "Загублене місто Z" (16+)
23.10�Х/ф "Невловимий" (16+)
0.50�Д/п "Пережити Голокост. Війна 

Фредді Ноллер"
1.55�"Вещдок"
3.25�"Орел і Решка. Шопінг"
5.00�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30�Сьогодні
7.30�Зоряний шлях
9.00�Т/с "Чужий гріх" (16+)
12.50�Т/с "Подаруй мені життя" (12+)
17.00�Т/с "Втікачка" 1, 2 с. (12+)
19.00�Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00�Т/с "Втікачка" (12+)
23.00�Т/с "Горобини грона червоні" 1, 3 с.
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Горобини грона червоні"

2.35�Х/ф "Любов і трохи перцю" (16+)
4.10�Х/ф "Жила-була любов"
5.30�Реальна містика

ICTV
4.55�Скарб нації
5.00�Еврика!
5.10�Факти
5.35�Не дай себе обдурити
6.25�Громадянська оборона
7.20�Антизомбі. Дайджест
8.20,�2.00 Секретний фронт. Дайджест
9.10�Т/с "Відділ 44" (16+)
12.45�Факти. День
13.05�Х/ф "Цар скорпіонів-5: Книга душ" 

(16+)
15.00�Х/ф "Темна вежа" (16+)
16.50�Х/ф "Останній мисливець на 

відьом" (16+)
18.45�Факти тижня
20.35�Х/ф "Дракула: Невідома історія" 

(16+)
22.20�Х/ф "Мисливці на відьом"
0.00�Х/ф "Пекло" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.20�Зона ночі
5.45�Телемагазин
6.00�Таємний агент
7.20�Таємний агент. Пост-шоу
9.05,�10.45 Kids Time
9.10�М/ф "Луїс і прибульці"
10.50�М/ф "Монстри проти прибульців"
12.50�Х/ф "Клони"
14.40�Х/ф "Битва за Землю" (16+)
16.50�Х/ф "Елізіум: Рай не на Землі" 

(16+)
19.00�Х/ф "Репродукція" (16+)
21.00�Х/ф "Сім сестер" (16+)
23.20�Х/ф "Демон всередині" (18+)
1.10�Ревізор

СТБ
6.25�"Хата на тата" (12+)
18.00,�19.00 "Слідство ведуть 

екстрасенси" (16+)
19.55�"Один за всіх" (16+)
22.15�"Детектор брехні" (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00�"Угон по-нашому"
8.00�"ДжеДАІ. Дайджест 2018"
9.00�"Шалені перегони 2018"
11.00�"Він, вона та телевізор"
13.55�Х/ф "Нестримні"
15.30�Х/ф "Морський піхотинець"
17.10�Х/ф "Морський піхотинець-2"
19.00�Х/ф "Морський піхотинець-3: Тил"
20.30�Х/ф "Морський піхотинець-4"
22.10�Х/ф "Суддя Дредд"
0.00�Т/с "Заблудлі вівці"
3.35�"Помста природи"
5.30�Телемагазини

НТН
5.45�Х/ф "Дикий пляж"
7.00�"Страх у твоєму домі"
10.25�Х/ф "Кухарка"
11.45�Х/ф "Грішник"
13.15�Х/ф "Жіноча доля" (12+)
17.00�Х/ф "Бінго Бонго"
19.00�Х/ф "Інтердівчинка" (16+)
22.00�Х/ф "88 хвилин" (16+)
0.00�"Легенди карного розшуку"
1.45�"Речовий доказ"

НЕДІЛЯ, 26 СІЧНЯ

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

Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

ВОДІЯ КАТ. «Д»
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

ПРИБИРАЛЬНИЦЮ
В ЦЕХ

Тел.: (067) 339-81-94, 
(099) 07-121-40, Ольга

ЗАПРОШУЄМО
НА РОБОТУ

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
Теплопостачання молодіжного розва-

жального центру «Бархат» здійснюва-
лось від теплових мереж м. Бориспіль. 
Ділянка трубопроводу до розважально-
го центру за довгий період експлуата-
ції  має 90 % зносу та не забезпечує по-
треб на тепло. ТОВ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ 
КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» 
планує виконати реконструкцію систе-
ми теплопостачання молодіжного роз-
важального центру «Бархат» за адре-
сою: вулиця Київський шлях, 69а в м. 
Бориспіль, Київської області. Для цього 
в приміщенні бойлерної облаштують  те-
плогенераторну з установкою сучасного  
твердопаливного котла ALTEP BIO KBT-
SHF потужністю 95 кВт.

Максимальна розрахункова  теплова 
потужність  теплогенераторної  станови-
тиме 95 кВт. Котел працює на пелетах. 
Висота труби котельні становить 9,6 м.

Влаштування  теплогенераторної  в бу-
дівлі молодіжного розважального  цен-
тру «Бархат» дає можливість  забез-
печити  автономне  теплопостачання 
будівлі, незалежне від  теплових  мереж, 
економію енергоресурсів за рахунок  від-
сутності втрат в теплових мережах. Ко-
тел та допоміжне обладнання високотех-
нологічне. Забезпечується регулювання 
температури теплоносія в залежності від 
температури повітря, що приведе до ско-
рочення  споживання палива та забезпе-
чить теплом молодіжний розважальний 
центр «Бархат».  Потреби в ресурсах  на 
реконструкцію системи теплопостачання 
мінімальні.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
Теплогенераторна молодіжного  розва-

жального центру «Бархат» за адресою: 
вулиця Київський шлях,  69а в м. Бори-
спіль, Київської області, працює на пеле-
тах в період опалювального сезону. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України від 28.08.2013 р. № 808 до п.1 
проектована діяльність входить до спис-
ку підвищеної екологічної небезпеки, але 
являється екологічно прогнозованою.

Згідно Державних санітарних правил 
планування та забудови населених пунк-
тів № 173 від 19.06.1996 р. (пп. 5.4-5.6, 
7.13) розрахунки розсіювання забрудню-
ючих речовин показують, що максималь-
ні викиди діоксиду азоту не перевищують 
0,12 ГДК.

Оцінка розрахункового рівня забруд-
нення атмосферного повітря, проведена 
згідно з Державними санітарними пра-
вилами охорони атмосферного повітря 
населених міст, показує, що рівень за-
бруднення – допустимий, а ступінь його 
небезпечності – безпечний.

За сукупністю всіх розглянутих чин-
ників, пов’язаних з реалізацією проекту, 
можна стверджувати, що в режимі техно-
логічної експлуатації вплив на навколиш-

нє природне середовище не перевищує 
гранично допустимі концентрації, нега-
тивних соціально-екологічних наслідків 
не прогнозується, а ризик аварійних си-
туацій при правильній експлуатації та до-
триманні заходів з техніки безпеки та про-
типожежних заходів – відсутній. За період 
будівництва та експлуатації вплив об’єкта 
на геологічне, техногенне, соціальне та 
повітряне середовище, грунт, рослинний 
і тваринний світ допустимий.

Таким чином, екологічний ризик діяль-
ності, що проектується, виключається.

Відгуки і пропозиції надсилати 
за адресою: 

ТОВ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ 
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»  

Адреса: 08300, Київська обл., м. Бори-
спіль вул. Запорізька, 16.
Телефон: (04595) 6-41-01

08 січня 2020 року всю Україну 
сколихнуло повідомлення про 
катастрофу пасажирського літака Boeing 
737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії 
України» в Ісламській Республіці Іран, що 
призвела до загибелі 167 пасажирів і 9 
членів екіпажу, серед яких був житель 
міста Борисполя Сергій Хоменко, другий 
пілот трагічного рейсу PS752. Авіаційну 
кар'єру він розпочав в якості льотчика 
військово-транспортної авіації. Більше 
чотирнадцяти років літав у складі 
екіпажів літаків 15 Бригади транспортної 
авіації. Пройшов шлях від командира 
авіаційного загону літаків ТУ-134 до 
командира ескадрильї «Блакитна стежа». 

Виконавчий комітет Бориспільської 
міської ради висловлює глибокі співчуття 
рідним і близьким екіпажу та пасажирів 
літака рейсу PS752 Тегеран – Київ. 
Непоправна трагедія забрала життя 
безневинних людей. Світла їм пам’ять!

Їй поставили діагноз — асептичний некроз 
голівок обох стегнових кісток, ускладнений 
коксартрозом ІV ст., згинально-привідні 
контрактури, виражений больовий 
синдром, виражене порушення функції.    
Вона потребує дороговартісної операції: 
тотальне  ендопротезування обох кульшових 
суглобів. Сума 2-х операцій — 280 тисяч грн. 
Просимо всіх небайдужих допомоги, бо 
насправді сума для однієї людини просто 
неймовірна, самій Любі не впоратись з 
цією хворобою. Для Любові будь-яка ваша 
допомога — це порятунок.

SOS!!! 280000 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ — ЦІНА ЗДОРОВ'Я ЛЮБИ

Картка ПриватБанк 5168 7456 0170 8412 
Яценко Любов Михайлівна.
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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», маршрутка №807 
від с.м. «Харківська». Тел.: 0 67 7356009, 0 66 
3507891.

3-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
Сергія Камінського вул., 7/9 ц., не новобудова, 

67,3 кв.м, 11,6/10,3/17,7, ванна і туалет окремо, є 
балкон та лоджія, 780000 грн. Тел.: 0 96 3842328.

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, ко-

ридор, передпокій, с/в у будинку, вікна дерев’яні з 
решітками, інтернет, супутникове ТВ, сигналізація, 
сарай, гараж, погріб, більярдна, літня кухня, 25 
соток, 750000 грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

Бориспіль
Глибоке с., старий будинок, сарай, погріб, 37 со-

ток, газ під двором, 450000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 
0 93 1104673, Наталія.

Переяслав-Хмельницький

Ковалин с., приватизований, газ, 40 соток, 
біля будинку свердловина, сад, літня кухня, га-
раж, 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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Полтава
Гребінка м., Гребінківський р-н, Перемоги 

вул., під будівництво, 10 соток, 140 км від м. 
Київ, 15 хв. від залізничного вокзалу, по вулиці 
є світло, газ, 50000 грн. Тел.: 0 66 3507891, 0 67 
7356009.

Куплю
Бориспіль

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

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.

Здається приміщення кафе, під виробництво кон-
дитерських та ковбасних виробів, склад. 192 кв.м, 
3 фази, фода, с. Любарці, 10 грн/кв.м (можливий 
продаж). Тел.: 0 67 1646429.

Здам в оренду напівпідвальне приміщення, 550 
кв.м, с. Сошників. Можливе вирощування грибів, 
промзона, 3 фази, 1,2 га землі, 5 грн/кв.м (можли-
вий продаж). Тел.: 0 50 5172908.

Оголошення та реклама

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

Здам житло, 3 кімнати в приватному будинку з 
окремим входом. Артез. свердловина, стоянка для 
авто, город, поруч магазин, зупинка. Господар. 
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.

Організація здає в оренду приміщення у Бори-
спільському р-ні, від 70 до 200 кв.м під виробничі 
цехи, побутове обслуговування, склади, магазини, 
10 грн/кв.м (можливий продаж). Тел.: 0 67 1646429.

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

Òåë.: 096-876-66-67
097-127-66-05Ë³ö. ÀÂ ¹476495 ÌÒÇÓ â³ä 16.06.2009 ð.
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РОБОТА В ПОЛЬЩІ, м.Глівци. Офіційна та гід-
на праця, безкоштовні вакансії, надаємо жит-
ло. Ліц.№981 від 10.07.2018 вид.МСПУ. Тел.:0 93 
0165413(вайбер), 0 67 1744429.

Київ
Охоронці. Вахтовий метод роботи (Київ і Закар-

патська обл). Без судимостей. Оплата — 350 грн 
за зміну. Тел.: 0 93 1472102, 0 96 1598110, 0 50 
9923940.

Працівники на завод з виготовлення морози-
ва. Терміново! З/п 18 000 грн. Іногороднім без-
коштовно надаємо житло. Робота в передмісті 
Києва. Тел.: 0 67 8550161, 0 95 6789109.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Оголошення та реклама

РІЗНЕ

Бориспіль
Електросічкарню, корморізку, сепаратор, від-

мінний 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.

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

ПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо вам потрібно пофарбувати натураль-
ну шкіру, то будь ласка: куртка чорна — 200 
грн, коричнева — 250 грн, бордова — 300 грн; 
пальто (плащ) чорне — 250 грн, коричневе — 
300 грн, бордове — 400 грн. Тел.: 0 95 1492131.

Бригада будівельників виконує абсолютно усі 
види ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бетон-
но-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.

Масаж: лікувальний, дитячий, профілактич-
ний, антицелюлітний, косметичний (обличчя, 
зона декольте), відновлення після інсульту. Ди-
плом серія ЖТ №903606 від 29.02.1984 р., вида-
ний Київським медичним училищем №2. Тел.: 0 
63 7550895, 0 50 1492539.

РІЗНЕ
Бориспіль

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

Втрачене приписне свідоцтво, видане на ім’я 
Безпрозванного Дениса Яковича Бориспільським 
ОМВК 11.04.2000 р., вважати недійсним.

Втрачений атестат про повну загальну середню 
освіту, серія КХ №24359324, виданий на ім’я Коло-
сова Володимира Васильовича ЗОШ №6 у 2004 р., 
вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я Гоп-
кала Романа Миколайовича Бориспільським військ-
коматом 2001 р., вважати недійсним.

Втрачену вкладку до посвідчення громадянина, 
постраждалого внаслідок катастрофи на Чорно-
бильській АЕС №148457, серія А №022802, видану 
на ім’я Равинської Алли Петрівни Донецькою об-
лдержадміністрацією 3 січня 1997 року, вважати 
недійсною

Втрачену вкладку до посвідчення громадянина, 
який постраждав внаслідок Чорнобильської ката-
строфи №004998, серія А №022803, видану на ім’я 
Равинського Валерія Всеволодовича Донецькою 
облдержадміністрацією 23.12.1997 року, вважати 
недійсною.

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
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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
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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.

М/п вікно (глухе), двері гаражні, металеві; сходи 
залізобетонні; цегла вогнетривка, труби азбесто-
ві, 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.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Обігрівачі електричні еконі, енергозберігаю-

чі, конвектори нового покоління, тепла підлога 
(середньодобова споживана потужність 100 
Вт/ч на 1 кв.м), виробник — чеська компанія 
«Еко Енерго Теплотехніка», м. Бориспіль 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.

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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Найму
Бориспіль

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» запро-
шує на постійну роботу осіб з інвалідністю (при-
бирання території, робота на повітрі). Тел.: (044) 
2817986.

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

На постійне місце роботи, м. Бориспіль, запрошу-
ється кастелянша, 5-денний робочий тиждень, сб., 
нд. — вихідні. Оплата за результатами співбесіди. 
Тел.: 0 67 7341607.

На постійну роботу у м. Бориспіль запрошується 
охоронець, г/р доба/дві, оплата ставка та преміаль-
ні. Тел.: 0 67 7341607.

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

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

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

РОБОТА В М.БОРИСПІЛЬ. ВАНТАЖНИКИ, 
СКЛАДАЛЬНИКИ-ПАКУВАЛЬНИКИ, КОМП-
ЛЕКТУВАЛЬНИКИ, ЗАСИПАЛЬНИКИ СИРОВИ-
НИ, ХІМІК-АНАЛІТИК, ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, З/П 
ВИСОКА, СТАБІЛЬНА. ТЕЛ.: 0 67 5221290.

Бориспільським управлінням 
Державної казначейської 

служби України Київської області 
відповідно до Закону України 

«Про державну службу», 
Порядку проведення конкурсу 

на зайняття вакантних посад 
державної служби, затвердженого 

постановою КМУ 
від 25.03.2016 року №246, 

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА 
ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ  

ПОСАД ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ.

Додаткова інформація 
за адресою: 
м. Бориспіль, 

вул. Київський шлях, 63.
Тел.: 6-62-48
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ОВЕН. Сприятливий тиждень, усе 
складається непогано. Подорожі бу-
дуть успішними. На роботі не розки-
дайтеся по дрібницях, близькі вас у 
всьому підтримають.

ТЕЛЕЦЬ. Вирішуючи будь-які пи-
тання на роботі, будьте спокійні та 
рішучі. Обов'язково відвідайте бать-
ків або хоча б зателефонуйте. Вихід-
ні проведіть з дітьми.

БЛИЗНЮКИ. Досить непростий 
період. Доведеться швидко реагу-
вати на зміну обстановки. Труднощі 
можуть вивести вас з рівноваги, тож 
не розслаблюйтеся.

РАК. Вдалий час для реалізації 
творчої енергії. Мистецтво компро-
місів дозволить одержати підтримку 
від керівництва. У вихідні застосуйте 
всю вашу силу волі.

ЛЕВ. Ви непереборні – успіх в 
особистих справах забезпечений! 
Творче натхнення допоможе ство-
рити неповторні речі. Але для цьо-
го треба ще й добре попрацювати.

ДІВА. Домашні попросять допо-
моги у вирішенні проблем. Поста-
райтеся виправдати їхню довіру. Са-
мі ж прислухайтеся до інтуїції. Вихід-
ні варто провести спокійно.

ТЕРЕЗИ. На вас чекає багато спіл-
кування – блисніть красномовством! 
Гарний час для самоосвіти. Нероб-
ство протипоказане. Не варто з'ясо-
вувати стосунки зі старшими.

СКОРПІОН. Сміливіше розши-
рюйте сферу діяльності, відкривай-
те для себе нові обрії. Будьте корек-
тні у спілкуванні. Вихідні проведіть з 
близькими родичами, дітьми.

СТРІЛЕЦЬ. Постарайтеся не роз-
мінюватися на дрібниці. Подаруй 
близьким людям щось вартісне. Не-
забаром отримаєте премії та інші не-
сподівані доходи.

КОЗЕРІГ. Варто зайнятися собою. 
Прислухайтеся до інтуїції, робіть те, 
що вам хочеться. Будуйте плани й 
починайте діяти. У вихідні можете 
придбати щось екстравагантне.

ВОДОЛІЙ. На вас чекають при-
ємні зміни – зараз гарний час для 
авантюрних проектів. Якщо відчує-
те апатію та втому, не турбуйтеся – 
успіх не за горами.

РИБИ. Проявіть себе: зараз час 
реалізувати амбіції. Головне – ціле-
спрямованість і бійцівські якості. 
Можна подумати й про нову роботу.
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