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12 лютого о 09:00 
подивитися на 

активний процес і 
масштаби будівництва 

соціального об’єкта 
на Бориспільщині 

приїхала велика 
делегація на чолі з 
головою Верховної 

Ради Дмитром 
Разумковим.
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НАДІЯ НА ОЧИЩЕННЯ
 � У минулому номері «Вісті» порушили тему засмічених 

околиць Борисполя. А тепер мова про викидання відходів 
у межах міста та коментарі з приводу проблемної сміттєвої 
теми від новопризначеного заступника КП «ВУКГ» Богдана 
Меташопа.

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Одина з найзасміченіших міських 
територій — посадка поряд зі ста-
рим кладовищем за вулицею Тур-
генєва та поблизу колишнього заво-
ду «Прометей». Бориспільці безсо-
ромно виносять туди пакети зі сміт-
тям і привозять відходи машинами. 
Комунальники нарікають, що таким 
чином порушують правила мешкан-
ці приватного сектору, які не бажа-
ють дотримуватися умов публічного 
договору на вивезення побутових 
відходів, щоб не платити.

ГОЛОВНИЙ КАМІНЬ 
СПОТИКАННЯ У 
НОВОВВЕДЕННІ: 
 
раніше договір на вивезення 
сміття укладався на садибу 
і вартість була 32,60 з 
домогосподарства, тепер 
платити потрібно за кожну 
людину, яка проживає в оселі 
— 21,60 грн в місяць, а для 
мешканців квартир —  
21,78 грн. 

ПРО КОНТЕЙНЕРИ ДЛЯ РОЗДІЛЬНОГО ЗБОРУ СМІТТЯ. Кон-
курс виграла київська фірма «Екосток». Вони мають зобов'язання 
забезпечити вивезення відсортованих відходів. Проте, як зазнача-
ють мешканці міста, їм це не вдається. Тож для тих, хто хоче зроби-
ти внесок у боротьбу за екологію, лишається сортувати й вивози-
ти непотріб на приймальні пункти. КП «ВУКГ» має потенціал і мо-
же дозволити взятися за цю послугу, але як швидко це стане мож-
ливим – невідомо.

ЧИ МЕСТИМЕ НОВА МІТЛА ПО-НОВОМУ?

• СТАРА ТАРИФІКАЦІЯ «ЗА САДИБУ» — НЕСПРАВЕДЛИВА. Бо не 
враховувала кількість осіб, що проживають в оселі: незалежно від то-
го, мешкала одна людина чи кілька, вартість послуги була однакова. 

Для розрахунку тарифу на послугу використовується затверджена 
норма накопичення сміття на особу: у приватному секторі 0,2 куба 
(200 л) на місяць, для багатоквартирних будинків — 0,16 куба. У Законі 
України «Про відходи» зазначено, що побутові відходи бувають рідкі, 
тверді, великогабаритні та будівельні. Проте в умовах конкурсу на ви-
значення виконавця послуг йшлося про тверді, ремонтні та великога-
баритні. У Законі зазначено, що ремонтні та великогабаритні відходи 
вивозяться за графіками та схемами, відмінними від вивезення ТПВ. 
Саме над реалізацією цієї норми ми працюємо. Щодо холодильників, 
телевізорів та іншого сміття, то їх вивозити ми поки не маємо права. 

ВУКГ стане власником подрібнювача Іmpaktor 250, що дозволить 
перероблювати гілки та деревину, а також  будівельні відходи, залі-
зобетон та асфальт.

• ВИВЕЗЕННЯ ЛИСТЯ. Най-
кращим варіантом є компосту-
вання. Ця послуга буде реалізова-
на підприємством як мінімум 1-2 
рази у весняний та осінній сезо-
ни. Споживачам доведеться під-
готувати такі відходи до заванта-
ження — у 120-ти літрові пакети.

• НЕОБХІДНА СИСТЕМА 
МАРКОВАНИХ ПАКЕТІВ. Але 
це неможливо здійснити через 
певні причини. Комунальники 
не рахують, 5 чи 15 пакетів ви-
ставлені під двором, і забира-
ють всі, а ціна питання — 259 
грн з особи на рік.

• У СПОЖИВАЧІВ МАЄ БУТИ АКТИВНИЙ ДОГОВІР, БО ІНАКШЕ 
ВОНИ Є ПОРУШНИКАМИ. А люди, які живуть у складних умовах, ма-
ють звертатися до депутатів округу і розраховувати на фінансову до-
могу при оплаті послуги з вивезення сміття. 

• ВИВЕЗЕННЯ СМІТТЯ З ПРИВАТНОГО СЕКТОРА Є ЗБИТКО-
ВИМ. Наприклад, багатоквартирний будинок на Робітничій,19 —  
там шість контейнерів, з яких забирається сміття щодня, тож КП об-
слуговує тисячу людей. У приватному секторі тисяча людей — це 
дві такі вулиці, як Бежівка, які наш робітник проходить пішки, а ма-
шина повільно їде з підвищеною витратою пального. Також не всі 
з тих вулиць оплачують надану послугу. Із впровадженням Публіч-
ного договору кількість неплатників зменшується, а навантаження 
на комунальників зросло, тож будемо доукомплектовувати штат. 

Дві тисячі садиб, мешканці яких сплачують за вивезення сміт-
тя, додалося за три місяці. Тож понад половина власників приват-
них садиб уже сплачують за послугу. Щодо небажаючих плати-
ти, то їх чекають штрафи. Це питання відноситься до компетенції 
відділу з контролю за благоустроєм. Поки притягнути до відпові-
дальності усіх порушників не вдається. Штраф за порушення від 
340 до 1360 грн. 

ВАЖЛИВИЙ НЮАНС. Не обов'язково бути власником житла чи ма-
ти активний договір на оренду. Бажаючи оплачувати послугу, спожи-
вач повідомляє КП «ВУКГ» адресу, кількість людей, відкриває особовий 
рахунок. Якщо дані вказані в квитанції неправильно, їх можна скори-
гувати. Коригування про кількість мешканців може робити власник 
житла або особа, що відкривала особовий рахунок.

Вивезенням сміття у Борисполі займається КП 
«ВУКГ», де заступником директора нещодавно 
призначено активіста Богдана Меташопа, який 
формує колектив для налагодження боротьби зі 
сміттям. На його комп’ютері кілька багатошарових 
мап на основі Google maps. Наприклад, на одній 
відмічено, в мешканців яких садиб у Борисполі є 
активні договори на вивезення відходів, на іншій 
можна переглянути маршрут кожної сміттєвої 
машини по днях тижня (вантажівки обладнано 
GPS-маячками для онлайн-відслідковування, а їх 
маршрути обіцяють оптимізувати).

БОГДАН�МЕТАШОП�РОЗПОВІДАЄ�ПРО�ВАЖЛИВЕ

ПЕРВИНКА: 
ШВИДКА 
ДОДОМУ  
ЗА 300 ГРН
Тетяна ХОДЧЕНКО

Комунальну послугу «лікар 
на дім на платній основі» 
нещодавно запроваджено 
в Борисполі. Пацієнт може 
викликати швидку марки 
Reno незалежно від місця 
проживання та підписаної 
декларації. 

7 лютого 2020 року КНП 
«Бориспільський міський 
центр первинної медико-
санітарної допомоги» 
запровадив сервісні платні 
послуги виїзду медичних 
працівників додому до 
пацієнта, з можливістю його 
транспортування. Послугами 
можуть скористатися всі, 
незалежно від наявності 
декларації та місця 
проживання (Бориспіль і 
район).
«Поки сервіс діє в пілотному 
режимі – в робочі дні з 8:00 
до 17:00, замовлення послуги 
з 8:00 до 14:00. Якщо послуга 
буде користуватися попитом, 
то часи роботи будуть 
подовжені, включаючи вихідні 
та святкові дні», — йдеться у 
дописі на офіційній сторінці 
КНП у мережі Фейсбук.  
«Вісті» дізналися що виїзд 
лікаря по місту Бориспіль 
коштує 284 грн, за межами 
міста вартість послуги 
зростає в рази. Наприклад, 
до найближчих населених 
пунктів сіл Чубинське чи Гора 
виклик обійдеться у 397 грн.  
Реквізити для оплати послуги 
оператор повідомляє після її 
замовлення по телефону. 

НАГАДАЄМО, у 2018 році 
за бюджетні кошти для 
міського центру медико-
санітарної допомоги було 
закуплено два авто марки 
Reno. Тоді директор КНП 
Євгеній Черенок у інтерв’ю 
«Вістям» спростував чутки 
про використання даних авто 
для власних потреб та про їх 
використання для надання 
невідкладної медичної 
допомоги. 
«Машини закупило місто 
для потреб центру. Про 
те, що це будуть авто для 
надання невідкладної 
допомоги, не йшлося. 
Амбулаторії знаходяться 
в різних мікрорайонах 
міста, тому машини служать 
для логістики, патронажу 
новонароджених», — 
повідомляв Черенок та 
уточнював, що це технічні 
авто і якби їх планували 
використовувати для надання 
невідкладної допомоги, 
то купити б не Reno, а 
спецмашини хоча б класу А. 
Тож чи це ті ж Reno, чи вже 
куплені спецавтівки, ні в 
КНП, ані в міській раді не 
повідомляють.

ДМИТРО РАЗУМКОВ ОЦІНИВ 
БУДІВНИЦТВО ШКОЛИ У СЕЛІ ГОРА 

 � Величезний будмайданчик, на якому ПрАТ 
«Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» під 
керівництвом Ігоря Шалімова зводить сучасну школу в селі 
Гора, ще не бачив такої кількості поважних гостей, камер і 
журналістів.

Оксана КОБЗАР, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

12 лютого о 09:00 подивитися на 
активний процес і масштаби будів-
ництва соціального об’єкта приїха-
ли керівники Бориспільського ра-
йону і Київської області на чолі з 
головою Верховної Ради Дмитром 
Разумковим.

Причиною робочої зустрічі у Го-
рі стало питання фінансування бу-
дівництва. Загальна вартість об’єк-
та складає 167 млн грн. 

Наразі освоюються кошти, пе-
редбачені Гірською сільрадою – це 
30 млн та майже така ж сума закла-
дена в бюджет Бориспільської ра-
йонної ради. 

Селяни занепокоєні, що фінансів 
з місцевих бюджетів не вистачить, 
тому зібрали підписи і адресували 
листи Прем’єр-міністру України, го-

лові Верховної ради, нардепу окру-
гу та Президенту України з прохан-
ням згуртуватися і допомогти з фі-
нансуванням такої бажаної для Го-
ри і навколишніх сіл школи. 

Окремі вийшли з плакатами на 
мирну акцію до делегації.

Разумков запевнив людей, що їх 
почули й школа повинна бути здана 
в експлуатацію в окреслені терміни.

На будмайданчику працює тех-
ніка, кипить робота. У планах за-
будовника Ігоря Шалімова до на-
ступної зими звести будівлю закла-
ду, щоб розпочати внутрішнє оздо-
блення.

Гості побували у діючій школі, яка 
наразі переповнена. Поспілкували-
ся з дітьми та працівниками закладу. 

Візит був коротким, але всі спо-
діваються, що результативним. Да-
лі за маршрутом у делегації відвіди-
ни Переяславщини. 

— Яка мета візиту поважних 
гостей?
— Для нас це був сюрприз, 
коли ввечері за день до 
візиту зателефонували й 
повідомили, що голова 
Верховної Ради України їхатиме 
з робочим візитом Київщиною 
і в плани внесено відвідини 
будмайданчика школи. 
Ми звикли до гостей на відкритті 
соціально значущих об’єктів, а 
коли триває робочий процес, то 
до нас не заїжджають.

— Якісь нові домовленості 
щодо фінансування є?
— Ми зробили фундамент, 
перейшли до кладки і каркасу. 
Якщо буде нормальне 
фінансування без перебоїв, 
то до вересня 2020 року 
зробимо коробку, дах, щоб на 
зиму перейти до внутрішніх 
оздоблювальних робіт.

— Скільки коштів на 
будівництво у розпорядженні 
генпідрядника?
— Наскільки мені відомо, наразі 
– майже 40 млн грн (25% від 
потреб усього будівництва). 
Планів багато, але ми освоюємо 
поки кошти Гірської сільської 
ради. Сподіваємося, що 
візит такого поважного гостя 
приверне увагу до нашого 
соціального проекту. Адже 
Президент України Володимир 
Зеленський також говорить 
про будівництво у соціальній 
сфері й наголошує, що з 1 
березня розпочнеться велике 
будівництво в країні та на 
Бориспільщині. Ми, можливо, 
взяли «фальш старт» і розпочали 
раніше. Я думаю, школі в Горі 
бути!

— Чи відбулася у вас особисто 
розмова з Разумковим?

— Перше, що він зробив, це 
покликав генпідрядника і 
задавав конкретні запитання: 
яка кошторисна вартість, 
як розпочали будівництво, 
яким був тендер, чи всім ми 
забезпечені на сьогодні, скільки 
потрібно коштів та які терміни 
виконання робіт.

— Якщо все буде благо, то 
коли закінчення будівництва?
— За графіком — у грудні 2021 
року.

— Правда, що сільські 
активісти писали листи в 
усі інстанції, тому делегація 
приїхала на цей об’єкт?
— Мені особисто невідомо, що 
слугувало тим імпульсом, щоб 
голова Верховної Ради приїхав 
на цей об’єкт. Але, як кажуть, зі 
світу по нитці – бідному сорочка. 
Це дуже гарний знак.

ІГОР ШАЛІМОВ, ЗАБУДОВНИК, ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ПРАТ «БКБМ»: 

«ШКОЛІ В ГОРІ БУТИ!»
Ігор Шалімов дав 
коротке інтерв’ю 
тижневику з приводу 
мети відвідин 
будмайданчику 
делегацією та 
попередніх прогнозів 
щодо результатів 
перемовин.

• Робоча зустріч на будівництві за участі голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, народного депутата 
округу № 98 Сергія Буніна, голови Київської ОДА Олексія Чернишова, очільників Бориспільського району 
Владислава Байчаса та Володимира Строканя, Гірського сільського голови Романа Дмитріва.

• Яким буде результат візиту й перемовин – покаже час і очікувані 
фінансові надходження з обласного і державного бюджетів.

 • Загальна площа забудови становитиме 13 тис. 867 м кв.
 • Загальна вартість об’єкта – 167 млн грн.
 • Проект розрахований на 24 класи – 600 учнів. 
 • Будівля матиме три поверхи. 
 • На першому планується харчоблок із обіднім залом на 220 місць, 

спортзал, навчально-виробничі приміщення. 
 • На другому — актовий зал на 240 осіб і ще один спортзал. 

Передбачено використання підвалів як технічних поверхів для 
обслуговування інженерних мереж.

ЗРУЧНИЙ, СУЧАСНИЙ І ПОВНІСТЮ 
ОСНАЩЕНИЙ ОСВІТНІЙ ЗАКЛАД

• Краєвид поблизу колишнього заводу «Прометей».

• Сиплються будівлі та сміття.
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 � Доля земельної 
ділянки колишнього 
бориспільського 
тубдиспансеру є 
невизначеною. Територія 
рясно заросла чагарниками, 
а будівлі медустанови 
повністю зруйновані. Чому 
майже 10 років стоїть 
занедбаною велика міська 
територія, розбиралися 
«Вісті».

Наталія ДОЛИНА, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

На вулиці Тургенєва, 73 поблизу 
будинків приватного сектору 
розташовані приміщення 
колишнього тубдиспансеру, 
який закрився майже 10 років 
тому. Відтоді земельна ділянка 
площею 1,5 га та старі приміщення 
диспансеру кинуті напризволяще. 
Сьогодні територія нагадує зону 
відчуження. Свідками людської 
недбалості є лише високі мовчазні 
сосни. 
Поряд розташована автобусна 
зупинка і містяни нарікають, що 
це місце давно потрібно привести 
до ладу й побудувати соціальний 
об’єкт для потреб громади. 
«Чому не звести гуртожитки, 
наприклад. Багато чого місту 
потрібно», — вважає водій 
маршрутки 7А Максим, який 
вийшов із автобуса, бо здивувався, 
що хтось ще цікавиться долею цієї 
забутої усіма території.

ЗАДАЧА�З�БАГАТЬМА�НЕВІДОМИМИ
Минулого року «Вісті» порушували тему території 

тубдиспансеру, але дієвої реакції не було. Ми зверта-
лися до керівництва міста з запитанням, чи готове мі-
сто до реалізації соцпроекту на занедбаному місці. То-
ді перший заступник міського голови Микола Корній-
чук визнав, що там гарне місце для будівництва реа-
білітаційної установи, хостелу чи хоспісу, будинку для 
людей похилого віку, адже подібних соціальних уста-
нов Бориспільщина потребує. Проте, за його словами, 
є невирішеними майнові проблеми. 

ЧИЯ�ЗЕМЛЯ�ДИСПАНСЕРУ?

Із цим запитанням 
«Вісті» звернулися 
до начальника 
управління 
містобудування 
та архітектури 
Бориспільської 
міськради Яніни 
СКРИПАЧУК.

«І територія, і майно 
знаходяться в користу-
ванні лікарні. Що там пла-
нується, не можу сказати. 
Якби ця територія була в комунальній власності мі-
ста, ми були би в курсі. Якщо територія належатиме 
місту, можна буде розробити проектну документацію 
на будівництво потрібного закладу», — зазначила го-
ловний архітектор.

Натомість заступник 
міського голови з 
питань будівництва 
Дмитро 
ГОПАНЧУК 
заявив 
протилежне:

«Земельна ділян-
ка належить місту, 
вона не переоформ-
лювалася на районну 
раду. Майно перебувало 
на балансі районної ради. 
Район погодився передати його міській раді, це був 
тривалий процес, але тепер це питання неактуальне, 
бо місто і район одночасно увійшли до співзасновни-
ків лікарні. Що можна там побудувати, вирішувати-
ме профільна комісія й сесія міськради. Були наради 
щодо визначення місця розташування будинку для 
людей похилого віку. Зараз триває обговорення по-
дальшого використання ділянки диспансеру», — по-
яснив Гопанчук.

Парадокс у тому, що місцеві чино-
вники володіють протилежною ін-
формацією щодо статусу земельної 
ділянки колишнього тубдиспансеру.

А повідомлень про перемовини, домовленості 
та плани керівництва міста і району щодо до-
лі тубдиспансеру теж не оприлюднювали — ні 
на сесіях, ні на нарадах, як у місті, так і районі. 

!

«ЗАПИТІВ�НЕ�БУЛО»
«Вісті» поцікавилися 
у директор КП 
«Бориспільводоканал» 
Олександра ГАНУША, 
чи підведені до 
ділянки диспансеру 
комунікаційні мережі. 

«Тубдиспансер не облад-
наний централізованим водо-
відведенням, там були вигрібні 
ями. Із водопостачанням ситуація не-
відома. Свердловина закрита. Щоб говорити про бу-
дівництво, потрібно звернутися до комунальних під-
приємств із запитом щодо технічних умов. Жодного 
запиту за всі роки до підприємства не надходило», 
— повідомив Гануш.

ЧИ�БУДУТЬ�ПЕРЕТВОРЕННЯ?

6 лютого цього року, 
представляючи 
очільника 
Бориспільської РДА, 
голова Київської 
ОДА Олексій 
ЧЕРНИШОВ 
заявив, що очікує 
на позитивні 
перетворення на 
Бориспільщині.  

«Знайомство з Україною 
починається звідси. Тут повітря-
ні ворота країни. Гості України повинні бути в захваті 
від умов для залучення інвестицій, створення робо-
чих місць. Потрібно приділити увагу реконструкції й 
будівництву доріг та об’єктів соціального значення», 
— окреслив завдання очільник КОДА.

У�відповідь�–�поки�тиша�і�бездіяльність.�

• Із епідеміологічної точки 
зору територія диспансеру 
безпечна, там можна 
будувати. Це підтвердив 
завідувач Бориспільським 
міжрайонним відділом 
лабораторних досліджень 
МОЗ України Андрій 
ВЕРЕМІЙ: «Мікобатерія 
туберкульозу (паличка 
Коха) зберігається у ґрунті 
до одного року, не більше».

ДРУКАРНЯ З ХИМЕРАМИ
 � Роками стоїть пусткою приміщення комунальної 

друкарні на вул. Ватутіна, 69, що біля Бориспільського РП 
ПрАт «Київобленерго». Але стало відомо, що будівля має 
багато таємниць за поржавілими дверима.

Наталія ТОКАРЧУК, 
фото автора

Із�фіктивними�
орендарями

Приміщення занедбаної колиш-
ньої друкарні одне з найстаріших 
у місті. Колись там вирувало жит-
тя, приходили на екскурсії школярі. 
Однак підприємство не витримало 
буремних 90-х і закрилося. Нині бу-
дівля в жалюгідному стані. Вона пе-
режила підпали, які влаштовували 
безхатченки, і дивиться на світ ви-
битими шибками, отвори яких за-
биті дошками; всередині хаос, а те-
риторія захаращена. Будівля на ба-
лансі КП «ВУКГ».

На фасаді красується сучасна ви-
віска «Друкарня», якою замінили 
стару, коли підприємство вже давно 
перестало працювати. Навіщо? Бо 
підприємство на папері «працює»! 
Із відкритих інтернет-джерел можна 
дізнатися, що за вказаною адресою 
досі діє (наразі на стадії припинен-
ня) Бориспільське КП «Поліграфіст», 
зареєстроване в 2001 році. Види йо-
го діяльності: брошурувально-палі-
турна та оздоблювальна діяльність, 
роздрібна торгівля канцтоварами. 

За тією ж адресою — ТОВ «В.В. 
Укрспеценерго», перевірку якого у 
кінці 2019 року (з 18 по 22 листопа-
да) мав провести державний нагляд 
ГУ ДСНС України у Київській області 
(м. Бровари) щодо додержання за-
конодавства у сфері техногенної та 
пожежної безпеки (Наказ ГУ ДСНС 
України у Київській області № 1142 
від 24.10.2019 р.). За даними акту ін-
спектора, що мав проводити пере-
вірку, здійснити її неможливо, бо 
об’єкт не експлуатується, керівник 
підприємства не з’явився. Вивіска 
«Укрспеценерго» досі висить на фа-
саді друкарні.

Далі – більше. «Орендарями» за 
даною адресою зареєстровані ще 
кілька підприємств, серед яких ТОВ 
«Інвестпромз ЛТД», ТОВ «Інфопром 
Груп», ТОВ «Інтертурегруп» (вид ді-
яльності усіх — оптова торгівля від-
ходами та брухтом), хоча з огляду 
на стан приміщення зрозуміло, що 
у даному випадку підприємства зна-
ходяться там фіктивно. 

Невже�
«ремонтувалося»?�

У 2016 році міське управління ко-
мунального господарства через си-

стему Прозоро оголосило тендер на 
виконання поточного ремонту будів-
лі на суму 60 тис. грн. Єдиним учас-
ником і переможцем стало КП «ЖЕК-
1», воно перемогло з сумою 59990,72 
грн. Кошти були сплачені згідно укла-
деного договору, а роботи мали бути 
виконані до 23 грудня 2016 р. Які ре-
монтні роботи були виконані у дру-
карні за фактом — невідомо. 

Через два місяці після завер-
шення тендеру в будівлі «з’явив-
ся» орендар — благодійний фонд 
«Древляни». У рішенні, підписано-
му міським головою у жовтні 2016 
р., говориться про надання до-
зволу головному управлінню ЖКГ 
на укладення з фондом договору 
оренди нерухомого майна на 2 ро-
ки і 360 днів, договір було підписа-
но 24.10.2016.

Судячи зі стану приміщення, «па-
перові орендарі» поблизу нього не 
з`являлися.

Депутати�дуже�довго�
думають

Джерело у виконавчому комітеті 
міськради, що захотіло залишити-
ся неназваним, надало інформацію 
про те, що запити на оренду примі-
щення надходили протягом років не 
один раз, але отримували відмову.

У 2017 році, коли питання роз-
глядали на сесії міської ради, де-
путат Ігор Шалімов запропонував 
будівлю та ділянку під нею розви-
вати, зробити реконструкцію і ор-
ганізувати там Центр надання ад-

мінпослуг або соціальне житло для 
вчителів та медиків. Цю пропози-
цію відхилили, мотивувавши тим, 
що місто поки не має коштів, тому 
краще віддати будівлю та прилеглу 
територію в оренду. У підсумку пи-
тання «пішло» на довивчення. 

Хто�зголосився�
хазяйнувати

 15 січня 2020 року до міської ра-
ди надійшов лист від ФОП Нікітюка 
Валерія Михайловича з проханням 
надати приміщення в оренду, і на-
ступного ж дня комісії з питань ЖКГ, 
приватизації, благоустрою та еколо-
гії та з питань планування бюджету 
й економічної реформи дали пози-
тивну згоду. 

Так, 16 січня Бориспільською 
міською радою прийнято рішення 
«Про надання дозволу головному 
управлінню житлово-комунального 
господарства виконавчого коміте-
ту міської ради на укладення дого-
вору оренди нерухомого майна ко-
мунальної власності з власності те-
риторіальної громади м. Борисполя 
по вул. Ватутіна, 69 площею 599,6 кв. 
м з фізичною особою-підприємцем 
Нікітюком Валерієм Миколайовичем 

для виробництва та продажу мета-
локонструкцій». Договір оренди ре-
комендувалося укласти на два роки 
і 360 днів (тобто на три роки без од-
ного дня). Орендну ставку встано-
вили у розмірі 10% від незалежної 
оцінки нерухомого майна, яку ма-
ють ще провести. 

ДЕТАЛЬНО. Про Валерія Нікітюка, 
який зголосився хазяйнувати 
в друкарні, відомо небагато. 
За даними електронного 
реєстру Прозоро, даний ФОП 
зареєстрований у м. Тетієві 
Київської області; у серпні 2018 
року виконував поточний ремонт 
павільйонів ДНЗ «Сонечко» на суму 
100 000 грн та ремонт огорожі 
біля житлового будинку на вул. 
Європейська, 11 на суму 147 624 
грн та Київський Шлях, 20 на суму 
50 000 грн. Пізніше, у 2019 році, 
підприємець виконував капремонт 
павільйонів на суму 199 000 грн. 
Також в листопаді 2019 року ФОП 
Нікітюк став переможцем тендеру 
на встановлення металевої огорожі 
навколо дитячого майданчика на 
вул. Глибоцька на суму 75 224,76 
грн, у грудні — здійснював ремонт 
огорожі по вул. Київський Шлях, 17 
на суму 130 964 грн.

ЩО МАЄМО? Як бачимо, орендарі, ніби бджоли, 
рояться довкола ветхої друкарні, вона їм чомусь як 
медом мазана. Але працювати над відновленням 
самого приміщення та захаращеної території ніхто 
не поспішає. Приміщення досі псує вигляд однієї з 
центральних вулиць міста. 

!

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Перед відкриттям 
супермаркету «ФОРА» 
у приміщенні «ЦУМ 
«Київський Шлях», що біля 
ринку «Зоряний», «Вісті» 
досліджували місця для 
паркування. Що змінилося?

З’ясувалося, що парковка для 
відвідувачів магазину розділена 
на дві частини. Одну видно 
відразу — вона за приміщенням 
колишньої Сільгосптехніки. Щоб 
потрапити на другу частину, 

потрібно пройти за будівлею 
ЦУМу і повернути наліво. Про 
другу площу для стоянки вдалося 
дізнатися зі схеми, на якій 
позначена вся територія. 
Стоянка велика, заасфальтована, із 
нанесеною розміткою, але як авто 
виїжджатимуть, якщо проїзд за 
магазином може перекрити інший 
автомобіль? Альтернативного 
виїзду і вказівника немає. Не 
вдалося відшукати жодної 
велопарковки.
Неприємне враження справив 
недобудований сміттєвий 
майданчик за «Форою».

ЗАУВАЖЕННЯ ДО ЦУМу

• Приміщення площею 600 кв.м має багато таємниць.• Фасад будівлі псує вигляд однієї з  центральних вулиць міста.
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�� ЛАВ�СТОРІ

На часі До Дня святого Валентина
�� ДОВГА�ПЕРЕРВА

�� ПРОЦЕС�ТРИВАЄ

ВИЙШЛА  
ЗАМІЖ ЗА ТУРКА...

ВОНА — ВПЕВНЕНА БІЛЯВКА РОДОМ ІЗ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА РОГОЗІВ НА БОРИСПІЛЬЩИНІ, ВІН – БРЮНЕТ-ІНТЕЛЕКТУАЛ ІЗ ТУРЕЦЬКОГО СТАМБУЛА. ІЛОНА ПО-
ЖІНОЧОМУ ГОВІРКА Й ЕМОЦІЙНА, А ФАТІХ СПОКІЙНИЙ І МОВЧАЗНИЙ. ОБОЄ ВИРОСЛИ У БАГАТОДІТНИХ СІМ’ЯХ: ВІН – У ЗАМОЖНІЙ, ВОНА – ЗІ СКРОМНИМ ДОСТАТКОМ. 
ПРАВОСЛАВНА І МУСУЛЬМАНИН, ВОГОНЬ І ВОДА, МІЖ НИМИ 10 РОКІВ РІЗНИЦІ, ПОЛЯРНІ МЕНТАЛІТЕТ І ТРАДИЦІЇ, АЛЕ ЇХ ПОЄДНАЛО ВЕЛИКЕ КОХАННЯ З ПЕРШОГО 
ТУРЕЦЬКОГО ПОГЛЯДУ. ЗА 18 РОКІВ ЩАСЛИВОГО ШЛЮБУ В РОДИНІ БАЯР ПІДРОСТАЮТЬ ДВІ ДОНЬКИ, Є РЕАЛІЗОВАНІ КІЛЬКА УСПІШНИХ БІЗНЕСОВИХ ПРОЕКТІВ, А 
ПОПЕРЕДУ БАГАТО ПЛАНІВ НА ДВІ КРАЇНИ.

ІЛОНА ТА 
ФАТІХ

Оксана КОБЗАР, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

ПРИЙШОВ,�ПОБАЧИВ,�
ПЕРЕМІГ!�

У «нульові», коли українці торгу-
вали й одягалися з ринку в джин-
си з Туреччини, Ілона якось при-
їхала до подружки Оксани на 
«Дарницю», де та орендувала два 
столики, що слугували прилавком. 
20-річна дівчина вже працювала в 
турагенстві, ходила в клуб на тан-
ці, гуляла Хрещатиком і зовсім не 
мріяла про заморського принца. 
Та доля влаштувала їй незабутню 
зустріч.

«Того дня я прийшов на ринок 
до друга, у якого гостював у Києві, 
і побачив гарну дівчину, яка мені 
дуже-дуже сподобалася», — ро-
сійською з помітним акцентом зга-
дує Фатіх, з любов’ю дивлячись на 
усміхнену Ілону.

«Він сказав мені три стандартні 
турецькі фрази: привіт, ти красива, 
я люблю тебе», — доповнює Ілона, 
сміючись.

Це злякало рогозівську красу-
ню, яка відразу передбачила не-
гативну реакцію мами, коли та діз-
нається про турка. Ілона продик-
тувала хлопцю номер телефону 
навмання, аби той якнайшвидше 
відчепився.

«Я тисячу разів дзвонив по тому 
номеру, але трубку піднімала якась 
бабця і лаялася у відповідь», — смі-
ється Фатіх. 

Другу їхню зустріч влаштува-
ла вже подруга Оксана на про-
хання Фатіха. «Бачу, він іде, я ні-
чого не придумала кращого, як 
похапцем сховатися у велику 
коробку під прилавком, сиділа 
там і червоніла від сорому. Фа-
тіх чекав, а потім легенько по-
стукав по картону, мовляв, ви-
лазь уже. Так ми познайомили-
ся по-справжньому», — розпо-
відає Ілона.

«Відтоді почали зустрічалися, я 
закохався відразу й дарував їй ота-
кенні букети троянд», — широко 
розводячи руками, говорить Фа-
тіх. Пройшло півроку, перш ніж він 
одягнув їй обручку і почув запо-
вітне «так».

Рогозівська юна «Роксолана» 
полонила серце і душу імпозант-
ного турка, який встиг до того 
отримати два червоних дипло-
ми за фахом економіка та ви-
кладач російської і англійської 
мов, який об’їздив мало не пів-
світу й усю Туреччину. Заради 
Ілони 31-річний холостяк роз-
прощався із безтурботним ман-
дрівним життям і залишився жи-
ти в Україні. 

ОДНА�РОДИНА�ЗА�
СТОЛОМ

«У нас кохання, — каже Ілона, — 
і з роками воно міцнішає, як висто-
яний коньяк і цінується більше. Ми 
не нав’язуємо один одному ні ви-
мог, ні віросповідання. Я – христи-
янка, він – мусульманин. Ми разом 
святимо паску і дотримуємося Ра-
мадану, обоє любимо борщ і часто 
смажимо шашлик, але сала в нашій 
хаті ніколи не було», — просто про 
складне розповідає жінка.

Але зізнається, що притиратися їм 
довелося щонайменше три роки, бу-
ло всяке. Фатіх виявився балуваним, 
з ним важко домовлятися, однак ха-
ризматична Ілона таки зуміла його 
українізувати. «Спочатку мій чоло-
вік вважав, що норма — це, напри-
клад, повертатися із футболу о чет-
вертій ранку з друзями. Менталітет 
настільки різний! Нічого, впорали-
ся», — розповідає Ілона.

«Як українську невістку прийня-
ла заможна турецька рідня?» – за-
питую. «Якщо чесно, то прохолод-
но – відповідає. – А коли вже наро-
дилася старша донька Сафіє, якій 
зараз 13 років, відношення зміни-
лося, я стала частиною їхньої роди-
ни. Мене запитують: як сподобати-
ся турецьким свекрухам. Я відпо-
відаю – не старайтеся, дівчата, це 
неможливо, бо вони вважать своїх 
синів принцами і не захочуть діли-
тися. Будьте собою».

Ілона підкреслює, що незважа-
ючи на холодність свекрів, Фатіх 
завжди на її боці, а ще українку по-
важає турецький тато за розум і 
бізнесову жилку. 

«Які українські жінки?» – запитую 

Фатіха. «Я думаю, жінки у всьому 
світі однакові», — дипломатично 
відповідає він. 

Своїх доньок — восьмикласни-
цю Сафіє і 4-річну Алсу — подруж-
жя виховує в строгості: мама вста-
новлює і контролює правила вдо-
ма, тато відповідає за контакти зі 
школою, гуртками, лікарнею. Са-
фіє – розумниця, уся в тата, вчить 
мови, екстерном склала програ-
му 3-го класу, а молодша – мами-
на доця. 

«ЖИТТЯ�В�ТУРЕЧЧИНІ�
—�КАЗКА»

Коли у 2014 Київ майданило, по-
дружжя закрило підприємництво 
в Україні й переїхало до Стамбу-
ла. Цей період для них став дру-
гим тривалим медовим місяцем. 
«Там ми були щасливі, як підліт-

ки. Життя в Туреччині – казка! Рі-
вень медицини високий, стабіль-
на банківська система, всюди чи-
стота, багато парків, легше заро-
бляти. Медики, адвокати, вчителі 
– шановані люди, які пристойно 
зароблятюь, оплачують кредити. 
Я не хотіла повертатися в Україну, 
чесно», — зізнається Ілона. 

Фатіх каже, що на Київщині не су-
мує за комфортною Туреччиною: 
«Для мене кордони між двома кра-
їнами стерті, я щасливий тут. Ми 
кайфуємо від життя в Борисполі, 
бо, порівняно з мегаполісом Стам-
булом, тут усе близько: до базару – 
5 хв авто, до Аеромолу – 5 хв».

«У�БОРИСПОЛІ�
НАЙКРАЩИЙ�МЕР»

У 2016 році подружжя Баяр роз-
робило проект будівництва таун-

хаусів бізнес-класу із керамічного 
блоку «Британський квартал» — 
житло для оренди, який зараз вті-
люється в життя в Борисполі.

«Ми приїхали в Бориспіль з Ки-
єва, чужі, нікого не знаємо. При-
йшли до мера із питанням пайової 
участі. Нам запропонували на бла-
гочинній основі подарувати місту 
пам’ятник Нестора Літописця, що 
ми з радістю зробили. Відкрию се-
крет: щоб розпочати бізнес і отри-
мати техумови у Борисполі, ми не 
заплатили нікому жодної копійки 
хабара, усе було чесно і законно. 
У Борисполі немає корупції! Мер 
виявився дуже порядною люди-
ною», — розповідає Ілона. А Фа-
тіх додає, що на виборах місько-
го голови вони голосуватимуть за 
Анатолія Федорчука, бо знають, 
яке здирництво існує в держуста-
новах інших міст. 

Також у подружжя є «замороже-
на» земельна ділянка під Києвом 
із документами на багатоповерхо-
ву забудову, функціонує підприєм-
ство у Воронькові із переробки во-
лоських горіхів на експорт. 

А ще родина вірить, що Україна 
зміниться на краще з новим пре-
зидентом.

СЮРПРИЗИ�ДЛЯ�
СВОЇХ�ДІВЧАТ

Ілона хвалиться, що Фатіх радує 
своїх дівчат. За 18 років подруж-
нього життя він не розучився ра-
дувати її оберемками троянд – усе, 
як було в молодості. «За народжен-
ня доньок мені дарував по автів-
ці. Презентував коханий чоловік 
мені і шуби, і прикраси. Минуло-
го року на День Валентина вручив 
дорогий телефон, який я захотіла. 
Доньці було біле норкове пальто. 
Як усе відбувається? Я вибираю по-
дарунок або замовляю доставку. 
Він оплачує. І всі щасливі!», — хва-
литься дружина.

Що очікує Ілона у День закоха-
них цього року? Каже, професійну 
палетку тіней, які обрала, бо захо-
плюється мейкапом. Фатіх, звісно, 
сказав «ок»! Бо він щедрий чоловік 
і задоволений від того, що його ді-
вчата щасливі. 

За кавою ми непомітно прогово-
рили майже годину в приємній ат-
мосфері. Було видно, що Фатіх із 
Ілоною щаслива сімейна пара, у 
якої варто повчитися простій філо-
софії: щиро кохати, довіряти один 
одному, разом працювати, не зосе-
реджуватися лише на матеріально-
му і вміти радіти життю по-справж-
ньому. У цьому увесь секрет. 

Турецько-українська родина має 
свій ютуб-канал, де розповідає про 
своє повсякдення.

Розпочалася 
інтернаціональна 
лав сторі прозаїчно 
на київському ринку 
«Дарниця», де майбутня 
наречена злякано 
сховалася від іноземного 
залицяльника …. в 
коробці з-під товару. 
Сьогодні вони живуть 
у Борисполі, будують 
велике сімейне гніздо 
і реалізують проект 
таунхаусів бізнес-класу 
«Британський квартал».

 � Кінотеатр «Європа» чи кінозали на третьому поверсі 
«Парк-Тауну»? «Вісті» цікавилися, де і коли можна буде 
дивитися фільми на великому екрані.

Ірина КОСТЕНКО

«Європа»�зміниться�і�
виросте

Орендарів, які готові вкладати 
кошти у «Європу», досі не знайш-
лося, кажуть у міськраді. Бориспіль 
вивчає можливість відновлення кі-
нотеатру власними силами. 

«Технічний огляд будівлі зробле-
но. Вона потребує капітального ре-
монту з реконструкцією, але не є 
аварійною. Головне — зберегти бу-
дівлю, можливо, буде надбудова. 
Зараз місто працює з кількома про-
ектантами. Хто надасть найкращі 
пропозиції, з тими і укладемо дого-
вір», — розповідає міський голова 
Анатолій Федорчук. 

На його думку, тут має бути кі-
ноконцертний зал, будівля повин-
на використовуватися раціональ-
но. «Є ідея зменшити зал, розши-
рити сцену, щоб можна було про-
водити звітні концерти чи ставити 
театральні вистави, але зберегти 
кінозал. Якщо буде надбудова, у 
ній розмістити картинну галерею. 
Можливе комбіноване використан-
ня приміщення надбудови за при-
кладом міської бібліотеки», — уточ-
нив Федорчук.

Наразі стоїть питання про змі-
ну меж земельної ділянки, яку за-
ймає кінотеатр. Більша її части-
на виділена під будівництво куль-
турно-розважального комплексу, 
який виявився АТБ. Питання про те, 
що АТБ має змінити межі своєї зе-
мельної ділянки, прилеглої до ма-
газину, щоб розширити територію 
біля кінотеатру, піднімалося нео-
дноразово. У черговий раз воно 
прозвучало 10 лютого на засідан-
ні виконкому міської ради. Заступ-
ник міського голови Дмитро Го-
панчук запевнив, що зустрінеться 
з власниками будівлі АТБ і вирішить  
питання.

Пропозицію�
блокують?

Кінотеатр європейського рівня у 
Борисполі планує побудувати ТОВ 
«Біопром», яке очолює Василь Раді-
онов, надбудувавши третій поверх 
у ТЦ PARK TOWN. 

Пропозиція отримала схвалення 
депутатської комісії з питань промис-
ловості, будівництва, архітектури та 
інвестиційної діяльності у листопа-
ді минулого року. Та на засідання ви-
конкому, який має схвалити надання 
містобудівних умов та обмежень для 
будівництва, питання не виносилося. 
Однак воно постійно порушується на 
рівні обговорень. 

Депутат міської ради Олег Верес 
чомусь активно намагається сфор-
мувати негативний імідж ідеї від Бі-
опрому, прикриваючись бажанням 
зберегти кінотеатр «Європа». Ось 
позиція депутата, висвітлена дня-
ми на його сторінці у Фейсбук: «... 
керівництво міста лобіює побудову 
в міському парку третього повер-
ху Парк-тауну (начебто під кіноте-
атр)... Тим часом фізичний стан ко-
мунального майна погіршується...». 
Цікаво, як ці питання можуть бути 
пов’язані?

Незважаючи на поодинокий су-
против щодо кінопрокату в ТЦ 
PARK TOWN, бориспільська грома-
да сприйняла ідею позитивно. 

Але чому так довго питання до-
будови над ТЦ PARK TOWN не вино-
силося на засідання виконкому, «Ві-
стям» з’ясувати не вдалося. Відомо, 
що з 11 січня воно «вивішене» на 
сайті міськради. Заступник місько-
го голови Людмила Ковальова пові-
домила, що поки що недоопрацьо-
ваний договір пайової участі (без 
цього містобудівні умови не вида-
дуть), але запевнила, що до 14 лю-
того питання буде закрите. 

КУЛЬТУРА В «ЄВРОПІ». Кінотеатром опікується управління 
культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради. 
На другому поверсі проводять репетиції творчі колективи 
культурно-мистецького комплексу «Академ»:

• народний аматорський хор «Червона Калина»;
• народний аматорський хор «Терниця»;
• народний аматорський вокальний ансамбль «Оріяна»;
• народний аматорський фольклорний ансамбль «Травневі роси»;
• народний ансамбль танцю «Міленіум»;
• народний ансамбль танцю «Бориспільські молодички».

В управлінні культури повідомили, що графік репетицій 
розписаний. Це поки всі можливості використання будівлі. 

БОРИСПІЛЬ  
ІЗ КІНОЛЯПАМИ

Ініціатор надбудови у ТЦ 
PARK TOWN для відкриття 
сучасного мережевого 
кінопрокату запевнив «Вісті», 
що питання надбудови 
на стадії отримання 
містобудівних умов та 
обмежень. 

«Нині тривають передпроектні 
роботи, є цікаві напрацювання. 
Підприємство в повній 
готовності розпочати 
будівництво, тільки-но будуть 
отримані необхідні дозволи. Від 
місцевої влади не потрібно ні 
копійки грошей.
Є група осіб, які, на противагу 
бажанням місцевої громади, 
не хочуть, щоб у Борисполі 
був сучасний кінотеатр 
європейського рівня. Важко 
сказати, чому вони намагаються 
блокувати цей процес. Навпаки, 
хотілося б згуртованості і 
депутатського корпусу навколо 

ідеї кінотеатру. 
Ми плануємо кінотеатр з 
чотирма залами на 80-120 місць 
— це оптимальний формат. 
Передбачено розважальні зони, 
кав’ярні, ресторанчики, зони 
розваг для дітей. 
Розважальний поверх нам 
у фінансовому плані вкрай 
невигідний, але такий 
підхід допоможе залучити 
максимальну кількість 
відвідувачів у торгівельний 
центр. Важливо, що є розуміння 
і підтримка реалізації проекту 
від міської влади на чолі з 
мером Анатолієм Федорчуком.
Проект буде реалізований, і 
Бориспіль матиме сучасний  
кінотеатр, які б перепони нам 
не чинили. На все будівництво, 
починаючи з проектування, 
потрібно більше року. 
У проекті будуть відпрацьовані 
логістичні схеми будівництва з 
таким розрахунком, щоб усе, що 

діє на сьогодні, продовжувало 
працювати, можливо, з 
невеликими паузами.

• Щодо кінотеатру «Європа», 
то Василь Радіонов вважає, 
що використовувати будівлю 
з комерційним зиском 
неможливо. Якщо вкладати 
бюджетні кошти без очікування 
фінансового прибутку, то 
це буде навантаження для 
бюджету. «Навряд чи може 
бути комерційно успішним 
кінотеатр з одним залом. Навіть 
якщо поряд не буде сучасного 
кінотеатру на чотири зали», — 
говорить Радіонов.

Василь РАДІОНОВ:  
«ЧОТИРИ ЗАЛИ У  
ПАРК ТАУН»

ПАМ’ЯТНИК ЧУБИНСЬКОМУ —  
ДО 10 БЕРЕЗНЯ
«Камінь поспіху не терпить», 
— так відповів Бориспільський 
міський голова Анатолій 
Федорчук на запитання 
«Вістей», коли ж у Борисполі 
відкриватиметься пам’ятник 
Павлу Чубинському на 
Книшовому МПК.

Анонсувалося, що відкриття 
пам’ятника Павлу Чубинському, на 
який депутати торік виділили кошти, 
планується приурочити до його Дня 
народження, 27 грудня. Але до цієї 
дати монумент був не готовий. 
Анатолій Федорчук розповів, 
що виготовляють пам’ятник 
у Київській області з 

житомирського каменю — 
білого граніту. «Камінь має 
природний сірий колір, але 
після обробки стає білим. 
Із брили, вагою 10 тонн, 
необхідно було відібрати майже 
4 тонни. Поки вималювалися 
тільки контури майбутнього 
монументу. Залишилася 

кропітка і тонка робота. Рушник, 
на якому викарбувано текст 
Гімну України, уже готовий. Є 
велике бажання приурочити 
відкриття до 10 березня — 
до Дня Гімну України. Але 
невідомо, чи зможе встигнути 
скульптор», — розповів 
Анатолій Федорчук.

• Подружжя Баяр 18 років щасливе разом, виховує двох доньок і розвиває сімейний бізнес.

Ірина ГОЛУБ
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�� ЗНАЙ�НАШИХ!

• І місце — Олександра Галатенко 
з поезією «А Місяць ніжно Зірку 
пригортає…»; 
• І місце  у Назарія Коломійця з 
казкою «Казковий вечір…»
(керівник: Цівун Тетяна Миколаївна)

На зимових канікулах я го-
стював у селі в дідуся та бабу-
сі. Уся родина зібралася в очіку-
ванні Святвечора, коли перша 
зірка з’явиться на небі. І я, щоб 
пришвидшити традиційну трапе-
зу, присів на широке підвіконня 
видивлятися зірку, яка дасть той 
знак, як кажуть, уже пора! 

Ось так, шукаючи її, я трохи за-
дрімав біля вікна. Яскраве сяйво 
засліпило очі. 

— Нарешті зірка  зійшла!  — ви-
гукнув, я. —  Ні, це щось занадто  
яскраве! Що це? — промайнуло 
в голові.  

Зрештою усе в очах згасає і я ба-
чу, що переді мною стоїть неймо-
вірна яскрава конструкція (схожу 
я бачив у стрічці «Зоряні війни»). 
Дивовижний космічний корабель 
наяву! Круто, це моя мрія!

На душі неспокій. Що ж це, де я? 
Спіймав себе на думці, що це сон, і 
мені наснилося. Думка тривожно 
стукає у скроню. Я глибоко затри-
мав подих, набравшись хоробро-
сті, підійшов до омріяного кос-
мічного корабля. Раптом дверця-
та відчинилися — і  вийшло двоє. 
Почуваю себе незрозуміло, усе 
тремтить, але цікавість перема-
гає. Хто це? Що це? Ці двоє нага-
дують Губку Боба, тільки зі сталі й 
занадто яскраві, що аж світяться. 
І я крикнув: «Жерстяні коробки»!

Чужинці,  усміхнені та привітні,  
вигукнули: 

— Привіт, друже! Що це за  
планета? 

Тут я розгубився і тремтячим го-
лосом буркнув: 

— Земля! А ви хто?
— Ми брати Аенс, Сільвер і Гол-

ден,  з майбутньої планети Сяо-
мі, шукаємо хакера для підклю-
чення нашої планети до системи 
Всесвіту. 

Прибульці сказали і вирушили 
назад до космічного корабля.  

— Гей, куди ви? — розгубився я, 
проте відчув, що  в цю мить  здійс-
ниться моя мрія, і  додав: 

— Візьміть мене з собою! 
Сільвер відповів: 
— Тобі до нас не можна, бо ти 

багато не знаєш і не виконуєш до-
машнього завдання. 

— Чому? — я мало не запла-
кав. — Це неправда, я навчаюся 
на дев’ять та десять. Голден усміх-
нувся і проголосив: 

— Оцінка  не знання! 
Зі сльозами на очах я наважив-

ся і відповів: 
— Візьміть мене, друже! Ну, 

будь ласка! Якщо ви мене не візь-
мете, то моя мрія бути крутим кі-
борг-спортсменом не здійсниться. 

Сільвер підійшов до мене, узяв 
за руку, повів до космічного кора-
бля і сказав: 

— Мріяти недостатньо, але ми 
дамо тобі шанс, Назаріусе. Саме 
так тебе називатимуть.

Ми зайшли до космічного ко-
рабля, дверцята зачинилися, і нас 
поглинула темрява. Лише на бор-
ту блимала червона трикутна кно-
пка,  яка нагадувала емблему су-
пермена. У темряві я почув,  як 
Голден скомандував: 

— Червона кнопко! Летимо на 
планету Сяомі. 

Трикутна кнопка блимнула вос-
таннє і згасла. Я відчув, що косміч-
ний корабель шмигонув у невідо-
мий простір,  де побачив зоря-
не небо довкола себе, і, здаєть-
ся, зараз з’являться переді мою 
справжні космічні планети. Але 
як? Усюди темрява! 

— Голден, гукнув я, — кнопка 
заблимала! 

— Це ми вже прилетіли, —  про-
мовив Сільвер. 

Він натиснув на трикутну кно-
пку —  і дверцята космічного ко-
рабля відчинилися, яскраве світло 
засліпило очі, я замружився. 

— Щось швидко ми прилетіли,  
— промовив я і додав:  —  Ваша 
планета раптом не Місяць? 

— Ніякий це не Місяць! —  обра-
зливо буркнув Сільвер. — Це наша 
планета Сяомі, а летіли ми до неї рік.

Я вийшов із космічного кора-
бля. Невідомий, небезпечний світ 
був навколо. Але я почував себе 
спокійно. Низько над обрієм сто-
яв величезний осяйний купол. На 
планеті Сяомі, мабуть, був вечір…

Брати Аенс узяли мене за руку і 
повели  яскравою алеєю до вели-
чезного купола, який схожий на  
тарілку прибульців. Згодом  дов-
кола яскравого зібралися меш-
канці планети. Вони були  однако-
вісінькі, як жерстяні Губки Боба. Їх 
було багато, і вони посміхалися. Я 
залишився  наодинці з невідоми-
ми істотами та дивовижними кос-
мічними приладами. Дещо  бачив 
на екрані телевізора, але тут усе 
було справжнє, величне і таємни-
че. Якось не вірилося, що  мене 
від Землі віддаляють мільйони  кі-
лометрів.

Разом із братами Аенс ми пі-
дійшли до одного з  комп’ютерів, і 
Сільвер сказав: 

— Назаріусе! Тепер ти будеш  
керувати планетою Сяомі. Ти до-
поможеш нам знайти потрібні ма-
теріали в мережі для спілкування 
та співпраці з планетами Всесвіту. 
І якщо ти розгадаєш усі алгорит-
ми, то знайдеш ключ, який нам до-
поможе приєднатися до Всесвіту. 

Я почуваюся розгубленим, але 
в той же час гордим, бо є одним 
із кіборг-спортсменів. Присів на 
зручне шкіряне крісло, що кру-
титься, вмостився зручніше. Від-
чуваю себе босом, розкрутив кріс-
ло, воно крутнулося  декілька ра-
зів навколо  і різко зупинилося. 
Зупинив його Голд, подивився ме-
ні в очі і сказав: 

— Твоя гра цікава і корисна, 
але, пам’ятай, що попереду ти 
знайдеш багато запитань, вправ, 
ребусів та лабіринтів логічних за-
дач. Запам’ятай, будь-який шлях 
має непередбачувані сюрпризи. 
Коли подолаєш випробування, 
матимеш винагороду.

На мить по всьому тілі побіг-
ли мурашки. Ага, це я десь чув. 
Не розумію! Сконцентрувався від 
гучного вигуку братів Аенс: 

— Успіхів тобі!..
Сільвер і Голд пішли, а я зали-

шився наодинці з комп’ютером. 
Тіло тремтить. Зараз я вам пока-
жу клас!.. 

На яскравому моніторі якийсь 
текст, не розумію такої мови, не 
знаю, проте деякі слова знайомі. 

— Це що, англійська? Гаплик, я 
знову не вивчив нові слова! Чому 
їх я не можу вивчити?.. Мама не 

жартувала, що англійська навіть 
у космосі є, і, мабуть, прибульці 
її знають краще за мене?! На дум-
ку спадає ідея ґуґла- переклада-
ча. Супер, зараз перекладу, це не 
проблема. Починаю заходити до 
браузера — не вдається, на екрані 
монітора знову слова на пін-код.  
Це я розумію, а далі знову текст  
англійською, у  якому багато запи-
тань. Умикаю логіку… Пін-код…  
Бачу, що, відповіддю і є  пін-код. 
Логічно! Збираю усі свої знання 
докупи, учитуюся: “As the people 
called Volodymyr the Great?” (Як на-
род називав Володимира Велико-
го!)  Єдине,  розумію, що це  Воло-
димир Великий. До чого тут князь 
Київської Русі?! 

Задумався, згадав попередню 
тему з історії про Володимира Ве-
ликого. Я ж себе теж порівнював із 
князем! А що бабуся на мене теж 
каже сонечко, а дідусь її виправ-
ляє: Ясне Сонечко. Мабуть, я на пра-
вильному шляху, спробую! Наби-
раю Ясне Сонце. Ура!.. Відповідь є!

Система готова до запуску. На 
моніторі висвітлена електронна 
бібліотека: біологія, хімія, мате-
матика, фізика, географія. Почи-
наю нервувати. Знову школа?! 
Вибираю посилання на матема-
тику, клац-клац, відкривається. 
Опа, головоломка з прикладами. 
Легко починаю рахувати, трішки 
нервую, але крокую. З’являється 
число дві тисячі двадцять. Ризи-
кую, набираю. Вау, на моніторі за-
світилися яскраві кульки, схожі на 
салют. І раптом Next, натискаю і я  
повертаюся до електронної біблі-
отеки. Те саме, але вже не висві-
чується математика. Зрозумів: я 
геній. Потрібно виконати завдан-
ня з  усіх предметів, щоб керувати 
планетою Сяомі, а потім приєдна-
ти її до системи Всесвіту.

Навкруги тиша. Уважно розгля-
даю сторінку електронної бібліо-
теки, обираючи наступний крок. 
Раптом усе світло навкруги почи-
нає миготіти, на моніторі напис 
Biology. Не встигнув я натиснути 
на кнопку, як брати Аенс і решта 
мешканців Сяомі оточили мене і 
вигукнули: 

— Help! Help! Я розгубився, не 
зрозумів, що діється, але впев-
нено тисну на Biology. На екрані 

монітора з’являється колаж із зо-
браженням природи, а посереди-
ні блимає ключове слово Vira. Що 
це? Не розумію!  У вухах шумить, 
прибульці все ще  вигукують: 

— Help! Help! 
Усі комп’ютери, окрім мого, 

вимкнені, а в мене досі світиться 
Vira…  

Сільвер підійшов до мене, узяв  
за руку і сказав: 

— Назаріусе, що це? Допоможи! 
Чому, коли ми майже  запустили 
планету Сяомі, нам приходить це 
повідомлення Vira?  Що це за зобра-
ження, як їх можна поєднати?

Ситуація не з приємних, нена-
че щось вибухне. Проте, згадую 
перше правило з техніки безпе-
ки: не панікувати! Заплющив очі, 
зробив глибокий вдих та видих: 
думай, думай! Від твоїх знань за-
лежить існування нової планети 
Сяомі. Знову вдих і видих. Перед 
очима на моніторі з’являються 
рідні простори: ліси, поля, озера. 

І до чого тут Vira? Раптом, як грім 
серед ясного неба, у пам’яті  поста-
ють фрагменти: дошка,  схема,  напи-
сана крейдою, почерк не розбірли-
вий. У, як у тумані! Зрозумів, це урок 
біології. Бачу в спогадах на мульти-
медійній дошці малюнки з приро-
дою  такі ж самі й посеред них над-
пис «Vira». Стоп! Згадав! Vira перекла-
дається  як вірус. Я вигукнув: 

— ВІРУС!
Миттєво стало темно, серце зака-

латало,  стало ще страшніше. Зно-
ву  в спогадах пролетіли фрагмен-
ти найрідніших  людей: мами, тату-
ся, бабусеньки  й дідуся. Світло таке 
яскраве, що ледве можу розплю-
щити очі, і чую ніжний голос бабусі. 

—  Назарчику, ясне сонечко! Зір-
ка вже зійшла! Пора вже вечеряти… 

Я спустився з підвіконня, проте 
був схвильований. Сон! Це сон?! 
Невже?! А якщо і справді плане-
та Сяомі існує? Брати Аенси хоті-
ли допомогти, а  я не встиг. Довго 
роздумував.  Мабуть, у мене ще 
занадто мало знань  для великих 
звершень. Цей сон для мене стане 
великим уроком…

За святковим столом зібралася 
моя  родина.  Казковий вечір про-
довжується…

Назарій КОЛОМІЄЦЬ

КАЗКОВИЙ ВЕЧІР…

А�МІСЯЦЬ�НІЖНО�ЗІРКУ�
ПРИГОРТАЄ…

Далеко десь поміж світами,
Навколо велетнів-планет,
Ширяла довгими роками
Холодна Зірка – ладний силует.

Вона літала темними ночами
І відкривала дивних тих істот,
Чиї серця так люблять — до нестями…
У неї ж в серці – лиш холодний грот. 

Сестер-комет ніколи не любила.
Чуття були далекі, мов гора.
А серце зараз  зупинить несила,
Коли той Місяць-красень визира.

Він їй збирає квіти буйноцвітні. 
Кохана не прийде – а він пережива.
Зірок палких чимало є на світі, 
Але для Місяця Зоря –  одна.

Бо що таке любов? Ніхто не знає.
І відповідь, напевно, не одна.
Та Місяць ніжно Зірку пригортає,
Вона щасливу долю віднайшла. 

Олександра ГАЛАТЕНКО

 � Учні Бориспільської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 
ім. Ю. Головатого стали 
переможцями міського 
етапу Всеукраїнського 
гуманітарного конкурсу 
«Космічні фантазії» в 
номінації «Література, 
журналістика» (молодша 
категорія - 8-12 років):

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ  
«КОСМІЧНІ ФАНТАЗІЇ»

Тел.:�067-238-88-58�����ПРИЙМАЄМО�ОГОЛОШЕННЯ�ТА�РЕКЛАМУ�����Тел.:�067-353-62-96
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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, 2.05, 4.35 
Новини

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

9.30�Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.45,�14.10 Телепродаж
12.00�"Аромати Південної Африки"
12.30�"Аромати Колумбії"
13.10�Енеїда
14.25�"Аромати Мексики"
15.10�Біатлон. Чемпіонат світу. 

Індивідуальна гонка 20 км. 
Чоловіки

16.55�"Дикі тварини"
17.25�Наші гроші
18.20�Тема дня
19.20�"Боротьба за виживання"
19.55�"Світ дикої природи"
21.30,�23.40 UA:Спорт
21.45�Бюджетники
22.15�Т/с "Епоха честі"
0.00�Д/ф "Майдан"
2.35�"Скрізь Майдан"

3.10�"Небо падає" (16+)
4.00�"5 портретів Майдану"
5.00�"Альманах. Свобода. Гідність. 

Братерство" (16+)

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, 0.30, 

5.20 ТСН
9.25,�18.00 "Життя відомих людей 2020"
10.20�"Життя відомих людей"
11.15,�12.20 "Міняю жінку"
12.55,�14.10, 1.20 "Світ навиворіт -10. 

Бразилія"
15.25�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.00�"Щоденник медіума"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.45,�21.45 Мелодрама "Подаруй мені 

щастя"
22.45,�23.45, 0.40 "Світ навиворіт 11: 

Китай"

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

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00�"Корисна програма"
11.05�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25�Х/ф "Куди приводять мрії" (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. 

Злочинець мимоволі"
23.45�Т/с "Спокуса 2" (12+)
3.45�"Орел і Решка. Шопінг"
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 "Зникаючі сліди" 5, 6 с. (16+)

23.20�Гучна справа
0.00,�2.15 Т/с "Дорога додому" (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,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.30,�13.20 Х/ф "3000 миль до 

Грейсленда" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.25,�16.20 Т/с "Пес" (16+)
17.00,�21.20 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" 

(16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.15�Секретний фронт
23.10�Х/ф "Мародери" (16+)
1.05�Спецпроект "Чорні тіні Майдану"
2.05�Спецпроект "Острів небайдужих"

НОВИЙ КАНАЛ
4.10�Абзац
6.00,�7.05 Kids Time
6.05�М/с "Шоу Луні Тьюнз"
7.10�Варьяти (12+)
9.00�Х/ф "Давай, танцюй!" (12+)
11.00�Т/с "Завзяті домогосподарки" (16+)
13.10,�19.00 Суперінтуїція (12+)
21.00�Х/ф "Смертельний лабіринт" (16+)
23.00�Х/ф "Будинок воскових фігур" (18+)
1.10�Х/ф "Воїни світла" (16+)

СТБ
6.10�"Ультиматум" (16+)
10.00�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.00�"МастерШеф" (12+)
17.25,�21.55 "Відлік часу"
17.30,�22.00 Вікна-Новини
17.55�"Один за всіх" (16+)
19.55�Т/с "Та, що бачить завтра" (16+)
22.40�"Давай поговоримо про секс" (16+)
0.00�"Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00,�7.50 Т/с "Удар у відповідь-2"
9.30,�18.15 "Спецкор"
10.10,�18.50 "ДжеДАІ"
10.50,�17.15 "Загублений світ"

12.45,�0.40 "Помста природи"
13.10�Х/ф "Останній легіон"
15.00�Х/ф "Міф"
19.25�Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
21.25,�23.00 Т/с "CSI: Місце злочину-6"
5.30�Телемагазини

НТН

5.00�"Top Shop"
6.00�Т/с "Запороги"
7.55,�16.50, 20.50, 2.00 "Випадковий 

свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 1.30 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Без строку давнини"
10.50,�22.30 Т/с "Закон і порядок" (16+)
12.50�"Будьте здоровi"
14.10,�2.30 "Речовий доказ"
18.20�"Вартість життя"
19.30�"Легенди карного розшуку"
0.15�"Таємниці кримінального світу"
3.45�"Легенди бандитської Одеси"

СЕРЕДА, 19 ЛЮТОГО

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 17 — 23 ЛЮТОГО

UA: ПЕРШИЙ
6.00�"Альманах. Свобода. Гідність. 

Братерство" (16+)
6.30,�7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 2.00, 5.00 Новини
6.35,�7.10, 8.10, 9.10 Доброго ранку, 

Країно!
9.30�Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.35,�14.10 Телепродаж
11.55,�12.01 "Небо падає" (16+)
12.00�Хвилина мовчання: пам'яті Героїв 

Небесної Сотні
13.10�"Герої не вмирають" (повтор 2-го 

показу) (16+)
14.25�"5 портретів Майдану"
15.10,�17.25, 0.50, 5.30 #ВУКРАЇНІ
16.10,�4.05 Біатлон. Чемпіонат світу. 

Одиночна змішана естафета
17.15�Пліч-о-пліч
18.25�"Зворотний відлік"
21.30,�2.25 UA:Спорт
21.45�Схеми. Корупція в деталях
22.15�Д/ф "Майдан"

1.15�Спільно
1.45�Своя земля
2.35�Біатлон. Чемпіонат світу. 

Індивідуальна гонка 20 км. 
Чоловіки

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, 0.50, 

5.20 ТСН
9.25,�18.00 "Життя відомих людей 2020"
10.25�"Життя відомих людей"
11.25,�12.20 "Міняю жінку"
13.00,�14.00 "Світ навиворіт -10. 

Бразилія"
15.15�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.00�"Щоденник медіума"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.45,�21.45 Мелодрама "Подаруй мені 

щастя"
22.30�"Право на владу 2020"
1.00�"Гроші 2020"
2.05�"Розсміши коміка. Діти"

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

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00�"Корисна програма"
11.05�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25�Х/ф "Людина без обличчя" (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. 

Злочинець мимоволі"
23.45�Т/с "Спокуса 2" (12+)
3.45�"Орел і Решка. Шопінг"
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 "Зникаючі сліди" 7, 8 с. (16+)

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

ICTV
4.10�Скарб нації
4.15�Еврика!
4.25�Студія Вашингтон
4.30�Факти
4.50�Т/с "Володимирська, 15" (16+)
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,�13.20 Х/ф "Мародери" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.20,�16.20 Т/с "Пес" (16+)
17.00,�21.20 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" 

(16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.15�Антизомбі. Дайджест
23.10�Х/ф "Точка обстрілу" (16+)
0.50�Х/ф "3000 миль до Грейсленда" 

(16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.10�Служба розшуку дітей
3.15�Зона ночі
4.20�Абзац
5.20�Дешево та сердито
9.20�М/ф "Балерина"
11.10�Х/ф "Школа Авалон"
13.00�Х/ф "Ельдорадо: Храм Сонця" (16+)
15.00�Х/ф "Ельдорадо: Місто золота" 

(16+)
17.00�Х/ф "Я - номер чотири" (16+)
19.00�Х/ф "Після" (16+)
21.10�Х/ф "Три метри над рівнем неба" 

(16+)
23.50�Х/ф "Три метри над рівнем неба 2: 

Я тебе хочу" (16+)
2.20�Т/с "Медфак" (16+)

СТБ
5.35�"Ультиматум" (16+)
7.25�Х/ф "Екіпаж"
10.00�Т/с "Кафе на Садовій" (12+)
13.40�Т/с "Снайперка" (16+)
17.25,�21.55 "Відлік часу"
17.30,�22.00 Вікна-Новини
17.55�"Один за всіх" (16+)
20.00,�22.40 Т/с "Тільки скажи"
0.35�"Я соромлюсь свого тіла" (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00�Т/с "Удар у відповідь-2"
7.50�Т/с "Удар у відповідь-3"
9.30,�18.15 "Спецкор"
10.10,�18.50 "ДжеДАІ"
10.50,�17.25 "Загублений світ"
12.50�"Цілком таємно-2017"
13.20�"Помста природи"
13.45�Х/ф "База Клейтон"
15.25�Х/ф "Крути 1918"
19.25�Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
21.20,�22.55 Т/с "CSI: Місце злочину-6"
0.40�"Облом.UA."

НТН
5.00�"Top Shop"
6.00�Т/с "Запороги"
7.55,�16.50, 20.45, 2.00 "Випадковий 

свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 1.30 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Секретний ешелон"
10.50,�22.30 Т/с "Закон і порядок" (16+)
12.50�"Вартість життя"
14.00,�2.30 "Речовий доказ"
18.20,�4.05 "Правда життя"
19.30�"Легенди карного розшуку"
0.15�"Таємниці кримінального світу"
3.20�"Легенди бандитської Одеси"

ЧЕТВЕР, 20 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 "Жіночий рай" (16+)
11.45,�14.10 Телепродаж
12.00�"Ремесло за призначенням"
13.10�"Браво, шеф!"
14.25�"Аромати Мексики"
15.10�UA:Фольк. Спогади
16.15�"Дикі тварини"
17.25�Схеми. Корупція в деталях
17.55�VoxCheck
18.20,�0.00 Тема дня
19.20,�20.25 "Боротьба за виживання"
19.55�"Світ дикої природи"
21.30,�23.40, 2.25 UA:Спорт
21.45�Перша шпальта
22.15�Т/с "Епоха честі"
0.50�Бюджетники
1.15,�5.25 #ВУКРАЇНІ
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,�18.00 "Життя відомих людей 2020"
10.25�"Життя відомих людей"
11.25,�12.20 "Міняю жінку"
13.00,�14.10 "Світ навиворіт -10. 

Бразилія"
15.10�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.00�"Щоденник медіума"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.25,�22.20 "Жіночий квартал"
0.15�Жахи "Сіністер"
2.10�Жахи "Сіністер 2"
3.40�"Розсміши коміка. Діти"
5.15�"Світське життя 2020"

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

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00�"Корисна програма"
11.05�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)

12.25�Х/ф "Лев" (12+)
14.45,�15.40, 23.45 "Вещдок"
16.35�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�1.35 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці тижня"
0.40�Д/п "Толочко. Підручник історії"
3.05�"Орел і Решка. Шопінг"
4.20�"Орел і Решка. Перезавантаження"
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 "На самій межі" 1, 2 с. (12+)
15.30�Т/с "На самій межі" (12+)
17.00�Історія одного злочину (16+)
19.50�"Говорить Україна"
21.00�Свобода слова Савіка Шустера
0.00�Т/с "Жінки в любові" 1, 2 с. (12+)
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Жінки в любові" (12+)
3.40�Реальна містика
5.20�Зоряний шлях

ICTV
4.05�Скарб нації
4.15�Еврика!
4.20�Служба розшуку дітей
4.25�Студія Вашингтон
4.30,�2.40 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
10.00�Антизомбі. Дайджест
10.55�Х/ф "Санта і компанія"
12.45,�15.45 Факти. День
13.20,�16.20, 22.45, 1.25 "На трьох" (16+)
18.45�Факти. Вечір
20.05�Дизель шоу (12+)
23.45�Х/ф "Ейс Вентура-2: Поклик 

природи" (16+)
3.10�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ
3.55�Служба розшуку дітей
4.00�Зона ночі
5.00�Абзац
6.00,�7.15 Kids Time
6.05�М/с "Шоу Луні Тьюнз"
7.20�Варьяти (12+)

8.50�М/ф "Королівський коргі"
10.40�Х/ф "Після" (16+)
12.50�Х/ф "Смертельний лабіринт" (16+)
14.50�Х/ф "Я - номер чотири" (16+)
16.50�Х/ф "Пробудження" (12+)
19.00�Х/ф "Відпадний препод" (16+)
21.20�Х/ф "Відпадний препод 2" (16+)
23.50�Х/ф "Відпадний препод 3" (16+)
2.00�Х/ф "Дуже страшне кіно 2" (18+)

СТБ
6.00�"Ультиматум" (16+)
9.50�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
10.45�"МастерШеф" (12+)
17.25,�21.55 "Відлік часу"
17.30,�22.00 Вікна-Новини
18.00,�22.40 "Хата на тата" (12+)
0.05�Х/ф "Дівчата"

КАНАЛ "2+2"
6.00,�7.50 Т/с "Удар у відповідь-3"
9.30,�18.15 "Спецкор"
10.10,�18.50 "ДжеДАІ"
10.50,�17.15 "Загублений світ"

13.45�Х/ф "Галактика Юрського періоду"
15.05�Х/ф "Незаконне вторгнення"
19.25�Т/с "Перевізник"
23.05�Х/ф "Ніндзя-2"
0.50�Х/ф "Смертельна хватка"
2.20�"Облом.UA."
3.50�"Цілком таємно-2017"
5.30�Телемагазини

НТН

5.00,�4.45 "Top Shop"
6.00�Т/с "Запороги"
7.50,�16.50, 20.50, 2.00 "Випадковий 

свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 1.30 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Вовча зграя"
10.45,�22.30 Т/с "Закон і порядок" (16+)
12.50,�3.30 "Правда життя"
14.05,�2.15 "Речовий доказ"
18.20�"Таємниці світу"
19.30�"Легенди карного розшуку"
0.15�"Таємниці кримінального світу"

П'ЯТНИЦЯ, 21 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 "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 "Жіночий рай" (16+)
11.45,�14.10 Телепродаж
12.00�"Аромати Південної Африки"
13.10,�5.25 #ВУКРАЇНІ
13.40�Бюджетники
14.25�"Аромати Мексики"
15.10�UA:Фольк
16.15�"Дикі тварини"
17.25,�1.15 Перша шпальта
18.20,�0.00, 2.35 Тема дня
19.20�"Боротьба за виживання"
19.55�"Світ дикої природи"
21.30,�23.40, 2.25 UA:Спорт
21.45�#@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.15�Т/с "Епоха честі"
0.50�Схеми. Корупція в деталях
1.45�Своя земля
4.05�Д/ф "Перехрестя Балу"

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, 0.20, 

5.20 ТСН
9.25�"Життя відомих людей"
10.25,�18.00 "Життя відомих людей 2020"
11.25,�12.20 "Міняю жінку"
13.00,�14.05 "Світ навиворіт -10. 

Бразилія"
15.15�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.00�"Щоденник медіума"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.45,�21.45 Мелодрама "Подаруй мені 

щастя"
22.45�"Гроші 2020"
0.00�"Дубінізми 2020"
0.30�"Голос країни 10"
2.20�"Розсміши коміка. Діти"

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

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

9.50,�18.00, 19.00, 1.30 "Стосується 
кожного"

11.40,�12.25 Х/ф "Заміж на 2 дні" (16+)
14.00�Х/ф "Патрик"
15.55�"Жди меня. Украина"
20.00,�3.00 "Подробиці"
21.00�"Вещдок. Особливий випадок. 

Злочинець мимоволі"
23.45�Т/с "Спокуса 2" (12+)
3.45�"Орел і Решка. Шопінг"
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 "Зникаючі сліди" 1, 2 с. (16+)
23.30�Т/с "Дорога додому" (12+)
1.40�Телемагазин
2.10�Зоряний шлях
3.10�Реальна містика

ICTV
4.45�Скарб нації
4.50�Еврика!
5.00�Служба розшуку дітей
5.05�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.50,�10.05 Громадянська оборона
6.40�Факти тижня
8.45�Факти. Ранок
9.10,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.30,�13.20 Х/ф "Святі з Бундока" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.05,�16.20 Х/ф "На відстані удару" (16+)
16.35�Х/ф "Смертельна зброя-3" (16+)
18.45,�21.10 Факти. Вечір
20.05,�21.30 Х/ф "Смертельна зброя-4" 

(16+)
22.35�Свобода слова
23.55�Х/ф "Арсенал" (18+)
1.50�Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
5.35,�7.05 Kids Time
5.40�М/ф "Ману"
7.10�Х/ф "Білі ціпоньки" (16+)

9.20�Х/ф "Шпигун, який мене кинув" (16+)
11.50�Х/ф "Ведьміна гора"
13.50�Х/ф "Вартові Галактики" (16+)
16.10�Х/ф "Вартові Галактики 2" (12+)
19.00�Від пацанки до панянки (16+)
21.00�Х/ф "Пробудження" (12+)
23.10�Х/ф "Мисливці за розумом" (18+)
1.20�Т/с "Медфак" (16+)
2.55�Служба розшуку дітей

СТБ
6.10�"Ультиматум" (16+)
10.00�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.50�"МастерШеф" (12+)
17.25,�21.55 "Відлік часу"
17.30,�22.00 Вікна-Новини
17.55,�22.40 "Один за всіх" (16+)
19.55�Т/с "Та, що бачить завтра" (16+)
23.50�"Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

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

11.15�"Загублений світ"
14.15�Х/ф "Світ предків"
15.50�Х/ф "Експедиція "Ноїв ковчег"
19.25�Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
21.25,�22.55 Т/с "CSI: Місце злочину-6"
0.45�"Облом.UA."
5.30�Телемагазини

НТН

5.00�"Top Shop"
5.45�Т/с "Запороги"
7.25,�16.50, 20.50, 2.35 "Випадковий 

свідок"
7.55�Х/ф "Золоте теля"
10.55�Т/с "Альпійський патруль" (16+)
12.30,�16.30, 19.00, 22.00, 2.05 "Свідок"
12.50�"Таємниці світу"
14.05,�2.50 "Речовий доказ"
18.20�"Свідок. Агенти"
19.30�"Легенди карного розшуку"
22.30�Т/с "Закон і порядок" (16+)
0.15�Х/ф "Пастка 44" (18+)
4.05�"Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 17 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, 4.00, 
5.00 Новини

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

9.30�Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.45,�14.10 Телепродаж
12.00�"Аромати Південної Африки"
13.10�Сильна доля
14.25�"Аромати Мексики"
15.10,�2.40 Біатлон. Чемпіонат світу. 

Індивідуальна гонка 15 км. Жінки
16.55�"Дикі тварини"
17.25�Схеми. Корупція в деталях
18.20,�0.00 Тема дня
19.20�"Боротьба за виживання"
19.55�"Світ дикої природи"
21.30,�23.40, 2.25 UA:Спорт
21.45�Наші гроші
22.15�Т/с "Епоха честі"
0.50�Д/ф "Українська символіка. Герб"
1.45�Своя земля
4.30�Перша шпальта
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, 0.30, 

5.20 ТСН
9.25,�18.00 "Життя відомих людей 2020"
10.20�"Життя відомих людей"
11.15,�12.20 "Міняю жінку"
13.00,�14.00 "Світ навиворіт -10. 

Бразилія"
15.10�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.00�"Щоденник медіума"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.45,�21.45 Мелодрама "Подаруй мені 

щастя"
22.45,�0.40 "Одруження наосліп"
2.25�"Розсміши коміка. Діти"

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 "Доктор "Т" та його жінки" 
(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. 

Злочинець мимоволі"
23.45�Т/с "Спокуса 2" (12+)
3.45�"Орел і Решка. Шопінг"
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 "Зникаючі сліди" 3, 4 с. (16+)
23.20�Контролер
0.00,�2.15 Т/с "Дорога додому" (12+)
1.45�Телемагазин
2.30�Зоряний шлях
3.10�Реальна містика

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

Костянтином Стогнієм
10.20�Х/ф "Воскресіння" (12+)
12.15,�13.20 Х/ф "Точка обстрілу" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.20,�16.20 Т/с "Пес" (16+)
17.00,�21.25 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" 

(16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
23.10�Х/ф "На відстані удару" (16+)
1.00�Х/ф "12 років рабства" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.00,�2.10 Зона ночі
4.10�Абзац
6.00,�7.05 Kids Time
6.05�М/с "Шоу Луні Тьюнз"

7.10�Варьяти (12+)
9.00�Х/ф "Крок вперед: Все або нічого"
11.00�Т/с "Завзяті домогосподарки" (16+)
13.00,�19.00 Хто проти блондинок (12+)
20.50�Х/ф "Училка" (16+)
22.50�Х/ф "Євротур" (16+)
0.40�Т/с "Медфак" (16+)

СТБ
5.50�"Ультиматум" (16+)
9.35�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.30�"МастерШеф" (12+)
17.25,�21.55 "Відлік часу"
17.30,�22.00 Вікна-Новини
17.55�"Один за всіх" (16+)
19.55�Т/с "Та, що бачить завтра" (16+)
22.40�"Таємниці ДНК" (16+)

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

13.30�"Помста природи"
13.55�Х/ф "Серед білого дня"
15.30�Х/ф "Перше вбивство"
19.25�Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
21.25,�22.55 Т/с "CSI: Місце злочину-6"
0.40�"Облом.UA."
5.30�Телемагазини

НТН

5.00�"Top Shop"
6.00�Т/с "Запороги"
7.50,�16.50, 20.50, 2.00 "Випадковий 

свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 1.30 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Балада про солдата"
10.40,�22.30 Т/с "Закон і порядок" (16+)
12.50�"Свідок. Агенти"
14.05,�2.30 "Речовий доказ"
18.20�"Будьте здоровi"
19.30�"Легенди карного розшуку"
0.15�"Таємниці кримінального світу"
3.45�"Правда життя"

ВІВТОРОК, 18 ЛЮТОГО

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

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

Забезпечуємо житлом та харчуванням

КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
ОФІЦІАНТА В РЕСТОРАН 
(від 10000 грн)

БАРМЕНА-ОФІЦІАНТА 
(від 8000 грн)

ОХОРОНЦЯ (ПОЗМІННО)
ВОДІЯ КАТ. «Д» 
СЛЮСАРЯ З РЕМОНТУ 
АВТО НА СТО
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UA: ПЕРШИЙ
6.00�М/с "Книга джунглів"
6.30,�7.15, 8.10, 9.10 Доброго ранку, 

Країно!
7.00,�8.00, 9.00, 22.40, 0.00, 5.35 Новини
9.30�"Зворотний відлік"
11.50,�15.20 Телепродаж
12.05�"Дикі тварини"
12.40,�2.30 Біатлон. Чемпіонат світу. 

Естафета 4х6 км. Жінки
14.10�#ВУКРАЇНІ
15.40,�4.00 Біатлон. Чемпіонат світу. 

Естафета 4х7, 5 км. Чоловіки
17.00�Т/с "Епоха честі"
18.50�Щоденник Національного відбору 

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

19.00�Національний відбір учасника від 
України на Міжнародний пісенний 
конкурс "Євробачення-2020". 
Фінал

23.00�"Боротьба за виживання"
0.20�Х/ф "Керол" (18+)
5.20�Своя земля

КАНАЛ "1+1"
6.05,�7.00 "Життя відомих людей 2020"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
10.00�Бойовик "Телефонна будка"
11.35�Драма "Австралія"
14.45�Мелодрама "Шеф Адам Джонс"
16.40,�21.30 "Вечірній квартал"
18.30�"Розсміши коміка"
19.30,�5.20 ТСН
20.15,�3.00 "Українські сенсації 2020"
23.30,�0.30 "Світське життя 2020"
1.30�"Жіночий квартал"

ІНТЕР
5.35�"Жди меня. Украина"
7.15�Х/ф "З життя начальника карного 

розшуку"

9.00�"Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00�"Корисна програма"
11.00�Х/ф "У зоні особливої уваги"
12.50�Х/ф "Хід у відповідь"
14.30,�20.30 Т/с "Захват" (16+)
20.00,�1.45 "Подробиці"
21.25�"Великий Бокс. Денис Беринчик - 

Ектор Сармієнто"
0.00�Х/ф "Півзахисник" (12+)
2.15�"Україна вражає"
2.40�"Орел і Решка. Шопінг"
4.05�"Орел і Решка. Дива світу"
4.50�"Орел і Решка. Івлєєва vs. Бєдняков"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
7.00,�15.00, 19.00 Сьогодні
7.30,�5.30 Зоряний шлях
9.00�Т/с "Зникаючі сліди" 1, 6 с. (16+)
15.20�Т/с "Зникаючі сліди" (16+)
17.00�Т/с "Ти тільки мій" 1, 2 с.
20.00�Головна тема
21.00�Т/с "Ти тільки мій"
23.00�Х/ф "Будинок для двох"
1.00,�2.15 Х/ф "Ромашка, кактус, 

маргаритка"
1.45�Телемагазин
3.10�Реальна містика

ICTV
5.00�Скарб нації
5.10�Еврика!
5.20�Факти
5.45�Особливості національної роботи
7.25�Х/ф "Санта і компанія"
9.05�Х/ф "Ейс Вентура-2: Поклик 

природи" (16+)
10.50�"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 "Смокінг"
20.55�Х/ф "Розбірки у Бронксі" (16+)
22.35�Х/ф "Перший удар" (16+)
23.55�Х/ф "Межа" (16+)
2.00�Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
3.20�Служба розшуку дітей
3.25,�2.50 Зона ночі
5.45,�8.00 Kids Time
5.50�М/с "Шоу Луні Тьюнз"
8.05�Варьяти (12+)
13.50�М/ф "Ми - монстри!"

15.50�М/ф "Монстри на канікулах" (16+)
17.40�М/ф "Монстри на канікулах 2"
19.00�М/ф "Монстри на канікулах 3"
21.00�Х/ф "Лиса нянька: Спецзавдання"
22.50�Х/ф "Гребберси" (16+)
0.50�Х/ф "Мисливці за розумом" (18+)

СТБ
5.15�"МастерШеф" (12+)
8.05�Т/с "Тільки скажи"
11.55�Т/с "Та, що бачить завтра" (16+)
17.05,�0.40 "Хата на тата" (12+)
19.00�"Євробачення 2020. Національний 

відбір"
21.25�"Євробачення 2020. Національний 

відбір. Підсумки голосування"
22.15�Х/ф "Джентльмени удачі"
23.45�"Джентльмени удачі: невідома 

версія"

КАНАЛ "2+2"
6.00�Х/ф "Панна Америка"
7.40�"ДжеДАІ. Дайджест 2018"
8.40�"Шалені перегони 2018"

9.00�"Загублений світ"
14.45�Х/ф "Спис долі"
16.55�19 тур ЧУ з футболу "Динамо"- 

"Ворскла"
19.00�Х/ф "Янгол-охоронець"
21.25�Х/ф "Ласкаво просимо в капкан"
23.15�Х/ф "Крижані акули"
1.00�Х/ф "Погоня за любов'ю"
2.15�"Облом.UA."
4.20�"Цілком таємно-2017"

НТН
5.15�Х/ф "Суто англійське вбивство"
8.20�Х/ф "Повернення "Святого Луки"
10.05�Х/ф "Чорний принц"
12.00�"Легенди карного розшуку"
15.35�"Випадковий свідок"
18.05�"Переломні 80-ті"
19.00,�2.35 "Свідок"
19.30�Х/ф "Формула кохання"
21.15�Х/ф "Синьйор Робінзон"
23.20�Х/ф "Мотель" (18+)
1.25�"Хвороби-вбивці"
3.15�"Речовий доказ"

СУБОТА, 22 ЛЮТОГО

UA: ПЕРШИЙ
6.00�М/с "Книга джунглів"
6.30,�7.15, 8.10, 9.10 Доброго ранку, 

Країно!
7.00,�8.00, 9.00, 21.00, 0.10, 2.00, 5.35 

Новини
9.30,�12.50, 20.50 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". 
Фінал

12.55,�15.00 Телепродаж
13.10�"Мегаполіси"
13.40,�2.30 Біатлон. Чемпіонат світу. Мас-

старт 12, 5 км. Жінки
14.30,�4.20 #ВУКРАЇНІ
15.15�"Дикі тварини"
16.15,�3.25 Біатлон. Чемпіонат світу. Мас-

старт 15 км. Чоловіки

17.00�UA:Біатлон. Студія
17.25�Т/с "Епоха честі"
20.20�"Світ дикої природи"
21.25�#@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.00�Х/ф "Керол" (18+)
0.35�Сильна доля
1.25�Бюджетники
4.50�Спільно
5.20�Своя земля

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,�10.45 "Світ навиворіт 11: Китай"
11.50�Мелодрама "Подаруй мені щастя"
19.30,�5.00 "ТСН-тиждень"
21.00�"Голос країни 10"
23.25�Мелодрама "Шеф Адам Джонс"
1.10�"Жіночий квартал"
3.05�Бойовик "Телефонна будка"

ІНТЕР
5.40�Х/ф "У зоні особливої уваги"
7.30�Х/ф "Хід у відповідь"
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"
12.45�Х/ф "Кохання з ризиком для життя"
14.25�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
17.45�Х/ф "Вій" (16+)
20.00�"Подробиці"
20.30�Х/ф "Вогнеборці" (12+)
23.05�Х/ф "22 кулі: Безсмертний" (16+)
1.15�"Вещдок"
3.10�"Орел і Решка. Шопінг"
4.55�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30�Сьогодні
7.30�Зоряний шлях
9.30�Т/с "Ти тільки мій"
13.25�Т/с "Жінки в любові" (12+)
17.00�Т/с "Пробудження любові" 1, 2 с. 

(12+)

19.00�Сьогодні. Підсумки з Олегом 
Панютою

21.00�Т/с "Пробудження любові" (12+)
23.00�Т/с "Ворожка" 1, 3 с.
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Ворожка"
3.10�Х/ф "Будинок для двох"
4.45�Х/ф "Ромашка, кактус, маргаритка"

ICTV
5.10�Скарб нації
5.20�Еврика!
5.30�Факти
5.55�Не дай себе обдурити!
6.45�Громадянська оборона
7.35�Антизомбі. Дайджест
8.25,�13.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.45�Факти. День
13.55�Х/ф "Перший удар" (16+)
15.20�Х/ф "Розбірки у Бронксі" (16+)
16.55�Х/ф "Смокінг"
18.45�Факти тижня
20.30�Х/ф "Спеціаліст" (16+)
22.40�Х/ф "Наймані вбивці" (16+)
1.00�Х/ф "Арсенал" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
5.10�Таємний агент
6.20�Таємний агент. Пост-шоу
8.15,�10.00 Kids Time
8.20�М/с "Шоу Луні Тьюнз"
10.05�М/ф "Балерина"
12.00�М/ф "Монстри на канікулах" (16+)
13.40�М/ф "Монстри на канікулах 2"
15.10�М/ф "Монстри на канікулах 3"
17.10�Х/ф "Лиса нянька: Спецзавдання"
19.00�Х/ф "Однокласники" (16+)
21.00�Х/ф "Однокласники 2" (16+)
23.00�Х/ф "Училка" (16+)
0.50�Х/ф "Євротур" (16+)
2.40�Зона ночі

СТБ
5.30�"Хата на тата" (12+)
19.00�"Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
19.55�"Один за всіх" (16+)
22.00�"Детектор брехні" (16+)

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

13.00�Х/ф "Уцілілий"
14.45�Х/ф "Прометей"
17.00�Х/ф "Найманець"
18.40�Х/ф "Ронін"
20.55�Х/ф "Заручник"
23.00�"ПРОФУТБОЛ"
0.20�Т/с "Команда"
2.35�"Облом.UA."
5.30�Телемагазини

НТН

5.00�"Top Shop"
5.30,�3.10 "Легенди карного розшуку"
6.00�Х/ф "Добрі наміри"
7.30�"Страх у твоєму домі"
11.00�Х/ф "Формула кохання"
12.40�Х/ф "Морозко"
14.15�Х/ф "Скарби стародавнього храму"
16.55�Х/ф "Синьйор Робінзон"
19.00�Х/ф "А зорі тут тихі..."
22.40�Х/ф "Дніпровський рубіж"
1.15�Х/ф "Мотель" (18+)

НЕДІЛЯ, 23 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

Землевпорядна організація ПП «Земле-
мір-2010» повідомляє, що 21.02.2020 року об 
11.00 в с. Вороньків Вороньківської сільської 
ради будуть проведені роботи по закріплен-

ню межовими знаками поворотних точок меж 
земельної ділянки в натурі, що знаходиться 

по вул. Осовиця, 11 з кадастровим номером: 
3220881701:01:018:0077, яка належить Шев-
ченку Юрію Андрійовичу. Просимо власників 

суміжних ділянок прибути до своїх ділянок для 
погодження меж та підписання Акту прийман-

ня-передачі межових знаків.
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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, кладо-
ва, 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. 
«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

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

Іванків с., дерев’яний, 60 кв.м+12 кв.м, веранда із 
цегли, газ, колодязь, сарай, погріб, с/в та душ цегля-
ні, 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 

будинку свердловина, сад, літня кухня, гараж, са-
рай, ціна договірна. Тел.: 0 95 1714380, 0 67 8541318, 
Галина.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
Коцюбинського вул. р-н, 57,5 кв.м, бойлер, с/в у примі-

щенні, ванна, 5 соток приватизовані, окремий заїзд, ціна 
договірна. Тел.: 0 63 4740538.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
КУПЛЮ У ВЛАСНИКА ЗЕМЛЮ, БУДИНОК, 

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

Будинок, від м. Київ до 50 км, 100 кв.м, 1990-95 рр. забудо-
ви, з усіма зручностями, до 450000 грн. Тел.: 0 68 9636640.

КУПЛЮ У ВЛАСНИКА ЗЕМЛЮ, БУДИНОК, 
КВАРТИРУ. 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 «Левада»), 
всі зручності. Ціна 7400+ комунальні. Тел.: 0 63 2877772.

1-к.кв., центр. Тел.: 0 50 5456870.
2 кімнати для пари або двох жінок, всі зручності, 4000 грн 

без комунальних послуг. Тел.: (04595) 52067, 0 66 7701019.
кімната в 3-к.кв., Лютнева вул., необхідні меблі, техні-

ка, для однієї дівчини, 3500 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

Оренда павільйонів під магазин, кафетерій, са-
лон, 30 кв.м + тераса, всі комунікації, м. Бориспіль, 
вул. К.Шлях. Тел.: 0 67 3688909.

Оголошення та реклама

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

093-702-58-42
096-188-18-18
095-140-09-12

ÀÂÒÎÂÈÊÓÏ 
ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ ÒÀ ÂÈÃ²ÄÍÎ
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 • ïðîáëåìà ç äîêóìåíòàìè 
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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.

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, 0 95 
4119089.

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.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

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

Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍ

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.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Картопля кормова, 3,00 грн/1 кг. Тел.: 0 50 

9695941.

РІЗНЕ

Бориспіль
Буржуйку; швелер; арматуру. Тел.: 0 97 3012661.
Дрова, недорого. Тел.: 0 97 3635036.
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»; елек-
тродрель; зернодробилка. Тел.: 0 50 5251579.

Круглі та квадратні килимки ручної роботи. Колір 
від яскраво червоного до спокійного сірого. Мож-
ливо застосовувати на стільці, крісла, на підлогу. 
Ексклюзивні. Можливо виготовити на замовлення. 
Тел.: 0 93 3442077.

Пральна машина «Арго»; швейна машинка «Чайка», 
«Подільськ»; електробаяни 3 шт., ціна договірна. Тел.: 
0 63 4740538.

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

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

КУПЛЮ
Бориспіль

Двері до холодильника, в-во СРСР, «Донбас-9, 10», 
з чорною або сірою ручкою вгорі; «Мінськ-6, 11, 16»; 
«Асперон». Розгляну вся пропозиції. Тел.: 0 50 6665692.

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.

Бухгалтерські послуги юридичним та фізичним осо-
бам: ведення обліку, супровід, підготовка та подання 
звітів. Індивідуальний підхід до кожного клієнта. Тел.: 0 
67 4037993.

Ремонт стартерів та генераторів, супутні запчастини. 
Тел.: 0 98 2871782, 0 95 8887825.

РІЗНЕ
Бориспіль

9 лютого 2020 року був загублений військовий квиток 
на ім’я Рамазан Василя Сергійовича, серія АВ №554803. 
Прошу повернути за винагороду. Тел.: 0 96 1090224, 
або за адресою: с. Ревне, вул. Кутова, військове міс-
течко №12.

Втрачене посвідчення ветерана збройних сил, видане 
на ім’я Литвинова Валерія Павловича Київським військ-
коматом 2005 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

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 

МАГАЗИН, Г/Р 2/2, З/П ВІД 10000 ГРН. ТЕЛ.: 0 67 

9125199.

Потрібні працівники для роботи в охороні. Вахта. Жит-
ло надаємо безкоштовно. З/п без затримок, два рази на 
місяць. Тел.: 0 95 2015733.

РОБОТА В М.БОРИСПІЛЬ. ВАНТАЖНИКИ, 

СКЛАДАЛЬНИКИ-ПАКУВАЛЬНИКИ, КОМПЛЕК-

ТУВАЛЬНИКИ, ЗАСИПАЛЬНИКИ СИРОВИНИ, 

ХІМІК-АНАЛІТИК, ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, З/П ВИ-

СОКА, СТАБІЛЬНА. ТЕЛ.: 0 67 5221290.

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

Офіціант-адміністратор в ресторанно-готельний комп-
лекс (9-й км траси Київ-Одеса). Обов’язково д/р від 3 
років. З/п - 10000-15000 грн (ставка+%+чай). Г/р 7/7 
днів. Безкоштовне проживання та харчування. Тел.: 0 
97 0135665.

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.

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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM
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Пропоную приміщення з трьох кімнат у приватному 
будинку, які потребують ремонту. З вашої сторони ре-
монт, з моєї — тепла оселя. Хозяйка. Тел.: 0 66 4249193, 
0 67 7695807.

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.

Міняю
Бориспіль

4-к. квартиру, 80,6 кв.м, з євроремонтом, на приват-
ний будинок у м. Бориспіль, можливо без ремонту. Роз-
гляну всі варіанти. Тел.: 0 67 5056064.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА» за-
прошує на роботу: кухаря-універсала, офіціанта в 
ресторан; охоронця (позмінно); водія кат. «Д»; слю-
саря з ремонту авто на СТО. Забезпечуємо житлом 
та харчуванням Тел.: 0 50 3574386, Анатолій Воло-
димирович.

Запрошуємо двох перукарів-універсалів, р-н «Авіато-
рів». Офіційне працевлаштування, можлива оренда міс-
ця. Клієнтська база напрацьована. Тел.: 0 50 8655604.

Запрошуємо на роботу офіціанта, охоронця, при-
биральницю. Гідна з/п. Тел.: 0 93 9182274.

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

Запрошуємо на роботу прибиральниць, з/п 7000 
грн/15 змін. Робота у м. Бориспіль. Тел.: 0 67 2426177.

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ ПРИБИРАЛЬНИ-
ЦЮ В САЛОН КРАСИ, РАЙОН СУПУТНИКА, Г/Р 
3-4 ГОДИНИ ЗРАНКУ, ОБОВ’ЯЗКОВЕ ПРОЖИ-
ВАННЯ В М. БОРИСПІЛЬ, З/П 5200 ГРН. ТЕЛ.: 0 
93 9008455.

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 постійну роботу запрошується прибиральниця, г/р 
5/2 з 9.00 до 18.00, з/п 6000 грн. Тел.: 0 67 7341607.

На постійну роботу потрібен помічник керівни-
ка, г/р 15-16 робочих днів/міс., з/п 8700 грн+премія. 
Тел.: 0 66 5977710.

На постійну роботу потрібні охоронці, у гарній фі-
зичній формі. Офіційне працевлаштування. Наяв-
ність медичної довідки та довідки про несудимість, 
та водії. Г/р 1/2, 2/2, вахта. Тел.: 0 63 4839278, (4595) 
50455, (044) 2236768, 0 67 3288818, .

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

Втрачене посвідчення інваліда війни, видане на ім’я 
Лобаса Олександра Вікторовича, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення учасника бойових дій, серія МВ 
№043090, видане на ім’я Кондрата Едуарда Вікторови-
ча Головним управлінням НГУ 17.08.2015 р., вважати 
недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я Куца-
єнка Романа Володимировича 2001 р., вважати не-
дійсним.

Втрачений паспорт громадянина України №001640862, 
виданий на ім’я Рамазан Василя Сергійовича 6528 
13.03.2018 р., вважати недійсним.

Землевпорядна організація ПП «Земле-
мір-2010» повідомляє, що 21.02.2020 року о 
14.00 в с. Гора Гірської сільської ради будуть 

проведені роботи по закріпленню межови-
ми знаками поворотних точок меж земельної 
ділянки в натурі, що знаходиться по вул. Пуш-
кіна, якою користується Хомишинець Оксана 
Василівна. Просимо власників суміжних діля-
нок прибути до своїх ділянок для погодження 
меж та підписання Акту приймання-передачі 

межових знаків.

Землевпорядна організація ПП «Земле-
мір-2010» повідомляє, що 21.02.2020 року 

о 12.00 в с. Щасливе Щасливської сільської 
ради будуть проведені роботи по закріплен-

ню межовими знаками поворотних точок меж 
земельної ділянки в натурі, що знаходиться по 

вул. Шкільна, 3, якою користується Пальні-
ченко Любов Дмитрівна. Просимо власників 

суміжних ділянок прибути до своїх ділянок для 
погодження меж та підписання Акту прийман-

ня-передачі межових знаків. 



16 №5 (1013), 14 лютого 2020 р.
www.i-visti.com«ВІСТІ»

ОВЕН. Професійні інте-
реси та особисте життя 
будуть тісно перепліта-

тися, а в ділових проектах можуть 
брати участь ваші друзі або рідні 
люди. Обережніше зі сторонніми!

ТЕЛЕЦЬ. Цього тижня 
бажано тримати в таєм-
ниці свої плани та заду-

ми. Незважаючи на дії підступних 
конкурентів чи зрадливих парт-
нерів, переможете саме ви.

БЛИЗНЮКИ. Вдалий 
час для вирішення дея-
ких проблем в особисто-

му житті, які до цього викликали 
певні труднощі. Нарешті одержите 
те, про що давно думали та мріяли.

РАК. Вдалий час для до-
сягнення успіху в кар'єрі, 
професійній сфері. Готуй-

теся добряче потрудитися, взяв-
ши на озброєння увесь свій дос-
від, фантазію, енергію та інтуїцію.

ЛЕВ. Цього тижня бажа-
но нічого різко не міня-
ти, не плисти проти течії, 

Уникнути зайвих непорозумінь 
вам допоможе мудрість, тактов-
ність і навіть поступливість.

ДІВА. Ваша манера ста-
вити людей перед факта-
ми, які вже відбулися, не 

залишає простору для ініціативи. 
А потім дивуєтесь, що треба все 
тягнути на своїх плечах...

ТЕРЕЗИ. Прагнення пе-
рекласти відповідаль-
ність на партнерів може 

викликати суперечки. Перш ніж 
узятися за нову справу, правиль-
но оцініть свій потенціал.

СКОРПІОН. У реалізації 
своїх ідей дійте рішуче й 
швидко, а винагорода не 

забариться. Цього тижня можете 
зробити важливий крок, щоб змі-
нити своє життя на краще.

СТРІЛЕЦЬ. Будуть вда-
лими поїздки, навчання 
й практично будь-яка ін-

телектуальна діяльність. У вихід-
ні чекайте несподіваних, але ду-
же приємних гостей.

КОЗОРІГ. Впевненість 
у своїх силах і підвище-
ну працездатність вико-

ристайте для вирішення ділових 
завдань. Гарний період для нових 
знайомств і романтичних зв'язків.

ВОДОЛІЙ. Грандіозних 
успіхів не передбачаєть-
ся, хоча ваш творчий по-

тенціал досить високий. Не нама-
гайтеся осягнути неосяжне, об'єк-
тивно розраховуйте свої сили.

РИБИ. Настав той час, 
коли легко забути про 
розчарування і образи, 

поміняти своє ставлення до жит-
тя й почати планувати щось нове, 
корисне, приємне, перспективне.
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Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ�ПРОГНОЗ�НА�17�—�23�ЛЮТОГО


