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ЧАС ЗБИРАТИ 
СМІТТЯ

стор. 3

Велетенське стихійне сміттєзвалище, що межує з аеропортом 
та житловою забудовою Борисполя, вважається нічийним, 

неконтрольованим і «невидимим». Хто винний і що робити? 

110 РОКІВ 
БОРИСПІЛЬСЬКІЙ 

МЕТЕОСТАНЦІЇ
стор. 4
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ВІД ЗВАЛИЩА ВЛАДА 
ВІДХРЕСТИЛАСЯ

 � Стихійне сміттєзвалище 
будівельних відходів 
поблизу полів фільтрації КП 
ВКГ «Бориспільводоканал» 
та аеропорту «Бориспіль» 
(яке горіло восени 2019-ого) 
продовжує незаконно 
працювати. Територія 
поповнюється відходами 
із будмайданчиків міста 
і району, непотребом із 
комунальних підприємств 
регіону. Про це усі знають, 
але воліють мовчати.

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

Одне�село�—��
два�полігони�

Стихійне сміттєзвалище непо-
бутових та будівельних відходів 
поблизу аеропорту утворилося 
в адміністративних межах Гли-
боцької сільської ради. За слова-
ми Людмили Пасько, голови села 
Глибокого, контролювати роботу 
сміттєзвалища адміністрація се-
ла не має повноважень, адже роз-
ташоване воно поза межами на-
селеного пункту. «Ми страждає-
мо від діяльності полігону твер-
дих побутових відходів, дихаємо 
забрудненим повітрям та п’ємо 
шкідливу воду. А тут ще утворило-
ся інше сміттєзвалище будівель-
них відходів. Жити з усвідомлен-
ням, що неподалік села збільшу-
ється несанкціонований полігон, 
неприємно», — коментує ситуа-
цію голова села. 

Свідки�«узаконеної»�
діяльності�

«Незаконне звалище росте, бо 
доступ до нього не обмежений», 
— констатує Михайло, житель се-
ла Вишеньки. «Вісті» зустрілися з 
ним біля сміттєзвалища, чоловік 
привіз якраз причіп битого шифе-
ру, бо, каже, тещі перекриває дах 
на хаті та добудовує літню кухню. Зі 
слів Михайла, вивезти причіп буді-
вельних відходів на звалище мож-
на, заплативши «смотрящим» гро-
ші. «Чим більша машина зі сміттям 
— тим дорожча плата за так звану 
«утилізацію». Але охорона тут буває 
не щодня», — розповідає чоловік 
і називає прізвища відомих на Бо-
риспільщині людей, які, за переко-
нанням місцевих, «контролюють» 
звалище. 

Комунальники�теж�
смітять

Не секрет, що в КНП «ББЛІЛ» три-
вають ремонтні роботи. Тож «Вісті» 
поцікавилися, куди вивозяться бу-
дівельні відходи після демонтажу. 
Як повідомив начальник управлін-
ня капітального будівництва Бори-
спільської районної ради Ярослав 
Янович, підрядники вивозять буді-
вельне сміття на існуючі сміттєзвали-
ща, але куди, не уточнив. Однак відо-
мо, що законних звалищ будівельних 
відходів на Бориспільщині не існує.

Це підтвердив керівник місько-
го КП «ВУКГ» Володимир Найчук, 
який пояснив проблему відсутніс-
тю пунктів для утилізації будівель-

ного сміття. «Наші працівники ви-
возять таке сміття на стихійне сміт-
тєзвалище, бо іншого варіанту не-
має», — сказав Найчук.

Активісти�«типу�
борються»

Активісти ГО «Національний Кор-
пус» стверджують, що відповідаль-
ність за існування даного поліго-
ну має нести міська і районна вла-
да. Нагадаємо, члени ГО вимагали 
в офіційного Борисполя припини-
ти діяльність незаконного поліго-
ну. «Ми вимагали у місцевої влади 
огородити територію та встановити 
шлагбаум, припинити рух сміттєво-

зів,  які їдуть навіть з інших облас-
тей», — розповідає Ілля Ждан, ак-
тивіст ГО «Національний Корпус». 

За його словами, восени мину-
лого року від першого заступника 
міського голови Миколи Корнійчу-
ка були обіцянки дати доручення 
ГО «Сектор безпеки» та міському 
відділу контролю за благоустро-
єм, а також патрульній поліції взя-
ти контроль за пересуванням ван-
тажних авто у напрямку звалища, а 
головне — розробити і затверди-
ти програму боротьби з несанкці-
онованими звалищами, розглянути 
можливість будівництва сміттєпе-
реробного заводу на рівні області. 
«Усе закінчилося обіцянками», — 
підсумував активіст. 

НІЧИЙНЕ?
Бориспіль...
Позиція офіційного Борисполя 
нині пасивна. Так, Микола 
Корнійчук запевнив «Вісті», що 
дане сміттєзвалище стихійне і 
неконтрольоване.
Такої думки і комунальники. 
«КП «ВУКГ» має державний акт 
на ділянку Глибоцької сільської 
ради, де розташований 
полігон твердих побутових 
відходів, яку ми передали в 
суборенду ТОВ «Еко-Сервіс». А 
звалище будівельного сміття, 
що поблизу аеропорту, до 
нас не має відношення», — 
запевнив директор КП «ВУКГ» 
Володимир Найчук.

Район...
В.о. голови Бориспільської РДА 
Руслан Садовський розповів, 
що землевласником території, 
де незаконне звалище, є 
держава, а землекористувачем 
— бориспільське міське КП 
«ВУКГ». «Землекористувач має 
обов’язки, в даній ситуації — 
утримувати земельну ділянку 
в належному стані. У іншому 
випадку адміністрація як 
представник держави може 
ініціювати екологічну перевірку, 
яка складе акти, будуть 
підраховані збитки, нанесені 
державним землям, а КП буде 
позбавлене права на постійне 
користування ділянкою в 
судовому порядку», — запевнив 
Садовський та нагадав, що 
міська влада обіцяла встановити 
довкола звалища огорожу і  
охорону, щоб припинити його 
діяльність.  Що запропонувати 
замість стихійного звалища – 
ніхто не говорить.
«Хоча землі відносяться до 
районних, дане сміттєзвалище 
належить Борисполю, тому 
відповідальність за його 
діяльність несе місто. Після 
пожежі, яка сталася там восени 
2019 року, я пропонував 
міській владі взяти офіційну 
відповідальність за полігон, 
проте відповіді досі не отримав», 
— заявив голова Бориспільської 
районної ради Владислав Байчас. 

Область...
За даними Департамента 
екології та природніх ресурсів 
Київської ОДА, у Київській 
області функціонує понад 
800 стихійних сміттєзвалищ. 
Нині областю створена 
робоча група із боротьби з 
незаконними відходами. Проте 
поки дії керівництва області 
і відповідальних за екологію 
підрозділів залишаються на рівні 
голосних заяв і тривалих нарад.  
А стихійні звалища множаться у 
об’ємах і кількості.

ВЕЗУТЬ�УСЕ
«Вісті» стали свідками того, 

як на величезну територію 
звалища, площа якого неві-
дома, один за одним приїз-
дять трактори, авто зі сміт-
тям. Говорити з пресою во-
дії відмовлялися. Однак вид-
но, що причепи транспорту 
були переповнені не лише 
будівельним, а й побутовим 
сміттям: пакети, старе взут-
тя, книги, іграшки, новоріч-
ні ялинки. У териконах непо-
требу порсалися безхатчен-
ки, розпалювали вогнища. 

Оскільки чиновники усіх 
рівнів відвернулися від про-
блеми незаконного сміттє-
звалища, воно безперешкод-
но росте ушир і в висоту, і, су-
дячи з темпів, обіцяє пере-
творитися на другий полігон 
твердих побутових відходів 
на Бориспільщині. 

• Росте новий полігон поблизу аеропорту. 
Але питання переробки та утилізації непотребу 

на Бориспільщині не порушується.

• На території сміттєзвалища невідомі розпалюють багаття.

• Сюди звозять не лише будівельне сміття, але й побутові відходи.

«РІЗДВЯНА ЗНИЖКА» 
ВІД 

ТОВ�«ТРЕСТ�БОРИСПІЛЬСІЛЬБУД»
Поспішайте�скористатися

Житловий комплекс «Банківський» — комфорт у центрі Борисполя
вул. Банківська, 23

ЦІНИ НА КВАРТИРИ:

1-кімнатні — від 15 850 за 1 кв. метр
2-кімнатні — від 15 400 за 1 кв. метр
3-кімнатні — від 15 250 за 1 кв. метр

АКЦІЯ�«РІЗДВЯНА�ЗНИЖКА»�

 • При оплаті 100% вартості квартири — знижка 10%
 • При оплаті 50% вартості квартири — знижка 5%,  
інші 50% суми можна виплачувати частинами 
протягом 1 року  

Акція закінчується 26.01.2020, передбачено ще 5 акційних 
днів для здійснення оплати. 

КОНТАКТИ: 

Офіс продажу — м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84.

Тел.: (063) 436-03-63,  (050) 330-42-99, (050) 356-31-06
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БУДИНОК ДЛЯ ЛІТНІХ 
У ЛЮБАРЦЯХ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Бориспільський районний тери-
торіальний центр соціального об-
слуговування населення №2 роз-
почав роботу в 2020 році. За сло-
вами в.о голови Бориспільської 
РДА Руслана Садовського, ново-
створене відділення стаціонар-
ного догляду для постійного або 

тимчасового проживання людей 
зі скрутними життєвими обстави-
нами, зокрема самотніх людей по-
хилого віку, відкрилося у старому 
приміщенні, побудованому в 1967 
році. «Дана будівля потребує ре-
конструкції, але коштів з районно-
го бюджету не вистачить. Оскіль-
ки в центрі перебуватимуть і меш-
канці Борисполя, то ми запропо-

нували міській владі допомогти», 
— розповідає Руслан Садовський. 
Чиновник підтверджує, що Бори-
спільський міський голова Ана-
толій Федорчук побував у Любар-
цях та переконався у необхідності 
оновлення центру. 

«У відділенні перебуває 15 осіб, 
старе приміщення здатне прийня-
ти ще 15 людей, або й більше. Ми 
просимо у міськради допомоги, бо 
невдовзі Любарецька сільська ра-
да може об’єднатися з містом в єди-
ну ОТГ», — підсумував Садовський.  

Анатолій Федорчук заявив, що 
ведуться переговори з районною 
владою про прийняття рішення 
щодо фінансування робіт із рекон-
струкції будівлі центру соцобслу-
говування населення №2. 

 � На території Бориспільського району у селі Ревне 
функціонує Бориспільський районний територіальний 
центр соціального обслуговування населення. А 1 січня 
2020 року подібна установа створена на базі колишньої 
Любарецької дільничної лікарні. 

ОБГОВОРИЛИ РОЗШИРЕННЯ 
МЕЖ КИЄВА

Тетяна ХОДЧЕНКО

21 січня відбулося позачер-
гове засідання Київської облас-
ної ради. Депутати розглянули 
10 важливих для області питань 
порядку денного.

Пленарне засідання позачерго-
вої 33-ї сесії Київської обласної ра-
ди VII скликання стало несподіва-
ним, оскільки анонс про засідан-
ня усі отримали напередодні —  
20 січня. 

Як розповів «Вістям» депутат 
облради Олександр Мефодій, на 
засіданні розглядалися питання 
реорганізації закладів охорони 
здоров’я, що відбувається в рам-
ках медичної реформи. Так, депу-
тати проголосували за створен-
ня КНП КОР «Київський обласний 

онкологічний диспансер», «Київ-
ський обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини 
катастроф» та «Київська обласна 
клінічна лікарня».  

«Програма будівництва, рекон-
струкції та ремонту об’єктів інф-
раструктури Київської області» 
була затверджена ще на мину-
лорічній сесії у грудні 2019 року. 
«Тоді з обласного бюджету мені 
вдалося домогтися виділення ко-
штів на капітальний ремонт ву-
лиць у селі Іванків та Рогозів. Та-
кож було виділено субвенцію на 
реконструкцію школи у Процеві 
в розмірі 15 млн грн», — розпо-
вів Мефодій. 

Також він уточнив, що на нову 
школу в Горі, що на Бориспільщи-
ні, поки з обласного бюджету нічо-
го не передбачається. 

Питання «Про відмову у пого-
дженні проекту землеустрою що-
до встановлення (зміни) меж мі-
ста Києва» депутати розглядали 
повторно. Згідно із запропонова-
ним проектом Генерального пла-
ну столиці передбачалося збіль-
шити межі міста до 85 тис. 351 га 
за рахунок земель Київської облас-
ті, зокрема Бориспільського, Бро-
варського, Обухівського та Киє-
во-Святошинського районів. Від-
повідно до чинного Генплану, ни-
ні площа столиці становить 82 тис. 
635 га.  Депутати облради вдруге 
відмовили Київській міській дер-
жадміністрації у запропонованому 
проекті. Головною причиною вони 
називають невраховану думку гро-
мади населених пунктів, за раху-
нок яких і передбачалося розши-
рити межі Києва.

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

WWW.I-VISTI.COM

• Очільники Борисполя та району побували у селі  Любарці та оцінили обсяг робіт.
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�� ЗИМА-ЛІТО �� ЗДІЙСНИ�МРІЮ!

�� ЩИРА�ЗУСТРІЧ

�� Є�НАДІЯ

ПОДАРУВАТИ ШАНС НА ЖИТТЯ 
МАЛОМУ КИРИЛКУ

 � Українські лікарі були категоричні з прогнозами, тому 
від Кирила Григоріва з міста Борисполя відмовилися всі 
благодійні фонди. Тепер шанс на порятунок дають в Ізраїлі. 
Ціна питання — 110 тисяч доларів. Відлік іде на дні.

Ірина КОСТЕНКО

Історію боротьби за життя Ки-
рилка розповіла його мама — 
Наталія Григорів. Хлопчику зараз 
шість з половиною років. У берез-
ні буде п’ять, як він бореться з тяж-
кою хворобою — гострим лімфоб-
ластним лейкозом (рак крові). Ки-
рилко захворів у 1 рік і 7 місяців. 
Курс лікування розпочався у 2015 
році. Були хіміотерапії, променева 
терапія. У червні 2016-го настала 
ремісія. А в липні у Кирилка з’явив-
ся молодший братик. 

Батьки строго дотримувалися 
призначеного курсу медикаментоз-
ної підтримки, мали надію на стійку 
ремісію. Але через 5 місяців став-
ся перший рецидив. Постало пи-
тання про трансплантацію. Черго-
вий курс лікування тривав із груд-
ня 2017 до вересня 2018 року. Після 
його завершення батькам повідоми-
ли, що трансплантація не потрібна. 
Але ремісія протрималися до берез-
ня 2019-го і стався другий рецидив. 
Трансплантація кісткового мозку бу-
ла показана однозначно. У липні ма-
ли їхати до Польщі на транспланта-
цію, але державну програму було 
призупинено — закінчилися кошти. 

У листопаді стався третій реци-
див. І знову лікування, хлопчик впо-
рався. У грудні 2019 батьки домог-
лися отримання коштів від держа-
ви, за допомогою благодійників зі-
брали суму, потрібну на додаткові 
витрати (майже 40 тисяч доларів). 
Але лікування результатів не дало: 

кількість ракових клітин не змен-
шилася, а навіть збільшилася. При-
суд лікарів не залишав надії: шан-
сів немає, питання трансплантації 
відпало. Дитину виписали додому.

Але мама здаватися не збирала-
ся, почала шукати вихід. Після при-
суду лікарів Наталії відмовили ба-
гато українських клінік. Але доку-
менти Кирилка прийняли в Ізраї-
лі — клініці Шиба, яка застосовує 
CAR-T-терапію. 

Для лікування хлопчика по-
трібно сплатити 110 тис. дола-
рів депозиту. Це перший внесок, 
щоб клініка прийняла хлопчика. 
На ці кошти проводитиметься об-
стеження, підтвердження діагно-
зу, визначатиметься програма лі-
кування. Після цього буде відомо 
точну суму, необхідну для курсу. 
Після ремісії, найімовірніше, по-
трібна буде трансплантація кіст-
кового мозку.

САR-T терапія — лікування експе-
риментальне і дієве, має високі ре-
зультати. Цю методику використо-
вують у багатьох країнах світу, але 
оскільки вона експериментальна 
то офіційно ще не затверджена.Са-
ме тому родині відмовляють у МОЗ, 
їм не беруться допомагати благо-
дійні фонди. 

100% гарантії, що Кирилко оду-
жає, ніхто не дає, але в Ізраїлі є на-
дія. Важливо розпочати лікування 
якомога раніше. Зараз дитина от-
римує підтримуючу терапію у Бо-
риспільській БЛІЛ.

Терапія CAR-T-клітинами – це інноваційний метод лікування ок-
ремих типів раку крові, при якому власні лейкоцити пацієнта гене-
тично програмуються на знищення ракових клітин.  

Процедура виглядає як звичайне переливання крові. Беруть 
власну кров людини, потім її повертають, уже запрограмовану на 
очищення. Лімфоцити знищують вражені клітини, даючи змогу 
збільшувати кількість здорових.

• Минулої осені Кирилко планував піти до школи. Його меншому 
братику зараз 3 рочки. Під час новорічно-різдвяних свят здійснилася 
мрія хлопчика — побувати в літаку. Кирилко з родиною відвідали на 
військовому аеродромі літак Ан-26 та вертоліт Мі-8.

Станом�на�19�січня�зібрано�43�370$.�
Залишилося�віднайти�ще�66�630$.�
Скільки�часу�є�у�Кирилка�—�ніхто�не�знає.�
ВАЖЛИВИЙ�КОЖЕН�ДЕНЬ!

Карти ПриватБанку: 
4149499110320825�
4149499128674046�

на ім'я Наталії Григорів.

�� ДОВІДКА

БОРИСПІЛЬСЬКІЙ 
МЕТЕОСТАНЦІЇ – 110 РОКІВ

 � Як працює одна з 
найстаріших на Київщині 
метеостанцій, дізнавалися 
«Вісті».

Наталія ДОЛИНА, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

Була�найкращою
Метеорологічна станція Цен-

тральної геофізичної обсервато-
рії, що розташована на вулиці Гли-
боцька, 142 в Борисполі, побудова-
на в грудні 1909 року при сільсько-
господарській школі й працювала 
до вересня 1941-го без перерви. 

«Із травня 1942 року, коли Бо-
риспіль був окупований фашиста-
ми, німці вели спостереження, але 
всі архіви забрали з собою. Після 
визволення міста у 1943-му робо-
ту станції відновили. У 90-х роках 
минулого століття наша метеостан-
ція була однією з найпотужніших в 
Україні, проводила велику кількість 
вимірювань і обстежень», — розпо-
відає її начальник Микола Іщенко.

Метеостанція�
сьогодні

Зараз метеорологічний майдан-
чик для спостережень обладнаний 
приладами для вимірювання клі-
матичних параметрів. Тут є сніго-
мірні рейки, опадовимірювач, ге-
ліограф для визначення кількості 
сонячних годин доби. 

За словами Іщенка, більшість об-
ладнання відповідає часу і коштує 
недешево.

«Минулого року Центральна ге-
офізична обсерваторія виділила 
нам психометричну будку, в якій 
термометри, що вимірюють тем-
пературу та вологість повітря. 12 
років тому встановили автома-
тичну станцію з приладом «Марк» 
для вимірювання швидкості та 
напрямку вітру. Один датчик на 
приладі коштує 14 тис. грн. Та-

кож обіцяють закупити і встано-
вити нам сучасний датчик вимі-
рювання сонячного сяйва — та-
ке обладнання є лише на трьох 
метеостанціях України», — роз-
повідає Іщенко.

Уся інформація з метеомай-
данчика знаходиться в приміще-
ні станції. 10 років тут працює ав-
томатична станція «Тропосфера», 
яка показує температуру повітря, 

напрямок і швидкість вітру, атмос-
ферний тиск. Коштує «Тропосфера» 
понад 300 тис. грн. За словами на-
чальника станції, всі прилади заре-
комендували себе позитивно.

Фінансується станція з держав-
ного бюджету. Кошти виділяються 
Центральній геофізичній обсерва-
торії, звідки вони розподіляються 
по метеостанціях Київської області.

«Із нашої метеостанції зняли 
кілька направлень роботи (озоно-
метричні, теплобалансові вимірю-
вання тощо). Проте за рівнем осна-
щення вона сучасна. Такі є лише в 
Києві, Львові, Одесі», — пояснює 
Микола Олегович.

Охоронну�зону�
забудували

Метеостанція — початкова лан-
ка системи зі збору інформації для 
синоптиків. «Кожні три години ми 
йдемо на майданчик, в будь-яку 
погоду і час доби. Автомати хоч і 
знімають дані, але їх потрібно кон-
тролювати. Дані метеорологічних 
спостережень передаються в Укра-
їнський Гідрометцентр вісім разів 
на добу. Інформація вноситься в 
європейську і світову карти спо-
стережень, за якими синоптики 
прогнозують погоду. Тому прила-

ди на всіх метеомайданчиках Укра-
їни повинні бути однаковими до 
сантиметра та встановлені на од-
ній висоті, інакше неможливо по-
рівняти зміну температур. На від-
стані 200 м від метеомайданчика 
не можна будувати. Це охоронна 
зона. Але кілька років тому Бори-
спільська міська рада дала дозвіл 
на забудову. Зараз на відстані 30 м 
від станції побудували житлові бу-

динки. Це значно знижує точність 
даних», — констатує начальник ме-
теостанції.

Чому�помиляються�
синоптики

За словами Іщенка, прогнози по-
годи бувають короткострокові (на 
день наперед), довгострокові (на 
три дні) та орієнтирні (на тиждень, 
місяць або сезон).

«Найточніші прогнози – коротко-
строкові, вони справджуються на 
98-99%, довгострокові — на 75%. 
Точних довгострокових прогнозів, 
що охоплюють понад 10 днів, немає 
у світі. Нині багато людей поклада-
ються на народні прикмети, але во-
ни теж неточні, бо клімат змінюєть-
ся», — вважає метеоролог.

Зарплата�мізерна
На міській метеостанції сім фа-

хівців, які люблять свою професію. 
Але, кажуть, молодь приєднувати-
ся не хоче, бо робота непроста, а 
зарплата мізерна. Технік-метеоро-
лог Віра Іванівна каже, що отримує 
3 тис. грн платні. Начальник станції 
– 4,5 тис. грн на місяць.

На ремонт приміщення теж ко-
штів не вистачає. До 110-го Дня на-

родження станції зробили косме-
тичний ремонт, але вікна, які вста-
новлені 40 років тому, замінити не 
змогли – немає грошей. Потребує 
заміни і огорожа.

«Нас одразу можна знайти. Біля 
всіх будинків – сучасні паркани, а 
в нас – старий та іржавий», — го-
ворить Іщенко.

Полюси�зміняться?
Начальником Бориспільської 

метеостанції Микола Іщенко пра-
цює 41 рік і знає про погоду все.

«За минулі 30 років середня тем-
пература була набагато нижчою, 
ніж зараз. Цією зимою в Україні не 
було північного вітру, в основно-
му — південно-східний. 12 міся-
ців 2019 року були теплішими за 
норму, а минулий рік став найте-
плішим починаючи з 1881 року, 
бо середньорічна температура в 
Києві піднялася до +10,60 С, що на 
2,9 градусів перевищує кліматичну 
норму. Жодного разу не було, щоб 
у грудні температура повітря сяга-
ла +150 С, але 2019 року, а саме 18 
грудня, вона піднялася до +15,20 
С», – розповідає Іщенко.

За його словами, в 2019 році бу-
ло мало опадів. Випало 70% річно-
го обсягу. Тому різко знизився і про-
довжує падати рівень ґрунтових вод. 

«У мене на дачі води в колодязі не-
має. Можливо, скоро і зими в Україні 
не буде. Деякі науковці говорять, що 
в результаті глобального потепління 
можлива зміна полюсів земної кулі. 
Тож, можливо, в нас субтропіки бу-
дуть», — жартує Микола Олегович.

« За спостереженнями, 2019 рік став найтеплішим, 
починаючи з 1881 року. Середньорічна 

температура торік в Києві піднялася до +10,60 С, що на 
2,90 С перевищує кліматичну норму»

СУВЕНІР�ІЗ�
АНТАРКТИДИ��
В�ПОДАРУНОК
У 90-х роках минулого 
століття Микола 
Іщенко кілька разів 
зимував в Антарктиді, 
на полярних станціях 
Новолазаревська і 
Мирний. 

«Антарктида – це кузня 
погоди, унікальне місце. 
Всі кліматичні фронти 
зароджуються там. Уже 
тоді, 30 років тому, там 
було значне потепління. Я 
бачив, як айсберги тануть 
і розколюються. При –20 С 
струмки біжать, чого раніше 
не було. Пізніше, в Україні, 
займався вимірювання 
озонового шару. Зараз він 
менший, ніж 30 років тому», 
— розповів Іщенко.
На прощання він 
подарував кореспонденту 
«Вістей» сувенір, який 
свого часу зробив з 
яйця імператорського 
пінгвіна, коли зимував в 
Антарктиді.

Як повідомляє прес-служба КОДА, спостереження за станом ат-
мосферного повітря Київської області здійснюють 13 стаціонарних 
постів автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря.

У Департаменті екології та природних ресурсів КОДА зазначають, 
що, відповідно до Переліку природоохоронних заходів на 2020 рік, у 
цьому році заплановано придбати та встановити обладнання стаціо-
нарних постів автоматизованої системи моніторингу атмосферного 
повітря у м. Бровари, м. Біла Церква та с. Підгірці Обухівського району.

Усього в Україні 161 метеостанція і 400 метеопостів з одним спо-
стерігачем. 
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ОЛЕКСІЙ�
ЧЕРНИШОВ:�
«БУДІВНИЦТВО 
ОБ'ЇЗНОЇ 
СТИМУЛЮВАТИМЕ 
РОЗВИТОК 
РЕГІОНУ»
Реалізація проекту Великої 
кільцевої автомобільної 
дороги – доовгоочікувана 
подія, що вирішила б 
чимало питань. 

За рахунок швидкісного й 
комфортнішого об’їздного 
маршруту дороги 
столиці і міст-супутників 
будуть розвантажені від 
транзитного транспорту. 
А це означає підвищення 
безпеки дорожнього руху та 
покращення екології через 
зменшення викидів.
Внесення змін до 
нормативно-правових 
документів має відбутися 
якнайшвидше, повідомляють 
у КОДА, де цього тижня 
відбулася нарада щодо 
активізації та шляхів 
реалізації проекту.
«ВКАД – це пріоритет у 
розвитку інфраструктури 
не міського і навіть 
не регіонального, а 
національного рівня. 
Прийняття на державному 
рівні рішень щодо передачі 
та вилучення земельних 
ділянок у державну власність 
під будівництво ВКАД 
прискорить всі пов’язані з 
цим проектом процеси. Ми 
будемо лобіювати вирішення 
цього питання», – відзначив 
очільник Київської ОДА 
Олексій Чернишов. 
Будівництво ВКАД позитивно 
вплине на збереження 
вулично-дорожньої мережі 
Києва, що не розрахована на 
значні вагові навантаження й 
потребує значних фінансових 
витрат на її відновлення.
«Вважаємо, що ВКАД, робота 
над якою розпочалася в 
далекому 2005 році, зрушить 
з місця. Про проблеми та хід 
робіт будемо інформувати», – 
додав Олексій Чернишов.

• Начальник метеостанції Микола Іщенко працює тут 41 рік і знає про погоду все. • На відстані 200 м від метеомайданчика 
не можна будувати. Це охоронна зона. Але 
кілька років тому Бориспільська міська рада 
дала дозвіл на забудову. 

ВІД СЕРЦЯ ДО СЕРЦЯ
Від серця до серця — так лунали пісні в Бориспільському 
районному територіальному центрі обслуговування населення в 
селі Ревне 15 січня цього року. Черговий раз з візитом до земляків 
прибули учасники художньої самодіяльності Ревненського 
сільського будинку культури.

Свій виступ аматори сцени розпочали піснями зимово-різдвяного 
циклу. Слухачі настільки прониклися виступом, що кожен номер 
концерту підспівували, підтанцьовували, мрійливо занурюючися у 
минуле, про яке нагадувала пісня. Виступ самодіяльних артистів носив 
багатогранний характер: звучав ансамбль народних інструментів, 
дуети баяністів та сопілкарів, а також гумор та пісні — як запальні, так і 
задумливого, стверджувального змісту.
     Святкове дійство прикрасив невеличкий танцювальний блок, де 
глядачі згадали танці своєї юності та зрілості. Старенькі довго не хотіли 
полишати концертного холу і були надзвичайно вдячні за прекрасний 
вечір.

Директор Ревненського будинку культури О.П. Пікіч 
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 � Згідно з прогнозом 
Всесвітньої організації 
охорони здоров’я, у новому 
епідсезоні 2020 року в Україні 
ймовірно захворіють на грип 
близько 6,7 млн громадян, 
циркулюватимуть 4 штами 
грипу: «Канзас», «Брісбен», 
«Колорадо», «Пхукет». 
Підвищення захворюваності 
на грип в 2020 році  очікується  
наприкінці січня — на початку 
лютого.

• ЗА ДАНИМИ МОЗ УКРАЇНИ, з 30 вересня до 12 січня 
захворіло на грип 2,2 мільйона громадян (5,8% населення),  
із них 1,5 мільйона – це діти (68% від усіх хворих).

• ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ У БОРИСПІЛЬСЬКОМУ 
РАЙОНІ (з 08.01.2020 до 15.01.2020 року) на ГРВІ захворіло 
1076 осіб, із них 56 % — діти.

ШЛЯХИ�ЗАРАЖЕННЯ:

 • повітряно-крапельним, при кашлі та чханні хворої особи віруси грипу 
розповсюджуються на відстань до 1 м, тому необхідно знаходитися від 
хворих людей із проявами грипозної інфекції на відстані більше 2 м. 
Необхідно також відмітити, що хворі люди повинні прикривати ніс та 
рот при кашлі та чханні.

 • контактно-побутовим шляхом — через руки, предмети оточуючого 
середовища, носові хустинки, іграшки і тому подібне.

Інкубаційний період при грипі становить від 1 до 7 діб (в середньому 2 
доби). Основними клінічними симптомами у грипозних хворих є головна 
біль, біль в м’язах, суглобах, слабкість, підвищення температури, закладен-
ня носу, лихоманка, сонливість. 

СИМПТОМИ�ГРИПУ,�
ЯКІ�ВИМАГАЮТЬ�
ТЕРМІНОВОЇ�
ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ:

 • обличчя стало блідим,

 • з'явилось посиніння,

 • cтало важко дихати;

 • температура не падає впродовж 
тривалого часу;

 • багаторазове блювання та 
випорожнення;

 • надмірна сонливість чи 
збудженість;

 • з’явилися домішки (кров) у 
мокротинні ;

 • показники артеріального тиску 
нижче за норму; 

 • порушення свідомості.

При перших симптомах хвороби 
обов’язково звертайтеся до сімей-
ного лікаря!

ЧОТИРЬОХ 
ШТАМІВ 
ГРИПУ

НАЙЧАСТІШЕ 
УСКЛАДНЕННЯМИ ГРИПУ 
Є СУПУТНІ БАКТЕРІАЛЬНІ 
ІНФЕКЦІЇ 

(гайморит, фронтит, отит, 
пневмонія, енцефаліт, 
синусит, міокардит та інші 
запалювальні процеси).  
За тяжкого перебігу чи 
розвитку ускладнень 
грип може призвести до  
інвалідності та навіть смерті.

НАЙЕФЕКТИВНІШОЮ�ПРОФІЛАКТИКОЮ�
ГРИПУ�Є�ВАКЦИНАЦІЯ
Це  надійний і найдешевший метод боротьби з грипом. Економічні 
витрати на медикаментозну профілактику чи лікування навіть 
неускладненого грипу значно перевищують вартість вакцини.

На формування імунітету після вакцинації необхідно 4-6 тижнів, 
тому щеплення проводяться не пізніше, ніж за 1,5-2 місяці до 
початку епідемічного сезону. Однак сучасні вакцини можуть 
застосовуватися і під час епідемічного сезону. Тоді вакцинація 
відіграє як профілактичну, так і лікувальну роль. Люди, які 
щепилися проти грипу і через кілька днів захворіли, переносять 
недугу в легкій формі і без ускладнень.

Відповідно до наказу МОЗ України від 16.09.2011 р. № 595 «Календар 
профілактичних щеплень в Україні», щеплення проти грипу 
відноситься до категорії рекомендованих. 

ГРУПИ�РИЗИКУ:
 • діти молодшого віку, починаючи з 6-ти місячного віку;

 • діти, які довго та часто хворіють застудними інфекціям;

 • особи, старші 60 років;

 • діти та дорослі, які хворіють на легеневу патологію, серцево-
судинні хвороби, ендокринну патологію, хвороби нирок, 
вторинні імунодефіцитні стани;

 • особи, що мають багато контактів з населенням.

Нині для вакцинації проти грипу в аптечній мережі наяв-
ні дві вакцини: «Джисі Флю» (Північна Корея) і «Ваксигрип Те-
тра» (Франція). 

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Якщо вами не було зроблено щеплення 
проти грипу, то при перших симптомах хвороби обов’язково 
звертайтеся до сімейного лікаря. Самолікування може бути 
небезпечним для вашого здоров`я!

Є.М. Грушевська,
лікар-епідеміолог Бориспільського міжрайонного 

відділу лабораторних досліджень 
ДУ КОЛЦ МОЗ України 

ЯК КОЗАК ЛОГВИН СУДИВСЯ  
ЗА ГУЛЬКІВКУ

 � До історії бориспільського краю додаються спогади 
Івана Логвина – бориспільця з діда-прадіда, нащадка 
козацького роду.

Тетяна ГОЙДА, старший 
науковий працівник 

Бориспільського державного 
історичного музею

У кількох зошитах, що їх Іван Се-
менович залишив для Бориспіль-
ського державного історичного 
музею, є інформація з історії Укра-
їни (в інтерпретації), розповіді про 
заснування Борисполя, постають 
образні картини з життя заможної 
селянської родини Борисполя. Він 
повідомляє історії про дідів-пра-
дідів, про дитинство, батьків, нав-
чання та господарювання. 

Ми зверталися до записок ста-
рожила при написанні історії Бо-
рисполя, використали спогади 
про Альту, про вулиці, події періо-
ду громадянських змагань тощо. 

Нині – спомин-розповідь про 
історію, що Іван почув від рід-
них: про судову тяжбу його діда 
Тита Лук’яновича Логвина з по-
міщицею Чучмарьовою за Гуль-
ківку – як простий козак добив-
ся правди в суді.

Мовлення та стилістику автора 
ми залишили без змін, так говори-
ли бориспільці в першої половини 
ХХ ст. Зроблено деякі зміни в пра-
вописі та пунктуації.

Наведемо думку історика О. Суб-
тельного про те, що у Російській 
імперії в ІІ-й половині ХІХ ст. «при-
близно половину селян становили 
державні селяни, які поділялися на 
щонайменше 30 різних категорій, 
включаючи майже 1 мільйон коли-
шніх українських козаків. Вони жи-
ли краще за поміщицьких кріпаків 
і, хоча сплачували більшу подушну 
подать державі, що фактично була 
для них феодалом, могли без до-
зволу переселятися, мали у розпо-
рядженні більше землі, над ними 
не було панів. Хоч часто їм отрую-
вали життя підкупні чиновники».

Отже, у переказі Логвина ідеть-
ся про цінності та інтереси, з одно-
го боку – поміщиці, з іншого – се-
лянина, нащадка козацького роду.

ГУЛЬКІВКА – історична наз-
ва вулиці Польової. А ще – неве-
личкого озерця поблизу неї. Саме 
про озеро Гульківку йтиме мова. 
Іван Логвин переповів розповіді 
про подію, яка відбулася до його 
народження, відтворив перекази 
майже через вікову відстань.

«Як я знайшов у дукументах ді-
да про суд його з поміщицою Чуч-
марьовою, що жила по Гришен-
ський вулиці, …він почався 1851-
го року, а остаточно скінчився у 
1867-му року, коли вже було скасо-
вано кріпацтво та проведена су-
дова реформа. Судова тяганина 
тривала 16 рокив. Справа поча-
лася так: дід купив у поміщика Лу-
касевича болото Гулькивку. Цьо-

го Лукасевича я, коли народився, 
уже не застав, а Чучмарьова, або 
як звали її наші люде – Чучмарша, 
ще при мені жила рокив 12-ть. В 
Лукасевича не було ніяких нащад-
кив, не залишилось ніде й маєткив 
ніякої ознаки.

Гулькивка була голим болотом, 
ні до чого не здатним, витопка-
ним скотом, на котрому не було 
ні трави, ні дерева, ні кущів ніяких. 
Тут напували скот та іноді баби 
ходили прать білизну – з боку се-
ла. Рядом з Гулькивкою була земля 
— дві левади — поміщици – гина-
ральши Чучмарши.

Дбайливий Тит, купивши те бо-
лото, висипав посередині високу 
греблю, що розділила болото на 
дві частини, викопав сажалки. На 
греблі, на половині од Чучмарши, 
насадив лози, багато верб, також 
тополі і берези. Завів рибу. Цим 
він стягнув воду у сажалки – все це 
висмоктувало воду -, трохи обсу-
шив болото: коло двох десятин од 
глибоцької дороги. Обсадив кругом 
верби, тополі, берези, осики.

Весняна вода спадала у сажал-
ки та велики рови. Пішла рости 
хороша трава. Негайно на осуше-
ному дід насадив сад з найкращо-
го ґатунку яблук, груш, слив, два 
хороши вишняки, калину та инше. 
За декілька рокив Гулькивка пере-
творилася у культурну леваду з 

садом та сотнею дерев. Ще дід ку-
пив у Лукасевича через дорогу сухої 
садиби коло 4-ох гектарив. Хоч во-
на була висока горбом, але все-та-
ки садиба. До цього мав лише один 
упруг 1\4 десятини садиби. На но-
вий садибі побудував велику хату 
дубову, комору та клуню, загоро-
див великий двір. Кошара та сви-
нушник залишилися стари.

Тит Логвин був дуже дбайливий 
господар, не п’янствував, не гуляв, 
мав прибуток з саду та бджіл та 
все скуповував землю дрібними нив-
ками. У дідівській дубовий скринь-
ці були сотні дукументив на купів-
лі землі. Тит спродав лишніх волив 
та вози, з котрими його батько 
Лук’ян та дід Панас чумакували, а 
на ти гроші купував землю….»

Питання власності на Гульківку 
стало предметом розгляду у судо-
вих справах. І, перш ніж продов-
жимо оповідь Івана Семеновича, 
нагадаємо, посилаючись на О.Суб-

тельного, що система судочинства 
в Російській імперії потребувала 
вдосконалення й змін. Імперські 
чиновники, на яких лежала відпо-
відальність за багато юридичних 
рішень, вважали, що правосуддя – 
це сфера держави, а суди, на їхню 
думку, існували, щоби вирішувати, 
що відповідає інтересам держави. 
Права особи не мали до цього від-
ношення, чи вважалися другоряд-
ними. Судові відправи проводили-
ся таємно, судді займалися хабар-
ництвом, а їхні вироки виносилися 
з урахуванням класових відмін-
ностей – нижчим верствам важко 
було шукати справедливості. 

Із оповіді І. С. Логвина: «Умер Лу-
касевич, і Чучмарьова, що її чоло-
вік був гинералом, а маєтки її при-
лягали до Гулькивки од Гришенської 
вулиці, задумала однять у діда Ти-
та Гулькивку. Завела судову справу, 
щоб однять Гулькивку, що стала 
культурним шматком землі: ніби 
вона раніш належала Чучмарші, а 
не Лукасевичу. На ти часи поміщик 
Лукасевич та прадід Лук’ян умерли. 
Суд був на ти часи виключно дво-
рянський: дворяни судили, дворя-
ни чинили розправу. І селянину не 
було де шукать правди у тому су-
ді. Та дід Тит був неграмотний, але 
розумний та упертий козак. Він не 
хотів піддатися панам..»

Ще відступ. Судові справи вели 
земські підкоморні суди. І найчас-
тіше усе закінчувалося у цих судах, 
де важко було сподіватися селя-
нинові на справедливість. Із скар-
гами на поміщиків правду знайти 
було важко. Але траплялося, що 

в канцелярію надходили апеляції 
однієї із сторін, яка після судового 
засідання була незгодна з винесе-
ним вироком. Із надією на правду 
зверталися в губернську канцеля-
рію. І тут, з огляду на те, як розви-
валися події далі, важливо при-
вернути увагу до ймовірної уча-
сті у ній П. П. Чубинського. Може, 
Тит Логвин і був тим козаком, про 
якого Павло повідомляв в одному 
з листів до Я. П. Полонського.

Ми не стверджуємо, але можемо 
припустити, що вибороти правду у 
судах, надавши консультації Т. Лог-
вину, допоміг юний Павло. Він був 
учасником руху (народовці, грома-
дівці), що, крім іншого, змістом ді-
яльності обрали «оборону україн-
ців проти наклепів мало розвину-
того провінційного дворянства». 
Павло переймався проблемами 
рідного міста, прагнув допомогти 
селянам. Він не обмежувався по-
радами, а вчив у судовому поряд-
ку обороняти свої права, складав 
потрібні папери. 

Ось фрагмент листа Павла 
Чубинського, що датований 1 бе-
резня 1860-го року: «Приехал в 
гнусный Борисполь, пожил там 
три месяца, бранясь с тамош-
ними помещиками сутягами, за-
нимаясь с сестрами, читая, за-
писывая народные песни, от-
крывая старые документы и изу-
чая русское гражданское право. 
Одному казаку написал аппеляцию 
на уездный суд в 16-ти пунктах, 
довольно порядочную, где разбил в 
пух и прах действия суда…».

Отже, юридична допомога (при-
пускаємо, П.Чубинського) та без-
сумнівний історичний документ – 
купча, бездоганно оформлена, ста-
ли підставою для опору проти ка-
бальницьких посягань поміщиці. 
Чучмарьовій не вдалося відібра-
ти в козака його маєтність. Для Т. 
Логвина винесення на розгляд йо-
го скарги означало початок судо-
вих процесів проти кривдниці, які 
тривали довго. Та він проявив напо-
легливість і впертість, щоби досягти 
мети: добитися визнання його пра-
ва на Гульківку, примусити поміщи-
цю відмовитися від посягань на неї 

та відшкодувати понесені ним ви-
трати під час процесу. Не домігшись 
бажаної реакції, знову й знову пода-
вав скаргу на дії поміщиці.

«Трічи справа проходила од Бо-
рисполя до Переяслава, у повіто-
вий дворянський суд, тричі прохо-
дила Полтавську губернську судову 
палату, де судило дворянство і ви-
носило рішення віддать Гулькивку 
Чучмарьовий, але дід був упертий 
козак. Він подавав касацію у Сенат, 
найвищу державну установу. Там 
на підставі купчих дукументив та 
згидно того, що у леваду вкладено 
багато коштив на приведення її у 
культурний вигляд, Сенат відміняв 
рішення повітового та губернсько-
го суду дворянського та з відповід-
ними вказівками про правоту ді-
да повертав справу на новий роз-
гляд…але ті суди дворянськи, ра-
хуючи, що до Петербургу далеко, 
знову присуджували Гулькивку Чуч-
марьовий. Після трьох касацій суд 
уже було реформовано, туди попа-
ли прогресивни діячи…

Чучмарьова, вбачаючи про-
граш, підкупила підсусідкив у гу-
бернському суду, щоб вони з запіз-
ненням сповістили діда, коли буде 
розгляд справи у Полтаві. А туди 
300 верстов, і дід не попаде на суд 
із своїми документами. Так і зро-
били. Дали повістку у такий час, 
що до Полтави доїхати не мож-
на на день суду. Але дід загнав на 
смерть лихого жеребця, а на суд 
встиг! І Гулькивку присудили діду!...
Гулькивка стала його власністю 
до смерті,…перейшла у власність 
його сина Логвина Семена Титови-
ча – теж до смерті у 1900-м року. 
Після чого через декілька рокив ми, 
нащадки Логвина Семена, поділи-
ли її на 9-ть чоловік – п’ять бра-
тив та чотири сестри. А у 1930-
м року, під владу більшовикив та у 
загальну колективізацію все пере-
йшло у власність колгоспу. Та зно-
ву стала Гулькивка голою порож-
ньою пусткою, як була при Лука-
севичу. На 1952-й рік сажалки та 
рови зсунунулись, греблі розвали-
лись, дерева знищени, трава не ро-
сте…А то ж косили трічи на рік у 
пояс траву!…».

Фрагмент листа Павла ЧУБИНСЬКОГО, датований  
1 березня 1860-го року: 

« ПРИЕХАЛ В ГНУСНЫЙ БОРИСПОЛЬ, ПОЖИЛ 
ТАМ ТРИ МЕСЯЦА, БРАНЯСЬ С ТАМОШНИМИ 

ПОМЕЩИКАМИ СУТЯГАМИ, ЗАНИМАЯСЬ С 
СЕСТРАМИ, ЧИТАЯ, ЗАПИСЫВАЯ НАРОДНЫЕ 
ПЕСНИ, ОТКРЫВАЯ СТАРЫЕ ДОКУМЕНТЫ И 
ИЗУЧАЯ РУССКОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО.....»

Тетяна ХОДЧЕНКО

Придбати вакцину проти грипу 
у Борисполі було реально лише до 
початку сезону захворюваності. 

Комунальне підприємство «Бори-
спільська аптека № 24» пропонува-
ло найкращу вакцину проти грипу, 
яка на території України використо-
вується із 2018 року — це вакцина 
французького виробництва «Ваксі-
грип Тетра». Як розповіла Катерина 
Киян, заступник директора КП «Бо-
риспільська аптека №24», вакцина-
ція знижує ризик захворіти на грип 
і попереджує виникнення важких 
ускладнень хвороби. «Дана вакци-
на допомагає боротися зі штама-
ми грипу, що очікуються у 2020 ро-
ці. Наразі у нас не лишилося жодної 
дози для щеплення проти недуги, а 
постачальники вже не пропонують 
нові поставки, адже вони вважають, 
що актуальність вакцинації проти 
грипу минула», — говорить заступ-
ниця директора аптеки. 

За словами Киян, на початку 
сезону очікуваної захворювано-
сті (у жовтні — грудні 2019 ро-
ку) аптекою було реалізовано 82 
одиниці вакцини «Ваксігрип Те-
тра», чимало вакцин купували 
приватні підприємства для сво-
їх співробітників. Доза щеплен-
ня коштувала 280 грн. 

У приватних аптеках Бориспо-
ля вакцин проти грипу також не 
вдалося знайти. Фармацевти по-
яснюють це тим, що сезон вакци-
нації минув. 

ВАКЦИНИ ПРОТИ ГРИПУ В 
БОРИСПОЛІ НЕ ЗНАЙДЕШ

�� ОЦЕ�ТАК!
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ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

Вікенд
�� АНЕКДОТИ

Жінка пише чоловікові смс:
— Коханий, ти в мене 
найкращий!
Чоловік пише у відповідь:
— Бухаєш чи порівнюєш?

• • •
Одеський трамвай, тиснява. 
Чоловік намагається 
прокомпостувати квиток, 
але ніяк не може потрапити 
в компостер. Одеситка, що 
стоїть між ним і компостером 
обурюється:
— Чоловіче! Ви на мені вже 
півгодини лежите і ще жодного 
разу не вставили!
— А що я зроблю, якщо він у 
мене пом’ятий?
Зупинка. Трамвай зупиняється. 
Весь трамвай хором:
— Мужчина! Суньте, поки стоїть!

• • •
Чоловік дивиться телевізор і 
вголос каже:
— Не йди туди! Ну не йди…
Жінка запитує:
— Що дивишся?
Чоловік:
— Наше весілля.

• • •
Жив був Адам і не було більше 
нікого. Одного разу Бог сказав:
— Приведу я до тебе Єву.
Так і з’явилась фраза:
— Не приведи Боже!

• • •
Програміст повертається з 
роботи. Його зустрічає жінка із 
задуманим виглядом:
— Що так довго?
— Та як завжди…
— А у нас уже через тиждень 
дев’ять місяців!
— Та невже? І хто ж, хлопчик чи 
дівчинка?
— Це поки невідомо. Лікар 
сказав, що дослідження 
шкідливе.
…Що мовчиш? Ти мене не 
любиш?!
— Та ні, я просто думаю, якими 
методами звертатися до об’єкта, 
чий клас не визначений під час 
розробки…

• • •
Ти морячка,я моряк
Ти рибачка,я рибак
Ти на суші, я на морі,
Завагітніла ти як??!!

• • •
У готелі жінці всю ніч не дає 
спати хропіння в сусідньому 
номері.
Вона б’є в стіну, але марно. 
Вранці пані стукає в сусідній 
номер і каже чоловікові:
— Ви що, не чули, як я вам 
стукала вночі?
— Чути чув. Але вже вибачте, 
що не прийшов, — втомився я 
дуже.

• • •
Молодому солдатові видали 
обмундирування, а воно йому 
завелике. Покрутившись біля 
дзеркала, він із сумом каже 
старшині:
— У цьому вбранні я схожий на 
опудало…
— От і добре! Солдат мусить 
жахати ворогів!

• • •
Познайомилися на банкеті 
двоє добре напідпитку 
«нових українців», ну і почали 
хвалитися один перед одним 
своїми успіхами. Дошли і до 
сексуальних подвигів. Один, 
значить, показуючи рукою, 
говорить:
— Он, бачиш блондинку з 
величезним бюстом — це моя 
дружина, а он, бачиш брюнетку 
«з ногами від зубів» — це моя 
коханка!
Другий новий українець 
дивився-дивився та й каже у 
відповідь:
— Дивно, а у мене чомусь все те 
ж, тільки навпаки?!

�� КРОСВОРД
За горизонталлю:
1. За релігійними уявленнями — місце під 

землею, куди потрапляють душі померлих гріш-
ників для вічних мук. 5. Дохід з капіталу, землі 
або майна, що його власники одержують регу-
лярно, не займаючись підприємницькою діяль-
ністю. 9. Бойовий заклик під час атаки. 10. Ґрун-
това поверхня під водою. 11. «Вухогорлоніс». 12. 
Скупчення людей, транспорту і т. ін., що створює 
перешкоду рухові. 14. Волок на Істмі біля Корин-
фа, довжиною приблизно 6 км, створений для 
перетягування кораблів з Коринфської до Са-
ронічної затоки і навпаки. 16. Штучний головний 
покрив із чужого або синтетичного волосся. 18. 
Корейське авто. 19. Червоно-бурий шар на по-
верхні заліза, який утворюється внаслідок його 
окислення. 21. Міра земельної площі. 22. Ріка в 
Росії та Україні, ліва притока Дніпра. 25. Шостий 
звук музичної гами, а також нота, що позначає 
цей звук. 27. Візницький однокінний екіпаж в 
Англії. 28. Індіанський народ, що існував на край-
ньому півдні Південної Америки. 29. Кривий ... 
(найбільше місто України, яке не є обласним цен-
тром.). 30. Сімнадцята літера грецької абетки. 31. 
Місце скупчення гною. 33. Здивування, здогад. 
34. Безліса рівнина, рівний, широкий простір; 
поле. 35. Індіанське плем'я. 37. Представник най-
давніших племен, які населяли в XV—XVI ст. до н. 
е. територію Передньої Азії і Південного Закав-
каззя. 41. Легковий або вантажний автомобіль із 
лічильником для визначення віддалі та оплати 
за проїзд за таксою. 44. Райцентр на Чернігів-
щині. 47. Муніципалітет у Франції, у регіоні Акві-
танія, департамент Атлантичні Піренеї. 48. Шлях, 
засіб, рух духовної практики в буддизмі, завдя-
ки якому досягають просвітлення. 49. ... Евальд 
(естонський композитор). 50. Ділянка землі, яку 

отримувала селянська сім'я для користування. 51. 
Морський водоплавний птах родини сивкових.

За вертикаллю:
1. Велике, товсте черево. 2. Період, докорінно 

відмінний від попереднього. 3. Той, хто здійснює 
смертні вироки або тілесне покарання, бере на 
тортури. 4. Міжнародна ріка в Центральній Єв-
ропі. 5. Те саме, що пологи. 6. Неопізнаний літа-
ючий об'єкт. 7. Вибухова речовина. 8. Декоратив-
на споруда у вигляді брами, що завершується 
склепінням. 13. Опале відмерле листя. 15. Страва 
з дрібно насічених овочів, грибів. 17. Велика кіль-
кість близько розміщених однорідних предметів, 
частин і т. ін. 18. Нащадок іспанських і португаль-
ських колонізаторів у країнах Латинської Амери-
ки. 20. Перебування обвинуваченого в момент 
злочину в іншому місці як доказ його непричет-
ності до злочину. 21. Одиниця виміру земельної 
площі в Англії і Північній Америці. 23. Персонаж 
давньогрецької міфології, син Лікімнія. 24. Муні-
ципалітет у Франції, у регіоні Лімузен, департамент 
Крез. 26. Зла баба-чаклунка. 31. Дрібна кровососна 
комаха. 32. Морська промислова риба родини 
лососевих, що заходить у річки для нересту. 36. 
Безбарвний горючий газ, який міститься в при-
родних газах. 38. Грошова одиниця Катару — 100 
дирхамів. 39. Той, хто намагається одержати за 
свою працю більше, ніж вона варта. 40. Тонізуючий 
напій. 42. Група довгохвостих папуг. 43. Секретне, 
умовлене сполучення цифр чи букв, що дає право 
доступу куди-небудь або до чого-небудь. 45. За ре-
лігійними уявленнями — місце, де блаженствують 
праведники після смерті. 46. Великий адронний 
колайдер.

За горизонталлю:
1. Пекло. 5. Рента. 9. Ура. 10. Дно. 11. Лор. 12. Затор. 14. Діолк. 16. Парик. 18. Кіа. 19. Ржа. 21. 

Ар. 22. Десна. 25. Ля. 27. Кеб. 28. Она. 29. Ріг. 30. Ро. 31. Гнояк. 33. Ба. 34. Лан. 35. Ері. 37. Урарт. 
41. Таксі. 44. Варва. 47. Аро. 48. Яна. 49. Аав. 50. Наділ. 51. Чайка.

За вертикаллю:
1. Пузо. 2. Ера. 3. Кат. 4. Одра. 5. Роди. 6. Нло. 7. Тол. 8. Арка. 13. Опад. 15. Ікра. 17. Ряснота. 18. 

Креол. 20. Алібі. 21. Акр. 23. Еон. 24. Ная. 26. Яга. 31. Гнус. 32. Кета. 36. Етан. 38. Ріял. 39. Рвач. 40. 
Кава. 42. Ара. 43. Код. 45. Рай. 46. Вак.

�� СМАЧНОГО!

ВІТАМІННИЙ САЛАТ ІЗ МІДІЯМИ
ІНГРЕДІЄНТИ: Квасоля варе-

на чи консервована — 200 г, мі-
дії варені— 300 г, помідори — 
200 г, 1 цибулина, 1 відварений 
буряк, спеції за смаком.

ДЛЯ МАРИНАДУ: цибуля по-
дрібнена — 1 шт., соєвий соус — 

1 ст. л., бальзамічний оцет — 1 ст. 
л., оливкова олія — 2 ст. л., сіль 
— 1 ч. л.

ПРИГОТУВАННЯ. Порізати 
буряк, помідори та цибулю. До-
дати інші інгредієнти. Заправи-
ти маринадом. 

�� ЗНАЙ�НАШИХ!�� ПІДГОТОВКА�ДО�ВЕСНИ

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

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

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

Забезпечуємо житлом та харчуванням

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

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із розширенням виробництва

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

друкар флексографічного друку
інженер-електронік
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

СВЯТКОВИЙ ТУРНІР ІЗ ШАХІВ

Перед початком святкового ша-
хового турніру юних шахістів за-
просили працівники Бориспіль-
ської центральної бібліотеки. Ді-
вчата та хлопці підготували поздо-
ровлення в віршах із правилами 
шахової гри. Шаховий король Юрій 
Бобровник,  шахові принци і прин-
цеси вітали фахівців бібліотеки, а 

продовженням дійства став турнір 
в шаховому клубі Бориспільського 
міського центру спорту. 

Змагання проходило за швейцар-
ською системою, були представни-
ки майже всіх шкіл Борисполя. 

Результатами: на 1 місці Ар-
тем Яновський (ЗОШ №6, 3 клас), 
срібну медаль та диплом одержа-

ла Софія Александрова (ЗОШ №6, 
5 клас), на 3 місці Сергій Бердик 
(Академічний ліцей, 5 клас). 

Досягненнями вихованці клу-
бу завдячують підтримці батьків 
та допомозі Бориспільської місь-
кої ради та міського центру спор-
ту, адже нове устаткування і облад-
нання у шаховому клубі та Акаде-
мічному ліцеї з’явилося саме зав-
дяки їхньому сприянню. 

Галина КРИВОШЕІНА, 
фахівець з шахів

 Бориспільського міського 
центру спорту

 � У січні в шаховому клубі Бориспільського міського 
центру проходив святковий новорічний турнір, в якому 
приймали участь школярі 2008 р.н. та молодші. 

• Серед найкращих юні шахісти секції: Софія Александрова, Артем Яновський, Юрій Бобровник, Артем 
Кліменко, Сергій Бердик, Артем Титаренко.

КИЇВ 
ОЗЕЛЕНЯТЬ.  
А БОРИСПІЛЬ?
Наприкінці березня 2020 
року Центр альтернативного 
озеленення Києва «Дендро 
Київ» проводитиме весняне 
розповсюдження садівного 
матеріалу.

Кожен мешканець міста 
зможе отримати 20 сіянців та 
саджанців лісоутворюючих 
деревних видів. Подібні заходи 
проводились в Києві і раніше. 
У березні-квітні 2019 року було 
безкоштовно поширено понад 
30 тисяч рослин. Компанія має 
в планах поширити ініціативу 
і в інших містах та селищах 
спочатку Київської області, а 
надалі всієї України. 
Саджанці можна буде взяти 
безкоштовно, але через  
попередню реєстрацію. Це 
дає змогу організаторам 
оцінити потреби і правильно 
організувати процес. Реєстрація 
вже розпочалася, її можна буде 
здійснити на сайті компанії в 
інтернеті. Після анкети бажаючі 
отримати посадковий матеріал 
будуть запрошені в гості до 
Центру озеленення та отримати 
саджанці. 
Подібну практику можна 
запровадити і в Борисполі тим 
приватним організаціям, які 
займаються садівництвом. Або 
ж запропонувати ідеї для міської 
влади, щоб гуртом озеленювати 
рідне місто. 
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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 "Домашні вогнища" (12+)
11.30�"Аромати Південної Африки"
12.05,�14.10 Телепродаж
12.20,�13.10 Енеїда
14.25�"Аромати Чилі"
15.10�"Герої України. Крути. Перша 

Незалежність"
16.15�"Боротьба за виживання"
17.25�Наші гроші
18.20,�0.00, 2.40 Тема дня
19.20�"Дикі тварини"
19.55�"Супер-Чуття"
21.30,�23.40, 2.25 UA:Спорт
21.45�#@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.15�Т/с "Епоха честі"
0.50�Схеми. Корупція в деталях
1.15�Спільно

1.45�Своя земля
4.05�UA:Фольк. Спогади
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"
13.15,�14.25 "Світ навиворіт - 5: Індонезія"
15.25�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10�Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
20.15�Бойовик "Форсаж 7"
22.45�"Світ навиворіт 11: Китай"
0.00�Жахи "Оверлорд"
1.50�Жахи "Дзеркала"
3.35�"Вечірній квартал"

ІНТЕР
5.30,�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
11.10�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25�Х/ф "Труп мого ворога" (16+)
14.50,�15.40 "Вещдок"
16.35�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�19.00, 1.30 "Стосується кожного"
20.00,�3.00 "Подробиці"
21.00�"Вещдок. Особливий випадок. 

Третій зайвий"
23.45�Т/с "Спокуса" (12+)
3.45�"Щоденник вагітної"
5.00�"Телемагазин"

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

Сьогодні
9.30�Зоряний шлях. Новий сезон
11.30�Реальна містика. Новий сезон
13.30,�15.30, 4.45 Агенти справедливості 

(12+)
17.00�Історія одного злочину (16+)
19.50�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Жіночий лікар 4" 21, 22 с. 

(16+)
23.20�Гучна справа

0.00,�2.15 Т/с "Балерина" (12+)
1.45�Телемагазин
2.30�Зоряний шлях
3.10�Реальна містика

ICTV
4.05�Скарб нації
4.10�Еврика!
4.20�Служба розшуку дітей
4.25�Студія Вашинґтон
4.30�Факти
4.55�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40,�10.05 Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.55,�13.20 Х/ф "Сонце, що сходить" 

(16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.40,�16.20, 21.20 Т/с "Перевірка на 

міцність" (16+)
17.05�Х/ф "Час відьом" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.10�Секретний фронт
22.10�Х/ф "Каратель" (16+)
0.25�Х/ф "Сезон убивць"
1.50�Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ.
3.00,�0.45 Зона ночі
3.40�Абзац
5.30�Варьяти (12+)
7.05,�8.00 Kids Time
7.10�М/с "Шоу Луні Тьюнз"
8.05�Т/с "Бібліотекарі" (16+)
10.00�Т/с "Відчайдушні домогосподарки" 

(16+)
14.20�Х/ф "Робосапіен: 

Перезавантаження"
16.10�Х/ф "Космос між нами" (12+)
18.20�Х/ф "Земне ядро"
21.00�Х/ф "Фантом" (16+)
22.50�Х/ф "Посейдон" (16+)
0.40�Служба розшуку дітей

СТБ
6.30,�18.00, 0.20 Один за всіх (16+)
7.45�Х/ф "У моїх мріях" (12+)
9.40�Х/ф "Принцеса спецій"
11.15�МастерШеф (12+)
17.25,�21.55 Відлік часу
17.30,�22.00 Вікна-Новини
20.05�Т/с "Швабра"
22.40�Давай поговоримо про секс (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00,�7.50 Т/с "Рекс-2"
9.25,�18.15 "Спецкор"
10.05,�18.50 "ДжеДАІ"
10.45,�17.15 "Загублений світ"
13.40�"Помста природи"
14.00�Х/ф "Морський піхотинець"
15.30�Х/ф "Морський піхотинець-2"
19.25�Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
21.30,�23.05 Т/с "CSI: Місце злочину-5"
0.50�"Облом.UA."
5.30�Телемагазини

НТН
5.00�"Top Shop"
6.00�Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
7.50,�17.00, 3.15 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Будні карного розшуку"
10.40,�19.30 Т/с "Альпійський патруль" 

(16+)
12.50�"Будьте здоровi"
14.05,�16.50, 3.40 "Речовий доказ"
18.20�"Вартість життя"
21.20,�23.45 Т/с "Хейвен" (12+)
1.45�"Таємниці кримінального світу"
4.05�"Легенди бандитської Одеси"
4.30�"Правда життя"

СЕРЕДА, 29 СІЧНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 27 СІЧНЯ — 2 ЛЮТОГО

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, 23.30, 2.00, 3.35, 
5.00 Новини

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

9.30,�2.45 Т/с "Домашні вогнища" (12+)
11.30�"Аромати Південної Африки"
12.05,�14.10 Телепродаж
12.20�Енеїда
13.10,�4.05 UA:Фольк. Спогади
14.25�"Аромати Чилі"
15.10,�17.25, 5.25 #ВУКРАЇНІ
15.45,�0.50 Бюджетники
16.15�"Боротьба за виживання"
18.25�"Зворотний відлік"
21.30,�2.25 UA:Спорт
21.45�Схеми. Корупція в деталях
22.15�Флорбол. Чемпіонат світу. 

Швейцарія - Україна. Чоловіки
0.00�Розсекречена історія
1.15�Спільно
1.45�Своя земля

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"
13.10,�14.20 "Світ навиворіт - 5: Індонезія"
15.25�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10�Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
20.15�Бойовик "Форсаж 8"
22.45�Бойовик "Ххх"
0.55�Жахи "П`ятниця 13"
2.35�"Вечірній квартал"

ІНТЕР
5.30,�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
11.10�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25�Х/ф "Смерть негідника" (16+)
14.50,�15.40 "Вещдок"
16.35�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�19.00, 1.35 "Стосується кожного"

20.00,�3.05 "Подробиці"
21.00�"Вещдок. Особливий випадок. 

Третій зайвий"
23.50�Т/с "Спокуса" (12+)
3.50�"Щоденник вагітної"
5.00�"Телемагазин"

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

Сьогодні
9.30�Зоряний шлях. Новий сезон
11.30�Реальна містика. Новий сезон
13.30,�15.30, 4.45 Агенти справедливості 

(12+)
17.00�Історія одного злочину (16+)
19.50�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Жіночий лікар 4" 23, 24 с. 

(16+)
23.20�Слідами газової капітуляції
0.00,�2.15 Т/с "Балерина" (12+)
1.45�Телемагазин
2.30�Зоряний шлях
3.10�Реальна містика

ICTV
4.10�Скарб нації
4.20�Еврика!
4.25�Студія Вашингтон
4.30�Факти
4.55�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40�Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05�Секретний фронт
11.50,�13.15 Х/ф "В тилу ворога" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.10,�16.20, 21.20 Т/с "Перевірка на 

міцність" (16+)
16.30�Х/ф "Каратель" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.10�Антизомбі. Дайджест
22.15�Х/ф "Сезон убивць"
23.45�Х/ф "Пекло" (16+)
1.40�Т/с "Шулер" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.00,�1.15 Зона ночі
4.10�Абзац
5.20�Варьяти (12+)
7.00,�8.00 Kids Time
7.05�М/с "Шоу Луні Тьюнз"

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

(16+)
14.50�Х/ф "Затура"
16.40�Х/ф "Репродукція" (16+)
18.50�Х/ф "Зоряний десант"
21.00�Х/ф "Район 9" (16+)
23.10�Х/ф "Гребберси" (16+)
1.10�Служба розшуку дітей

СТБ
5.15,�18.00 Один за всіх (16+)
6.25�Хата на тата (12+)
8.55�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
10.50�МастерШеф (12+)
17.25,�21.55 Відлік часу
17.30,�22.00 Вікна-Новини
20.05�Т/с "Швабра"
22.40�Я соромлюсь свого тіла (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00,�7.50 Т/с "Рекс-2"
9.30,�18.15 "Спецкор"
10.10,�18.50 "ДжеДАІ"

10.50,�17.20 "Загублений світ"
13.45�"Помста природи"
14.10�Х/ф "Світ роботів"
15.35�Х/ф "Андроїд-поліцейський"
19.25�Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
21.30,�23.05 Т/с "CSI: Місце злочину-5"
0.50�"Облом.UA."
5.30�Телемагазини

НТН
5.00�"Top Shop"
6.00�Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
7.55,�17.00 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Право на постріл"
10.40,�19.30 Т/с "Альпійський патруль" 

(16+)
12.50�"Вартість життя"
14.05,�16.50, 3.15 "Речовий доказ"
18.20,�4.00 "Правда життя"
21.20,�23.45 Т/с "Хейвен" (12+)
1.45�"Таємниці кримінального світу"
3.35�"Легенди бандитської Одеси"

ЧЕТВЕР, 30 СІЧНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00�М/с "Кмітливии? Сяоцзі"
6.30,�7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 16.00, 

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" (12+)
10.30�Скелетон. Кубок світу. Сент-Моріц. 

Заїзд 1
11.35,�13.40 Телепродаж
11.55�Скелетон. Кубок світу. Сент-Моріц. 

Заїзд 2
13.10�"Мегаполіси"
14.00�Флорбол. Чемпіонат світу. 

Словенія - Україна. Чоловіки
16.15�"Боротьба за виживання"
17.25�Схеми. Корупція в деталях
17.55�VoxCheck
18.20,�0.00 Тема дня
19.20�"Дикі тварини"
19.55�"Тваринна зброя"
21.30,�23.40, 2.25 UA:Спорт
21.50�Перша шпальта
22.15�Т/с "Епоха честі"
0.50,�5.25 #ВУКРАЇНІ

1.15�Спільно
1.45�Своя земля
2.40�"Зворотний відлік"

КАНАЛ "1+1"
6.30,�7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 4.30 

ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей"
11.15,�12.20 "Міняю жінку"
13.20,�14.25 "Світ навиворіт - 5: 

Індонезія"
15.40�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10�Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
20.15,�22.10 "Жіночий квартал"
0.05�Жахи "П`ятниця 13"
1.45�"Розсміши коміка"
5.15�"Світське життя 2020 дайджест"

ІНТЕР
5.30,�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�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25�Х/ф "Неприборканий" (16+)
14.50,�15.40, 23.45 "Вещдок"
16.35�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�1.30 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці тижня"
3.00�"Орел і Решка. Шопінг"
4.15�"Подорожі в часі"
4.55�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.30�Зоряний шлях. Новий сезон
11.30�Реальна містика. Новий сезон
12.30�Т/с "Беглянка" 1, 2 с. (12+)
15.30�Т/с "Беглянка" (12+)
17.00�Історія одного злочину (16+)
19.50�"Говорить Україна"
21.00�Свобода слова Савіка Шустера
0.00�Т/с "Я ніколи не плачу" 1, 2 с. (12+)
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Я ніколи не плачу" (12+)
4.10�Реальна містика
5.50�Зоряний шлях

ICTV
4.05�Скарб нації
4.15�Еврика!
4.20�Служба розшуку дітей
4.25�Студія Вашингтон
4.30,�1.30 Факти
4.55�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40�Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05�Антизомбі. Дайджест
11.00,�13.20 Х/ф "Ґранд-реванш" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
13.30,�16.20, 22.55 "На трьох" (16+)
18.45�Факти. Вечір
20.05�Дизель шоу (12+)
2.00�Т/с "Шулер" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.00,�2.40 Зона ночі
4.20�Абзац
5.30�Варьяти (12+)
7.00,�8.00 Kids Time
7.05�М/с "Шоу Луні Тьюнз"
8.05�Т/с "Бібліотекарі" (16+)
10.00�Т/с "Відчайдушні домогосподарки" 

(16+)

13.40�Х/ф "Загублені в космосі"
16.10�Х/ф "Сім сестер" (16+)
18.40�Х/ф "Ковбої проти прибульців" 

(16+)
21.00�Х/ф "Тихе місце" (16+)
22.50�Х/ф "Кокні проти зомбі" (18+)
0.40�Х/ф "Похмурі небеса" (16+)
2.35�Служба розшуку дітей

СТБ
6.05�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
7.00�Х/ф "Ніч відпочинку для мами" (12+)
9.00�Т/с "Швабра"
16.35,�18.00 Х/ф "Пані покоївка"
17.25,�21.55 Відлік часу
17.30,�22.00 Вiкна-Новини
19.10�Х/ф Хто б казав
21.00�Х/ф "Ну хто б казав 2"
22.35�Х/ф "Ну, хто б казав 2"
23.15�Х/ф "Жіноча інтуїція"
1.55�Х/ф "Чоловіча інтуїція"

КАНАЛ "2+2"
6.00,�7.50 Т/с "Рекс-2"
9.30,�18.15 "Спецкор"
10.10,�18.50 "ДжеДАІ"
10.50,�17.15 "Загублений світ"
13.45,�3.50 "Цілком таємно-2017"

14.15�"Помста природи"
14.35�Х/ф "Вуличний боєць"
19.25�Х/ф "В`язень"
21.10�Х/ф "Бронежилет"
22.55�Х/ф "Приречені-2"
0.35�Х/ф "11 кварталів"
1.50�"Облом.UA."
5.30�Телемагазини

НТН

5.00�"Top Shop"
6.00�Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
7.55,�17.00, 3.10 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Це було в розвідці"
10.45,�19.30 Т/с "Альпійський патруль" 

(16+)
12.50,�4.00 "Правда життя"
14.05,�16.50, 3.40 "Речовий доказ"
18.20�"Таємниці світу"
21.20,�23.45 Т/с "Хейвен" (12+)
1.45�"Таємниці кримінального світу"

П'ЯТНИЦЯ, 31 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,�13.10 Розсекречена історія
6.30,�7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 2.00, 3.35, 5.00 
Новини

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

9.30�Т/с "Домашні вогнища" (12+)
11.25,�14.10 Телепродаж
11.50�Фрагмент фільму "Київ. Початок 

війни"
12.00�Хвилина мовчання: пам’яті жертв 

Голокосту
12.01�Д/ф "Іспит на людяність" (12+)
14.25�"Ремесло за призначенням"
15.10�Х/ф "Фенікс" (16+)
17.10�Пліч-о-пліч
17.25�Перша шпальта
18.20,�0.00, 2.40 Тема дня
19.20�"Дикі тварини"
19.55�"Супер-Чуття"
21.30,�2.25 UA:Спорт
21.45�Х/ф "Вбити Гітлера. (13 хвилин)" 

(16+)
0.50,�5.25 #ВУКРАЇНІ
1.15�Спільно

1.45�Своя земля
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, 5.25 

ТСН
9.25,�11.05, 12.20 "Міняю жінку"
13.10�"Світ навиворіт. Рекордний політ 

україною"
14.35�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10�Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
20.15�Бойовик "Форсаж 5"
22.45�"Гроші 2020"
0.00�"Дубінізми"
0.20�"Голос країни 10"
2.30�"Вечірній квартал"

ІНТЕР
6.10,�23.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10 "Ранок з ІНТЕРом"

9.20,�18.00, 19.00, 1.45 "Стосується 
кожного"

11.10,�12.25 Х/ф "Невловимий" (16+)
13.20�Х/ф "Загублене місто Z" (16+)
15.50�"Жди меня. Украина"
20.00,�2.30 "Подробиці"
21.00�"Вещдок. Особливий випадок. 

Третій зайвий"
22.00�Д/п "Аушвіц. Інструкція щодо 

НЕвикористання" Прем’єра
23.55�Т/с "Спокуса" (12+)
3.15�"Щоденник вагітної"
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�Зоряний шлях. Новий сезон
11.30�Реальна містика. Новий сезон
13.30,�15.30, 4.45 Агенти справедливості 

(12+)
17.00�Історія одного злочину (16+)
19.50�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Жіночий лікар 4" 17, 18 с. 

(16+)
23.30�Т/с "Балерина" (12+)

1.45�Телемагазин
2.15�Зоряний шлях
3.10�Реальна містика

ICTV
4.45�Скарб нації
4.55�Еврика!
5.00�Служба розшуку дітей
5.05�Т/с "Ніконов і Ко" (16+)
6.45�Факти тижня
8.45�Факти. Ранок
9.10,�19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.00�Секретний фронт. Дайджест
10.45,�23.50 Х/ф "Воскресіння" (12+)
12.40,�13.15, 16.20 Т/с "В полоні у 

перевертня" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
16.50�Х/ф "Експат" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.10�Більше ніж правда
21.20�Т/с "Перевірка на міцність" (16+)
22.15�Свобода слова
1.40�Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
3.00,�0.55 Зона ночі
5.00�Абзац

7.05,�8.00 Kids Time
7.10�М/с "Лунтик"
8.05�Т/с "Бібліотекарі" (16+)
11.00�М/ф "Хранителі снів"
13.00�Х/ф "Син дракона"
16.50�Х/ф "13 район: Ультиматум" (16+)
18.50�Х/ф "Знамення" (16+)
21.00�Х/ф "Явище" (16+)
22.50�Х/ф "Похмурі небеса" (16+)
0.50�Служба розшуку дітей

СТБ
5.15,�18.00, 22.40 Один за всіх (16+)
7.45�Х/ф "Знайомтеся, Джо Блек" (16+)
11.15�Х/ф "Їсти, молитися, кохати"
14.05�МастерШеф (12+)
17.25,�21.55 Відлік часу
17.30�Вікна-Новини
20.05�Т/с "Швабра"
22.00�Вiкна-Новини

КАНАЛ "2+2"
6.00�"Шалені перегони 2018"
8.00�"ДжеДАІ. Дайджест 2018"
9.50,�18.15 "Спецкор"
10.25,�18.50 "ДжеДАІ"
11.00�"Загублений світ"
15.00�Х/ф "Морський піхотинець-3: Тил"

16.45�Х/ф "Морський піхотинець-4"
19.25�Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
21.25,�23.00 Т/с "CSI: Місце злочину-5"
0.50�Х/ф "Атака титанів"
2.15�"Облом.UA."
5.30�Телемагазини

НТН

5.00�"Top Shop"
6.00�Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
7.15,�17.00, 3.50 "Випадковий свідок"
7.50�Х/ф "Інтердівчинка" (16+)
10.45,�19.30 Т/с "Альпійський патруль" 

(16+)
12.30,�16.30, 19.00, 23.15, 3.20 "Свідок"
12.50�"Таємниці світу"
14.05,�16.50 "Речовий доказ"
18.20�"Свідок. Агенти"
21.20,�23.45 Т/с "Хейвен" (12+)
1.35�Х/ф "88 хвилин" (16+)
4.05�"Легенди бандитської Одеси"
4.30�"Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 27 СІЧНЯ

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 "Домашні вогнища" (12+)
11.30,�12.20, 15.10 Енеїда
12.05,�14.10 Телепродаж
13.10,�4.05, 5.25 #ВУКРАЇНІ
13.40�Бюджетники
14.25�"Аромати Чилі"
16.15�"Боротьба за виживання"
17.25�Схеми. Корупція в деталях
18.20,�0.00, 2.40 Тема дня
19.20�"Дикі тварини"
19.55�"Супер-Чуття"
21.30,�23.40, 2.25 UA:Спорт
21.45�Наші гроші
22.15�Т/с "Епоха честі"
0.55�"Герої України. Крути. Перша 

Незалежність"
4.30�Спільно

КАНАЛ "1+1"
6.30,�7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 5.35 

ТСН
9.25,�10.20 "Життя відомих людей"
11.15,�12.20 "Міняю жінку"
13.05,�14.15 "Світ навиворіт - 5: 

Індонезія"
15.25�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10�Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
20.15�Бойовик "Форсаж 6"
22.45�"Одруження наосліп"
0.25�Жахи "Дзеркала"
2.25�"Вечірній квартал"

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
11.10�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25�Х/ф "Борсаліно"
14.45,�15.40 "Вещдок"
16.35�"Вещдок. Особливий випадок"

18.00,�19.00, 1.35 "Стосується кожного"
20.00,�3.05 "Подробиці"
21.00�"Вещдок. Особливий випадок. 

Третій зайвий"
23.50�Т/с "Спокуса" (12+)
3.50�"Щоденник вагітної"
5.00�"Телемагазин"

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

Сьогодні
9.30�Зоряний шлях. Новий сезон
11.30�Реальна містика. Новий сезон
13.30,�15.30, 4.45 Агенти справедливості 

(12+)
17.00�Історія одного злочину (16+)
19.50�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Жіночий лікар 4" 19, 20 с. 

(16+)
23.20�Контролер
0.00,�2.15 Т/с "Балерина" (12+)
1.45�Телемагазин
2.30�Зоряний шлях
3.10�Реальна містика

ICTV
4.15�Скарб нації
4.25�Еврика!
4.30�Факти
4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40,�20.10 Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05�Більше ніж правда
11.00,�13.20 Х/ф "Перший лицар"
12.45,�15.45 Факти. День
14.00,�16.20 Х/ф "Маска Зорро"
17.00�Х/ф "Дракула: Невідома історія" 

(16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
21.20�Т/с "Перевірка на міцність" (16+)
22.15�Х/ф "Мисливці на відьом"
23.50�Х/ф "Чорні мітки" (16+)
1.25�Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
3.00,�0.40 Зона ночі
4.20�Абзац
5.10�Варьяти (12+)
7.00,�8.00 Kids Time
7.05�М/с "Шоу Луні Тьюнз"
8.05�Т/с "Бібліотекарі" (16+)

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

15.00�Х/ф "План гри"
17.10�Х/ф "13 район: Цегельні особняки" 

(16+)
19.00�Х/ф "Глобальне вторгнення: Битва 

за Лос-Анджелес" (16+)
21.00�Х/ф "Повстання" (16+)
22.50�Х/ф "Загибель Лос-Анджелеса" 

(12+)

СТБ
5.50,�18.00, 0.25 Один за всіх (16+)
7.00�Хата на тата (12+)
9.40�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.40�МастерШеф (12+)
17.25,�21.55 Відлік часу
17.30,�22.00 Вікна-Новини
20.05�Т/с "Швабра"
22.40�Таємниці ДНК (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00�"Угон по-нашому"
8.00�Т/с "Рекс-2"
9.50,�18.15 "Спецкор"
10.25,�18.50 "ДжеДАІ"

11.00,�17.15 "Загублений світ"
13.00�"Помста природи"
13.15�Х/ф "Вторгнення: Битва за рай"
15.10�Х/ф "Книга Ілая"
19.25�Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
21.30,�23.05 Т/с "CSI: Місце злочину-5"
0.50�"Облом.UA."
5.30�Телемагазини

НТН
5.00�"Top Shop"
6.00�Т/с "Кулагін та партнери" (12+)
7.55,�17.00 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Інспектор карного розшуку"
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"
3.35�"Легенди бандитської Одеси"
4.00�"Правда життя"

ВІВТОРОК, 28 СІЧНЯ

1. ДП МА «Бориспіль»,  провідний інженер 
відділу служби управління нерухомістю, з/п 
16599.00 грн.

2. ТОВ «ЗПМ «Про-Мікс», начальник вироб-
ничого цеху, з/п 15000,00 грн.

3. ТОВ «Експансія», касир торговельного 
залу, з/п 9200,00 грн.

4. ТОВ «Експансія», продавець продовольчих 
товарів, з/п 8600,00 грн.

5. ТОВ «Проктер Енд Гембл Україна», технік 
на виробничу лінію, з/п 12500,00 грн.

6. Бориспільська ЗОШ №6, кухар, з/п  
4723,00 грн.

7. Бориспільська ЗОШ №6, сторож, з/п 
4723,00 грн.

8. Бориспільська ЗОШ №3, робітник з комп-

лексного , з/п 12000,00 грн.

9. ТОВ «Аерохендлінг», вантажник, з/п 

9560,00 грн.

10. Бориспільська ЗОШ №3, сестра медична, 

з/п 4723,00 грн.

11. ТОВ «Генетичні ресурси», головний бух-

галтер, з/п 10000,00 грн.

12. ФОП Кущнір Є.З., підсобний робітник, з/п 

10000,00 грн.

13. ФОП Кущнір Є.З., фахівець з ландшаф-

тного дизайну, з/п 10000,00 грн.

14. КП «Щасливе сервіс», бухгалтер, з/п 

6000,00 грн., 

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

Тел.: (04595) 6-06-66

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобу-

дівної документації «Детальний план території, обмеженої вулицями Головатого, Маяковського, 
Віктора Йови та провулком Старовокзальний в місті Борисполі Київської області»

Детальний план території, обмеженої вулицями Головатого, Маяковського, Віктора Йови та провул-
ком Старовокзальний в місті Борисполі Київської області, розроблений ТОВ «ІМРТ» на замовлення 
Управління містобудування та архітектури  Бориспільської міської ради за рахунок коштів інвестора – 
ПрАТ «Агробудмеханізація», на підставі рішення Бориспільської міської ради «Про надання управлінню 
містобудування та архітектури Бориспільської міської ради дозволу на розробку містобудівної докумен-
тації - детального плану території, обмеженої вулицями Головатого, Маяковського, Віктора Йови та про-
вулком Старовокзальний в місті Борисполі» від 08.10.2019 року № 4924-64-VІІ.

Мета проекту – уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просто-
рової композиції, параметрів забудови; формування принципів планувальної організації забудови; вияв-
лення усіх планувальних обмежень використання цієї території; визначення містобудівних умов та обме-
жень з врахуванням інвестиційних намірів подальшого освоєння території. 

Детально ознайомитися з проектом «Детальний 
план території, обмеженої вулицями Головатого, Ма-
яковського, Віктора Йови та провулком Старовок-
зальний в місті Борисполі Київської області» можна в 
управлінні містобудування та архітектури Бориспіль-
ської міської ради за адресою м. Бориспіль, вул. Ки-
ївський шлях, 73, тел. 6-12-23, (понеділок – п’ятниця, 
з 9.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00).

Пропозиції до зазначеного вище проекту пода-
ються на ім’я міського голови у письмовій формі 
з 27 січня до 17 години 27 лютого 2020 року за 
поштовою адресою: 08301, м. Бориспіль, вул. Ки-
ївський Шлях, 72.

Презентація містобудівної документації «Деталь-
ний план території, обмеженої вулицями Головатого, 
Маяковського, Віктора Йови та провулком Старовок-
зальний в місті Борисполі» відбудеться 27.02.2020 
року о 14-00 год. в приміщенні міської централізова-
ної бібліотечної системи за адресою: м. Бориспіль, 
вул. Європейска, 6.

Відповідальним за організацію розгляду пропози-
цій громадськості до вказаного проекту є заступник 
міського голови Гопанчук Д.О. (08301, м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 72, тел. 6-10-02).

Заступник міського голови        Д.О. Гопанчук

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

20 січня 2020 року № 39

Про проведення громадських слухань 
щодо проекту містобудівної документації 

«Детальний план території, 
обмеженої вулицями Головатого, Ма-

яковського, Віктора Йови та провулком 
Старовокзальний в місті Борисполі» 

На виконання рішення міської ради від 
08.10.2019 № 4924-64-VІІ «Про надання 
управлінню містобудування та архітектури 
Бориспільської міської ради дозволу на роз-
робку містобудівної документації – деталь-
ного плану території, обмеженої вулицями 
Головатого, Маяковського, Віктора Йови 
та провулком Старовокзальний в місті Бо-
рисполі», керуючись Порядком проведен-
ня громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час розроблення 
проектів містобудівної документації на міс-
цевому рівні, затвердженим відповідною 
постановою Кабінету Міністрів України від 
25.05.2011 № 555, відповідно до ст.ст. 19, 
21 Закону України «Про регулювання місто-
будівної діяльності», пп.10 п. а) ст. 31 Зако-
ну України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» виконавчий комітет міської ради 
ВИРІШИВ:

1. Заступнику міського голови Гопачуку 
Д.О. у визначеному законодавством поряд-
ку оприлюднити на офіційному веб-сайті Бо-
риспільської міської ради та в щотижневій 
газеті «Вісті.Інформація.Реклама»:

1.1. Матеріали проекту містобудівної до-
кументації «Детальний план території, обме-
женої вулицями Головатого, Маяковського, 
Віктора Йови та провулком Старовокзаль-
ний в місті Борисполі», розробленого ТОВ 
«ІМРТ».

2.2. Повідомлення про початок розгляду 
та врахування пропозицій громадськості у 
проекті «Детальний план території, обмеже-
ної вулицями Головатого, Маяковського, Ві-
ктора Йови та провулком Старовокзальний 
в місті Борисполі».

2. Провести з 27.01.2020 по 27.02.2020 
процедуру розгляду та врахування пропози-
цій громадськості у проекті містобудівної до-
кументації «Детальний план території, обме-
женої вулицями Головатого, Маяковського, 
Віктора Йови та провулком Старовокзаль-
ний в місті Борисполі».

3. Призначити відповідальним за орга-
нізацію розгляду пропозицій, громадських 
слухань заступника міського голови Гопан-
чука Д.О.

4. Зауваження та пропозиції до проекту 
містобудівної документації «Детальний план 
території, обмеженої вулицями Головатого, 
Маяковського, Віктора Йови та провулком 
Старовокзальний в місті Борисполі» подава-
ти до управління містобудування та архітек-
тури міської ради з 27.01.2020 по 27.02.2020.

5. Заступнику міського голови Гопанчу-
ку Д.О. забезпечити реєстрацію, розгляд 
та узагальнення пропозицій громадськос-
ті у проекті містобудівної документації «Де-
тальний план території, обмеженої вулиця-
ми Головатого, Маяковського, Віктора Йови 
та провулком Старовокзальний в місті Бори-
сполі» згідно із чинним законодавством.

6. Провести 27.02.2020 о 14-00 год. в при-
міщенні міської централізованої бібліотеч-
ної системи за адресою: м. Бориспіль, вул. 
Європейска, 6 за участю розробника місто-
будівної документації ТОВ «ІМРТ» зустріч з 
громадою міста для презентації містобудів-
ної документації «Детальний план території, 
обмеженої вулицями Головатого, Маяков-
ського, Віктора Йови та провулком Старо-
вокзальний в місті Борисполі».

7. Заступнику міського голови Гопанчуку 
Д.О. організувати оприлюднення результа-
тів розгляду пропозицій громадськості згід-
но із чинним законодавством.

8. Контроль за виконанням цього рішення 
залишаю за собою.

Міський голова  А.С. Федорчук

Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

ТЕХНІКА З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
БАСЕЙНУ (БАНЩИКА)
ОХОРОНЦЯ В РЕСТОРАН, (ПОЗМІННО)
ШВЕЙЦАРА В ГОТЕЛЬ, ( 1/3)
СЛЮСАРЯ З РЕМОНТУ АВТО НА СТО

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

Забезпечуємо житлом та харчуванням
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UA: ПЕРШИЙ
6.00�М/с "Кмітливии? Сяоцзі"
6.30,�7.15, 8.10, 9.10 Доброго ранку, 

Країно!
7.00,�8.00, 9.00, 21.00, 0.00, 2.00, 3.30, 

5.00 Новини
9.30�"Зворотний відлік"
12.00�Флорбол. Чемпіонат світу. Польща 

- Україна. Чоловіки
13.15,�14.35 Телепродаж
13.35�"Мегаполіси"
14.50,�1.15 #ВУКРАЇНІ
15.55�Д/ф "Перехрестя Балу" (12+)
17.00�Т/с "Епоха честі"
18.00�Д/ф "Дика Африка"
18.55�Д/ф "Острови. Карибські острлви. 

Занурення з акулами"
19.55�"Світ дикої природи"
21.20�"Боротьба за виживання"
22.00�Х/ф "Наслідки кохання" (18+)
0.20�Розсекречена історія
1.45�Пліч-о-пліч

2.20�Сильна доля
3.55�Бюджетники
5.25�Спільно

КАНАЛ "1+1"
6.05,�7.00 "Життя відомих людей"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
10.00�Бойовик "Ххх"
12.15�Бойовик "Хітмен: агент 47"
14.10�Комедія "К-9: собача робота"
16.10,�20.15 "Новорічний вечірній 

квартал"
19.30,�5.15 ТСН
23.50�"Світське життя 2020"
0.50�"Світське життя 2020 дайджест"
1.40�"Жіночий квартал"
4.20�"Розсміши коміка"

ІНТЕР
5.25�"Орел і Решка. Івлєєва vs. Бєдняков"
7.05�Х/ф "Шельменко-денщик"

9.00�"Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00�"Корисна програма"
11.10�Х/ф "Бронзовий птах"
15.00�Х/ф "Невловимі месники"
16.30,�20.30 Т/с "Не жіноча робота" (12+)
20.00,�2.10 "Подробиці"
22.20�Х/ф "Так не буває"
0.20�Х/ф "Дідька лисого" (16+)
2.40�"Орел і Решка. Шопінг"
3.55�"Орел і Решка. Перезавантаження"
4.35�"Орел і Решка. Дива світу"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
7.00,�15.00, 19.00 Сьогодні
7.30,�5.30 Зоряний шлях
8.40�Т/с "Друге життя Єви" 1, 6 с. (12+)
15.20�Т/с "Друге життя Єви" (12+)
17.00�Т/с "Лабіринт" 1, 2 с.
20.00�Головна тема
21.00�Т/с "Лабіринт"
23.00�Х/ф "Таблетка від сліз" (16+)
1.00,�2.15 Х/ф "Намисто" (16+)
1.45�Телемагазин
3.10�Реальна містика

ICTV
4.45�Скарб нації
4.55�Еврика!
5.00�Факти
5.30�Особливості національної роботи
8.55�Х/ф "Ґранд-реванш" (16+)
10.50�"На трьох" (16+)
12.45�Факти. День
13.00�Дизель шоу (12+)
16.45�Х/ф "Чорна діра" (16+)
18.45�Факти. Вечір
19.10�Х/ф "Ріддік 3D" (16+)
21.10�Х/ф "Хроніки Ріддіка" (16+)
23.10�Х/ф "Народження нації" (16+)
1.20�Х/ф "Чорні мітки" (16+)
2.45�Т/с "Шулер" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.00,�2.40 Зона ночі
5.25�Таємний агент
6.30�Таємний агент.Пост-шоу
8.50�Ревізор
10.50�Х/ф "Фантом" (16+)
12.20�Х/ф "Глобальне вторгнення: Битва 

за Лос-Анджелес" (16+)

14.50�Х/ф "Зоряний десант"
17.00,�19.00 Kids Time
17.05�М/ф "Супершістка"
19.05�Х/ф "Я - Легенда" (16+)
21.00�Х/ф "Хенкок" (16+)
22.50�Х/ф "Явище" (16+)
0.50�Х/ф "Гребберси" (16+)

СТБ

5.15�МастерШеф Професіонали (12+)
19.00�Х-Фактор
21.45�Хата на тата (12+)
23.35�Х/ф "Хто б казав"
1.25�Х/ф "Ну, хто б казав 2"

КАНАЛ "2+2"

6.00,�8.55 "Загублений світ"
8.00�"ДжеДАІ. Дайджест 2018"
13.20�Х/ф "Морський піхотинець-3: Тил"
15.00�Х/ф "Морський піхотинець-4"
16.40�Х/ф "Місто Юрського періоду"
18.15�Х/ф "Юрські ігри"

19.45�Х/ф "Чужий: Заповіт"

22.00�Х/ф "Чужий проти Хижака"

23.45�Х/ф "Проект Е.1337: Альфа"

1.00�"Облом.UA."

4.20�"Цілком таємно-2017"

НТН

5.00,�4.50 "Top Shop"

5.30,�12.00 "Легенди карного розшуку"

6.00�Х/ф "Республіка ШКІД"

8.00�Х/ф "Тіні зникають опівдні"

15.35,�3.00 "Випадковий свідок"

18.05�"Круті 90-ті"

19.00,�2.35 "Свідок"

19.30�Х/ф "Кубанські козаки"

21.35�Х/ф "Як украсти діамант" (16+)

23.30�Х/ф "Револьвер" (16+)

1.35�"Південь. Нерадянський Союз"

3.15�"Речовий доказ"

4.00�"Легенди бандитського Києва"

СУБОТА, 1 ЛЮТОГО

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

Країно!
7.00,�8.00, 9.00, 21.00, 0.00, 2.00, 3.30, 

5.00 Новини
9.30�Енеїда
10.30,�11.40 Телепродаж
10.45�"Мегаполіси"
12.00�Флорбол. Чемпіонат світу. Фінал. 

Чоловіки
13.20�Х/ф "Гуляка"
15.20�"Дикі тварини"
15.55�Д/ф "Заміновані вірністю" (12+)
17.00�Т/с "Епоха честі"
18.55�Д/ф "Острови. Унікальні 

Галапагоські острлви. Південна 
Америка"

19.55�"Світ дикої природи"
21.25�#@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.00�Х/ф "Кохання живе три роки" (16+)
0.20�Розсекречена історія

1.15�#ВУКРАЇНІ
1.45�Пліч-о-пліч
2.20�Сильна доля
3.55�Бюджетники
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�Бойовик "Форсаж 5"
12.05�Бойовик "Форсаж 6"
14.25�Бойовик "Форсаж 7"
16.55�Бойовик "Форсаж 8"
19.30,�5.00 "ТСН-тиждень"
21.00�"Голос країни 10"
23.35�"Жіночий квартал 2019"
1.30�"Світ навиворіт"

ІНТЕР
6.10�Х/ф "Канікули Петрова і Васєчкіна, 

звичайні й неймовірні"
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 "Кохання з перешкодами" (16+)
15.05�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
18.10�Х/ф "Прогулянка по Бангкоку" (12+)
20.00�"Подробиці"
20.30�Х/ф "Загнані" (16+)
22.30�Х/ф "Сфера" (12+)
0.30�"Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30�Сьогодні
7.30�Зоряний шлях
9.00�Т/с "Лабіринт"
12.50�Т/с "Я ніколи не плачу" (12+)
17.00�Т/с "Встигнути все виправити" 1, 2 

с. (16+)
19.00�Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою

21.00�Т/с "Встигнути все виправити" (16+)
23.00�Т/с "Ще один шанс" 1, 3 с.
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Ще один шанс"
3.00�Х/ф "Таблетка від сліз" (16+)
4.45�Агенти справедливості (12+)

ICTV
4.55�Скарб нації
5.05�Еврика!
5.10�Факти
5.35�Не дай себе обдурити
6.25�Громадянська оборона
7.10�Антизомбі. Дайджест
8.05�Секретний фронт. Дайджест
8.55�Т/с "Відділ 44" (16+)
12.30,�13.00 Х/ф "Чорна діра" (16+)
12.45�Факти. День
14.40�Х/ф "Хроніки Ріддіка" (16+)
16.45�Х/ф "Ріддік 3D" (16+)
18.45�Факти тижня
20.30�Х/ф "Неймовірний Галк" (16+)
22.35�Х/ф "Зелений шершень" (16+)
0.40�Т/с "Шулер" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.00,�1.30 Зона ночі
5.20�Таємний агент
6.20�Таємний агент.Пост-шоу
8.15,�10.05 Kids Time
8.20�М/ф "Хранителі снів"
10.10�М/ф "Супершістка"
12.10�Х/ф "Ковбої проти прибульців" 

(16+)
14.30�Х/ф "Я - Легенда" (16+)
16.30�Х/ф "Хенкок" (16+)
18.20�Х/ф "Скарб нації"
21.00�Х/ф "Скарби нації: Книга таємниць" 

(16+)
23.40�Х/ф "Тихе місце" (16+)

СТБ
5.40�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
7.35�Хата на тата (12+)
18.00�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"
12.55�Х/ф "40 днів та ночей"
14.30�Х/ф "В`язень"
16.10�Х/ф "Бронежилет"
17.55�Х/ф "Стукач"
20.00�Х/ф "Джон Вік"
21.50�Х/ф "Снайпер"
23.20�Т/с "Третього не дано"
2.30�"Облом.UA."
5.30�Телемагазини

НТН

5.20�Х/ф "Гу-га"
7.50�"Страх у твоєму домі"
11.25�Х/ф "Кубанські козаки"
13.25�Х/ф "Там, на невідомих доріжках..."
14.50�Х/ф "Ананд"
17.05�Х/ф "Як украсти діамант" (16+)
19.00�Х/ф "Вони воювали за Батьківщину"
22.00�Х/ф "Великий вибух" (18+)
0.00�Х/ф "Револьвер" (16+)
2.05�"Легенди карного розшуку"

НЕДІЛЯ, 2 ЛЮТОГО

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

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

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.

ПРИБИРАЛЬНИЦЮ
В ЦЕХ

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

ЗАПРОШУЄМО
НА РОБОТУ
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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
Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, кімнати ок-

ремо, ремонт, вбудовані меблі, 1142000 грн, торг. Тел.: 0 
67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Сергія Камінського вул., 7/9 ц., не новобудова, 67,3 
кв.м, 11,6/10,3/17,7, ванна і туалет окремо, є балкон та 
лоджія, 780000 грн. Тел.: 0 96 3842328.

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

БУДИНКИ

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

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

Бориспіль
Будинок 10х10, 2 поверхи, з підвалом по периметру. 

Тел.: 0 68 3636778.
Глибоке с., старий будинок, сарай, погріб, 37 соток, 

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, гараж, са-
рай, ціна договірна. Тел.: 0 95 1714380, 0 67 8541318, 
Галина.

ПІВБУДИНКУ

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

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

ГАРАЖІ

Бориспіль
Гаражі металеві, теплиці, альтанки розбірні. 

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 господаря. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

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

Земельну ділянку у власника від 4 до 20 соток під бу-
дівництво в м. Бориспіль, до 20 км. від Київа. Тел.: 0 67 
4040137.

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

Куплю земельну ділянку під забудову у власника. Тел.: 
0 67 4040137.

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

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

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

Здам
Бориспіль

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

1-к кв., 56 кв.м., вул. Шевченка, 145/1 (ЖК «Лева-
да»), всі зручності. Ціна 7400+ комунальні. Тел.: 0 
63 2877772.

Будинок, с. Гора, 4 кімнати, вода в будинку с/в на ву-
лиці, є груба та газовий котел 2000 грн + комунальні. 
Тел.: 0 67 4503318.

Оголошення та реклама

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

Здається приміщення кафе, під виробництво конди-
терських 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 (можливий продаж). Тел.: 
0 50 5172908.

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

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß
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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.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Оголошення та реклама

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяче ліжко-гойдалка з шухлядою, дитяча коляска 

(трость). Тел.: 0 66 3836880.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Обігрівачі електричні еконі, енергозберігаючі, 

конвектори нового покоління, тепла підлога (се-
редньодобова 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 окотом, 4 

та 3 міс. кітності. Тел.: 0 98 5297814.

РІЗНЕ

Бориспіль
Буржуйку; швелер; арматуру. Тел.: 0 97 3012661.

Електросічкарню, корморізку, сепаратор, відмін-
ний стан, недорого, с. Мирне. Тел.: 0 97 4406560.

Запчастини, обладнання, двигуни, електродвигуни, 
електропідйомники, бочка бензовоза, вікна дерев’яні, 
двері та ін. Все б/в, по залишковій вартості, 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.

Сіно в тюках, солома в тюках, ціна договірна. 
Тел.: 0 50 1590197.

Стінка, довжина 4 м, колір горіх; кімнатні двері; холо-
дильники «Саратов», «Норд»; електроплита; шифер 
плоский 3х1,5 разом зі стовбчиками. Тел.: 0 68 3636778.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

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

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

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

Масаж: лікувальний, дитячий, профілактичний, 
антицелюлітний, косметичний (обличчя, зона де-
кольте), відновлення після інсульту. Диплом серія 
ЖТ №903606 від 29.02.1984 р., виданий Київським 
медичним училищем №2. Тел.: 0 63 7550895, 0 50 
1492539.

Сантехнічні роботи. Тел.: 0 98 5431049.
Спилювання дерев. Тел.: 0 50 1492539.

РІЗНЕ
Бориспіль

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

Втрачене посвідчення ветерана Збройних сил України, 
серія АА №115201, видане на ім’я Федорченка Миколи 
Васильовича обласним військкоматом Київської обл. 
11.12.2004 р., вважати недійсним.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Адреса редакції: 08301, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 69а.
Юридична адреса: 08304, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 76а.
Тел. редакції: (067) 353-61-17.
Рекламний відділ: тел.: (067) 238-88-58.
E-mail:  borvisti@gmail.com, reklama.borvisti@gmail.com.
Веб-сторінка:  www.i-visti.com
Передплатний індекс для: фізичних осіб — 22350, юридичних — 41394
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Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99

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

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.

Терміново потрібні кухонні працівники, з/п що-
денно — 500 грн/день. Тел.: 0 63 6363608.

Київ
Автомийники(-ці) на роботу в м. Київ. Заробітна плата 

— 15 000 грн. Можливо без д/р. Г/р — 2/2 дня. Хороші 
умови праці. Іногороднім надаємо гуртожиток. Тел.: 0 
98 2799914.

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.

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 залі-
зобетонні; цегла вогнетривка, труби азбестові, все б/в. 
Тел.: 0 98 4567204, 0 93 7472006, 0 50 2223228.

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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.

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

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

Найму
Бориспіль

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

НАЙМУ КВАРТИРУ для себе, сім’я з двох осіб. 
Терміново! Тел.: 0 67 4432652.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

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

ЗОШ №6 (вул. Головатого, 19) запрошуємо на по-
стійну роботу кухарів, робітника по обслуговуван-
ню службових приміщень, сторожа, 1/3. Тел.: 0 67 
4570661, 0 93 8601014.

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

На постійну роботу у м. Бориспіль запрошується охо-
ронець, г/р доба/дві, оплата ставка та преміальні. Тел.: 
0 67 7341607.

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

Національна мережа продуктових магазинів АТБ 
запрошує на роботу продавця-консультанта, 10500 
грн/міс (16 змін); охоронця, 11050 грн/міс. (16 змін); 
молодшого приймальника товарів (вантажника), 
11050 грн/міс. (16 змін); прибиральницю, 8400 грн/
міс. (16 змін). Тел.: 0 50 4137236.

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ В ПРОДУКТОВИЙ 
МАГАЗИН, Г/Р 2/2, З/П ВІД 10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 67 
9125199.

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

29 січня в с. Глибоке буде 
проводитися встановлення меж 
земельної ділянки за адресою: 
Київська обл, Бориспільський 
р-н, с. Глибоке, вул. Шевченка, 
20. Власник Сапунова Світлана 
Петрівна. Прохання сусідів бути 

присутніми.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я Кули-
ка Сергія Андрійовича Бориспільським військкоматом 
30.11.2002 р., вважати недійсним.

Втрачений державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку, серія КВ №034691, виданий на ім’я 
Пятибратова Олександра Борисовича Бориспільським 
райвідділом земельних ресурсів 29 липня 2004 року, 
вважати недійсним.

Втрачений диплом бакалавра НУХТ, серія В17 
№122998, виданий на ім’я Шамрай Ірини Володимирів-
ни НУХТ, реєстраційний № Бак 17-464-д 30.06.2017 р., 
вважати недійсним.
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ОВЕН. На вас чекає багато спілку-
вання з друзями та рідними. Але не 
забувайте, що необхідно реалізувати 
хоча б частину намічених планів, які 
стосуються роботи та кар'єри.

ТЕЛЕЦЬ. Зараз не варто йти всу-
переч суспільній думці й робити те, 
без чого можна обійтися. У вихідні 
приділіть більше уваги близьким лю-
дям, дітям та друзям.

БЛИЗНЮКИ. Максимум диплома-
тичності та гнучкості у прийнятті рі-
шень. Ласкою та компліментами ви 
доб'єтеся набагато більше, ніж гру-
бою силою та натиском.

РАК. Зайвий пафос і серйозний ви-
гляд зараз ні до чого – розслабтеся, 
більше жартуйте. Намагайтеся диви-
тися на життя позитивно. Тим більше 
що вас люблять і цінують.

ЛЕВ. Сприятливий період для твор-
чості, новаторських ідей та нових 
планів. Можете починати вдома ре-
монт, міняти меблі та штори. 

ДІВА. Постарайтеся не тільки плід-
но працювати, а й повноцінно відпо-
чивати. Усі ділові питання треба ви-
рішувати швидко, уникаючи зайвих 
сумнівів і суперечок.

ТЕРЕЗИ. Ви на підйомі активності, 
усе в ріст, усе на користь. Починайте 
збирати плоди своєї праці. Вдалий 
період для подорожей, відряджень 
і навіть переїзду.

СКОРПІОН. Час зазирнути в себе й 
подумати, чого ви самі прагнете. По-
радуйте себе, не варто все робити 
лише з почуття обов'язку. Ви заслу-
жили радість і задоволення. На ро-
боті вас чекає прибуток і визнання.

СТРІЛЕЦЬ. Ви підсвідомо готові до 
боротьби за владу. Тепер необхідно 
свідомо змінити стратегію і тактику, 
поки не посварилися з близькими 
людьми. Дійте м'якше.

КОЗЕРІГ. Рішення деяких важливих 
питань буде продиктоване праг-
ненням полегшити своє життя й по-
ліпшити добробут. У вихідні варто 
влаштувати сімейну вечерю.

ВОДОЛІЙ. Обов'язково аналізуйте 
ситуацію навколо вас, не дійте нав-
мання. Ризикуєте потрапити на чу-
жий гачок, не поспішайте погоджу-
ватись на вигідні пропозиції.

РИБИ. Хоча й буде важко швидко 
ввійти в робочий ритм, не бійтесь і 
не лінуйтесь, реалізуйте свій твор-
чий потенціал і втілюйте в життя 
давно задумані плани.
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Наостанок
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