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БІЙ ЗА ЗЕМЛЮ.  
ХТО Є ХТО І ЗАЯВА ПРО ЗАЯВУ

 � 28 січня «на десерт» сесії Бориспільської міської ради 
подали питання №126 «Про надання дозволу на розробку 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність громадянам для будівництва і обслуговування 
житлових будинків, господарських будівель (землі 
житлової забудови та громадської забудови)», яке 
виявилося скандальним.

Тетяна ХОДЧЕНКО,
фото Сергій МАРЧЕНКО

Мова йшла про земельні ділянки 
на вул. Стеценка (вулиця, прилегла 
до міського кладовища на вул. Бе-
жівка). П’ять учасників АТО хотіли 
реалізувати право на безкоштовну 
приватизацію землі, проте, за їхніми 
словами, це не перша невдала спро-
ба отримати в Борисполі ділянки. 

«Це четверта земельна ділянка, 
яку я не можу отримати! Розгляд по-
передніх питань по землі відправ-
ляли на довивчення і відмовляли. 
А через лічені місяці на тих землях 
стояли великі будинки», — ствер-
джував учасник АТО із трибуни се-
сійної зали. За словами чоловіка, у 
Борисполі виділяють землю «сво-
їм», а тим, хто захищав країну, діля-
нок немає. «Не я маю шукати собі 
ділянку, а ви повинні мені її пропо-
нувати. Так вимагає закон», — звер-
тався виступаючий до начальника 
управління містобудування та архі-
тектури Яніни Скрипачук. 

«Правила�гри�мають�
бути�однаковими��
для�всіх»

Депутат Ігор Шалімов зауважив, 
що у Борисполі має діяти принцип 
верховенства права, а чиновники 
повинні виконувати свої обов’яз-
ки відповідно до законів України.

«Котрий рік ми чуємо про поганих 
архітекторів: одного звільняємо, ін-
ший сам іде. Проблема в тому, що 
вони хочуть із усіма загравати, бу-
ти хорошими, видаючи людям по-
зитивні висновки, які заздалегідь не-
можливо виконати, — говорив Ша-
лімов. — Я звертаюся до нашого ар-
хітектора — правила гри мають бути 
рівні для всіх. Ці правила прописані 
в прямих нормах закону (в ДБН), які 

є вищими за Генплан. Маю на увазі 
надання висновків щодо земельних 
ділянок у Борисполі». Також Шалі-
мов додав, що часто висновки місь-
кого управління архітектури щодо 
призначення земельних ділянок не 
співпадають із реальністю і через не-
відповідності страждають люди. 

Щодо виділення землі учасникам 
АТО біля кладовища, Ігор Шалімов 
зазначив, що відповідно до держав-
них будівельних норм (ДБН) нада-
вати дозвіл на розміщення приса-
дибних ділянок та будівництва в 
межах 300 м захисної зони немож-
ливо. Депутат зачитав витяг із Дер-
жавних санітарних правил та норм. 

Державні санітарні правила 
та норми «Гігієнічні вимоги що-
до облаштування і утримання 
кладовищ в населених пунктах 
України» п.3. Гігієнічні вимоги до 
облаштування кладовищ

3.5. Кладовища повинні бути 
розміщені в приміській  зоні місь-
ких поселень і поблизу місць розта-
шування сіл. 

Санітарно-захисна зона від те-
риторії кладовища традиційного 
поховання і крематорію до жит-
лових і громадських будівель, зон 
відпочинку, а також колективних 
садів та городів повинна бути не 
меншою 300 м (Державні санітарні 
правила N 379/1404 ( z0379-96 ), а від 
території кладовища для похован-
ня урн після кремації  до житлових 
і громадських будівель та об'єктів, 
що прирівнені до них, має бути не 
меншою 100 м. 

Примітка. У санітарно-захис-
них зонах не можна допускати  
розміщення:

— житлових будинків з придомо-
вими територіями, гуртожитків, 
готелів, будинків для приїжджих;

— дитячих дошкільних закладів, 
загальноосвітніх шкіл, лікуваль-
но-профілактичних та оздоров-

чих установ загального та спеці-
ального призначення зі стаціона-
рами, наркологічних диспансерів;

— спортивних споруд, садів, са-
дівницьких товариств;

— джерел централізованого во-
допостачання, водозабірних спо-
руд, споруд водопровідної розпо-
дільної мережі. 

Доречну пропозицію Шалімо-
ва заслухати позицію начальника 
управління містобудування та ар-
хітектури Яніну Скрипачук міський 
голова відхилив та пообіцяв, що на 
наступній сесії посадовець висту-
пить перед депутатами.

«Скелети»�у�
чиновницьких�шафах

Емоційним був виступ секрета-
ря міськради. «Ти хто така?» — кри-
чав у мікрофон Ярослав Годунок 
на адресу головного архітектора 
Борисполя. Чиновник наголошу-
вав, що місцева архітектура в усі 
часи мала свої «скелети» у шафах 
і пригрозився, що має компромат 
і на попередніх архітекторів Бори-
споля, і на нинішнього начальника 
управління.

У відповідь Яніна Скрипачук за-
явила про погрози з боку окремих 
чиновників і депутатів та повідо-
мила, що готова написати заяву 
про звільнення. 

• Депутат Ігор ШАЛІМОВ отримав кубок і грамоту 
від імені Бориспільської міської парторганізації 
ПП «Наш край» за зайняте командне ІІ місце у 
Спартакіаді, яку проводив у 2019 році міський центр 
спорту та фізичного здоров'я населення серед 
політичних та громадських організацій (змагалися у 
плаванні, кульовій стрільбі, шахах тощо). 
Перше місце посіла команда ветеранів АТО.

• Прийшли з мапою — пішли з відмовою.

ОБІЦЯЛИ�50�ПАРКОМІСЦЬ
• Проїзд до парковки. Нагадаємо, підприємець Микола Стариченко, який є співінвестором будівництва, 
перед початком  робіт запевняв «Вісті», що за за ТЦ буде стоянка на 50 паркомісць і широкий 
шестиметровий заїзд. Побачимо, що буде у підсумку.

ЕМОЦІЙНА СЛОВЕСНА ПЕРЕПАЛКА І ЗВИНУВАЧЕННЯ У БІК НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ 
МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПІД ЧАС СЕСІЙНОГО ЗАСІДАННЯ 
ЗМУСИЛИ ЯНІНУ СКРИПАЧУК ЗАЯВИТИ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ПІСЛЯ ДВОХ МІСЯЦІВ РОБОТИ. 

ЯНІНА 
СКРИПАЧУК

«У БОРИСПОЛІ  
ВСІ ЗЕМЛІ ЗАЙНЯТІ»

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото Ірина КОСТЕНКО

— Ваша обіцянка про звіль-
нення прозвучала на емоціях?

— Я буду писати заяву про звіль-
нення. Хочу аби депутати вирішили, 
чи потрібен їм архітектор, який до-
тримується вимог та законів Украї-
ни. Чи навпаки, їм треба архітектор, 
який готовий працювати під тис-
ком. Люди не розуміють, що є зако-
ни, згідно яких не можна відводити 
земельні ділянки, якщо вони не від-
повідають Генеральному плану.

— Чи є тиск на вас? Якщо є, то 
з боку кого?

— Тиск відбувається від деяких 
депутатів.

— Конкретніше?
— Прізвища називати не буду, 

скажу лише, що це не «чуки»...
— На сесії ви стверджували, 

що вам і вашій сім’ї погрожу-
ють. Дійсно так?

— Погрози були, але лише ме-
ні. Моя сім’я страждає від того, що 
я нервуюся, тому рідні мене по-
стійно привозять та забирають із  
роботи.

— Що залишилось «у спадок» 
від попередніх архітекторів?

— Зонінг, який було прийнято 
депутатами, та Генеральний план. 
Зонінг не відповідає Генеральному 
плану, тож прийнято рішення про 
розробку містобудівної докумен-
тації. Генплан не було передано в 
електронному вигляді. Тепер має-
мо проблеми: державний кадастр 

розроблено в електронному ви-
гляді, а містобудівна документація 
у СК 2000, внаслідок чого є невід-
повідність координат, зрівняти два 
документи не вдається.

— Які є проблеми через те, що 
зонінг не відповідає Генплану?

— Генплан має враховувати ін-
тереси держави, міста та приватні 
інтереси. У попередніх рішеннях 
зонінгу та Генплану не були врахо-
вані питання щодо приватизова-
них земельних ділянок, їх викори-
стання і призначення. Наприклад, 
ділянка є зеленою зоною, а грома-
дянин має державний акт на її при-
ватизацію, але з іншим цільовим 
призначенням. Тож використати 
своє право на користування цією 
ділянкою неможливо.

— То Борисполю потрібен но-
вий Генплан?

— Звісно. Основним нашим 
завданням є розробка нового Ге-
нерального плану. Планується 
розробка нової топогеозедичної 
зйомки — це основа для Генпла-
ну. Так буде враховано інтереси 
усіх сторін, що є актуальним для 
Борисполя.

— Які проблеми із нанесенням 
червоних ліній у місті?

— Червоні лінії були затвердже-
ні на сесії міської ради та прив’яза-
ні до Генерального плану від 2007 
року. Фахівцями управлінням мі-
стобудування та архітектури про-
аналізовано майже 400 вулиць мі-
ста, проведено їх моніторинг із 
урахуванням ширини, довжини, 

меж, які мають бути в червоних лі-
ніях, і те, що за фактом. У новому 
Генплані з урахуванням цього ана-
лізу ми зможемо надати більш до-
стовірну інформацію. Наприклад, 
зараз збільшилася кількість авто 
у місті, люди хочуть мати окремий 
тротуар та велосипедні доріжки. 
Для цього необхідні широкі чер-
воні лінії. Якщо ми залишимо так, 
як є сьогодні, то про розвиток мі-
ста мови бути не може.

— Як бути з тими, хто вже по-
будувався та порушив ці лінії? 

— Така проблема у Бориспо-
лі є. Подекуди паркани підходять 
до асфальтного покриття настіль-
ки близько, що два легкові авто 
не можуть розминутися (що вже 
говорити про пожежну чи ванта-
жівки). Звісно, змушувати власни-
ків переставляти паркани ми не 
будемо. Але якщо домогосподар-
ство користується землею, то при-
ватизувати її можна лише в межах 
червоних ліній. Все, що поза ними, 
можна взяти в оренду, але за умо-
ви, що в разі розширення вулиці 
землю буде повернуто.

— Чи можна у Борисполі знай-
ти вільну земельну ділянку? 

— В управлінні нараховуєть-
ся понад 1500 звернень від бори-
спільців, які бажають отримати зе-
мельну ділянку. Якщо відкрити пу-
блічну кадастрову карту, то ми по-
бачимо, що всі землі зайняті. На 
жаль, у Борисполі нині реалізува-
ти право на безкоштовну прива-
тизацію землі неможливо.

Яніна Юріївна СКРИПАЧУК 
вищу освіту здобувала у Ки-
ївському національному дер-
жавному університеті на фа-
культеті архітектури. Рік на-
вчалася у Німеччині. Досвід 
роботи за спеціальністю — 
15 років. Працювала голов-
ним архітектором в Переяс-
лаві, місті Українка та в селі 
Плюти. Останнє місце робо-
ти — державне підприємство 
«Укрдержбудекспертиза».
На посаду начальника управ-
ління містобудування та архі-
тектури Бориспільської місь-
кої ради призначена 11 ли-
стопада 2019 року. 
Хобі — розведення собак. 
Чиновниця є власницею ки-
ївського племінного заводу 
«Royal white of the best»

АЕРОПОРТУ ВІДМОВИЛИ
Наталія ТОКАРЧУК, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

Розглянуте на сесії 
Бориспільської міської 
ради питання «Про надання 
дозволу на розробку 
технічної документації щодо 
встановлення зовнішніх 
меж земельної ділянки, яка 
перебуває в постійному 
користуванні ДП «Аеропорт 
Бориспіль»,  не знайшло 
підтримки серед депутатів. 

Йшлося про земельну ділянку, на 
якій знаходиться клуб аеропорту. 
Підприємство планує проводити ре-
конструкцію закладу, що неможли-
ве без приведення до діючих норм 
технічної і дозвільної документації.

Обговорення питання було емо-
ційним. Депутати нагадали пред-
ставнику ДП МА «Бориспіль», що 
аеропорт змінив місце реєстрації з 
Борисполя на село Гору, тим самим 
позбавивши бюджет міста від міль-
йонних надходжень. Дорікали у 
залі, що керівництво підприємства 

не дотрималося домовленостей із 
міською владою про компроміс-
ний варіант – домогтися розділен-
ня сплати податків порівну між Го-
рою та Борисполем. 

Незважаючи на зауваження 
представника ДП, що претензії до 
місця реєстрації аеропорту не сто-
суються сесійного питання, депута-
ти були одностайними. Не допомо-
гла змінити ситуацію і пропозиція 
міського голови Анатолія Федор-
чука надати дозвіл на початок роз-
робки технічної документації. Де-
путати на компроміс не пішли. У ре-
зультаті:  5 голосів «за», 2 — «про-
ти»,  15 — «утрималися». 

БІЛЯ «ФОРИ» ЛАБІРИНТИ З ПАРКОВОЮ
Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Торгівельний центр, де роз-
міститься супермаркет «Фора» 
поблизу ринку «Зоряний», що 
в Борисполі, готується до від-
криття. «Вісті» рахували обіця-
ні паркомісця.

Будівництво торгівельного 
об’єкту на вул. Київський Шлях, 
де якірним підприємством анон-
сований супермаркет «Фора», за-
вершене; тривають роботи із бла-
гоустрою. Коли будівельники при-
брали огорожу, виникло запитан-
ня: «Де паркуватимуть автомобілі 
відвідувачі?» Адже перед примі-
щенням можна поставити менше 
десятка авто. 

Заступник Бориспільського 
міського голови Дмитро Гопанчук 
зорієнтував: мовляв, за проектом 
автостоянка передбачена з тиль-
ного боку магазину. «Вісті» пере-

вірили, як насправді. Проїзд, об-
лаштований між приміщенням ко-
лишньої Сільгоспхімії і новобудо-
вою, видається надвузьким. Важко 
повірити, що там розминуться дві 
зустрічні автівки. Частина терито-
рії заасфальтована, на іншій — ве-
дуться роботи. Цікаво, чи буде ви-
користовуватися парковка-лабі-
ринт? Адже біля АТБ, що в центрі 
Борисполя, теж зробили стоянку з 
тильного боку, проте відвідувачі її 
не оцінили, усі паркуються вздовж 
Київського Шляху. 

Зовнішній вигляд нової будів-
лі міг би прикрасити Бориспіль, 
але цього не варто чекати. Псують 
картину ряд магазинчиків, які пе-
рекривають частину фасаду. Дми-
тро Гопанчук зазначив, що то — 
приватна власність, з господаря-
ми якої домовитися не вдалося. У 
результаті вийшла суміш, яка да-
лека від вдалого архітектурного 
рішення.
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ЧЕРГИ І ЗАТРИМКА ВИПЛАТ
 � Чому пільговики не можуть отримати кошти на оплату 

комунальних послуг, з’ясовували «Вісті».

Наталія ДОЛИНА

ПІЛЬГИ�ВІДМІНИЛИ?
Щодня в управлінні соціального захисту населення Бориспільської 

міської ради величезні черги. Четвертий місяць люди, які мають право на 
державні пільги, отримують платіжки за комунальні послуги в повному 
обсязі. 

Так, мешканка Борисполя Катерина Іванівна каже, що її чоловік – 
чорнобилець, і вже три місяці не отримує виплат по пільгах. 

Бориспілька Наталія Василівна оформила банківську картку, з якої, як 
їй сказали, можна знімати гроші і платити за комуналку. Але гроші не 
надходили. 

Валентина Петрівна скаржиться, що вже три місяці платить за комунальні 
послуги повну суму, 2 тис. 700 грн. Від пенсії залишається 300 грн. 

Працівники управління соцзахисту намагаються створити для 
відвідувачів зручні умови. У коридорі є стільці, туалет відкритий для всіх. 
Проте витримати багатогодинний марафон очікування в чергах літнім 
людям важко. А найбільше їх хвилює невизначеність ситуації. Люди 
засмучені, бо думають, що пільги відмінили.

«ЗМІНИВСЯ�ПОРЯДОК�НАРАХУВАННЯ»
Начальник управління соцзахисту 
населення Бориспільської міської 
ради Любов ДАНИЛЕНКО:

«Пільги не відмінили, змінився порядок 
їх нарахування. Із 1 жовтня 2019 
року всі пільги монетизовані. Є дві 
форми монетизації: готівкова (коли 
кошти перераховуються споживачу 
і він оплачує послуги) і безготівкова 
(коли кошти перераховуються на 
індивідуальний обліковий запис 
споживача в АТ «Ощадбанк». І саме АТ 
«Ощадбанк» за відомостями надавачів 
послуг перераховує пільгу у комунальні 
підприємства на ім'я споживача). У 
платіжках або повідомленнях про 

сплату спожитих комунпослуг більше не буде вказана частка пільги. Там 
відображатиметься фактичний обсяг споживання. 

 • Той, хто отримує пільгу у готівковій формі, сплачує за квитанцією 
у повному розмірі. 

 • Той, хто отримує пільгу у безготівковій формі, повинен 
сплачувати рахунок без пільгової частки. 

 •
Варто знати, що не існує чіткого розподілу пільгових коштів на 
конкретну послугу. Наприклад, усю місячну суму виділеної пільги 
(на світло, воду тощо), можуть перерахувати за спожитий газ. Усі 
зекономлені кошти будуть збережені в облікових записах. Їх ви зможете 
забрати з 1 червня до 20 грудня 2020 року, звернувшись із заявою до АТ 
«Ощадбанк» і надавши реквізити своєї картки. 
На сайті АТ «Ощадбанк» можна створити особистий кабінет, щоб 
прослідкувати рух коштів, які будуть перераховуватися на персональні 
облікові записи. Зарахування пільги не залежить від реєстрації в цьому 
кабінеті. Пільга нікуди не зникне». 

ЗА ПРАВИЛАМИ. Ощадбанк 
щомісяця інформує пільговиків 
через смс про суми коштів, 
які їм надійшли на особистий 
рахунок, їх використання та 
залишок. Також відслідкувати 
інформацію можна в 
особистому кабінеті на сайті 
Ощадбанку. 

У ДІЇ. Але це не можуть 
зробити ті, в кого немає 
комп’ютера або смартфона. 
У кого є доступ до інтернету, 
скаржаться, що особистий 
кабінет не відкривається, а смс 
про нарахування не надходять. 

ПАРАДОКС: за новою 
системою отримати потрібну 
інформацію не можуть і 
працівники соцзахисту на 
місцях!

І пільговикам,  
і соцпрацівникам 
пропонують 

звертатися на гарячу 
лінію Ощадбанку, але 
додзвонитися туди 
неможливо.

!

«СОЦЗАХИСТ��
НЕ�БАЧИТЬ�ДАНИХ�
ПРО�ПІЛЬГОВИКІВ»
Начальник відділу 
персоніфікованого 
обліку отримувачів пільг 
управління соцзахисту 
Бориспільської РДА Тетяна 
ШЕРЕМЕТ: 

«Нарахування відбувається 
раз на місяць. Якщо раніше 
дані про членів сім’ї 
пільговика не були потрібні, то 
тепер вони є обов’язковими. 
За відсутністю цих даних 
база не фіксує і не передає 
дані на центральний рівень. 
Ми не можемо звернутися 
до керівництва Ощадбанку 
і з’ясувати, чому людині не 
нараховується пільга. Ми 
опрацьовуємо нові дані, але 
не бачимо, чи оновилися вони 
в Ощадбанку» 

ІЗ�ЄДАРП�УСЕ�
СКЛАДНО

За словами Любові Дани-
ленко, картка пільговика у 
Єдиному Державному Авто-
матизованому Реєстрі Піль-
говиків (база ЄДАРП) повин-
на містити інформацію про всі 
документи пільговика та чле-
нів його родини (паспорти, ко-
ди, свідоцтва про народження 
дітей тощо). 

«Ці документи повинні бу-
ти чинними. Наприклад, є ви-
падки, коли особа отрима-
ла ІД-картку і не повідомила 
про це управління соцзахи-
сту. Відповідно, до банку на-
дійдуть відомості про серію 
та номер недійсного паспор-
та. Тоді обліковий запис ство-
рено не буде, кошти перераху-
вати не зможуть», — пояснює 
Даниленко.

Втім, працівники соцзахисту 
скаржаться, що зараз ввести в 
базу ЄДАРП дані вкрай склад-
но, бо програма недосконала.

• 27 ГРУДНЯ КАБМІН СКА-
СУВАВ ОБМЕЖУВАЛЬНІ ТЕР-
МІНИ МОНЕТИЗАЦІЇ ПІЛЬГ. 
Із 1 січня 2020 року особи, які 
мають право на пільги, змо-
жуть у будь-який час, а не ли-
ше 15 квітня, перейти на готів-
кову форму. Це позитивне рі-
шення. Але воно означає, що у 
всій країні працівники соцзахи-
сту повинні зробити нові бази 
даних і ввести їх в систему. Від-
повідно, це додаткове наван-
таження на установи і як наслі-
док — ще більші черги.

• МАЄМО ТЕ, ЩО МАЄМО. 
Механізм монетизації пільг 
запроваджується в Україні 
вперше. Він може запрацюва-
ти лише при злагодженій ро-
боті всіх ланок (управління 
соцзахисту, Ощадбанк, орга-
нізації-надавачі послуг та от-
римувачі пільг). Зараз цього не 
відбувається. Системна про-
грама є непродуманою і недо-
сконалою. Селекторні наради 
доводять, що «нагорі» цього 
не розуміють, звинувачуючи в 
негараздах управління соцза-
хисту на місцях. 

ПЛАТІЖОК ІЗ 
СУБСИДІЯМИ 
НЕ БУДЕ
Мешканці Борисполя 
скаржаться, що отримують 
субсидії з великим 
запізненням. Яка причина 
затримок? «Вісті» 
звернулися до управління 
соціального захисту 
населення Бориспільської 
міської ради.

ДОПОМОГА�
БІДУЮЧИМ�
До редакції звернулася 
пенсіонерка Ольга Іванець із 
скаргою, що на кінець січня 
вона не отримала субсидію 
на оплату комунпослуг за 
грудень. 
Фахівці в міському управлінні 
соцзахисту пояснили, що в 
нових платіжках субсидії, як 
і пільги, не відображаються, 
хоча графа залишилася. Це 
пов’язано з монетизацію 
виплат на комунальні послуги. 
Із 1 листопада 2019 року 
субсидіанти отримують 
квитанції з повною оплатою. 
Субсидії, як і пільги, 
покривають частину платежу, 
іншу виплачує споживач 
комунпослуг. 
Субсидію грошима можна 
отримати на свій банківський 
рахунок, відкритий в будь-
якому з 38 уповноважених 
банків або через «Укрпошту» 
разом з пенсією. 
Субсидію в безготівковій 
формі можна отримати тільки 
через «Ощадбанк». Раніше 
дозволялося подати заяву на 
перехід на готівкову форму 
виплати субсидії тільки до 15 
жовтня, а з 1 січня отримувачі 
пільг і субсидій зможуть у 
будь-який час перейти на 
готівкову форму. Для цього 
потрібно подати заявку до 
соцзахисту.

НА�КАРТКУ��
АБО�ПОШТОЮ
Начальник відділу 
формування виплатних 
документів управління 
соцзахисту Бориспільської 
міської ради Наталія 
Савоскула пояснює, що 
субсидії ніхто не відміняв. 
«Зараз тривають виплати 
за грудень, в лютому 
люди отримають гроші за 
січень. Хтось отримує їх на 
банківську картку, інші – 
через «Укрпошту». Людина 
має прийти на пошту з 
паспортом і отримати 
готівку. Часто літнім людям 
важко це зробити. Принести 
гроші їм, за правилами, має 
листоноша. Але примусити 
її ми не маємо повноважень. 
Просимо: «Дівчата, будь ласка, 
принесіть бабусі субсидію», — 
розповідає Савоскула.
Але відомо, що листоноші 
Бориспільського відділення 
«Укрпошти» скаржилися, 
що за два дні їм потрібно 
рознести гроші за багатьма 
адресами. 

БУДЬТЕ�ЧЕСНИМИ!
Відповідно до закону, 
одержувач субсидії 
зобов’язаний повідомити 
орган соціального захисту 
населення про будь-які 
зміни: у складі мешканців, у 
соціальному статусі, джерелах 
доходів, модифікації переліку 
одержуваних ЖКГ послуг або 
умов їх надання, про придбання 
товару або оплати послуг на 
суму понад 50 000 грн. 
Інформування органу 
соцзахисту про зміни 
відбувається у встановлений 
Законом термін (один місяць), 
шляхом подання відповідних 
документів. У разі зміни складу 
зареєстрованих у житловому 
приміщенні (будинку) осіб 
подаються також нові заява та 
декларація.

НОВИЙ ФОРМАТ 
ЛІКАРНІ У ВОРОНЬКОВІ

 � Наприкінці жовтня 2019 року жителям с. Вороньків 
на Бориспільщині офіційно повідомили, що стаціонарне 
відділення сільської лікарні припиняє існування. Що 
змінилося за цей час, дізнавалися «Вісті».

Наталія ДОЛИНА, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

На зборах жителів села директор 
КНП «ББЛІЛ» Олександр Щур пові-
домив, що у 2020 році медзаклади 
вторинної ланки перейдуть на мо-
дель фінансування Національної 
служби здоров’я України, тому діль-
ничні лікарні будуть закриватися.

Попри те, що стаціонар лікар-
ні обслуговує жителів шести сіл, 
у держави не знайшлося грошей 
для її фінансування. Закрити лікар-
ню збиралися у січні цього року.

Проте вороньківці здаватися не 
збиралися і громадою відстоюва-
ли свою лікарню. 

У сільській раді позицію людей 
підтримали, закриття лікарні від-
термінували.

Сільський голова Ніна Яструб по-
відомила «Вісті», що стаціонарне від-

ділення лікарні працює і працювати-
ме без змін до квітня 2020 року.

«Зараз ми оформлюємо право 
власності на приміщення лікар-
ні (раніше воно належало Бори-
спільській КНП «ББЛІЛ»). Після цьо-
го шукатимемо інвесторів, готових 
взяти його в оренду. Головна умо-
ва конкурсу – у приміщенні має бу-
ти медичний заклад. Яким він буде, 
поки не можу сказати. Впевнена, 
що денний стаціонар залишить-
ся, а от нічний – під питанням. Ми 
написали клопотання до керівни-
цтва екстреної медичної допомо-
ги, щоб відновили пункт екстре-
ної допомоги, який працював у 
нас тривалий час, але півроку то-
му його закрили. У приміщенні лі-
карні облаштовані два кабінети 
для бригади екстреної допомоги. 
Нам обіцяли, що закуплять маши-
ну і пункт працюватиме цілодобо-

во. Тоді проблема нічного стаціо-
нару буде частково вирішена», — 
розповіла Яструб.

На запитання, чи захоче інвестор 
вкладати гроші в сільську лікарню, 
Ніна Іванівна з упевненістю відпові-
ла: «Захоче. У нас чудове село, яке 
в майбутньому можливо стане цен-
тром ОТГ. У нас уже є інвестори, які 
висловили бажання взяти примі-
щення в оренду на наших умовах. 
Вірю, що все буде добре», — підсу-
мувала сільський голова.

• Ніна ЯСТРУБ, голова 
Вороньківської сільської ради

КИРИЛКУ 
ПОТРІБНА 
ТЕРМІНОВА 
ДОПОМОГА

Керівництво Бориспільської 
районної ради та РДА просить 
громаду Бориспільщини до-
лучитися до допомоги зі збо-
ру коштів на лікування 6-річ-
ного Кирила Григоріва. 

Уже не один рік Кирилко зму-
шений виборювати у гострого 
лімфобластного лейкозу право 
на здорове життя. Під час довго-
тривалого лікування у хлопчика 
стався рецидив, але нові прото-
коли терапії діяли, тож були на-
дії, що трансплантація кістково-
го мозку, яка є дієвою при ліку-
ванні лейкозу, не знадобиться. 
На жаль, сталося інакше. Укра-
їнські лікарі винесли невтішний 
вердикт і шансів на життя дити-
ні не дали. 

Документи Кирилка прийня-
ли в Ізраїлі — клініка Шиба, яка 
застосовує CAR-T-терапію. Для 
лікування дитини потрібно 110 
тис. доларів депозиту. Це пер-
ший внесок, щоб клініка при-
йняла хлопчика. На ці кошти 
проводитиметься обстеження, 
підтвердження діагнозу, визна-
чатиметься програма лікування. 
Після цього буде відомо точну 
суму, необхідну для курсу. Після 
ремісії, найімовірніше, потрібна 
буде трансплантація кісткового 
мозку. Час іде на лічені дні, тож 
родина збирає кошти на рятів-
не лікування.  

САR-T терапія — лікування екс-
периментальне і дієве, має висо-
кі результати. Цю методику ви-
користовують у багатьох країнах 
світу, але оскільки вона експери-
ментальна, то офіційно ще не за-
тверджена. Саме тому родині від-
мовляють у МОЗ, їм не беруться 
допомагати благодійні фонди. 

100% гарантії, що Кирилко 
одужає, ніхто не дає, але в Ізраї-
лі є надія. Важливо розпочати лі-
кування якомога раніше. Зараз 
дитина отримує підтримуючу те-
рапію у Бориспільській БЛІЛ.

ДОПОМОЖЕМО КИРИЛКУ 
РАЗОМ! РЕКВІЗИТИ :

Картки ПриватБанку 
4149499110320825 
4149499128674046  
Григорів Наталія 
(мама хлопчика)

ФЕДОРЧУК ПРОВІВ ВІДКРИТИЙ УРОК
Наталія ТОКАРЧУК, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

29 січня  Бориспільський місь-
кий голова Анатолій Федорчук 
відвідав ДПТНЗ «Бориспільський 
професійний ліцей» та провів 
відкритий урок для учнів. 

Приводом став факт хуліган-
ських дій, виявлений екіпажем ГФ 
«Сектор Безпеки» під час нічного 
патрулювання міста. 

Так, 18 січня були виявлені по-
шкоджені та виламані решітки 
зливової каналізації. Завдяки ка-
мерам відеоспостереження зло-
вмисників було ідентифіковано, 
ними виявилися учні однієї з бо-

риспільських шкіл та профісій-
ного ліцею. Матеріали та докази 
передані працівникам правоохо-
ронних органів, наразі відкрито 
кримінальне провадження. 

Після інциденту  міський голова 
заявив, що особисто проводити-
ме профілактичні уроки для моло-
ді. Свою обіцянку виконав, бо має 
досвіт вчителювання.

Крім  Федорчука, на виховній го-
дині були присутні його заступник 
Людмила Пасенко, начальник місь-
кого управління освіти і науки Те-
тяна Павленко, заступник дирек-
тора КП «ВУКГ» Богдан Меташоп, 
представники поліції та ГО «Сек-
тор Безпеки». • Горили про моральні цінності 

та відповідальність.
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На часі Персона

«МАВКА» ВІД СВІТОНІЇ
МАГІЯ ЕТНО І ВОКАЛЬНИЙ ДІАПАЗОН У П’ЯТЬ ОКТАВ

 � «Світлана Под'якова – моє паспортне ім’я, а Світонія – 
сценічне», – так представилася симпатична білявка, коли 
ми зустрілися з нагоди презентації її першого авторського 
продукту для міської та української аудиторії — музичної 
композиції «Мавка».

Світонія, бо Світлана, до того 
ж вона — жінка просвітлена, яка 
випромінює світло. Каже, що за-
ряджається оптимізмом від схо-
ду сонця і пейзажу за вікном, 
завжди на позитиві й має візу-
алізовану мету – ввійти до на-
ціональної шоу-бізнесової ту-
совки і співати на головних сце-
нах країни, щоб дарувати свою 
пісню. Впевнена, що бажання 
здійсниться. Бо вона достойна 
конкурентка для представни-
ків співочого бомонду, і єдина в 
Україні, зареєстрована у «Книзі 
рекордів Гіннеса» як володарка 
голосу в п'ять октав. Таких лю-
дей, каже, у світі двоє:  українка 
Світлана Под'якова  і австралій-
ський співак Адам Лопез.

Уже в дорослому віці Світлана 
почала серйозно займатися вока-
лом зі столичним викладачем, її 
планка вимог до свого професіо-
налізму поступово підвищувалася. 
Зрозуміла, що може брати високі 
ноти, перечитала багато інформа-
ції про цей факт. Так виникла ідея 
заявити про себе.

«У 2016 році я стала єдиним ре-
кордсменом у номінації «найвищий 
голос України». Було організовано 
івент у київській студії, де за при-
сутності спеціальної комісії на кіль-
кох приладах фіксували звуки, зво-
дили дані разом; фахівці підтверди-
ли, що я можу брати такі високі но-
ти, мій вокальний діапазон — п’ять 
октав», —  розповідає співачка.

«Я�САМА»
Світлана спробувала сили у те-

леконкурсі «Голос країни». Були 
кастинг-менеджери, які перегля-
дали її музичний матеріал. Потім 
– тур, де вживу презентувала во-
кал продюсерам – виконала склад-
ну арію «Плави Лагуни» із кінофіль-
му «П’ятий елемент», виступила «на 
сліпих прослуховуваннях», але їй 
відмовили. Чому? Так склалося. 
«Мене ця поразка не скосила, а на-
дихнула. Я почала займатися влас-
ним проектом «Світонія», писати 
пісні та музику, робити аранжуван-
ня і поринула у процес», — натх-
ненно розповідає Світлана. 

Для творчості  вдома вона сама 
обладнала міні-студію з професій-
ною апаратурою, тому робить му-
зику, яка відповідає сучасним сві-
товим технічним стандартам. Те-
пер насолоджується творчим про-

цесом і випустила перший продукт 
– композицію «Мавка», яку наразі 
презентує широкому загалу. Гото-
ві до запуску ще три пісні, які піс-
ля «Мавки» йтимуть одна за одною.

«Моя «Мавка» – це українське 
етно з поєднанням сучасних рит-
мів та спецефектів, народного во-
калу, багатоголосся. У ній я залу-
чила свистковий регістр – це над-
високі ноти. Вважаю, що цей мікс 
приверне увагу молоді до наших 
традицій і стане популярним в 
Україні. На марку «Світонія» є ав-
торські права, які офіційно заре-
єстровані», — ділиться автор-
ка, виконавиця, аранжувальник, 
спонсор і продюсер в одній осо-
бі. Каже, зараз програмне забез-
печення для написання пісень та 
зведення елементів музичної ком-
позиції доступні в інтернеті. Для 
творчості потрібне лише натхнен-
ня, тому з’являється багато нових 
виконавців. 

«Мавка» розміщена на всіх му-
зичних платформах: iTunes, Shazam, 
Google play music, Apple music, на 
її каналі SVITONIA в Ютуб, наразі 
йдуть перемовини з радіостанція-
ми про ротацію пісні.

Світлана вірить, що проект «Сві-
тонія» зможе пробитися на україн-
ський музичний ринок, хоча й ви-
знає, що це нелегка задача. Надиха-
ється прикладом крутих виконав-
ців, яким це вдалося: Онука, Іван 
Дорн, ДахаБраха… 

ПРО�ОСОБИСТЕ
Лише шість років Світлана по-до-

рослому «з головою» в музиці. Вона 
народилася і виросла у Борисполі, 
закінчила школу №5 і місцеву му-
зичну школу по класу фортепіано, 
де її наставником була Ольга Коше-
люк. Займалася вокалом і будучи 
дорослою із столичним виклада-
чем. Співала дівчина з дитинства, 
її знає місцевий глядач – вона ар-
тистка на сцені всіх міських кон-
цертів. Однак за фахом співачка – 
спеціаліст зовнішньої економічної 
діяльності, закінчила Київський на-
ціональний інститут менеджмен-
ту та фінансів. Каже, у прагматичні 
90-ті їй важко було відчути своє іс-
тинне призначення.

Світлана сама ростила доньку. 
Тепер красуня Анастасія головний 
мотиватор, порадник і критик твор-
чої мами, але сама не співає, навча-
ється на факультеті міжнародної 
економіки, любить точні науки.

ЩОСЬ�ВІД�МОЛЬФАРКИ
Світлана співає всюди: і в душі, і на роботі; її начальник лояльний і підтримує прагнення підлеглих до 

всебічного розвитку. Але, зізнається, для київських колег презентація «Мавки» стане сюрпризом. До твор-
чості, запевняє, її надихає життя, яким воно є, із поразками і перемогами. Вона вміє кайфувати від повсяк-
денності й перетворювати усе на музику. «Я оптиміст по життю, тому мої пісня і музика світлі, добрі, нади-
хаючі, адже ми живемо у турбулентний час, у період можливостей, і це круто. Треба вірити в себе і йти до 
мети», — багатозначно підсумовує Світлана і її погляд набуває таємничості. Таки є у цій світловолосій жін-
ці щось загадкове від Мавки чи мольфарки. Але джерел цієї таємничості вона розкривати не захотіла. Тож 
стежитимемо за її творчістю, щоб розгадати.

Оксана КОБЗАР,  фото із архіву героїні

За фахом вона економіст, але багато років успішно працює мене-
джером столичної туристичної фірми. Зізнається, що любить органі-
зовувати собі відпочинок не на екзотичних островах, а в себе вдома – 
в устаткованій за власний кошт міні-студії, де народжуються її автор-
ська музика і пісня. Це творчість в стилі етно з елементами хіп-хопу: 
магічна, дещо чаклунська, жіночна і глибоко українська. 

• РЕКОРДСМЕНКА. Єдина в Україні, зареєстрована у «Книзі рекордів Гіннеса» як володарка голосу в п'ять 
октав. Таких людей, каже, у світі двоє:  українка Світлана Под'якова  і австралійський співак Адам Лопез.

�� КОМПАНІЯ �� ЦИВІЛЬНА�ОБОРОНА

МАРКЕТ «SPAR» У БОРИСПОЛІ:
ВИСОКІ СТАНДАРТИ І ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ

 � Перший магазин світової мережі супермаркетів «SPAR» 
майже два місяці тому відкрився у Борисполі на вул. 
Київський Шлях, 127 б (поблизу Олесницького озера). 
Новий маркет набуває все більшої популярності серед 
бориспільців.

Наталія ТОКАРЧУК, фото автора

На відміну від мережевих супермаркетів, які розташовані у в центрі 
Борисполя та на інших густонаселених мікрорайонах міста, «SPAR» 
розмістився у спокійному районі Олесницького озера, ближче до 
околиці. Місце невипадкове — керівник маркету Артур Снігир є також 
керуючим готелю «Золоте Руно», і відкриття магазину поряд із готелем 
було особливою потребою для його гостей. За словами Артура Снігира, 
постояльці готелю, та й мешканці мікрорайону давно нарікали на 
відсутність супермаркетів у мікрорайоні Розвилка. Управляюча компанія 
зважено підійшла до питання та провела маркетингове дослідження ринку 
маркетів у Борисполі, після чого запропонувала операторам ринку рітейлу 
продуктів харчування відкрити магазин в цьому районі, але ні один з них не 
пристав на пропозицію через невигідне, на їхню думку, місцезнаходження. 
Тому компанія вирішила відкрити маркет самостійно, купивши франшизу 
найрозповсюдженішої в Європі торгівельної мережі. І не прогадала!
Керуючий бориспільського маркету «SPAR» наголошує: їхні покупці 
можуть бути впевнені у високій якості представленої продукції. Адже 
відомо, що всі маркети компанії «SPAR» мають єдині мету й цінності у 
дотриманні вимог центрального офісу, який диктує умови діяльності в 
рамках франшизи.
У «SPAR» контролюється все: від планування магазину, розміщення 
продукції до її асортименту і вимог до товару. Цим досягається єдиний 
стандарт мережі — у всіх магазинах  «SPAR» однаковий асортимент в 
тому ж обсязі. 
Головна перевага компанії — висока якість і свіжість товарів за помірну 
ціну. «Коли ми відкривали магазин, то мали на меті дати споживачу 
мережевий магазин із товарами високої якості. У нас можна придбати 
як продукти харчування, так і побутову хімію, гігієнічні товари, корм для 
тварин тощо. Тобто у «SPAR» представлений повний асортимент товарів, 
що притаманний великому супермаркету, але в меншому обсязі», — 
розповідає Артур Снігир. 

33�МАГАЗИНИ�ЗА�ТРИ�РОКИ�В�УКРАЇНІ
Мережа «SPAR » працює в 48 країнах та представлена в різних фор-

матах: від гіпермаркетів до невеличких магазинів, де можна купити 
все «на щодень». 

В Україні мережа динамічно розвивається — за три роки відкри-
лося 33 магазини, в тому числі чотири в Києві та області (Боярка та 
Бровари). Всі працівники офіційно працевлаштовані, мають медич-
ні книжки, а кожні три місяці проходять переатестацію в централь-
ному офісі в Луцьку. 

ПЛЮСИ�«SPAR»
У магазинах мережі «SPAR» є свої переваги, якими вони 
принципово відрізняються від інших торгівельних мереж.
 
ПО-ПЕРШЕ, це наявність власної кав’ярні та свіжа випічка 
щодня. За словами керуючого магазину в Борисполі, всі 
продукти випікаються на заквасці, тісто не містить хімічних 
добавок, усе натуральне — дріжджі, борошно, вода, цукор тощо. 
Напівфабрикати виготовляються на великому стандартизованому 
виробництві з контролем якості, а до магазину надходять у 
замороженому вигляді.

ПО-ДРУГЕ, є товари власного експорту з Європи — мокра 
і суха бакалія, яку експортує мережа. Є те, чого досі не робить 
жоден магазин у Борисполі — послуги з доставки. Зараз послуга 
доступна в телефонному режимі, нею уже можна скористатися за 
номером (050) 024-17-90, а за два тижні замовлення можна буде 
робити через сайт компанії. 

ПО-ТРЕТЄ, у «SPAR» діє бонусно-накопичувальна система, 
яка дає гривневі заощадження і бонуси від покупок, які в кінці 
місяця перетворюються на «живі» гроші. Карту мати при собі не 
обов’язково, послуга доступна за номером телефону. 
Для соціально незахищених верств населення щопонеділка 
діє знижка 5%, у День народження — 7% протягом тижня (три 
дні до, у День народження та три дні після).

У ПІДСУМКУ, початок роботи «SPAR» у Борисполі керуючий оцінює 
позитивно: «За відгуками споживачів я можу зробити висновок, що 
ми не помилилися — людям зручно користуватися новим маркетом. 
Усі задоволені, до нас приїздять за покупками люди, які мешкають і в 
інших мікрорайонах міста. «SPAR» створює здорову конкуренцію се-
ред супермаркетів Борисполя».

• Маркет створює здорову конкуренцію серед інших торгівельних 
мереж.

• У «SPAR» представлений повний асортимент товарів на 
кожен день.

• Керівник маркету «SPAR» у Борисполі Артур Снігир. 

• Співачка з 
Борисполя 
мріє 
підкорити 
найбільші 
сцени країни.

СИСТЕМУ 
ОПОВІЩЕННЯ 
ОНОВЛЯТЬ
Ірина КОСТЕНКО 

Нова система оповіщення 
населення у випадку 
надзвичайних ситуацій 
охоплюватиме весь 
Бориспіль. Нині тільки на 
відрізку від парку до вулиці 
Бежівка є гучномовці; 
сирени на котельних в 
районі УМБ-17 неефективні, 
дротовий телефонний 
зв’язок своє віджив. 

На засіданні виконавчого 
комітету Бориспільської 
міської ради 26 січня 
обговорювалося питання 
про схвалення змін до 
цільової Програми розвитку 
цивільного захисту населення 
і територій міста Бориспіль 
від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного 
характеру на 2018-2020 роки. 
Зміни стосуються 
створення нової системи 
централізованого 
оповіщення у випадку 
надзвичайних ситуацій. 
Перший заступник міського 
голови Микола Корнійчук 
повідомив, що стара 
система, побудована в 
60-х роках, працювала 
через Укртелеком, пункт 
управління розташований 
у райвідділі поліції і своєї 
функції не виконує. Також 
він зазначив, що Кодексом 
цивільного захисту 
України передбачено, що 
забезпечення оповіщення 
та інформування населення 
про загрозу і виникнення 
надзвичайних ситуацій 
належить до повноважень 
органів місцевого 
самоврядування. 
Відповідно до Кодексу 
цивільного захисту та 
рішення Київської ОДА у 
Борисполі розроблено проект 
нового будівництва місцевої 
автоматизованої системи 
оповіщення, яка входить 
в єдину систему Київської 
області. 
Оповіщення відбуватиметься 
з використанням 
телекомунікаційних мереж 
загального користування, у 
тому числі радіотелефонного, 
стільникового зв’язку. 
Територію міста на відкритому 
просторі покриватимуть 
дев’ять гучномовців, вони 
будуть встановлені в 
школах, дитсадках тощо. Уже 
виготовлено робочий проект, 
який пройшов експертизу. 
Ціна питання — 1 млн 551 тис. 
260 грн.
Під час обговорення 
розгорілася дискусія, 
чи можна замінити 
запропоновану систему 
оповіщення на повідомлення 
у мережі Фейсбук чи 
інформацією через смс. 
Зупинилися на тому, що 
системі оповіщення, яка 
пропонувалася до розгляду 
на виконкомі, в законодавстві 
не існує альтернативи. 
Питання виділення коштів має 
розглядатися окремо. Зміни 
до програми підтримали.
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ЖК «БАНКІВСЬКИЙ»
КОМФОРТ У ЦЕНТРІ БОРИСПОЛЯ

�� ВТІЛЕННЯ�ПРОЕКТУ

 � Мікрорайон на вулиці Банківська у центрі міста, який 
забудовує ТОВ «Трест Бориспільсільбуд», стане оазою, 
віддаленою від метушні та транспортних магістралей.

Ірина ГОЛУБ, фото автора

УСЕ�В�КОМПЛЕКСІ

ТОВ «Трест Бориспільсільбуд», яке очолює Олександр Сич, демонструє 
комплексний підхід до міського будівництва. На першому етапі було 
затверджено детальний план території, отримано містобудівні умови та 
обмеження, які враховують потреби усього мікрорайону. 

Відповідно до детального плану, компанія побудує 10 будинків. Усі — 
дев’ятиповерхівки. Перший будинок на вул. Банківська, 32, що уже 
заселений, починав будуватися на вільній частині земельної ділянки. 
А навколо були приватні оселі, що потерпали від підтоплень через 
високий рівень ґрунтових вод. Поступово людей з цих будинків 
відселяють, щоб розширювати багатоповерхову забудову, також 
запроектовано заходи з водовідведення.   

Вулиця Банківська продовжиться і виходитиме на вул. Робітничу, стане 
рівною. Між будинками передбачено дитячі та спортивні майданчики, 
великі автостоянки та гостьові парковки. 

Проблем із енергоносіями у мешканців мікрорайону не буде. На масиві є 
трансформаторна підстанція (від неї за тимчасовою схемою заживлений 
Бориспільський академічний ліцей). Забудовник отримав технічні 
умови на будівництво нової закритої трансформаторної підстанції. Нині 
вирішується питання прокладання газової мережі. 

Мікрорайон успішно поєднує у собі розташування в затишному, 
захищеному куточку та близькість до центру і зупинок громадського 
транспорту. За п’ять хвилин можна дійти до міського парку культури 
та відпочинку чи до затишного скверика з бюветом чистої води. Поряд 
школа — Бориспільський академічний ліцей. Територію навчального 
закладу можна побачити з вікон будинків. 

НАДІЙНІСТЬ,�БЕЗПЕКА��
ТА�ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Бориспільсільбуд взяв на озброєння найсучаснішу технологію: 
монолітно-каркасне будівництво. Основою багатоповерхівок є палі, 
які встановлюють методом вдавлювання. Тому нове будівництво не 
створить дискомфорту, якщо поряд житловий будинок вже заселений. 

За технологією, заливається бетонна подушка, яка є основою 
монолітного каркасу. На цій основі зводяться колони-пілони, на 
які опирається монолітна основа поверху, і так до покрівлі. Під час 
будівельних робіт у такий спосіб в зимовий період (при температурі 
нижче +50 С) робиться електропрогрівання бетону. 

Монолітний каркас витримує навантаження вдвічі більше, ніж створює 
9-типоверховий будинок — можна ще 9 поверхів надбудувати на 
жорстку конструкцію. Пілони, перекриття, ядро жорсткості — це все 
ллється із монолітного бетону. Каркасно-монолітні будівлі сейсмостійкі, 
ця тенденція актуальна там, де високі ґрунтові води.

Монолітний каркас виконує несучу функцію. Для заповнення стін 
використовується сучасний матеріал аерок (AEROC). Це пористий бетон 
— теплий і екологічно чистий матеріал. Силікатна цегла за екологічними 
показниками є гіршою, ніж AEROC. За твердістю він поступається 
силікатній цеглі. Завдяки повітряним порожнинам цей матеріал легший 
від цегли і краще зберігає тепло. Металопластикові вікна з зовнішнім 
склом, яке має додаткову енергозберігаючу функцію. 

Там, де стіни і використовується AEROC — товщина зовнішнього 
утеплюючого шару 100 мм. Там, де пілони з бетону мають контакт 
із зовнішнім середовищем, теплоізоляцію збільшують до 150 мм. 
Утеплювач — мінеральна вата і пінополістирол. Між стіновими панелями 
було передбачено повітряний прошарок. Оскільки виникали проблеми 
зі звукоізоляцією, цей прошарок нині заповнюють утеплювачем — 
спеціальною шумопоглинаючою мінеральною ватою, тож будинки ТОВ 
«Трест Бориспільсільбуд» теплі.

Газобетон автоклавного 
тверднення AEROC є 
штучним каменем, що 
складається з безлічі 
заповнених повітрям 
рівномірно розподілених 
комірок. Завдяки комірчастій 
структурі має низьку 
щільність і теплопровідність. 
Газобетон AEROC не 
токсичний, хімічно інертний, 
біологічно стійкий матеріал, 
не виділяє шкідливих 
елементів. Ці переваги 
обумовлюють пріоритетне 
використання газобетону 
AEROC як стінового 
матеріалу для зведення 
житлових і громадських 
будівель різної поверховості.

САМ�СОБІ�АРХІТЕКТОР
Каркасно-монолітне будівництво передбачає 
вільне планування. AEROC — газобетонні блоки, які 
завдяки пористій структурі легші за бетонні. Можна 
розібрати усі стіни (окрім зовнішніх стін квартири) і 
перепланувати квартири по-новому. 

Якщо інвестор на етапі будівництва бажає змінити 
планування, він може звернутися із заявою і, якщо 
відповідний етап робіт не пройдено, за побажанням 
замовника внесуть зміни. Це не впливатиме на 
вартість квадратного метра. Якщо необхідно 
переробити зроблене, інвестору доведеться 
доплатити. Самостійно братися до перепланування 
новий власник квартири може тоді, коли об’єкт буде 
зданий в експлуатацію. 

БАНКІВСЬКА,�23�ЗВОДИТЬСЯ��
З�ВИПЕРЕДЖЕННЯМ
Сьогодні триває зведення двох будинків за цією 
адресою. Кожен вводитиметься в експлуатацію 
окремо. У першому залите монолітне перекриття 
покрівлі. До кінця січня-початку лютого всі монолітні 
роботи будуть завершені. Викладання стін закінчать 
до 15 березня.

Під зведення другого будинку проведено підготовчі 
земляні роботи і завозяться палі. У лютому почнуть їх 
задавлювати. 

Для двох будинків отримано дозвіл на індивідуальне 
газове опалення, пройдено експертизу. Передбачено 
встановлення високоефективних котлів Ягуар (Jaguar) 
виробництва чеської компанії Protherm. 

«Введення в експлуатацію першого будинку 
планувалося у вересні 2019 року. Сьогодні ми ставимо 
завдання ввести його у червні. Другий будинок 
планувалося завершити у червні 2021 року. Але об’єкт 
хочемо здати на три місяці раніше», — говорить 
Олександр Сич.

КОНТАКТИ�
ОФІС ПРОДАЖУ:  

м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84.

Тел.: (063) 436-03-63
(050) 330-42-99
(050) 356-31-06

Ліцензія: №2013028064  

ВИБІР�КВАРТИР��
НА�БУДЬ-ЯКИЙ�СМАК
На Банківській, 23 — будинки на 1 під’їзд, із одним 
входом. На кожному поверсі (окрім першого) 11 
квартир: одна трикімнатна, дві двокімнатні, решта — 
однокімнатні. Загалом 98 квартир. У кожній є балкон, у 
трикімнатних — два. Місця загального користування 
оточені квартирами, тому не потребують додаткового 
обігріву. На першому поверсі на вході передбачена 
електробатарея. 

Ліфт може перевозити до 630 кг.  

ПЛОЩА ПОМЕШКАНЬ:

 • 1-кімнатні — від 34,58 кв метрів –  
до 39,81 кв метрів

 • 2-кімнатні —  58,18 кв метрів
 • 3-кімнатні — 74,58 кв метрів 

ДОСТУПНІ ЦІНИ:

Вартість квартир залежить від поверху. Найдорожчі 
— на другому і третьому. Чим вищий поверх, тим 
нижча ціна квадратного метра. 

 • 1-кімнатні — від 15 850 до 18 100 грн за 1 кв. метр
 • 2-кімнатні — від 15 400 до 17 500 грн за 1 кв. метр
 • 3-кімнатні — від 15 250 до 17 100 грн за 1 кв. метр

Олександр СИЧ, 
директор 
ТОВ «Трест Бориспільсільбуд»
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UA: ПЕРШИЙ
6.00�М/с "Книга джунглів"
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+)
11.15�"Аромати Південної Африки"
11.45,�14.10, 0.00 Телепродаж
12.00�"Аромати Шотландії"
13.10�Енеїда
14.25�"Аромати Перу"
15.10�Сильна доля
16.15�"Боротьба за виживання"
17.25�Наші гроші
18.20,�2.40 Тема дня
19.20�"Дикі тварини"
19.55�"Тваринна зброя"
21.30,�23.40, 2.25 UA:Спорт
21.45�Бюджетники
22.15�Т/с "Епоха честі"
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, 5.25 

ТСН
9.25�"Життя відомих людей 2020"
10.20�"Життя відомих людей"
11.15,�12.20 "Міняю жінку"
13.20,�14.25 "Світ навиворіт - 8: Непал"
15.30�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10�Драма "Мама"
20.45,�21.45 Мелодрама "Найгірша 

подруга"
22.45,�23.45 "Світ навиворіт 11: Китай"
1.00�Комедія "Наші пані у Варшаві. Нові 

пригоди"

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 "Римські пригоди" (16+)
14.45,�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. Ехо 

війни"
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" 29, 30 с. 

(16+)
23.20�Гучна справа
0.00,�2.15 Т/с "Друге життя Єви" (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
11.15,�13.20, 1.55 Х/ф "Справжня 

мужність" 2011 г. (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
13.55,�16.20 Х/ф "Форрест Ґамп" 1995 г.
17.00,�21.20 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" 

(16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.10�Секретний фронт
23.10�Х/ф "Відступники" 2007 г. (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.00,�2.50 Зона ночі
3.20�Абзац
5.10�Варьяти (12+)
7.05,�8.35 Kids Time
7.10�М/с "Шоу Луні Тьюнз"
8.40�Х/ф "Знайомство з Факерами" (16+)

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

13.00�Хто зверху? (12+)
19.00�Суперінтуїція (12+)
20.50�Х/ф "Друзі по сексу" (16+)
23.00�Х/ф "Американський пиріг" (16+)
0.50�Х/ф "Хай щастить, Чаку!" (16+)
2.45�Служба розшуку дітей

СТБ
6.25,�18.00 Один за всіх (16+)
7.40�Ультиматум (16+)
9.10�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
12.05�МастерШеф (12+)
17.25,�21.55 Відлік часу
17.30,�22.00 Вікна-Новини
20.05�Т/с "З вовками жити" (16+)
22.40�Давай поговоримо про секс (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00,�7.50 Т/с "Удар у відповідь" (16+)
9.30,�18.15 "Спецкор"
10.10,�18.50 "ДжеДАІ"

10.50,�17.20 "Загублений світ"
13.45�Х/ф "Помпеї: Апокаліпсис" (16+)
15.15�Х/ф "Стукач" (16+)
19.25�Т/с "Ментівські війни. Харків-2" 

(16+)
21.30,�23.05 Т/с "CSI: Місце злочину-5" 

(16+)
0.50�"Облом.UA."
5.30�Телемагазини

НТН
5.00�"Top Shop"
6.00�Т/с "Я - охоронець" (16+)
7.50,�16.50, 2.55 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

"Свідок"
9.00�Х/ф "До мене, Мухтар!"
10.40,�19.30 Т/с "Альпійський патруль" 

(16+)
12.50�"Будьте здоровi"
14.05,�3.10 "Речовий доказ"
18.20�"Вартість життя"
21.20,�23.45 Т/с "Хейвен" (12+)
1.35�"Таємниці кримінального світу"
3.35�"Легенди бандитської Одеси"
4.00�"Правда життя"

СЕРЕДА, 5 ЛЮТОГО

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 3 — 9 ЛЮТОГО

UA: ПЕРШИЙ
6.00�М/с "Книга джунглів"
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+)
11.15�"Аромати Південної Африки"
11.45,�14.10, 0.00 Телепродаж
12.00�"Аромати Шотландії"
12.30�"Аромати Іспанії"
13.10�UA:Фольк. Спогади
14.25�"Аромати Перу"
15.10�Енеїда
16.15�"Боротьба за виживання"
17.25,�2.40, 5.25 #ВУКРАЇНІ
18.25�"Зворотний відлік"
21.30,�23.40, 2.25 UA:Спорт
21.45�Схеми. Корупція в деталях
22.15�Т/с "Епоха честі"
3.05�Перша шпальта
4.05�Д/ф "Перехрестя Балу" (12+)

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�"Життя відомих людей 2020"
10.20�"Життя відомих людей"
11.15,�12.20 "Міняю жінку"
13.25,�14.25 "Світ навиворіт - 8: Непал"
15.30�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10�Драма "Мама"
20.45,�21.40 Мелодрама "Найгірша 

подруга"
22.30�"Право на владу 2020"
0.45�"Гроші 2020"
1.50�"Ігри приколів"

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"
11.05,�12.25 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.55�Х/ф "Прикинься моїм хлопцем" 

(16+)

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. Ехо 

війни"
23.50�Т/с "Спокуса" (12+)
3.50�"Щоденник вагітної"
5.05�"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" 31, 32 с. 

(16+)
23.20�Слідами Андрія Геруса
0.00,�2.15 Т/с "Друге життя Єви" (12+)
1.45�Телемагазин
2.30�Зоряний шлях
3.10�Реальна містика

ICTV
4.10�Скарб нації
4.20�Еврика!
4.30�Студія Вашингтон
4.35�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
11.00,�13.20 Х/ф "Народження нації" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
13.45,�16.20 Х/ф "Відступники" 2007 г. 

(16+)
17.00,�21.20 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" 

(16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.15�Антизомбі. Дайджест
23.05�Х/ф "Мерзенна вісімка" 2016 г.
2.05�Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
3.00,�1.45 Зона ночі
3.50�Абзац
5.50�Варьяти (12+)
7.35,�9.00 Kids Time
7.40�М/с "Шоу Луні Тьюнз"

9.05�Х/ф "Знайомство з Факерами 2" 
(16+)

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

13.10,�19.00 Хто зверху? (12+)
21.00�Х/ф "Полювання на колишню" (16+)
23.10�Х/ф "Американський пиріг: Знову 

разом" (18+)
1.40�Служба розшуку дітей

СТБ
6.15,�18.00 Один за всіх (16+)
7.25�Ультиматум (16+)
9.05�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
12.05�МастерШеф (12+)
17.25,�21.55 Відлік часу
17.30,�22.00 Вікна-Новини
20.05�Т/с "З вовками жити" (16+)
22.40�Я соромлюсь свого тіла (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00,�7.50 Т/с "Удар у відповідь" (16+)
9.30,�18.15 "Спецкор"
10.10,�18.50 "ДжеДАІ"

10.50,�17.15 "Загублений світ"
12.45�"Помста природи"
13.25�Х/ф "Місто Юрського періоду" (16+)
15.05�Х/ф "Геліос" (16+)
19.25�Т/с "Ментівські війни. Харків-2" 

(16+)
21.30,�23.05 Т/с "CSI: Місце злочину-5" 

(16+)
0.50�"Облом.UA."
5.30�Телемагазини

НТН
5.00�"Top Shop"
6.00�Т/с "Я - охоронець" (16+)
7.50,�16.50, 3.00 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

"Свідок"
9.00�Х/ф "На війні як на війні"
10.40,�19.30 Т/с "Альпійський патруль" 

(16+)
12.50�"Вартість життя"
14.05,�3.20 "Речовий доказ"
18.20,�4.10 "Правда життя"
21.20,�23.45 Т/с "Хейвен" (12+)
1.35�"Таємниці кримінального світу"
3.45�"Легенди бандитської Одеси"

ЧЕТВЕР, 6 ЛЮТОГО

UA: ПЕРШИЙ
6.00�М/с "Книга джунглів"
6.30,�7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

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+)
11.15�"Аромати Південної Африки"
11.45,�14.10, 0.00 Телепродаж
12.00�"Аромати Іспанії"
13.10�"Браво, шеф!"
14.25�"Аромати Перу"
15.10�UA:Фольк. Спогади
16.15�"Боротьба за виживання"
17.25�Схеми. Корупція в деталях
17.55�VoxCheck
18.20�Тема дня
19.15�Щоденник Національного відбору 

учасника від України на 
Міжнародний пісенний конкурс 
"Євробачення-2020"

19.20�"Дикі тварини"
19.55�"Тваринна зброя"
21.30,�23.40, 2.25 UA:Спорт
21.45�Перша шпальта

22.15�Т/с "Епоха честі"
2.40�"Зворотний відлік"
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, 4.20 

ТСН
9.25�"Життя відомих людей 2020"
10.20�"Життя відомих людей"
11.15,�12.20 "Міняю жінку"
13.25,�14.30 "Світ навиворіт - 8: Непал"
15.35�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10�Драма "Мама"
20.25,�22.20 "Жіночий квартал 2019"
0.05�Бойовик "Хітмен: агент 47"
1.50�"Розсміши коміка. Діти"
5.15�"Світське життя 2020"

ІНТЕР
5.35,�23.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"

10.00�"Корисна програма"
11.00,�12.25 Х/ф "З речами на виліт!" 

(16+)
13.10�Х/ф "Бандити"
15.40,�23.50 "Вещдок"
16.35�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�1.40 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці тижня"
22.00�Д/п "Олег Антонов - людина неба"
3.10�"Орел і Решка. Шопінг"
4.30�"Україна вражає"
5.05�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.30�Зоряний шлях. Новий сезон
11.30�Реальна містика. Новий сезон
12.30�Т/с "Встигнути все виправити" 1, 2 

с. (16+)
15.30�Т/с "Встигнути все виправити" (16+)
17.00�Історія одного злочину (16+)
19.50�"Говорить Україна"
21.00�Свобода слова Савіка Шустера
0.00�Т/с "Лінії життя" 1, 2 с.
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Лінії життя"
4.00�Реальна містика
5.40�Зоряний шлях

ICTV
4.05�Скарб нації
4.15�Еврика!
4.20�Служба розшуку дітей
4.25�Студія Вашингтон
4.30,�1.35 Факти
4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40�Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05�Антизомбі. Дайджест
11.10,�13.20 Х/ф "Ґранд-реванш" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
13.50,�16.20, 22.45 "На трьох" (16+)
18.45�Факти. Вечір
20.05�Дизель шоу (12+)
2.05�Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
3.00�Зона ночі
3.50�Абзац
5.40�Варьяти (12+)
7.35,�8.50 Kids Time
7.40�М/с "Шоу Луні Тьюнз"
9.00�Х/ф "Гола правда" (16+)
11.00�Т/с "Відчайдушні домогосподарки" 

(16+)

13.00,�19.00 Хто зверху? (12+)
21.00�Х/ф "Мисливці на привидів"
23.10�Х/ф "Хай щастить, Чаку!" (16+)
1.00�Х/ф "Американський пиріг" (16+)
2.55�Служба розшуку дітей

СТБ
6.35�Один за всіх (16+)
7.45�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
8.45�Х/ф "Анжеліка, маркіза янголів"
10.55�Х/ф "Прекрасна Анжеліка"
12.55�Х/ф "Анжеліка і король"
14.55�Х/ф "Неприборкана Анжеліка"
16.35,�18.00 Х/ф "Анжеліка та султан"
17.25,�21.55 Відлік часу
17.30,�22.00 Вікна-Новини
19.00,�22.40 Хата на тата (12+)

КАНАЛ "2+2"
6.00,�7.50 Т/с "Удар у відповідь" (16+)
9.30,�18.15 "Спецкор"
10.10,�18.50 "ДжеДАІ"
10.50,�17.20, 1.10 "Загублений світ"

12.45,�3.50 "Цілком таємно-2017"
13.15�"Помста природи"
13.40�Х/ф "Чужий: Заповіт" (16+)
15.50�Х/ф "Числова радіостанція" (16+)
19.25�Х/ф "В ім-я короля" (16+)
21.50�Х/ф "В ім-я короля-2" (16+)
23.40�Х/ф "В ім-я короля-3" (16+)
1.55�"Облом.UA."
5.30�Телемагазини

НТН
5.00,�4.50 "Top Shop"
6.00�Т/с "Я - охоронець" (16+)
7.55,�16.50, 2.55 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Ті, що зійшли з небес"
10.40,�19.30 Т/с "Альпійський патруль" 

(16+)
12.50,�3.55 "Правда життя"
14.05,�3.30 "Речовий доказ"
18.20�"Таємниці світу"
21.20,�23.45 Т/с "Хейвен" (12+)
1.35�"Таємниці кримінального світу"

П'ЯТНИЦЯ, 7 ЛЮТОГО

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

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

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

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

9.30�Т/с "Домашні вогнища" (12+)
11.15�"Аромати Південної Африки"
11.45,�14.10, 0.00 Телепродаж
12.00�"Аромати Шотландії"
13.10,�5.25 #ВУКРАЇНІ
13.40�Бюджетники
14.25�"Аромати Чилі"
15.10�UA:Фольк
16.15�"Боротьба за виживання"
17.25�Перша шпальта
18.20,�2.40 Тема дня
19.20�"Дикі тварини"
19.55�"Тваринна зброя"
21.30,�23.40, 2.25 UA:Спорт
21.45�#@)[]?$0 з Майклом Щуром
22.15�Т/с "Епоха честі"
4.05�UA:Фольк. Спогади

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

ТСН
9.25�"Життя відомих людей 2020"
10.20�"Життя відомих людей"
11.15,�12.20 "Міняю жінку"
13.20,�14.40 "Світ навиворіт - 8: Непал"
15.40�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10�Драма "Мама"
20.45,�21.45 Мелодрама "Найгірша 

подруга"
22.45�"Гроші 2020"
0.00�"Дубінізми"
0.20�"Голос країни 10"
2.30�Комедія "К-9: собача робота"

ІНТЕР
3.05�Подробиці
3.35,�3.10 "Щоденник вагітної"
4.55�"Телемагазин"
5.25,�22.05 "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, 1.40 "Стосується 
кожного"

11.15,�12.25 Х/ф "Кохання з 
перешкодами" (16+)

14.00�Х/ф "Прогулянка по Бангкоку" (12+)
15.50�"Жди меня. Україна"
20.00,�2.25 "Подробиці"
21.00�"Вещдок. Особливий випадок. Ехо 

війни"
23.50�Т/с "Спокуса" (12+)

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

Сьогодні
9.30�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" 25, 26 с. 

(16+)
23.30�Т/с "Друге життя Єви" (12+)
1.40�Телемагазин
2.10�Зоряний шлях
3.10�Реальна містика

ICTV
4.40�Скарб нації
4.50�Еврика!
5.00�Служба розшуку дітей
5.05�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.50�Громадянська оборона
6.40�Факти тижня
8.45�Факти. Ранок
9.10,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05�Не дай себе обдурити!
10.55�Секретний фронт. Дайджест
11.55,�13.20 Х/ф "Ультрафіолет" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.00,�16.20 Х/ф "Зелений шершень" 

(16+)
16.45�Х/ф "Неймовірний Галк" (16+)
18.45,�21.10 Факти. Вечір
20.15,�21.30 Х/ф "Турист" (16+)
22.20�Свобода слова
23.55�Х/ф "Народження нації" (16+)
2.00�Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
3.00,�1.05 Зона ночі
4.50�Абзац
5.45,�7.05 Kids Time
5.50�М/с "Шоу Луні Тьюнз"
7.10�Х/ф "Земне ядро"

9.50�Х/ф "Район 9" (16+)
12.10�Х/ф "Фантом" (16+)
13.50�Х/ф "Скарб націй"
16.20�Х/ф "Скарб націй: Книга таємниць" 

(16+)
19.00�Х/ф "Тварина"
20.40�Х/ф "Знайомство з батьками"
22.50�Х/ф "Знайомство з Факерами" 

(16+)
1.10�Служба розшуку дітей

СТБ
6.05,�18.00, 22.40 Один за всіх (16+)
7.15�Ультиматум (16+)
9.05�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
10.55�МастерШеф (12+)
17.25,�21.55 Відлік часу
17.30,�22.00 Вікна-Новини
20.10�Т/с "З вовками жити" (16+)
23.50�Слідство ведуть екстрасенси (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00,�11.00 "Шалені перегони 2018"
8.00�"ДжеДАІ. Дайджест 2018"
9.50,�18.15 "Спецкор"

10.25,�18.50 "ДжеДАІ"
12.00�"Загублений світ"
14.50�Х/ф "Снайпер" (16+)
16.20�Х/ф "Джон Вік" (16+)
19.25�Т/с "Ментівські війни. Харків-2" 

(16+)
21.30,�23.05 Т/с "CSI: Місце злочину-5" 

(16+)
0.50�Х/ф "Атака на титанів" (16+)
2.10�"Облом.UA."
5.30�Телемагазини

НТН
5.00�"Top Shop"
5.45�Х/ф "Люди в океані"
7.05,�16.50 "Випадковий свідок"
7.40�Х/ф "Вони воювали за Батьківщину"
10.45,�19.30 Т/с "Альпійський патруль" 

(16+)
12.30,�16.30, 19.00, 23.15, 3.10 "Свідок"
12.50�"Таємниці світу"
14.05,�3.40 "Речовий доказ"
18.20�"Свідок. Агенти"
21.20,�23.45 Т/с "Хейвен" (12+)
1.30�Х/ф "Великий вибух" (18+)
4.05�"Легенди бандитської Одеси"
4.30�"Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 3 ЛЮТОГО

UA: ПЕРШИЙ
6.00�М/с "Книга джунглів"
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+)
11.15,�16.15 Тема дня. Спецвипуск
12.10,�14.10, 0.00 Телепродаж
12.25�"Аромати Шотландії"
13.10�Сильна доля
14.25�"Аромати Перу"
15.10�Бюджетники
15.45,�5.25 #ВУКРАЇНІ
17.25�Схеми. Корупція в деталях
18.20,�2.40 Тема дня
19.20�"Дикі тварини"
19.55�"Тваринна зброя"
21.30,�23.40, 2.25 UA:Спорт
21.45�Наші гроші
22.15�Т/с "Епоха честі"
4.05�UA:Фольк. Спогади

КАНАЛ "1+1"
6.30,�7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 5.25 

ТСН
9.25�"Життя відомих людей 2020"
10.20�"Життя відомих людей"
11.15,�12.20 "Міняю жінку"
13.20,�14.25 "Світ навиворіт - 8: Непал"
15.30�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10�Драма "Мама"
20.45,�21.45 Мелодрама "Найгірша 

подруга",
22.45,�0.35 "Одруження наосліп"
2.10�Комедія "Наші пані у Варшаві. Нові 

пригоди"

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

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

16.30�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�19.00, 1.35 "Стосується кожного"
20.00,�3.00 "Подробиці"
21.00�"Вещдок. Особливий випадок. Ехо 

війни"
23.50�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" 27, 28 с. 

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

ICTV
4.20�Скарб нації
4.30�Еврика!
4.40�Факти
5.00�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.45,�20.15 Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05�Більше ніж правда
11.00�Антизомбі. Дайджест
11.45,�13.20 Х/ф "300 спартанцев" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.20,�16.20 Х/ф "300 спартанцев: 

Відродження імперії" (16+)
16.50�Х/ф "Турист" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
21.20�Т/с "Дільничний з ДВРЗ" (16+)
23.05�Х/ф "Форрест Ґамп" 1995 г.
1.40�Х/ф "Старим тут не місце" 2008 г. 

(16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.00,�2.50 Зона ночі
3.50�Абзац
5.40�Варьяти (12+)
7.35,�9.00 Kids Time
7.40�М/с "Шоу Луні Тьюнз"

9.05�Х/ф "Знайомство з батьками"
11.00�Т/с "Відчайдушні домогосподарки" 

(16+)
13.00�Хто зверху? (12+)
19.00�Хто проти блондинок (12+)
21.00�Х/ф "Знайомство з Факерами 2" 

(16+)
23.00�Х/ф "Він, я і його друзі" (16+)
1.10�Х/ф "Цокні проти зомбі" (18+)

СТБ
6.05,�18.00 Один за всіх (16+)
7.15�Ультиматум (16+)
9.05�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.55�МастерШеф (12+)
17.25,�21.55 Відлік часу
17.30,�22.00 Вікна-Новини
20.05�Т/с "З вовками жити" (16+)
22.40�Таємниці ДНК (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00�"ДжеДАІ 2018"
8.00�Т/с "Удар у відповідь" (16+)
9.50,�18.15 "Спецкор"
10.25,�18.50 "ДжеДАІ"

11.00,�17.20 "Загублений світ"
12.55�"Помста природи"
13.40�Х/ф "Наднова" (16+)
15.10�Х/ф "Чужий: Заповіт" (16+)
19.25�Т/с "Ментівські війни. Харків-2" 

(16+)
21.30,�23.05 Т/с "CSI: Місце злочину-5" 

(16+)
0.50�"Облом.UA."
5.30�Телемагазини

НТН
5.00�"Top Shop"
6.00�Т/с "Я - охоронець" (16+)
7.50,�16.50, 2.55 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Скринька Марії Медічі"
10.45,�19.30 Т/с "Альпійський патруль" 

(16+)
12.55�"Свідок. Агенти"
14.10,�3.15 "Речовий доказ"
18.20�"Будьте здоровi"
21.20,�23.45 Т/с "Хейвен" (12+)
1.35�"Таємниці кримінального світу"
3.35�"Легенди бандитської Одеси"
4.00�"Правда життя"

ВІВТОРОК, 4 ЛЮТОГО

1. КНП «Бориспільська багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування»,  фахівець з публічних за-
купівель, з/п 4723.00 грн.

2. КНП «Бориспільська багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування»,  лікар-невропатолог, з/п 
5487.00 грн.

3. КНП «Бориспільська багатопрофільна лікар-
ня інтенсивного лікування»,  лікар-терапевт, з/п 
4723.00 грн.

4. КНП «Бориспільська багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування»,  сестра медична стаціона-
ру, з/п 4723.00 грн.

5. КП «ВУКГ», головний бухгалтер, з/п 16643,00 грн.

6. Любарецька сільська рада, головний бухгалтер, 
з/п 8570,00 грн.

7. ТОВ «ТРК Бориспіль», технік з обслуговування 
кабельних мереж, з/п 9200,00 грн.

8. ТОВ «ТРК Бориспіль», бухгалтер, з/п 9500,00 грн.

9. ТОВ «Фармекс груп», електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування, з/п 8400,00 грн.

10. ТОВ «Фармекс груп», хімік-аналітик, з/п 
14400,00 грн.

11. БВК №119, інспектор, з/п 6500,00 грн.

12. Бориспільська ДЮСШ, бухгалтер, з/п 5000,00 грн.

13. ТОВ «Фіге Україна», фахівець, з/п 9000,00 грн.

14. Бориспільська ЗОШ №3, прибиральник служ-
бових приміщень, з/п 4723,00 грн.

15. Територіальний центр соціального обслуго-
вування Бориспільського р-ну, сестра медична, з/п 
6250,00 грн.

16. Територіальний центр соціального обслугову-
вання Бориспільського р-ну, головний бухгалтер, 
з/п 8512,50 грн.

17. Бориспільський міськрайонний ВДВС ГТУЮ у 
Київській обл, документознавець, з/п 5670,00 грн.

18. 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

Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

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 "Книга джунглів"
6.25,�7.15, 8.10, 9.10 Доброго ранку, 

Країно!
7.00,�8.00, 9.00, 22.40, 2.00, 3.30, 5.30 

Новини
9.30�"Зворотний відлік"
12.00,�18.50 Щоденник Національного 

відбору учасника від України на 
Міжнародний пісенний конкурс 
"Євробачення-2020"

12.05�"Королівський тур"
13.10,�14.35, 0.00 Телепродаж
13.30�"Мегаполіси"
14.50�#ВУКРАЇНІ
15.55�Д/ф "Одесити на Донбасі" (12+)
17.00�Т/с "Епоха честі"
19.00�Національний відбір учасника від 

України на Міжнародний пісенний 
конкурс "Євробачення-2020"

23.00�"Боротьба за виживання"
2.20�Сильна доля
4.00�Х/ф "Солдат Джанет" (16+)

КАНАЛ "1+1"

6.05,�7.00 "Життя відомих людей"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
10.00�Комедія "Бумеранг"
12.15�Бойовик "Сорок вісім годин"
14.15�Бойовик "Інші сорок вісім годин"
16.15,�21.30 "Вечірній квартал"
18.30�"Розсміши коміка"
19.30,�5.15 ТСН
20.15�"Українські сенсації 2020"
23.30,�0.30 "Світське життя 2020"
1.25�"Розсміши коміка. Діти"

ІНТЕР

5.35�"Жди меня. Україна"
7.10�Х/ф "Баламут"
9.00�"Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00�"Корисна програма"
11.00�Х/ф "Молода дружина"
13.00�Х/ф "Єдина"

15.00�Х/ф "Солодка жінка"
17.00,�20.30 Т/с "Не жіноча робота" (12+)
20.00,�2.25 "Подробиці"
23.15�Х/ф "Випадковий запис" (16+)
0.55�Х/ф "Штольня" (16+)
2.55�"Орел і Решка. Шопінг"
4.15�"Україна вражає"
4.35�"Орел і Решка. Дива світу"
5.25�"Орел і Решка. Івлєєва vs. Бєдняков"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
7.00,�15.00, 19.00 Сьогодні
7.30,�5.30 Зоряний шлях
8.40�Т/с "Між любов'ю і ненавистю" 1, 6 

с. (16+)
15.20�Т/с "Між любов'ю і ненавистю" 

(16+)
17.00�Т/с "Без коливань" 1, 2 с. (12+)
20.00�Головна тема
21.00�Т/с "Без коливань" (12+)
23.00�Т/с "Зовсім інше життя" 1, 3 с.
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Зовсім інше життя"
3.00�Реальна містика

ICTV
4.40�Скарб нації
4.50�Еврика!
5.00�Факти
5.25�Особливості національної роботи
7.55�Х/ф "Ґранд-реванш" (16+)
9.50�"На трьох" (16+)
12.45�Факти. День
13.00�Дизель шоу (12+)
14.25�Т/с "Дільничний з ДВРЗ" (16+)
18.45�Факти. Вечір
19.10�Х/ф "Форма води" 2018 г. (16+)
21.20�Х/ф "Прибуття" 2017 г. (16+)
23.30�Х/ф "Лабіринт Фавна" 2007 г.
1.35�Х/ф "Старим тут не місце" 2008 г. 

(16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.00,�1.40 Зона ночі
5.45,�10.05 Kids Time
5.50�М/с "Шоу Луні Тьюнз"
10.10�Варьяти (12+)
12.10�Хто зверху? (12+)
16.10�М/ф "Гладіатори Рима"
18.00�М/ф "Коко"

20.00�Х/ф "Пікселі" (16+)
22.00�Х/ф "Сусіди" (18+)
0.00�Х/ф "Брати з Гримсбі" (18+)

СТБ

5.30�МастерШеф. Професіонали
9.50�Т/с "З вовками жити" (16+)
17.05�Хата на тата (12+)
19.00�Євробачення 2020 г. Національний 

відбір
21.25�Євробачення 2020 г. Національний 

відбір. Підсумки голосування
22.20�Х/ф "Операція "И" та інші пригоди 

Шурика"
23.55�"Операція И: невідома версія"

КАНАЛ "2+2"

6.00,�8.55 "Загублений світ"
7.55�"ДжеДАІ. Дайджест 2018"
13.35�Х/ф "Рейд у пустелю" (16+)

18.10�Х/ф "Три дні на втечу" (16+)
20.30�Х/ф "Ефект колібрі" (16+)
22.20�Х/ф "Чужі проти Хижака-2" (18+)
0.05�Х/ф "Гірські акули" (16+)
1.30�"Облом.UA."
4.20�"Цілком таємно-2017"

НТН

6.15�Х/ф "Тегеран-43"
9.20�Х/ф "Особливо важливе завдання"
12.00�"Легенди карного розшуку"
15.35,�2.55 "Випадковий свідок"
18.05�"Круті 90-ті"
19.00,�2.20 "Свідок"
19.30�Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
21.20�Х/ф "Горбун"
23.40�Х/ф "Транзит" (18+)
1.25�"Південь. Нерадянський Союз"
3.15�"Речовий доказ"
4.05�"Легенди бандитського Києва"
4.55�"Top Shop"

СУБОТА, 8 ЛЮТОГО

UA: ПЕРШИЙ
6.00�М/с "Книга джунглів"
6.25,�7.15, 8.10, 9.10 Доброго ранку, 

Країно!
7.00,�8.00, 9.00, 21.00 Новини
9.30�Щоденник Національного відбору 

учасника від України на 
Міжнародний пісенний конкурс 
"Євробачення-2020"

9.35�Національний відбір учасника від 
України на Міжнародний пісенний 
конкурс "Євробачення-2020"

12.45,�15.05, 0.00 Телепродаж
13.00�Х/ф "Святий Пилип. Я вибираю рай" 

2 с.
15.25�#ВУКРАЇНІ
15.55�"На схід" (16+)
17.00�Т/с "Епоха честі"
19.55�"Світ дикої природи"
21.25�#@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.00�Х/ф "Солдат Джанет" (16+)
23.30�"Мегаполіси"

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,�11.00 "Світ навиворіт 11: Китай"
12.00�Мелодрама "Найгірша подруга"
19.30,�5.00 "ТСН-тиждень"
21.00�"Голос країни 10"
23.30�Комедія "Бумеранг"
1.30�"Жіночий квартал 2019"

ІНТЕР
6.10�Х/ф "Іноземка"
7.45�Х/ф "Як посварився Іван Іванович з 

Іваном Никифоровичем"
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 "Чого хоче Жюльетт" (16+)

15.00�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
18.00�Х/ф "Останній діамант" (16+)
20.00�"Подробиці"
20.30�Х/ф "Таємниця в їхніх очах" (16+)
22.35�Х/ф "Найкраща пропозиція"
1.15�"Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30�Сьогодні
7.30�Зоряний шлях
9.25�Т/с "Без коливань" (12+)
13.25�Т/с "Лінії життя"
17.20�Т/с "Довга дорога до щастя" 1, 2 с. 

(12+)
19.00�Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00�Т/с "Довга дорога до щастя" (12+)
23.30�Х/ф "Її серце"
1.30�92-я церемонія нагородження премії 

"Оскар"

ICTV
4.45�Скарб нації
4.55�Еврика!
5.05�Факти

5.30�Не дай себе обдурити
6.15�Громадянська оборона
7.05�Антизомбі. Дайджест
8.00�Секретний фронт. Дайджест
8.55�Т/с "Відділ 44" (16+)
12.25,�13.00 Х/ф "Прибуття" 2017 г. (16+)
12.45�Факти. День
14.45�Х/ф "Форма води" 2018 г. (16+)
16.55�Х/ф "Земля після нашої ери" (16+)
18.45�Факти тижня
20.30�Х/ф "Зелена книга" 2019 г. (16+)
22.55�Х/ф "Три біллборди у Еббінгу, 

Міссурі" 2018 г. (16+)
1.00�Х/ф "Мерзенна вісімка" 2016 г.

НОВИЙ КАНАЛ
3.00,�1.50 Зона ночі
4.50�Таємний агент
6.00�Таємний агент. Пост-шоу
8.00,�10.00 Kids Time
8.05�М/ф "Гладіатори Рима"
10.05�Х/ф "Мисливці на привидів" (16+)
12.00�Х/ф "Мисливці на привидів" 2016 г.
14.10�Х/ф "Тварина"

15.50�М/ф "Коко"

17.50�Х/ф "Пікселі" (16+)

19.50�Х/ф "Ми - Міллери" (16+)

22.00�Х/ф "Сусіди 2" (18+)

23.50�Х/ф "Сусіди" (18+)

СТБ

7.00�Хата на тата (12+)

19.00�Слідство ведуть екстрасенси (16+)

19.55�Один за всіх (16+)

22.15�Детектор брехні (16+)

КАНАЛ "2+2"

6.00�"Загублений світ"

7.55�"ДжеДАІ. Дайджест 2018"

8.50�"Шалені перегони 2018"

11.15�"Він, вона та телевізор"

13.30�Х/ф "Рейд у пустелю-2" (16+)

18.00�Х/ф "Збройний барон" (16+)

20.10�Х/ф "Війна" (16+)

22.05�Х/ф "У полоні страху" (18+)

23.50�Т/с "Команда"

2.15�"Облом.UA."

5.30�Телемагазини

НТН

5.25�Х/ф "Мільйони Ферфакса"

7.00�"Страх у твоєму домі"

10.40�Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"

12.20�Х/ф "Каблучка з Амстердама"

14.00�Х/ф "Сила закону" (12+)

16.30�Х/ф "Горбун"

19.00�Х/ф "Кримінальний талант"

22.00�Х/ф "Незаперечний - 3" (18+)

0.00�Х/ф "Транзит" (18+)

1.45�"Легенди карного розшуку"

НЕДІЛЯ, 9 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

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
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
КУПЛЮ У ВЛАСНИКА ЗЕМЛЮ, БУДИНОК, КВАР-

ТИРУ. КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ. ТЕЛ.: 0 
67 8675527, BESTHOUSESUA@GMAIL.COM

РЕС р-н, 5/5, 33/19,6, житловий стан, м/п вікна, кладова, 
ламінат, балкон не засклений, 600000 грн, торг. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Щасливе с., Лютнева, 29 вул., 4/5, 22,4 кв.м, 8 км від 
с.м. «Бориспільська», маршрутка №807 від с.м. «Хар-
ківська». 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.

КУПЛЮ У ВЛАСНИКА ЗЕМЛЮ, БУДИНОК, КВАР-
ТИРУ. КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ. ТЕЛ.: 0 
67 8675527, BESTHOUSESUA@GMAIL.COM

Глибоке с., старий будинок, сарай, погріб, 37 соток, газ 
під двором, 450000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

Іванків с., дерев’яний, 60 кв.м+12 кв.м, веранда із цегли, 
газ, колодязь, сарай, погріб, с/в та душ цегляні, фруктові 
дерева, 25 соток, 300000 грн; 14 соток з виходом на поле, 
під забудову, 100000 грн. Тел.: 0 97 8797832.

Переяслав-Хмельницький
Ковалин с., приватизований, газ, 40 соток, біля бу-

динку свердловина, сад, літня кухня, гараж, сарай, ціна 
договірна. Тел.: 0 95 1714380, 0 67 8541318, Галина.

ПІВБУДИНКУ

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

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

ГАРАЖІ

Бориспіль
Гаражі металеві, теплиці, альтанки розбірні. 

Доставка по області, гарантія 3 роки. Тел.: 0 97 
4473232, 0 50 9982224. www.metgar.in.ua

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
КУПЛЮ У ВЛАСНИКА ЗЕМЛЮ, БУДИНОК, КВАР-

ТИРУ. КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ. ТЕЛ.: 0 
67 8675527, BESTHOUSESUA@GMAIL.COM

Магістральна вул., 10 соток, 187000 грн. Тел.: 0 66 
7558661.

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. Бо-
риспіль 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. Щасли-
ве або с. Проліски від 5 соток. Тел.: 0 67 4040137.

Оголошення та реклама

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

КУПЛЮ У ВЛАСНИКА ЗЕМЛЮ, БУДИНОК, КВАР-
ТИРУ. КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ. ТЕЛ.: 0 
67 8675527, BESTHOUSESUA@GMAIL.COM

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.

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

Òåë.: 096-876-66-67
097-127-66-05Ë³ö. ÀÂ ¹476495 ÌÒÇÓ â³ä 16.06.2009 ð.
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НА РОБОТУ У С. ПРОЛІСКИ ПОТРІБНА ПРИБИ-
РАЛЬНИЦЯ, ВІДПОВІДАЛЬНА, БЕЗ Ш/З, Г/Р 2/2, З/П 
7000 ГРН+ПРЕМІЯ. ТЕЛ.: 0 66 5977710.

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.

Начальники зміни та робітники на виробни-
цтво продукції з гуми. З/п від 10 000 грн. Мож-
ливо без д/р (навчаємо). Г/р позмінний (можли-
во вахта). Надаємо харчування та житло (при 
необхідності). Робота в с. Любарці Бориспіль-
ського р-н. Тел.: 0 67 4011396.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Оголошення та реклама

ПРОДАМ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДОШКА СТО-

ЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, ДУБ, ДОШКА 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.

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяче ліжко-гойдалка з шухлядою, дитяча коляска 

(трость). Тел.: 0 66 3836880.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Обігрівачі електричні еконі, енергозберігаючі, кон-

вектори нового покоління, тепла підлога (середньо-
добова споживана потужність 100 Вт/ч на 1 кв.м), 
виробник — чеська компанія «Еко Енерго Теплотех-
ніка», 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.
Запчастини, обладнання, двигуни, електродвигуни, 

електропідйомники, бочка бензовоза, вікна дерев’яні, 
двері та ін. Все б/в, по залишковій вартості, можлива до-
ставка новою поштою. Тел.: 0 63 5203318.

Інвалідне крісло-коляска, модель «Артем-201». 
Положення приводних коліс і нахил регулюються. 
Ширина — 44 см, глубина — 41 см, висота — 32,5 см, 
відстань від сидіння до підлокітників — 16 см. Мак-
симальне навантаження — 100 кг. Тел.: 0 93 3442077.

Інкубатор курочка ряба о-мега на 100 яєць; маска зва-
рювальна «Хамелеон»; мотопила «Мінськ-450»; електро-
дрель; зернодробилка. Тел.: 0 50 5251579.

Круглі та квадратні килимки ручної роботи. 
Колір від яскраво червоного до спокійного сі-
рого. Можливо застосовувати на стільці, кріс-
ла, на підлогу. Ексклюзивні. Можливо вигото-
вити на замовлення. Тел.: 0 93 3442077.

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

Протипролежневий мартац «Roho Prodigy», 
91,5х206 см, розроблений для профілактики 
та лікування пролежнів І-ІІ ст. В комплектацію 
входить 3 секції матраца, насос, ремонтний 
набір. Матрац підійде для реабілітації хворих 
вагою до 136 кг. Тел.: 0 93 3442077.

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 натуральну шкі-
ру, то будь ласка: куртка чорна — 200 грн, коричнева 
— 250 грн, бордова — 300 грн; пальто (плащ) чорне 
— 250 грн, коричневе — 300 грн, бордове — 400 грн. 
Тел.: 0 95 1492131.

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

Демонтажні та сантехнічні роботи. Тел.: 0 98 5431049.
Догляд за людьми похилого віку та хворими. Тел.: 

0 50 1492539.
Масаж: лікувальний, дитячий, профілактичний, ан-

тицелюлітний, косметичний (обличчя, зона деколь-
те), відновлення після інсульту. Диплом серія ЖТ 
№903606 від 29.02.1984 р., виданий Київським медич-
ним училищем №2. Тел.: 0 63 7550895, 0 50 1492539.

Спилювання дерев. Тел.: 0 66 6182854.

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

Свідоцтво про державну реєстрацію KВ №22018-11918ПР.
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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

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

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРОДУКТОВИЙ МАГА-
ЗИН, ГНУЧКИЙ Г/Р ПО ДОМОВЛЕНОСТІ, З/П ВИСО-
КА, М. БОРИСПІЛЬ. ТЕЛ.: 0 97 1773770, 0 66 3965185.

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ У САЛОН МОБІЛЬ-
НОГО ЗВ’ЯЗКУ VODAFONE ,НАВЧАЄМО, СТАЖИ-
РОВКА ВИПЛАЧУЄТЬСЯ, БАЖАНО З Д/Р У ТОРГІВ-
ЛІ, З/П ВІД 10000 ГРН (ОКЛАД+БОНУС), ОФІЦІЙНЕ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ. ТЕЛ.: 0 99 3600232, АНДРІЙ.

РОБОТА В М.БОРИСПІЛЬ. ВАНТАЖНИКИ, СКЛА-
ДАЛЬНИКИ-ПАКУВАЛЬНИКИ, КОМПЛЕКТУВАЛЬ-
НИКИ, ЗАСИПАЛЬНИКИ СИРОВИНИ, ХІМІК-АНАЛІ-
ТИК, ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, З/П ВИСОКА, СТАБІЛЬНА. 
ТЕЛ.: 0 67 5221290.

Робота у м. Бориспіль: менеджер з продажів, 
з/п від 15000 грн; начальник відділу продажів, 
з/п від 20000 грн; комерційний директор, з/п 
від 25000 грн; регіональний менеджер, з/п від 
15000 грн. Тел.: 0 66 7318069.

Терміново потрібна прибиральниця в приватний 
будинок, 2 рази на тиждень, з д/р та вмінням прасу-
вати, з/п 700 грн/день. Тел.: 0 50 4443129.

Київ
ОХОРОНЦІ. Вахтовий метод роботи (Київ і Закарпат-

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

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

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.

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. Тер-
міново! 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.

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» запрошує на 
постійну роботу осіб з інвалідністю (прибирання території, 
робота на повітрі). Тел.: (044) 2817986.

Запрошуємо на роботу керівника підприєм-
ства, з/п від 20000 грн; майстра ділянки, з/п 
від 15000 грн+бонус; помічника керівника, з/п 
від 12000 грн; менеджера з постачання, з/п від 
12000 грн. Тел.: 0 66 7318069.

Запрошуємо на роботу офіціанта, с. Проліски, 
г/р 2/2, з/п 8000 грн+премія. Тел.: 0 66 5977710.

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 будівництво котеджного містечка в Київську область 
потрібні: кранівник на ГЯ, КС БУМЕР, з/п від 16000грн, 
водій на КРаЗ, з/п 12500грн. Виплата 2 рази на тиждень, 
аванс. Проживання. Тел.: 0 67 4071831, 0 67 2095108.

На постійну роботу потрібен завгосп, г/р 15-16 робо-
чих днів/міс., з/п 8700 грн+премія. Тел.: 0 66 5977710.

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

На роботу потрібні оператор автоматичних 
ліній, з/п 11000 грн; слюсар, механік, сантехнік, 
з/п від 11000 грн; елктрик, з/п від 10000 грн; ла-
борант, з/п від 10000 грн. Тел.: 0 66 7318069.

На роботу у м. Бориспіль потрібні спеціаліст 
з постачання, з/п від 12000 грн; помічник ке-
рівника, з/п від 12000 грн; лаборант/ОТК, з/п 
від 10000 грн; прибиральниця, з/п від 6000 грн. 
Тел.: 0 50 9390966.

РІЗНЕ

Бориспіль

Втрачене посвідчення учасника бойових дій, серія АА 

№ 346528, видане на ім’я Кнороза Сергія Миколайовича 

Бориспільським ОМВК Київської обл., 23.03.1998 року, 

вважати недійсним.

Втрачений атестат про повну середню освіту, серія КХ 

№26851584 та додаток до нього 02АП155063, видані на 

ім’я Гайдаш Владислава Вікторовича Бориспільською 

ЗОШ №1 2005 року, вважати недійсними.

ФОП Губський В.В. повідомляє, що 
07.02.2020 року о 10.00 на терито-

рії Вороньківської сільської ради бу-
дуть проведені роботи по закріплен-
ню в натурі межовими знаками меж 
земельних ділянок з кадастровими 

номерами 3220881700:05:003:0347 та 
3220881700:05:03:0348. Просимо власників 

суміжних земельних ділянок прибути для 
погодження межі та підписання Акта при-

ймання-передачі межових знаків. 
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ОВЕН. Час мінятися, опановувати 
щось нове. Корисно буде попрацю-
вати над собою, обміркувати, чи все 
ви правильно робите, чи до тих ви-
сот прямуєте.

ТЕЛЕЦЬ. Зможете грамотно орга-
нізувати робочий процес і створи-
те потрібну обстановку у колективі. 
Але не ставте перед собою нереаль-
них завдань, подумайте.

БЛИЗНЮКИ. Досить стабільний і 
гармонічний період, часом навіть не 
треба й напружуватися. Якщо зроби-
те крок до здійснення свого заповіт-
ного бажання, отримаєте.

РАК. Тиждень буде непростий, але 
вдалий. Надмірне ділове наванта-
ження здатне створити певну напру-
гу в особистих стосунках. Помиріть-
ся, якщо посварилися.

ЛЕВ. Залиште всі свої страхи й по-
боювання позаду, зберіться з сила-
ми та думками й – уперед. На вас че-
кає новий рівень у справах, статусі 
та взаєминах.

ДІВА. Для здійснення своїх задумів 
ви як ніколи потребуєте надійного 
партнера. Будьте уважніші до заува-
жень керівництва. У вихідні одержи-
те те, чого хотіли.

ТЕРЕЗИ. Зваженість і терпіння – де-
віз цього тижня. Не дозволяйте втяг-
нути себе в конфліктні ситуації, але 
й не попускайте поміж вух чужі роз-
мови та перебіг подій.

СКОРПІОН. Більше часу присвя-
тіть собі та близьким і коханим лю-
дям. Це додасть вам сил і натхнення 
для творчості, продуктивної праці та 
майбутніх перемог.

СТРІЛЕЦЬ. На роботі доведеться 
розбиратися з документацією та ін-
шими нудними, але необхідними пи-
таннями. Друга половина тижня на-
багато спокійніша й легша.

КОЗЕРІГ. Відчуєте, що стало легше 
й веселіше. Чимало проблем відсту-
плять на другий план або розвіють-
ся, немов ранковий туман. Можливі 
непорозуміння з друзями.

ВОДОЛІЙ. Постарайтесь присвя-
тити більше часу повсякденним 
обов'язкам і поточним справам. У 
деяких питаннях треба буде брати 
відповідальність на себе.

РИБИ. Як би там не було з настроєм 
та обставинами, зберігайте спокій і 
критичне мислення, не будьте над-
то довірливі. У вихідні організуйте сі-
мейну вечерю чи обід.
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