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 РЕФОРМА В ДІЇ  ГРОМАДСЬКА ДУМКА

Сесія

БОРИСПІЛЬ 
ХОЧЕ ЄДИНУ 
ОТГ
Тетяна ХОДЧЕНКО

Встановлені Київською 
обласною радою терміни 
щодо надання пропозицій 
про об’єднання в 
територіальні громади 
на Бориспільщині 
завершуються. 15 жовтня 
сесія облради розгляне усі 
пропозиції та передасть 
результати на затвердження 
до Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ. 

Минуло майже п’ять років 
після старту реформи 
децентралізації та Закону 
«Про добровільні об’єднання 
територіальних громад». 
Однак лише ультиматум 
області змусив керівників 
Бориспільщини розпочати 
процес формування ОТГ: до 
15 жовтня всі населені пункти 
зобов’язані подати пропозиції 
щодо добровільного 
об’єднання.
Є протокол засідання 
громадської ради при 
виконавчому комітеті 
Бориспільської міської ради 
та протокол громадських 
слухань щодо надання згоди 
на добровільне об’єднання 
громад (від 2.10.2019), рішення 
міської ради про об’єднання 
та створення єдиної 
Бориспільської міської ОТГ на 
території Бориспільщини.
8 жовтня на сесії 
Бориспільської міськради 
депутати підтримали 
питання про надання згоди 
на добровільне об’єднання 
територіальних громад. Того 
ж дня відповідні рішення було 
розіслано до сільських рад 
району (винятком стали три 
сільради, які нібито не бажають 
приєднуватись до Борисполя 
— Мирненська, Старівська та 
Сошниківська). 
Ініціатором направлення до 
сільрад рішення Борисполя 
був міський голова Анатолій 
Федорчук, цим же документом 
його делеговано до складу 
спільної робочої групи з 
підготовки проектів рішень 
щодо добровільного 
об’єднання. Контроль за 
виконанням покладено на 
постійну депутатську комісію 
міськради з питань регламенту 
та депутатської етики. 
Наразі Бориспіль чекає 
відповідей від сільрад. У разі 
згоди більшості із них постане 
питання щодо господарювання 
в межах великої громади.
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 Україною прокотилися 
протести проти 
імплементації формули 
Штайнмайєра і відведення 
військ від лінії фронту, 
бо такий крок називають 
капітуляцією перед 
ворогом. Бориспіль теж 
підтримав.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора 

«НІ КАПІТУЛЯЦІЇ!» — під такими 
гаслом 6 жовтня пройшло віче на 
Майдані Незалежності у Києві. Йо-
го учасником була і автор. 

А 8 жовтня на сесійному засі-
данні Бориспільської міської ра-
ди до протестів долучилися і де-
путати від різних політичних сил. 

На початку сесії представник 
Національного корпусу Павло 
Донченко із трибуни озвучив 
звернення до Президента Укра-
їни Володимира Зеленського з 
вимогою заборонити впрова-
дження особливого статусу для 

окремих районів Донецької та 
Луганської областей чи будь-
яких інших регіонів України, за-
боронити впровадження амніс-
тії для бойовиків та відведення 
українських військ від лінії роз-
межування, заборонити утворен-
ня будь-яких недержавних воє-
нізованих формувань, зокрема 
утворення народних міліцій на 
території окремих районів До-
нецької та Луганської області, за-
боронити проведення будь-яких 
виборів до отримання повного 

контролю над російсько-україн-
ським кордоном. Свої варіанти 
звернень, більш розширені, за-
пропонували депутати Ігор Пе-
тренко та Ілля Луців, їх підтримав 
Володимир Нагорний. Усі наго-
лошували, що необхідно припи-
нити пошук компромісів із росій-
ськими загарбниками. 

Прийнято рішення всі три варі-
анти об’єднати в єдиний документ. 
Питання було внесено до пряд-
ку денного і підтримано під час 
голосування.  

«Чи буде земля, яку ми захищаємо?»
Депутат Валерій Мартишко наголосив, що формула Штайнмайєра 

і нині запропонований закон про продаж землі — це спільна стра-
тегія спровокувати капітуляцію України, розхитавши її зсередини.

Виступаючи, депутат-фермер наголосив: «Паралельно з формулою 
Штайнмайєра обговорюється закон про ринок землі. Потрібно не 
дозволити скупити українські землі. Озвучено лот української землі, 
який становить 72%. Нам пропонують дикі закони ринку землі, коли 
всіма землями області може володіти лише 7 осіб. Усього 200 осіб мо-
жуть стати господарями всіх сільськогосподарських земель України. 

Як фермер повідомляю, що у нас немає коштів викупити землі, на 
яких ми працюємо. Коли із землі виженуть своїх виробників, війську 
не буде чого захищати. Питання продажу землі потрібно винести на 
Всеукраїнський референдум».

 ДО ТЕМИ

• Народне віче у центрі столиці 6 жовтня. Подібне зібрання очікується 14 жовтня.

• Бориспіль сформулював звернення до Президента з вимогами щодо ситуації на сході України.
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 ПРО РОЗВИТОК КОПІЙКА ДО КОПІЙКИ

Сесія

ПЛАНИ НА ДОРОЖНЮ 
ІНФРАСТРУКТУРУ

 Стан і можливість 
розвантаження головної 
траси Борисполя – вулиці 
Київський Шлях та питання 
ремонту доріг на виборчих 
округах міста жваво 
обговорювалося на сесії 
Бориспільської міської ради 
8 жовтня.

Ірина КОСТЕНКО

Бориспіль завершив квартал із 
перевиконанням бюджету. 

Перше питання сесійного 
засідання Бориспільської 
міської ради: Про внесення 
змін до рішення міської ради 
від 19.12.2018 № 4012-50-VII 
«Про бюджет міста Бориспіль 
на 2019 рік».
 Як прокоментувала «Вістям 
заступник міського голови 
Людмила Ковальова, у третьому 
кварталі було перевиконання 
бюджету на 23,6 млн грн. Понад 
50 млн грн було розподілено 
за рахунок зарезервованих 
коштів. 

Загалом були підтримані зміни 
до бюджету на загальну суму 
майже 80 млн грн.

СЕРЕД НИХ:

 • 3 млн 880 тис. грн — на 
будівництво амбулаторії 

загальної практики — сімейної 
медицини;

 • 3 млн 880 тис. грн — на 
реконструкцію з добудовою 
їдальні в НВК «Ліцей «Дизайн-
освіта»;

 • 8 млн грн — фінансова 
поворотна допомога КПТМ 
«Бориспільтепломережа»;

 • 1 млн 173 тис. 120 грн буде 
витрачено на виготовлення 
цифрового топографічного 
плану М 1:2000 за матеріалами 
аерофотозйомки;

 • 80 тис. грн передбачено на 
технічне обстеження будівлі 
кінотеатру «Європа».

Також заплановано видатки 
на медичне обладнання 
для міської «первинки», 
на освіту, у тому числі 
завершення ремонтів у 
школах, позашкільних 
закладах та дитячих садках, 
реконструкцію системи 
енергопостачання, дитячих 
майданчиків, вирішення 
інших питань благоустрою, 
поточний та капітальний 
ремонт доріг, виготовлення 
проектів на ремонт доріг, 
який виконуватиметься вже в 
наступному році. 

ПРОГОЛОСУВАЛИ 
ЗА 80 МІЛЬЙОНІВ

Оксана ПАВЛОВА, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

Розширення
Перед голосуванням за перше, 

бюджетне, питання депутати ді-
лилися баченням якості доріг. Так, 
депутат Євгеній Боженко у висту-
пі заявив, що місто повинно актив-
ніше дбати про розширення вули-
ці Київський Шлях та інших важли-
вих проїжджих доріг міста і назвав 
проблемні ділянки, де найчастіше 
утворюються «тягнучки». 

«Є три головні точки скупчення 
автотранспорту на вулиці Київський 
Шлях: поблизу «Саквояжа» (у районі 
зупинки «Авіаторів» — авт.), на по-
воротах на вулиці С. Камінського та 
Лютневої. Ці ділянки можна розши-
рити, але за рік ми не виготовили 
проектів, а тільки говорили», — ви-
словив претензію до всіх Боженко. 
Також він навів гарний приклад не-
щодавнього розширення перехре-
стя вулиць Київський Шлях – Ново-
прорізна – Робітнича.

Міський голова Анатолій Фе-
дорчук відповів, що чекає кон-
кретних пропозицій від постій-
ної депутатської комісії із питань 
транспорту, торгівлі та побутового 
обслуговування населення, голо-
вою якої є ніхто інший, як Євгеній 
Боженко. Також Федорчук визнав, 
що стан дороги Київський Шлях є 
незадовільним і вона потребує ре-
монту. Щодо роботи світлофорів у 
режимі «Зелена хвиля», яка обго-
ворювалася і пропонувалася рані-
ше, відповіді не було і конкретних 
планів не озвучувалося.

Потрібна об’їзна
Депутат Володимир Мельник теж 

ратував за дороги. «Я зустрічався 
із представниками служби автодо-
ріг у Київській області, ми обгово-
рювали, що від «Нової лінії» місту 
можна зробити дорогу у військо-
вий радгосп, далі по вулиці Запо-
різькій у напрямку до залізничної 

дороги – так частина транзитного 
транспорту зможе оминути центр 
міста. Ще акцент: із вулиці Залізнич-
ної «врізка» на вулицю Заводську – 
це стратегічна ділянка, яка розван-
тажить пів Борисполя. Ці роботи ма-
ємо планувати на новий бюджетний 
рік», — говорив Мельник. 

Важливий 
комплексний підхід

Підтримав і розширив бачення 
розвантаження Борисполя від тран-
зитного транспорту депутат Ігор 
Шалімов, але наголосив на комп-
лексному підході до цього питання.

«Кожної п’ятниці й кожної неді-
лі у Борисполі затори, до центру 
Борисполя можна їхати півгоди-
ни, як і до центу Києва. Вулиця Ки-
ївський Шлях потребує ремонту і 
знаходиться на балансі Бориспо-
ля. Але щоб вкладати кошти в неї, 
потрібна альтернатива об’їхати за-
тори під час таких робіт. Рішення 
знайшли, коли приймався генплан 

міста. Наприклад, є дорога по ву-
лиці Броварській і Запорізькій до 
«Нової лінії». На вулиці Запорізь-
кій передбачено чотири смуги, а 
не дві, як зараз. На вільний пло-
щах, передбачених для дороги, за-
раз триває самозахоплення тери-
торій. Друга об’їзна має пройти за 
«Аеромолом» і вийти на вулицю 
Польову, але на заваді землі вій-
ськових. Ці питання потрібно ви-
рішувати комплексно і активно», 
— наголосив Шалімов.

Також виступаючий підкреслив, 
що зволікати немає часу, бо скоро 
заселяться чотири 14-поверхові бу-
динки ЖК «Сонячний», де 700 квар-
тир, а це ще мінімум 500 авто, що 
спричинить велике транспортне на-
вантаження на район залізничного 
вокзалу і вулицю Головатого. 

«У нас постійні затори у районі 
переїзду. У місті, крім торгових ме-
реж, є виробництво, яке має функ-
ціонувати, бо платить податки. Бо-
риспіль повинен взятися за розбу-
дову транспортної інфраструкту-
ри», — підсумував Ігор Шалімов.

• ЗА БЮДЖЕТНЕ ПИТАННЯ ПРОГОЛОСУВАЛИ. 150 тис. грн пе-
редбачено для виготовлення проекту на ремонт вулиці Запорізької, 
яка є частиною шляху для виїзду до об’їзної через «загублений» від-
різок повз Промінські сади.

• Робота на пленарному засіданні шістдесят четвертої сесії 
Бориспільської міської ради була продуктивною.

• Ігор Шалімов: «Бориспіль повинен взятися за розбудову доріг».
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 ПРОБЛЕМНИЙ ДОВГОБУД

 ФОТОФАКТ  ТАКЕ БУВАЄ

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

Терпець увірвався. Мешканці 
16-ти квартирного будинку на ву-
лиці Київський Шлях, 97 стали за-
лежними від дій забудовника ТОВ 
«Бориспільміськбуд». Дана істо-
рія така: нові забудовники ігно-
рують обіцянки попередників, а 
міська влада не може чи не хо-
че стати на бік людей, яким фір-
ма гарантувала відселення і квар-
тири в новобудові. Наразі їхній 
двоповерховий будинок в ава-
рійному стані: стіни потріскали-
ся, а фундамент просів, тож лю-
ди бояться, щоб не повторилася 
Дрогобицька трагедія і будинок 
не завалився.

Тому прийшли на сесію Бори-
спільської міської ради 8 жовт-
ня, щоб вимагати від міської вла-
ди надати акти обстеження їхніх 
помешкань, бо, запевняли із три-
буни, місяць тому спецкомісія ог-
лянула будинок, проте результа-
тів досі нема. 

«Чому ви нахабно нас дури-
те? Ви можете вплинути на за-
будовника, але вам заважає за-
ангажованість», — зверталася 
до присутніх Анна Сачиянц, яка 
представляє інтереси мешканців 
двоповерхівки. За її словами, по-
відомлення про обстеження бу-
динку комісією мешканці отрима-
ли наступного дня після проведе-
ної перевірки, а актів обстеження 
досі немає. 

«Дмитро Гопанчук, заступник 
міського голови із питань будів-
ництва та архітектури, жодного 
разу не відповів на наші запитан-
ня. Такі дії можна розцінювати як 
зловживання службовим станови-
щем», — стверджувала Анна Са-
чиянц. Жінка також звинуватила у 
бездіяльності міського голову Бо-
рисполя Анатолія Федорчука — 
мовляв, він має впливати на такі 
ситуації. 

Роз’яснення влади
Дмитро Гопанчук пояснив, що 

спеціальна комісія у складі пред-
ставників відділу державної ар-
хітектурно-будівельної інспекції 
(ДАБІ), Держпродспоживслужби 

та ЖЕК-1 (на балансі якого і пере-
буває будинок) 18 вересня виїзди-
ла для обстеження будинку. «Ми 
були допущені до окремих квар-
тир, бачили їхній стан, обстежили 
будівлю, готуються акти», — запев-
нив Гопанчук.

Анатолій Федорчук відповів, що 
впливати на дану проблему міська 
влада не може. «Оренда земельної 
ділянки під новобудовою надава-
лася ще у 2004 році, коли я не пра-
цював, а будинок ввели в експлуа-
тацію без нашого дозволу. Виконав-
чий комітет міськради подавав до 
суду на забудовника щодо сплати 
пайової участі. Ми виграли цей суд, 
проте зобов’язання досі не вико-
нані», — роз’яснив міський голова.

Начальник міського відділу ДАБІ 
Микола Юрченко запевнив, що на 
його звернення на місце приїздили 
представники обласної будівельної 
інспекції, проте їх на територію дов-
гобуду не пустили. Наразі ситуація 
на контролі прокуратури.

Про самозахоплення міської 
землі говорив Ярослав Годунок. 

За його словами, ТОВ «Бориспіль-
міськбуд» захопив 3 м території бі-
ля будмайданчику. «Там уже зро-
блені асфальтове покриття та бор-
дюри. За рахунок землі громади 
облаштовується парковка, розши-
рено виїзд із прилеглої території 
та встановлено ТП», — говорив Го-
дунок та підкреслив, що викликав 
на місце події патрульну поліцію, 
проте ті обмежилися протоколом.

Депутати також нагадали, що 
Sport Life, який будується біля 
«Кінг-Конга» із фітнес-клубом, трьо-
ма басейнами і тренажерним залом 
– незаконний і забудовник мані-

пулює думкою людей, стверджую-
чи, що йому перешкоджають буду-
вати потрібні бориспільцям локації. 

Діятимуть самі
Мешканцям представники влади 

пообіцяли надати усі необхідні доку-
менти щодо забудовника «Кінг-Кон-
га» ТОВ «Бориспільміськбуд», щоб 
люди самі звертатися до правоохо-
ронних органів. Так влада відхрести-
лася від проблем мешканців двопо-
верхового будинку, бо, мовляв, у міс-
цевого самоврядування немає важе-
лів впливу в подібних ситуаціях.

 Двоповерховий будинок 
на вулиці Київський 
Шлях, 97 став заручником 
могутнього довгобуду 
із прізвиськом «Кінг-
Конг». Зневірені мешканці 
аварійного житла вкотре 
прийшли за допомогою до 
міської ради.

САМІ ПРОТИ «КІНГ-КОНГА»

НАГАДАЄМО, 7 жовтня на виконавчому комітеті Бориспільської 
міськради розглядалося питання видачі ордерів на квартири у но-
вобудові на вулиці Київський Шлях, 95 («Кінг-Конг») співробітникам 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Відомо, що 
служба придбала квартири через систему ProZorro за кошти держ-
бюджету. Питання отримало позитивний результат, четверо співро-
бітників держслужби отримали ордери, тоді як представникам На-
цгвардії раніше було відмовлено в ордерах. Про проблеми мешкан-
ців сусіднього будинку ніхто не згадував.

 ДО ТЕМИ

Тиждень

• Анна Сачиянц представляє 
інтереси мешканців 
двоповерхівки

Тетяна Ходченко, 
фото автора

Традиційна картина 
засміченої дороги, яка 
веде до Бориспільського 
муніципального театру 
«Березіль», роками не 
змінюється. 

Днями «Вісті» стали 
свідком того факту, 
коли сміття кілька днів 
не прибирається поза 
сміттєвими баками. 
Такі у нас дикі традиції: 
окремі бориспільці 
дозволяють собі 
смітити, бо це безкарно, 
а комунальники або 
ігнорують залишений 
непотріб, або фізично не 
встигають усе прибирати.

СМІТИТИ 
СТАЛО 
НОРМОЮ

У БОРИСПОЛІ НА 
ЛЮДИНУ НАПАЛА 
ЛИСИЦЯ
Наталія ДОЛИНА

На плановій нараді у 
Бориспільського міського 
голови депутат Олег Романов 
розповів, що на початку 
жовтня у мікрорайоні 
Лозівка на людину напала 
лисиця, тварина була з 
ознаками сказу. 

Згодом  на засіданні 
протиепізотичної комісії 
було ухвалено комплекс 
запобіжних заходів. 
Протягом тижня проводиться 
щеплення домашніх тварин 
у мікрорайонах Лозівка і 
Нестерівка.

• Жителі 16 квартир старого будинку відстоюють обіцяне.
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 РОБОТА ДЕПУТАТА

 ПРЯМА МОВА

Благоустрій

 Прохолодного 
суботнього ранку 5 жовтня 
жителі виборчого округу 
№ 3, що у Борисполі, 
вийшли на загальний 
традиційний суботник. 

• Біля будинку на вулиці Френкеля, 1 прибирали та озеленювали територію активно. Люди кажуть, що звикли працювати на клумбах, 
доглядати кущі, а спільна робота на свіжому повітрі приносить їм радість.

• Пані Олена саджає яблуні. Каже, робота із 
рослинами —  це її зона відповідальності на 
суботниках, бо переконана, що біля домівок має 
бути зелено і затишно.

• Працювали та спілкувалися всі: 
і діти, і люди поважного віку.

• Дружня нарада. Разом із депутатом визначали обсяг робіт.

• Спільна гордість округу — упорядковане 
озеро Княжицьке, яке стало достойним 
місцем відпочинку для міської громади.

Оксана КОБЗАР, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

Гарна традиція
Присвятити кілька годин 
вихідного дня колективній 
роботі на свіжому повітрі для 
бориспільців, що мешкають у 
багатоквартирних будинках на 
вулиці Френкеля та частині вулиці 
Київський Шлях, – звична справа, 
яка згуртувала людей і привчила 
їх дбати про спільне майно.
Загальні толоки тут стали 
традиційними й проводяться 
кілька разів на рік – навесні та 
восени. Активісти визнають, що 
осінні суботники менш масові, але 
не менш продуктивні за весняні. 

Влада і громада
Такі толоки організовуються 
за ініціативи депутата округу 
Ігоря Шалімова та за підтримки 
активістів і голів ОСББ. Людям 
подобаються колективні заходи, 
вони разом визначають обсяг 
робіт та складають список 
матеріалів. 
Цього разу на суботнику 
озеленювали територію, 
ремонтували та фарбували 
лавочки й паркани, прибирали 
листя й планували більш 
масштабні роботи на весну. 

Для роботи було закуплено 
за благодійні кошти три 
машини піску, одну машину 
ґрунту, 100 л фарби, 
30 плодових дерев та 
10 кущів, увесь потрібний для 
роботи інвентар. Загальна 
сума коштів, витрачених на 
толоку — 40 тис. грн.

Показухи у роботі не було, але 
кількагодинна праця порадувала 
результатом. Такі толоки є 
допомогою обслуговуючій 
компанії, яка опікується 
багатоквартирними будинками, 
але має низку зауважень від 
споживачів. Люди кажуть, що є 
претензії до компанії КП «ЖРЕУ»; 
є бажання знайти альтернативу, 
але такої немає через брак 
кадрів у комунальній сфері, 
низькі зарплати, а відповідної 
державної програми, яка б 
спонукала до створення компаній 
із обслуговування ОСББ, немає.

Депутат 
міської ради
Ігор ШАЛІМОВ:
«Четвертий рік 
у нас суботники»

— Мені приємно, що 
четвертий рік поспіль 
ми кілька разів на рік 
спільно проводимо такі 
суботники, доглядаємо 
територію округу. Добре, 
що люди розуміють 
важливість такої справи, 
вони зацікавлені в тому, 
щоб жити в чистоті. 
Суботник – це не лише 
робота, але й спілкування, 
обговорення планів, 
роз’яснювальна робота 
про те, як розвивається 
місто, які подальші 
перспективи. 
У нас домовленість із 
людьми така: працювати 
разом, брати участь у 
всіх процесах на окрузі, 
бути активними членами 
громади, тоді буде і 
результат.
Я виріс тут, ці місця мені 
знайомі, тож працюю і 
допомагаю тут із радістю.
Велике досягнення 
нашого округу – 
окультурення озера 
Княжицького, де ми 
громадою посадили 
цілий парк – понад 70 
дерев, також встановили 
спортивний майданчик, 
лавочки, проклали 
доріжки. Тепер це чудова 
рекреаційна зона, де 
влітку відпочивають 
сім’ями, у прохолоднішу 
погоду – можна бігати, 
займатися спортом. Люди 
оцінили такі суботники, 
побачивши гарний 
результат.

ОСІННЯ ТОЛОКА 
НА ОКРУЗІ №3

У 
ЦИ
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 ЮВІЛЕЙНА ОСІНЬ

Оце так!

ПЕРСПЕКТИВИ ГІМНАЗІЇ: 
НЕ СТАДІОНОМ ЄДИНИМ

 4 жовтня 
Бориспільський НВК 
«Гімназія «Перспектива» 
гучно святкував відкриття 
нового футбольного 
поля і 30-річний ювілей 
закладу. Однак про терміни 
завершення ремонту 
спортивної зали, утеплення 
фасаду та благоустрій 
прилеглої території ніхто 
не згадав. Чому так, 
цікавилися «Вісті».

Тетяна Ходченко, фото Сергій МАРЧЕНКО

Один із найкращих навчальних закладів Київської області згідно з 
результатами ЗНО 2019 року — цьогорічний ювіляр Бориспільський 
НВК «Гімназія «Перспектива» ім. В. Мономаха — у будні перебуває в 
несвятковому стані. Фасад будівлі облуплений, асфальтове покрит-
тя на території потребує оновлення, а важлива для повноцінного ос-
вітнього процесу прибудована спортивна зала зачинена і другий рік 
безперспективно чекає капітального ремонту. 

• За три роки вартість ремонту спортивної зали в НВК «Гімназія «Перспектива» зросла у рази, але 
роботи досі «заморожено». Фото надане секретарем Бориспільської міської ради Ярославом Годунком. 
«Вістям» оцінити стан зачиненої спортзали і зробити фото приміщення адміністрація гімназії не дозволила; 
коментувати ситуацію із затягуванням ремонту теж відмовилася, посилаючись на те, що ця проблемна тема 
поза компетенцією керівництва гімназії.

ПОЗИЦІЯ ВЛАДИ
На сесії Бориспільської міської 
ради 8 жовтня депутати 
підтримали питання про 
внесення змін до рішення 
міськради від 19.12.2018 
«Про бюджет м. Бориспіль 
на 2019 рік». Одним із 
підпунктів даного питання 
було довиділення 136 тис. грн 
на коригування проектно-
кошторисної документації та 
капремонт спортзали в НВК 
«Гімназія «Перспектива». За 
словами Людмили Ковальової, 
заступника міського голови, 
зазначена сума потрібна на 
фінансування капремонту 
спортзалу. 
Секретар міськради Ярослав 
Годунок повідомив «Вістям», 
що виділені 136 тис. грн 
передбачені на чергове 
коригування проекту, яке 
робитиме КНУБА. «Вважаю, що 
ціна на дану роботу завищена, 
це коштує не більше 15 тис. 
грн у місцевих проектантів», — 
зазначив Годунок. 
За словами заступника 
міського голови Миколи 
Корнійчука, у затримці 
будівельних робіт винна 
підрядна організація. 
«У виконавців робіт не 
вистачає працівників, 
тому роботи призупинено. 
Процес обіцяють поновити 
найближчим часом», — 
пообіцяв «Вістям» Корнійчук 
та додав, що на ремонт 
вистачає бюджетних коштів. 

Замовник робіт не «в темі»
За словами начальника управління капітального будівництва 
Бориспільської міської ради Володимира Тимошенка, фірму-проектанта 
зазвичай обирає депутатська комісія. Саме через неналежно 
розроблений проект капремонту спортзали було зупинено роботи.  
«Наразі є питання до розробників проекту, адже підрядниками було 
виявлено недоліки у проектуванні (наприклад, знайшли мережі, які 
потребують оновлення). Підрядна організація отримала аванс у сумі 
700 тис. грн, на вказану суму вони виконали всі роботи», — пояснює 
начальник УКБ та уточнює, що при розробці проектів трапляються 
моменти, які до початку робіт  передбачити неможливо. 
«Поки підрядники не вирішать питання із проектантами, роботи не 
розпочнуться», — зазначив Тимошенко. Співрозмовник не назвав 
винних у цій ситуації, проте наголосив, що до затримки ремонту 
спортзали в гімназії УКБ не має відношення

Другий рік без спортзалу
У 2019-2020 навчальному році в 

НВК кількість учнів збільшилася до 
1 800. На таку кількість дітей гімна-
зія має лише два спортивних зали, 
яких вкрай мало. Ускладнює ситу-
ацію факт, що капітальний ремонт 
третьої спортзали НВК досі не за-
вершено, тому частині планових 
уроків фізкультури шукають аль-
тернативу або проводять їх «для 

галочки» у класах. 
«Зарядку робимо між партами. 

Часто замість фізкультури вчитель 
проводить урок математики, вико-
нуємо домашню чи малюємо. Бу-
вало, що урок фізкультури ділимо 
з іншими класами в одному спорт-
залі», — розповідають п’ятикласни-
ки гімназії, які минулий рік теж ма-
ли перебої із фізкультурою. 

Про капремонт спортзали за-
говорили влітку 2017 року, ко-
ли управлінням капітального бу-
дівництва Бориспільської міської 
ради було оголошено замовлен-
ня на проектування та виконан-
ня послуг із оцінки технічного 
стану спортивної зали НВК «Гім-
назія «Перспектива». Тоді очіку-
вана вартість робіт була майже 
56 тис. грн. 

Після техобстеження спортза-
ли весною 2018 року УКБ замови-
ло тендер на розробку проекту ре-
монту, вартість якого обійшлася 
міському бюджету в 145 тис. грн. 

Як зазначалося на сайті держ-
закупівель, 10 вересня 2018 ро-
ку УКБ оголосило тендер на про-
ведення капремонту. Передбачу-
вана вартість робіт зазначалася в 
2 млн 677 тис. 875 грн із міського 
бюджету.

ТОВ «ВС Строймайстер» — ком-
панія, що виграла тендер, але після 
демонтажних робіт у спортзалі від-
мовилася виконувати решту запла-
нованого через недоліки проекту. 
Так, підрядника не влаштувала тех-
нологічна частина проекту, відсут-
ність в ньому облаштування венти-
ляції, демонтажу аварійних перего-
родок тощо. І ремонтні роботи зу-
пинилися на невизначений термін.

У травні 2019 року відбулося ко-
ригування проектно-кошторисної 
документації на суму 80 тис. грн. 
А в липні цього року УКБ провело 
черговий тендер, цього разу на ав-
торський нагляд над проведенням 
капремонту. Послуга обійшлася 
місцевим платникам податків у 40 
тис. грн. Переможцем обрано Ки-
ївський національний університет 
будівництва та архітектури (КНУБА 
— відомий як колишній КІСІ). 

Заплутана історія з ремонтом

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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

ОБІЦЯНКА НА 12,5 МІЛЬЙОНІВ
Будівля НВК «Гімназія «Перспектива» зведена у 1989 році. У 
2019 році на замовлення міського УКБ розроблено проект 
капітального ремонту фасаду закладу із його утепленням. Згідно 
з даними експертного звіту, вартість робіт у червні 2019 року 
складала 12,5 млн грн. Однак не відомо, чи виділені кошти, тому 
перспектив щодо проектних робіт у 2019 році немає, а коли 
чекати обіцяного утеплення – ніхто не прогнозує. 

• Витратили мільйони, 
а результат нульовий

 ТАК МАЛО БУТИ

 Т
АК

 Є
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• Нереалізований проект реконструкції та утеплення фасаду школи.

• Сьогодні гімназія має не зовсім приваблий вигляд.

• Документальне кіно спонукає замислитися про важливе.

• Уже ведуться фундаментні роботи.

ІЗ ГРАБЛЯМИ 
НА ШТУЧНУ ТРАВУ
Загальна площа нового футбольного поля 7 тис. 668 кв. м — 
це найбільший футбольний майданчик у освітніх закладах 
Борисполя. Поле будувалося в рамках держпрограми 
«Київщина спортивна», його вартість — 15 млн грн із міського 
та обласного бюджетів, з яких 10 млн грн надано містом. 

Нині стадіон із штучним покриттям перебуває на балансі НВК 
«Гімназія «Перспектива». Відомо, що для догляду за спортивною 
локацією необхідне спеціальне обладнання: техніка для 
догляду за синтетичним покриттям, вартість якої на державних 
сайтах закупівель у межах 2 млн грн.  Її використання дозволяє 
здійснювати поверхневе прибирання покриття, очищення 
насипного матеріалу (пластикової крихти), піднімання та 
розчісування ворсу синтетичної трави. 
За словами Неоніли Клименко, директора НВК «Гімназія 
«Перспектива», подібного обладнання у школи немає і поки не 
передбачається.  
«Самотужки здійснювати догляд за новим полем у закладу 
немає можливості, бо наш бюджет замалий. А за кошти міського 
бюджету купувати дороговартісну машину поки недоцільно», — 
говорить директор. Вона також уточнила, що з міським головою 
Анатолієм Федорчуком питання купівлі спецмашини раніше 
обговорювалося. «Можна брати таку техніку в оренду, але цього 
гімназія фінансово також не може собі дозволити. Тому ми 
придбали спеціальні граблі для догляду за штучним покриттям», 
— хвалиться Клименко.

БЕЗ ОРЕНДИ. Грати в футбол на новому полі вже є черга 
бажаючих. За словами директора гімназії Неоніли Клименко, до 
17.30 на полі займаються учні НВК, де у них наразі проходять 
уроки фізкультури. Після занять поле використовуватимуть 
футбольні клуби: ДЮСШ, «Фаворит» та Центр спорту, які подали 
адміністрації НВК графіки проведення тренувань та ігор. Оренда 
поля поки не розглядається. 

У ПЛАНАХ – НОВА ЛОКАЦІЯ. У рамках державної програми на 
території гімназії передбачається побудова багатофункціональної 
спортивної локації для ігор в баскетбол, волейбол, гандбол та 
теніс. 8 жовтня на сесії міськради в питанні змін до бюджету на 
2019 рік на виконання цих робіт виділено 2 млн 371 тис. 241 грн. 

 РЕЛІГІЯ ТА ДУХОВНІСТЬ

БУДЕ ЦЕРКВА БІЛЯ ШКОЛИ
 Розпочалися роботи з 

будівництва нової церкви 
на вулиці В. Момота в 
Борисполі. Храм на честь 
Чуда Архистратига Михаїла 
Бориспільської єпархії 
УПЦ буде розташований 
між дворами приватного 
сектору, неподалік від 
НВК ім. К. Могилка.

Наталія Токарчук, фото автора

На будівельному майданчику 
вже ведуться фундаментні робо-
ти, на паркані розміщено інфор-
мацію про споруду, як того вима-
гає законодавство. 

Ілля Луців, депутат округу, де ве-
деться будівництво, розповів «Ві-
стям», що майбутня церква буде на-

лежати до УПЦ Московського патрі-
архату. За його словами, із цієї при-
чини депутатський корпус тривалий 
час протистояв будівництву: це пи-
тання виносилося на голосування 
періодично протягом півтора року, 
аж поки воно не набрало достатньої 
кількості голосів. «На даний час бу-
дівництво має всі дозволи, земель-
на ділянка викуплена, тобто все за-
конно», — підтвердив Луців.

Він наголосив, що був і залиша-
ється противником цього будів-
ництва із політичних причин. Та-
кож, на думку депутата, незручним 
є місце розташування храму — між 
приватними домогосподарствами 
та городами, хоч і з виходом до ву-
лиці В. Момота. 

«Може виникнути чергова про-
блема через близькість до школи, 
бо мешканці мікрорайону звер-
талися з проханням про встанов-
лення огорожі для безпеки шко-
лярів, які переважно ходять до 
школи цією дорогою. Частина гро-

мади виступила проти», — розпо-
відає Ілля Луців. Відомо, що на се-
сії, розглядаючи це питання, було 
прийняте рішення, яке задоволь-
нило б усіх: встановити тротуар 
висотою 15-20 см, який не дасть 
можливості заїжджати транспорт-
ним засобам. Проект на тротуар 
розроблено, але незрозуміло, як 
будуть завозитися будматеріали 
на територію. Проблемою вважає 
депутат і відсутність достатнього 
місця для облаштування парку-
вання машин.

Будьмо толерантними. У Бори-
сполі є прихожани як УПЦ Москов-
ського, так і Київського патріарха-
ту. Крім того, серед місцевого на-
селення є католики, іудеї і мусуль-
мани, представники Свідків Єгови 
та навіть язичники (рідновіри то-
що). Згідно законів України, гро-
мадяни мають право самостійно 
обирати, до якої релігії чи парафії 
належати.

Наталія ТОКАРЧУК

Цього тижня у Борисполі роз-
почнеться показ документаль-
них стрічок на тему прав люди 
від відомих режисерів. Так Бо-
риспіль приєднається до фести-
валю Docudays-2019, що прохо-
дить щорічно впродовж 16 ро-
ків та передбачає покази філь-
мів на соціальні теми у багатьох 
областях України.

2019 року стрічки побачать 
мешканці понад 220 міст і місте-
чок України, в т.ч. Борисполя. По-
кази триватимуть два тижні, з 9 по 
22 жовтня, у Бориспільській цен-
тральній бібліотеці за адресою: 
вул. Європейська, 6. Вхід вільний.

 • Відкрили фестиваль у 
Борисполі стрічки «Какофонія 
Донбасу» — фільм-роздум на 
основі архівних матеріалів та 
інтерв’ю з колишніми жителями 
Донбасу, а також «Біотоп», 
присвячений суперечливому 
ставленню до проблем 
біженців та їхньому життю в 
передмісті Мюнхена. 

 • У четвер, 10 жовтня, фільми 
«Послухай» та «Дівчина 
проти гравітації» дозволять 
опинитися в світі дітей та 
підлітків та зрозуміти їхні 
проблеми, які часто не 

помічають дорослі. Час показу: 
13.00.

 • У п’ятницю, 11 жовтня, 
після перегляду фільму «Ти, 
бля, рота закрий» (початок 
показу 16.00) відбудеться 
обговорення стрічки, а також 
ситуації з тиском та нападами 
на громадських активістів в 
Україні. На дискусію завітають 
представники громадських 
організацій з прав людини, 
режисер та продюсер фільму, 
а також головний герой — 
журналіст та активіст Сергій 
Чагаров, який впродовж 15 
років бореться з корупцією 
в рідному селі Гатне під 
Києвом. 

Усього в рамках фестивалю по-
кажуть 12 фільмів, присвячених 
різним проблемам сучасності. 

«Неспокій» розкриє тему син-
дрому хронічної втоми, «Навмис-
на смерть» відкриє приховані про-
цеси індустрії електроніки та до-
веде, що навіть найменші гадже-
ти мають смертельні наслідки для 
довкілля та здоров’я, а «Обереж-
но, провалля» (номінант на премію 
Оскар) дозволить простежити за 
життям шкільних друзів у промис-
ловому американському місті. Ро-
боті журналістів-розслідувачів, що 
розкривають резонансні справи, 
знаходячи докази в просторах ін-
тернету серед фейкових новин та 
суперечливих фактів, присвячено 
фільм «Bellingcat: правда в світі по-
стправди».

Школярі також не будуть за-
лишені без уваги: на них чека-
ють спеціальні покази в бібліоте-
ці, а також покази фільмів фестива-
лю в НВК «Гімназія «Перспектива» 
та ЗОШ №6. 

У БОРИСПОЛІ СТАРТУВАВ 
ФЕСТИВАЛЬ DOCUDAYS-2019

 ПРАВА ЛЮДИНИ
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 І РОБОТА, Й ХОБІ

МАКСИМ 
АЛЕКСЕЙЧУК:

ВЕЛОСИПЕДОМ ІЗ 
БОРИСПОЛЯ ДО ЄВРОПИ

 Найбільш екологічним і сучасним екотранспортом 
є велосипед, який стає все більш популярним у світі. 
Він зручний, мобільний, не виходить із моди, бюджетний, 
а ще безпечний для екології та здоров’я свого власника.

Наталія ТОКАРЧУК, 
фото із сімейного архіву

«Вісті» поспілкувалися з 
людиною, для якої перший 
придбаний велосипед став 
початком власної справи, 
а здоровий спосіб життя 
дозволив відкрити для 
себе Європу та пізнавати її 
разом із однодумцями на 
двоколісному транспорті.

Максим Алексейчук — 
господар веломайстерні у 
Борисполі, а ще — затятий 
веломандрівник. Об’їздивши 
мало не всю Україну, 2019 
року з такими ж, як він, 
фанатами велосипедів 
здійснив перші поїздки за 
рубіж, відвідавши Молдову та 
Угорщину. Найближчим часом 
друзі готуються до поїздок 
в Туреччину та Румунію, де є 
складна велотраса на гору, 
відкрита лише два місяці на 
рік, яку мріє підкорити кожен 
веломандрівник. 
Максим розповідає, що 
ініціатива велоподорожей 
належить його товаришу, 
бориспільцю Олександру 
Островському — той має 
гарні організаційні здібності 
й зміг зібрати однодумців для 
далекої мандрівки і розробити 
маршрути: які місця відвідати, 
де зупинитися на ночівлю тощо. 
Вік учасників різний. 
Наприклад, наймолодшому з 
них 25, а найстаршому — 45 
років. Група налічувала 5-6 
осіб, але може бути і більшою. 
Єдина умова — згуртованість 
і фізична загартованість, адже 
за день доводиться долати 
по 100-150 км. «Я постійно 
користуюся велосипедом, але 
не можу сказати, що мені було 
легко в подорожах. У Молдові 
навіть 80 км було подолати 
складно», — ділиться Максим. 

Співрозмовник розповідає, 
що порівняно з Молдовою, 
Україна може пишатися своїми 
дорогами, бо їхні дороги — 
суцільне бездоріжжя, ще й 
поєднане з особливостями 
ландшафту: підйомами та 
спусками. В Угорщині ж 
навпаки — дороги чудові, 
майже всюди є велодоріжки. 
«Велотранспортом там 
користується багато людей, 
є прокат велосипедів, на 
відміну від Молдови, де за всю 
мандрівку країною ми зустріли 
10 осіб на велосипедах. Рівень 
життя також набагато гірший, 
ніж в Україні», — згадує Максим. 
Однак визнає, що Молдові є 
теж чим похвалитися. Каже, 
хлопців вразили колодязі, які 
є в кожному селі; збудовані 
за державний кошт та 
облаштовані в єдиному стилі, 
вони виглядають цікаво та 
сучасно. «95 % насаджень 
вздовж доріг — горішники, 
немає традиційних для 
України тополь, в’язів чи 
кленів. У Молдові розвинене 
сільське господарства, там 
обробляється кожен клаптик 
землі. Можна побачити 
соняшник і кукурудзу, але 
немає всюдисущого в Україні 

рапсу. Люди доброзичливі та 
відкриті», — говорить Максим.
Зупинялися мандрівники 
переважно в запланованих 
місцях, кемпінгах тощо. Їжу 
готували в Молдові на багатті, 
свою; у кафе обідали, щоб 
спробувати місцеву кухню. «В 
Угорщині заборонено готувати 
на природі, розводити багаття, 
там є спеціально відведені 
місця для користування 
мангалом, але хто ж його буде 
возити з собою на велосипеді», 
— каже мандрівник. 
Щодо бюджету поїздки, то 
основні витрати із підготовки 
йдуть на обладнання 
велосипеда, придбання палатки, 
спальника тощо. «Усе залежить 
від країни», — каже Максим. 
Тоді як в Угорщині він витратив 
майже 100 євро за п’ять днів 
і почувався комфортно, то 
в Молдові — менше, ніж 50 
євро. «Я не знав, куди подіти 
гроші в Молдові, — розповідає 
веломандрівник. — Немає 
ні нормальних магазинів, 
до яких ми звикли в Україні, 
ні супермаркетів (хіба що в 
столиці). І треба, і хочеться 
купити щось із продуктів, а 
немає де і чого. Було враження, 
наче повернулися в 90-ті». 

МОЛДОВА, УКРАЇНА ТА УГОРЩИНА — 
ВІДЧУТНА РІЗНИЦЯ

• Максиму Алексейчуку 30 років. Народився в Новоград-
Волинському Житомирської області, мешкає в Борисполі, де має 
власну ремонтну майстерню. 

Поки розмовляємо з Макси-
мом, до майстерні час від ча-
су заходять відвідувачі: як мо-
лодь із сучасними велосипеда-
ми, так і люди поважного віку 
зі старенькими двоколісними, 
ще, певно, радянського вироб-
ництва. Попри вивіску «Ремонт 
сучасних велосипедів» бачу, що 
майстер не відмовляє нікому. 
«Інколи приносять майже анти-
кваріат, але ремонтуємо, куди 
діватися», — сміється він. 

Розповідає, що мешкає у Бо-
рисполі 4 роки. Народився в 
Новограді-Волинському на Жи-
томирщині, а сюди переїхав з 
дружиною, коли їй тут запропо-
нували роботу. «Перед цим зби-
ралися їхати в Польщу, але об-
рали Бориспіль, і не жалкуємо. 
Хоча там, можливо, було б про-
стіше працювати. Адже в Євро-
пі сучасні велосипеди, є всі зап-
частини та комплектуючі. А тут 
часто доводиться мудрувати та 
бути винахідливим, щоб поста-
вити «металобрухт» до колеса», 
— говорить Максим. 

Як майстер Максим не радить 
купувати вітчизняні велосипеди. 
Каже, що краще вже купити ки-
тайський, але якісніший, в ідеалі 
— якщо є можливість — обира-
ти європейського виробництва. 

«Буває, споживач купує гір-
ський велосипед, а потім прихо-
дить і жаліється, що їздити нез-
ручно. Часто плутають шосей-

ний велосипед зі спортивним. 
Люди орієнтуються на зовніш-
ній вигляд, рекламу, не думаючи 
про функціональні характеристи-
ки. Для поїздок містом достатньо 
міського велосипеда, а, напри-
клад, для довгих дистанцій, по-
дорожей потрібен туристичний 
— гібрид міського та гірського», 
— дає фахові поради майстер. 

Каже, більше половини вело-
сипедів, з якими доводиться ма-
ти справу в Борисполі — гірські, 
бо їхні власники хочуть, щоб ве-
лосипед був «красивим і з зуба-
тою резиною». «Часто ремонтую 
велосипеди, які виглядають і ку-
пувалися , як гірські, але такими 
не є, бо їхні характеристики не 
відповідають заявленим, вироб-
ник зіграв на моді», — розпові-
дає Максим.

Співрозмовник наголошує, 
що мінімальна вартість якісного 
велосипеда, який не розчарує, 
— 10 000 грн. «Можна купити і 
б/в велосипед з Європи за 2000-
5000 грн, але 90% таких є кра-
деними, і, якщо ви надумаєтеся 
перетинати з ним кордон, мо-
жуть виникнути проблеми, — 
говорить майстер. — Наймен-
ше, що може статися — тран-
спорт вилучать прикордонни-
ки, можуть і оштрафувати, бо є 
база даних крадених велосипе-
дів, кожна рама має свій номер, 
тож транспортний засіб можуть 
легко ідентифікувати». 

БОРИСПІЛЬ: ВЕЛО І МАЙСТЕРНЯ

• За день мандрівникам доводиться долати 100-150 км.
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 СМАЧНОГО!

 АНЕКДОТИ КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД КВІТКОВА КРАСА
Мама: «Іване! Іване! Синку, та 
скільки можна? Я тебе кличу, 
кличу, а ти вдаєш, що не чуєш 
мене. І що тільки з тебе буде?»
Тато: «Офіціант!»

• • •
Схрестили кролика і кота. Він 
також полює на мишей, але вже з 
іншою метою...

• • •
Ми зрозуміли, що наш син 
наркоман, коли з дому стали 
пропадати наркотики.

• • •
— Синку, як іспити? 
— Подорожчали, тату.

• • •
У крамниці для зброї священик 
вибирає собі пістолет. Продавець:
— Батюшка, навіщо це вам? 
— Сину мій, декотрі люди не 
вірять у бога, але дуже хочуть 
його побачити!

• • •
Дружина до чоловіка:
— Іване, ти такий страшний, що 
буде нам горе, якщо діти будуть 
схожі на тебе.
— Горе буде тобі, якщо діти на 
мене схожі не будуть!

• • •
— Абраме, чому у тебе з рота 
смердить?
— А що мені робити, якщо мені в 
душу нагадили?

• • •
Якщо ви відчули у собі мужчину, 
то, можливо, ви жінка?

• • •
— Погано без дівчат... 
— Коли погано без дівчат — це 
ще добре. Ось коли добре без 
дівчат — це вже погано...

• • •
Українці — унікальний 
народ. Тільки у нас дзвонять 
у домофон і на питання «Хто 
там?» відповідають «Це я», і їм 
відчиняють!

• • •
Офіціант, виделку мені!
— Будь ласка, 2 гривні!
— Так вона ж брудна!
— Чиста виделка – 4 гривні!
— Неподобство
— Неподобство – 100 гривень за 
годину!
— Та я вас зараз!..
— Мене – 300 гривень за годину!

• • •
Хороший асфальт на дорозі 
не валяється!

• • •
У ліфті, на останньому поверсі:
— Вниз?
— НІ, блін, вбік!

• • •
49% нещасних випадків 
відбувається після слів: «Дивися, 
як я можу», решта 51% : «Фігня... 
Дивися, як треба».

• • •
Гінеколог – стоматологу: «Це тобі 
не в зубах колупати!»

• • •
Розмова двох в КПЗ після п'яної 
бійки:
— Я тобі казав — ми монашку 
віддубасили, а ти «Бетмена, 
бетмена».

• • •
Саша хвилюється раз,
Вова хвилюється два,
Вася хвилюється три,
Маша пішла на УЗІ.

ТУРЕЦЬКИЙ ДЕСЕРТ ІЗ АЙВИ
ІНГРЕДІЄНТИ: айва 5 штук, цукор 

1.5 скл., вода 0.5 скл., кориця 2 ч.л., 
гвоздика 5 шт., гранатовий сік (або 
червоне вино) 10 ст.л., густий йогурт. 

ПРИГОТУВАННЯ. Айву почисти-
ти, розрізати навпіл. Вийняти серце-
винки. Зрізану шкірку разом з сер-
цевинками та кісточками з додаван-
ням прянощів прокип'ятити в неве-

ликому обсязі води (уварити до 1 
склянки). Духовку розігріти до 2000 

C, викласти айву в посудину зріза-
ми вверх, в кожну всипати цукор 
та полити 2 ст.л. вина чи гранатово-
го соку. На дно налити отриманий 
відвар. Готувати під кришкою або 
фольгою до до м'якості. Подавати з 
густим йогуртом. 

 КРОСВОРД
За горизонталлю:
1. Старовинний український струн-

но-щипковий музичний інструмент. 5. Текст. 
9. Стрибок у балеті. 11. Працівник сільського 
господарства. 14. Американський письмен-
ник, відомий своїми макабричними (в стилі 
жахів) і містичними оповіданнями. 15. «Чор-
на акула». 16. Вдова англійського музиканта 
Джона Леннона. 18. Самовдоволений франт, 
джиґун. 20. Радянський літак. 21. Їдка іро-
нія. 24. Деревна шкіра. 25. Назва ріки Ельба 
у Чехії, Лужиці й у Польщі. 27. Кравецький 
термін. 30. Настінний світильник. 32. Місто в 
Швейцарії, в кантоні Берн, окружний центр. 
33. Вал, коток, циліндр, що обертається. 35. 
Муніципалітет у Франції, у регіоні Лімузен, 
департамент Крез. 38. Нота. 39. Дисковід. 
44. Неповна рима, в якій співзвучні тільки 
наголошені голосні звуки. 45. Вид мисте-
цтва, що відображає життя в сценічній дії, 
яку виконують актори перед глядачами. 46. 
Верхнє внутрішнє покриття в будь-якому 
приміщенні.

За вертикаллю:
1. Солодке рідке блюдо. 2. Йоганн Се-

бастьян ... (німецький композитор). 3. 
Символ. 4. Академія технологічних наук. 5. 
Запорізький автомобілебудівний завод. 6. 
Ушр. 7. Нічия в шахах. 8. Позбавлення жит-

тя як вища міра покарання. 10. Трав'яниста 
однорічна олійна та кормова рослина роди-
ни хрестоцвітих із сизувато-зеленим листям і 
жовтими квітками. 12. У міфологічних уявлен-
нях пізньоантичного язичництва — персоні-
фікація часу. 13. Засновник Мантуї. 17. Індивід. 
18. Плата за перевезення вантажів морськими 
шляхами. 19. Документ, що дає право одер-
жати щось або дозвіл на що-небудь. 20. Ве-
лике приміщення для зберігання зерна. 22. 
Група довгохвостих папуг. 23. Замісник. 26. 
Тверда чорного кольору речовина, одержу-
вана способом вулканізації гумових сумішей. 
28. Представник автохтонного етносу Укра-
їни, переважно християн східного обряду. 
29. Грубе волокно. 31. Червоно-бурий шар 
на поверхні заліза, який утворюється внас-
лідок його окислення. 34. Урочистий вірш, 
присвячений якійсь видатній події, відомій 
особі. 36. Відповідальна посада. 37. Електрич-
не відгалуження, яке вмикають паралельно 
до основного кола для відведення частини 
електричного струму. 40. Останній правитель 
I династії Раннього царства Давнього Єгипту 
(бл. 2890 до н. е.). 41. Відомий за грецькими 
джерелами пенджабський раджа, який бився 
з Олександром Македонським. 42. Виміряєть-
ся годинниками. 43. ...-таки.

За горизонталлю:
1. Кобза. 5. Запис. 9. Антраша. 11. Механізатор. 14. По. 15. Ка. 16. Оно. 18. Фат. 20. Ант. 21. Сар-
казм. 24. Кора. 25. Лаба. 27. Бахрома. 30. Бра. 32. Тун. 33. Рол. 35. Ож. 38. До. 39. Накопичувач. 

44. Асонанс. 45. Театр. 46. Стеля.

За вертикаллю:
1. Компот. 2. Бах. 3. Знак. 4. Атн. 5. Заз. 6. Ашар. 7. Пат. 8. Страта. 10. Ріпак. 12. Еон. 13. Окн. 17. 

Особа. 18. Фрахт. 19. Талон. 20. Амбар. 22. Ара. 23. Зам. 26. Ебоніт. 28. Русин. 29. Клоччя. 31. Ржа. 
34. Ода. 36. Пост. 37. Шунт. 40. Каа. 41. Пор. 42. Час. 43. Все.

Вікенд

 РОЗУМНА ФРАЗА

Важливо, щоб ти був 
готовий померти за 
свою країну, але ще 
важливіше, щоб ти 
був готовий прожити 
життя заради неї. 

Теодор Рузвельт

ВЕЛИЧЕЗНИЙ ПЕС 
У ЦЕНТРІ МІСТА

Скульптура «Друг» — саме так називається цей величезний пес. 
Із 6 жовтня він прикрашає вулицю біля метро Почайна (проспект 
Степана Бандери, 25А)

Автор скульптури — Іван Длугунович. Допомагав йому в реалізації за-
думаного скульптор Олег Годунов. Скульптура висотою 4,7 м, вагою 2 т. 
Всередині знаходиться металевий каркас, зверху шпаклівка та склово-
локно. На її виготовлення витратили один місяць. 

«Друг» привертає увагу киян та гостей міста. За словами автора, це пі-
лотний проект і його буде продовжено: планується встановити ще 7-8 
подібних скульптур на різну тематику. 

ФЕСТИВАЛЬ 
ХРИЗАНТЕМ
4 жовтня на Співочому полі у Києві стартував осінній Фестиваль 
хризантем. Головною його родзинкою стали сузір’я, створені з 
хризантем.

На виставці представлено близько 20 000 хризантем, з яких близько 
5000 прикрасили територію Співочого поля. Загалом ландшафтними 
дизайнерами створено 10 яскравих композицій. Тут можна побачити 
місяць із зірками та хмарами, а також сузір’я Золотої та Летючої риб, 
Гончих Псів, Дракона, Райського Птаха, Кита, Близнюків, Стрільця, 
Фенікса, Живописця та Пегаса. Окрім хризантем, для гостей Фестивалю 
ярмарок рослин і хендмейду, а також різноманітні локації для 
відпочинку. Для маленьких відвідувачів проводяться цікаві майстер-
класи та працює дитяча зона з будиночками-розмальовками. 
Виставка триватиме до 27 жовтня. 
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Шановні українські воїни-захисники!
Від імені Бориспільської міської ради та її виконавчого комітету 

вітаю вас із Днем захисника України. 
Традиційно на свято Покрови Пресвятої Богородиці українці вша-

новували своїх звитяжних воїнів, тих, хто обороняв та оберігав країну 
від ворогів. Саме цей день був одним із найголовніших свят для укра-
їнського козацтва, воїнів УПА, а нині для сучасних захисників України. 
Адже любов до рідної землі, повага до українських традицій, мови, 
культури – це те, що об’єднує покоління, має найвищу ціну у всі часи. 

Вшановуючи пам’ять захисників української держави, які в різні 
часи боронили рідну землю від ворога, ми просимо у святої Покрови 
заступництва для мужніх воїнів, які нині оберігають східні кордони 
України, не дозволяючи ворогу втілити у життя свої плани. Дякуємо 
усім, хто пройшов горнило антитерористичної операції та операції 
об’єднаних сил, хто у найтяжчі дні запеклих боїв зі зброєю в руках ви-
борював та продовжує здобувати для нашої країни право на майбутнє. 
З сумом та глибокою повагою згадуємо полеглих на полі бою вірних 
синів та дочок України, водночас пишаємося мужністю та доблестю 
українців, для яких служіння Батьківщині виявилося не просто про-
фесією, а покликанням всього життя. 

Шановні військовослужбовці, учасники бойових дій, ветерани нео-
голошеної війни, дозвольте подякувати кожному 

з вас за відданість Україні та її народу. Ви є без 
перебільшення сучасними героями, славними 
нащадками рицарів Київської Русі, козацтва, 
воїнів Другої світової війни. У день великого 
свята Покрови бажаю вам її заступництва та 
благословення. Нехай з Вами завжди буде сила 

рідної землі, а людська шана та повага нади-
хає та надає сил. 

Слава Україні! Слава її героям!  

Дорогі наші земляки, жителі Бориспільщини, прийміть 
щирі вітання зі святами – Днем захисника України, Днем 

козацтва та святом Покрови Пресвятої Богородиці! 

Ці знаменні дати нерозривно пов’язані між собою та символізують 
зв’язок поколінь, давню історичну традицію, а тому особливо шану-
ються українцями.

День захисника України — свято мужніх оборонців, для яких честь, 
гідність, сила, витримка і відповідальність – не просто слова. Впро-
довж останніх років наші земляки, беручи участь у бойових діях на 
сході України, виявляють глибокий патріотизм, стійкість, витримку й 
відповідальність, роблять усе можливе для захисту наших громадян, 
відстоюють територіальну цілісність нашої держави. Саме завдяки 
самовідданості наших бійців ми спокійно живемо у своїх домівках, 
трудимося на своїй землі під мирним небом. Кожної миті ми повинні 
пам’ятати про це та усвідомлювати, що саме наші воїни виборюють 
для свого народу мирне майбутнє. Схиляємо голови перед подвигом  
захисників, дякуємо волонтерам та громадськості за небайдужість та 
активну позицію.

День козацтва – данина пошани героїзму козаків, котрі боролися 
за вільне життя в незалежній державі, незабутнім сторінкам історії 
українського національно-визвольного руху. Зичимо всім козакам, 
козачатам та їх родинам щастя, здоров'я, наснаги у відродженні кра-
щих національних традицій, плідної праці на благо народу, задля 
розквіту України.

Символічно, що День козацтва відзначається разом із православ-
ним святом Покрови Пресвятої Богородиці, яку вважають покро-
вителькою українського народу. У цей день всі ми підносимо щиру 
молитву Пресвятій Богородиці, щоб вона взяла під своє покрови-
тельство всіх наших бійців, аби кожен воїн повернувся живим до 
своєї родини.

З повагою Бориспільський міський голова

Анатолій Федорчук

та в.о голови Бориспільської 
районної державної адміністрації 

Руслан САДОВСЬКИЙ

Голова Бориспільської
районної ради 

Владислав БАЙЧАС 

Шановні військовослужбовці, учасни
голошеної війни, до

з вас за відданість
перебільшення с
нащадками рица
воїнів Другої св
свята Покрови б
благословення. Н

рідної землі, а
хає та надає

Слава У

З повагою

А

Це справжнє свято мужності й самовідданості, свято лицарства і благородства, 
якими володіють справжні оборонці, визволителі й захисники України.
Це свято кожного, хто в той чи інший час віддав свої знання, силу, мужність і 
професіоналізм справі захисту нашої держави.
З нагоди свята вітаю усіх, хто носить високе звання захисника України  та зичу 
міцного здоров'я, добра, щастя, злагоди вам та вашим родинам.
Зі святом вас!

Традиційно в світлий день Покрови Пресвятої Богородиці ми 
відзначаємо День захисника України. 

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

а, 

чу 

иці ми

Сьогодні Україна відзначає два славетних свята – День 
захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці. 
Ці свята нерозривно пов’язані між собою, адже Божа 

Матір — це заступниця і покровителька наших 
захисників.

Від усього серця вітаю з цими знаменними 
святами всіх громадян України, гідних 

нащадків великих прадідів, у чиїх жилах 
тече гаряча козацька кров і живе дух 
наших героїчних попередників!

Зі святом захисника України та 
Покрови Пресвятої Богородиці!

Сьогооодднні УУккрраїна
захиссснниикка Україн
Ці свяяяттаа ннерозри

Матттірр — це за
ззахисникі

Від усь
свята

нащ
теч
на

Зі свят
Покров

З повагою депутат Бориспільської 
міської ради Євгеній ГРОНА

Оберегом кожної нації є її культура та духовні 
цінності, що передалися нам від пращурів.

Тож вітаю всіх із цим радісним святом і 
бажаю міцного здоров'я, щастя, наснаги 
у відродженні найкращих національних 
традицій, плідної праці на благо народу, 
задля слави нашої рідної України!

Зі святом вас, слава Україні!

Щиро вітаю Вас із Днем захисника України і 
святом Покрови Пресвятої Богородиці — 

світлим і радісним днем!

З повагою депутат Бориспільської 
міської ради  Сергій ПАСЬКО

духовні 
урів.

и 
х 
у, 

р ц
нем!
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Ви довели, що є достойними нащадками українського народу. Щиро зичу 
вам міцного здоров’я, незламного духу та мирного неба! Також сердечно 
вітаю всіх із особливим днем для українців – святом Пресвятої Покрови – 
єдиним релігійним святом, яке є одночасно національно-патріотичним та 
державним. Бажаю всім нам козацьких вчинків, звитяг і глибокої духовності. 
Нехай прагнення відстоювати свою волю та незалежність і надалі буде 
неодмінною рисою українців.

Шановні захисники України! 

11№37 (997), 11 жовтня 2019 р.
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Із найкращими побажаннями голова правління ПрАТ «БКБМ», депутат 
Бориспільської міської ради  Ігор ШАЛІМОВ

Щиро вітаю вас із святом Покрови Пресвятої 
Богородиці — покровительки українського 
козацтва та Днем захисника України! 
Це свято сили і мужності, доблесті і честі. 
Низький уклін усім, хто став на захист рідної 
землі і ціною власного здоров’я та життя 
обороняє наше мирне небо. 
Міцного вам здоров'я, успіхів і процвітання, 
щастя, любові та затишку в кожній оселі!

Шановні наші захисники! Шановна громадо 
Борисполя та Лівобережжя Київщини!

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

Валерій КСЬОНЗЕНКО

На свято Покрови пресвятої Богородиці ми 
вшановуємо славне українське козацтво і 
відзначаємо День захисника України. Прийміть 
мої найщиріші вітання! 
Ми вам, захисники, завдячуємо нашим мирним 
небом, низький уклін вам за ваш ратний труд! 
Нехай Господня ласка завжди буде з вами, хай 
крила янголів укриють від незгод. Тепла, 
добра вам, щастя і кохання, і довгих літ у 
вільній, мирній, незалежній Україні!

Шановна громадо Борисполя! 
Дорогі наші захисники! 

ці ми 
тво і 
ПППррийміть 

м мирним 
ий труд! 
ами, хай 
ла, 
т у 

поля! 

З повагою перший заступник Бориспільського 

міського голови  Микола КОРНІЙЧУК

Прийміть щирі вітання зі святом, що уособило 
доблесть і героїзм усіх поколінь нашого народу, 
оборонців та визволителів рідної землі.
Хай щастя і любов поселяться у вашому 

будинку, а ваші сила та мужність завжди 
живляться любов’ю та підтримкою близьких 
і рідних. Міцного здоров’я, успіхів та 
надійного тилу!
Зі святом! 

Свято, що відзначається 
щорічно 14 жовтня — 

День захисника України.

З повагою депутат Бориспільської 
міської ради Микола ГРОНА

Пр
додо
оо
Х

Це справжнє свято мужності й 
самовідданості, свято лицарства і 
благородства, якими володіють справжні 
оборонці, визволителі й захисники 
України, водночас стало уособленим 
святом усіх чоловіків. 
Вітаю всіх, хто носить високе звання 
захисника України! Від усієї душі бажаю 
вам доброго здоров’я на довгі роки, 
добра, щастя, благополуччя,
 злагоди вам та вашим родинам!

Вітаю вас із Днем захисника 
України! 

З повагою депутат 
Бориспільської міської ради 
Рустам ХАМРАКУЛОВ

й 
ства і
ють справжні

сники 
обленимм 

звання 
уші баажжааюю
ггіі ррооки, 

ам!

ВВВВВВВВВВВВВВ

Щиро вітаю вас із Днем захисника України!
У час тяжких випробувань і ратних 
звершень ви захищаєте наш мир і спокій, 
продовжуючи славні традиції українського 
козацтва. Нехай Покрова Пресвятої 
Богородиці вас береже від лиха і 
незгод. Міцного здоров’я вам, щастя 
і благополуччя, кохання щирого, 
турботи, ніжності, тепла під мирним 
вільним небом України! 

Дорогі наші захисники!

 Директор 
ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» 

Олександр СИЧ

ахисниикка Укррааїїни!!
ратнихх 

ш мир і сспокійй,
ції україїнськкого
реесвяттої 
лихаа іі
амммм,, щщщщщщааасссттттяяяя

иррооооооггггоооо, 
д ммммиииррнним 

ахисники!
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Бориспіль готується до свята
У Борисполі передбачені заходи, присвячені 
Дню захисника України. 
• У четвер, 10 жовтня, об 11.00 – урочисте відкриття 
обласного центру національно-патріотичного 
виховання.

• У п’ятницю, 11 жовтня, о 09.00 на стадіоні «Колос» 
відбудеться другий міський етап всеукраїнського 
фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів 
України «Козацький гарт». Урочистості – о 10.30.

• У понеділок, 14 жовтня, о 12.00 — мітинг і покладання 
квітів до пам’ятного знаку учасникам АТО.



Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА, 7/7 або позмінно

ШЕФ-КУХАРЯ
ОФІЦІАНТІВ
МИЙНИКА ПОСУДУ В РЕСТОРАН

Тел.: (050) 352-15-92, Наталія

Іногороднім надаємо гуртожиток
Графік, умови та з/п при співбесіді
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ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовник) –  ТОВ «ГРАНД-9 БУД».
     Поштова адреса  –   01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33, оф. 44.
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) – с. Щасливе, Київська об-

ласть, Бориспільський район, вул. Героїв Майдану 2-А.  
3. Характеристика діяльності (об’єкта)  –  Проектом передбачається будівництво 2-поверхового 

підприємства громадського харчування на 135 посадкових місць. Спеціалізація підприємства – бур-
герна. Проектна виробнича потужність – 4010 умовних страв. Режим роботи – 15 годин. В складі за-
кладу громадського харчування запроектовано виробничі, складські, побутові приміщення, обідній 
зал, ігрові кімнати. Загальна кількість створених робочих місць – 16. На території підприємства запро-
ектовано автостоянки загального користування на 19 м/м, в т.ч. 3 м/м для ММГН. 

Теплопостачання об’єкту забезпечується від теплових мереж. Водопостачання, каналізування та 
відведення дощових вод здійснюється від міських інженерних мереж. Для забезпечення гарантова-
ного живлення електроприймачів в складі підприємства запроектована пересувна дизельна електро-
станція (ДЕС) потужністю 250 кВА ( 200 кВт).

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності – будівництво сучасних об’єктів 
громадського призначення.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
      земельних  –  ділянка, площею 0,193 га;
      електричних  –  190 кВт, 
      водних –  1,952 тис. м3/рік із міської водопровідної мережі;
      трудових – по рішенню інвесторів.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації) – автотранспортом.
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами – розробити проектом.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – визначається 

при розробленні проекту.
9. Можливі впливи планованої діяльності (при експлуатації) на навколишнє середовище:
      клімат і мікроклімат  –  не впливає,
      повітряне –  в межах  ГДК населених місць,     
водне –  в межах встановлених ГДК по скидах в каналізацію,
ґрунти  –  не впливає,
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти  –  не впливає,  
      навколишнє соціальне середовище (населення) – поліпшується,
      навколишнє техногенне середовище  –  не впливає.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкоджен-

ня або безпечного захоронення –  Відходи передаються спеціалізованим підприємствам згідно з 
укладеними договорами. 

11. Обсяг виконання ОВНС –  у відповідності до вимог  ДБН А.2.2-1-2003.
12. Участь громадськості –  публікація «Заяви про екологічні наслідки діяльності» в ЗМІ та враху-

вання в проекті відгуків та пропозицій від громадськості.
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІРИ ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФУ
ТОВ «Бориспільтеплоенерго» повідомляє,  що підприємство планує виробляти та постачати теплову енергію для 

КНП Бориспільської районної ради «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» за адресою: 
м. Бориспіль вул. Котляревського, 1 та Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 3 за адресою: м. Бориспіль 
вул. Глибоцька, 122. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2012 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу 
до формування тарифу на житлово-комунальні послуги» та відповідно до Наказу Мінрегіонрозвитку, будівництва та 
ЖКГ України від 30.07.2012 № 390 «Порядок доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комуналь-
них послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної 
позиції територіальних громад» ТОВ «Бориспільтеплоенерго» на підставі ч.4 ст. 20 ЗУ Про теплопостачання вiд 
02.06.2005 № 2633-IV встановлює наступні тарифи на теплову енергію для установ та організацій, що фінансуються 
з державного чи місцевого бюджету та інших осіб:

- 1887,11 грн/ Гкал з ПДВ для КНП Бориспільської районної ради «Бориспільська багатопрофільна лікарня ін-
тенсивного лікування»;

- 1784,74 грн/ Гкал з ПДВ для Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 3.
Зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом  7 днів з дня опубліку-

вання на адресу: м. Київ просп. Голосіївський, буд. 118 Б, 03127,  ТОВ «Бориспільтеплоенерго».
Розрахунок тарифу на теплову енергію:
- для установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету та інших осіб:

Структура тарифу за одну Гкал теплової енергії    грн.

Директор ТОВ «Бориспільтеплоенерго»               Макар В.П.

Опалювальні об'єкти

Проект тарифу на теплову 
енергію (виробництво, 

постачання) грн. за 1 Гкал без 
ПДВ/з ПДВ

 КНП Бориспільської районної ради «Бориспільська 
багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» 
м. Бориспіль, вул. Котляревського, 1

     1572,59 / 1887,11

Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 3
м. Бориспіль, вул. Глибоцька, 122

     1487,28 / 1784,74

№ 
п/п

Статті витрат

КНП Бориспільської 
районної ради 

«Бориспільська 
багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування»

Бориспільської 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст. № 3

1. Прямі витрати  

1.1. Паливо (паливна пелета, дрова) 2367012 549513

1.2. Електроенергія 367584 38551

1.3. Водопостачання 11983 491

1.4. Оренда обладнання котельної 143683 32228

1.5. Оренда теплових мереж 135063

1.6. Оренда приміщення котельної 14000

1.7. Утримання, експлуатація та ремонт ОЗ 409700 125

1.8. Фонд оплати праці 768064 143148

1.9. Єдиний соціальний внесок 168974 31492

1.10. Оплата охорони котельні 1070

1.11.  Загальновиробничі витрати 91621 39020

Виробнича собівартість 4463685 849639

2. Адміністративні витрати 250483 149338

3. Витрати на збут 21515 18621

 Повна собівартість 4735683 1017598

 4. Сума рентабельності 140295

 5. Загальна вартість 48759978

 6. Тариф на  теплову енергії без ПДВ 1572,59 1487,28

 7.  ПДВ 314,52 297,46

 8. Тариф на теплову енергію з ПДВ 1887,11 1784,74

Головне управління житлово-комунального господарства оголошує про намір передати в оренду майно комунальної 
власності територіальної громади м. Борисполя за адресами:

ІСТОТНИМИ УМОВАМИ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА Є:
 • об’єкт оренди (склад і вартість майна);
 • об’єкт оренди (склад і вартість майна);
 • термін, на який укладається договір оренди;
 • орендна плата з урахуванням її індексації;
 • порядок використання амортизаційних відрахувань, якщо їх нарахування передба-

чено законодавством;
 • відновлення орендованого майна та умови його повернення;
 • виконання зобов’язань;
 • забезпечення виконання зобов’язань — неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, 

гарантія тощо;
 • порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди;
 • відповідальність сторін;
 • страхування орендарем взятого ним в оренду майна;

 • обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна;
 • обов’язок орендаря компенсувати витрати головного управління житлово-кому-

нального господарства виконавчого комітету міської ради за проведення незалеж-
ної оцінки.
Орендна ставка визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати за 

комунальне майно та пропорції її розподілу, затвердженої рішенням міської ради від 
08.09.2015 № 5463-66-VІ з урахуванням цільового використання майна, що надається 
в оренду. Заяви з пакетом документів щодо оренди об’єктів комунальної власності 
територіальної громади м. Борисполя, на які надані оголошення про намір передати 
майно в оренду, приймаються виконавчим комітетом міської ради з  8-00 до 17-00 за 
адресою м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72, кім. 101 протягом 10 робочих днів з дня 
опублікування оголошення. При надходженні двох і більше заяв щодо оренди об’єктів 
комунальної власності територіальної громади м. Борисполя, на які надані оголошення 
про намір передати майно в оренду, буде оголошений конкурс на право укладення 
договорів оренди індивідуально визначеного нерухомого майна комунальної власності 
територіальної громади м. Борисполя.

№ 
з/п

Місце розташування 
об’єкта оренди

Характеристика 
об’єкта

Ринкова вартість 
об’єкта оренди, грн 

без ПДВ

Умови передачі в оренду 
комунального майна територіальної 

громади 
м. Борисполя

Термін 
оренди

Інші умови

1. вул. Київський Шлях, 11
нежитлове приміщення  

загальною площею
54,0 кв. м

358 350
для розміщення приватного закладу 

охорони здоров`я
2 (два) роки і 

360 днів 

об’єкт може бути переданий 
в оренду для здійснення 
іншого виду діяльності

2. вул. Головатого, 19
нежитлове приміщення  

загальною площею
298,6 кв. м

1 942 070
для проведення занять з 

танцювального мистецтва 
(погодинна оренда)

до 31.08.
2020

об’єкт не може бути 
переданий в оренду для 
здійснення іншого виду 

діяльності 

ПРИБИРАЛЬНИЦЮ
В ЦЕХ

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

ЗАПРОШУЄМО
НА РОБОТУ

Тел.: (099) 339-26-58

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

КАЛІБРУВАЛЬНИКІВ
натуральної оболонки

Г/р 5/2 з 9:00 до 17:00, 
офіційне працевлаштування, з/п 10000 грн.

 Навчання за рахунок підприємства
м. Бориспіль
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UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Тачки проти"
6.05 М/с "Вруміз"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго ранку, 

Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.40, 5.10 Новини
9.30, 21.25, 1.05 "Синдром війни. Я 

повернувся"
10.25, 13.15 Війна: історії початку
10.55 Д/ф "Заміновані вірністю" (12+)
11.50, 1.55 Концертна програма 

"Непереможні"
13.45 "Мирний птах"
14.40 Д/ф "Війна на нульовому кілометрі" 

(12+)
15.45 "Луганський форпост" (16+)
16.55 Перша шпальта
17.25 Х/ф "Іван Сила"
19.10 Д/ф "Війна химер" (16+)
22.30 Вони присягнули на мир і волю
3.15 #ВУКРАЇНІ
3.45 Розсекречена історія
4.40, 5.30 Спільно

КАНАЛ "1+1"
6.40 "Життя відомих людей"
8.20 Мелодрама "Анка з молдаванки"
17.50 Комедія "За двома зайцями"
19.30, 5.20 ТСН
20.45 Комедія "Свати"
21.45 Комедія "Великі вуйки"
22.45 Драма "Іловайськ 2014. Батальон 

Донбас"
1.10 "Танці з зірками 2019"
4.35 Т/с "Наші пані у Варшаві"

ІНТЕР
1.45 "Вещдок"
2.30, 3.35 "Щоденник вагітної"
4.40, 20.00, 2.05 "Подробиці"
5.10 "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 "Стосується кожного"
11.15, 12.25 Х/ф "Чотири мушкетери 

Шарло"
13.55 Х/ф "Четверо проти кардинала"

15.50 "Жди меня. Україна"
21.00 "Вещдок. Особый случай. Третий 

лишний"
23.50 Х/ф "Гонка" (16+)
2.50 Т/с "Дієві ліки" (12+)

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною. 

Спецвипуск
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.30 Т/с "Якщо ти мене пробачиш" (12+)
13.25 Т/с "На качелях судьбы" 1, 2 с.
15.20 Т/с "На гойдалках долі"
18.15, 19.50 Х/ф "Позивний "Бандерас" 

(16+)
21.35 Футбол. Відбір до Євро- 2020 р. 

Україна-Португалія
23.50 Історія одного злочину (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Зоряний шлях
3.10 Реальна містика
4.45 Агенти справедливості (12+)

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

5.50 Громадянська оборона
6.35 Факти тижня
8.45 Я зняв!
9.40 Х/ф "Діти шпигунів"
11.10 Х/ф "Діти шпигунів-3: Кінець гри"
12.45 Факти. День
13.00 Спецпроект "Слов’янськ"
14.55 Т/с "Пес" (16+)
16.50 Х/ф "Механік-2: Воскресіння" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Паркер" (16+)
21.25 Х/ф "Останній рубіж" (16+)
23.20 Х/ф "Правило бою" (16+)
0.45 Стоп-5

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.05 Зона ночі
5.00 Абзац
6.00, 7.15 Kids Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20 М/ф "Доліна папороті: Чарівний 

порятунок"
8.50 Х/ф "Прибрати Картера" (16+)
10.50 Х/ф "Вавілон нашої ери" (16+)
12.50 Х/ф "Могутні рейнджери" (12+)

15.10 Х/ф "Тихоокеанський рубіж" (16+)
17.50 Таємний агент
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за Ревізором
0.00 Таємний агент. Пост-шоу
2.00 Служба розшуку дітей

СТБ
6.40 Т/с "Коли ми вдома"
11.15 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
12.15 "МастерШеф" (12+)
15.20, 18.50, 23.45 "Хата на тата" (12+)
17.25, 22.55 "Відлік часу"
17.30, 23.00 "Вікна-Новини"
18.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.50 Т/с "Та, що бачить завтра"

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 "Помста природи"
8.15, 12.00 "Загублений світ"
10.10 Х/ф "Гвардія-2"
14.30 Х/ф "Кіборги"
16.45 Х/ф "Зламана стріла" (16+)

18.50 Х/ф "Якамасі" (16+)

20.40 Х/ф "П'ятий елемент" (16+)

23.00 Х/ф "Кодекс злодія" (16+)

0.55 "Облом.UA."

5.20 "Цілком таємно-2016"

НТН

5.05, 4.45 "Top Shop"

6.05 Х/ф "Ярослав Мудрий"

8.55 Х/ф "Міцний горішок"

10.30 Т/с "СБУ. Спецоперація"

18.20 "Свідок. Агенти"

19.00, 3.00 "Свідок"

19.30 Х/ф "У бій ідуть лише "старики"

21.15 Т/с "Фалько" (12+)

23.20 Х/ф "Дніпровський рубіж"

2.05 "Таємниці кримінального світу"

3.30 "Випадковий свідок"

3.45 "Професії"

ПОНЕДІЛОК, 14 ЖОВТНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Тачки проти"
6.05 М/с "Вруміз"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 2.00, 5.20 
Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 
Країно!

9.30, 3.50 Т/с "Еліза" (12+)
11.30, 14.15 Телепродаж
11.55 Енеїда
13.10 Хто в домі хазяїн
13.45 Відкривай Україну з Суспільним
14.30 Д/ц "Аромати Чілі"
15.15 Бюджетники
15.45 #ВУКРАЇНІ
16.25 Д/ц "Спільноти тварин"
17.30, 4.45 Спільно
18.25, 2.35 Тема дня
19.30 Пліч-о-пліч
19.55 Д/ц "Дикі тварини"
21.25, 2.25, 5.45 UA:Спорт
21.45 Наші гроші

22.15 Д/ц "Тваринна зброя"
0.00 Телепродаж Тюсо
3.30 Своя земля

КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.50, 

5.25 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Міняю жінку"
13.15 "Сімейні мелодрами"
14.15 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10 Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
19.20 "Секретні матеріали 2019"
20.45 Комедія "Свати - 5"
21.45 Комедія "Великі вуйки"
22.45, 1.00 "Міняю жінку - 14"
2.35 Т/с "Наші пані у Варшаві"
4.20 Т/с "Центральна лікарня"

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

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини

7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
11.10, 12.25 Т/с "Надія на порятунок" 

(16+)
13.20, 14.15 "Вещдок"
15.10 "Вещдок. Особый случай"
16.25 "Роман з Ольгою"
18.00, 19.00 "Стосується кожного"
20.00, 2.15 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особый случай. Третий 

лишний"
23.55 Х/ф "Шпигуне, вийди геть!" (16+)
3.00 Т/с "Дієві ліки" (12+)
3.45 "Щоденник вагітної"
5.10 "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
11.20 Свекруха або невістка. Новий сезон
12.20, 15.30, 4.45 Агенти справедливості 

(12+)
16.00, 1.00, 2.15 Історія одного злочину 

(16+)
18.00 Т/с "Пошта" (12+)
19.50 "Говорить Україна"

21.00 Т/с "Подвійне відображення" 1, 2 с. 
(12+)

23.20 Контролер
0.00 Т/с "Подвійне відображення" 3 с. 

(12+)
1.45 Телемагазин
3.10 Реальна містика

ICTV
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.30 Факти
4.55 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 20.15 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Не дай себе обдурити
11.00 Секретний фронт
11.40, 13.20, 0.40 Т/с "Розтин покаже" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.20 Х/ф "Останній рубіж" (16+)
16.30 Х/ф "Паркер" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
21.25 Т/с "Пес-5" (16+)
22.35 Т/с "Менталіст" (16+)
2.20 Стоп-5

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.30 Зона ночі
4.00 Абзац
5.45, 7.05 Kids Time
5.50 М/с "Том і Джеррі"
7.10 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
8.10 Т/с "Цілком таємно" (16+)
13.00 Х/ф "Угода з дияволом" (16+)
15.00, 22.00 Т/с "Будиночок на щастя"
16.00, 21.00 Варьяти (12+)
17.00, 19.00 Хто проти блондинок (12+)
23.00 Х/ф "Інший світ: Пробудження" 

(18+)
0.40 Т/с "Ми такі" (12+)

СТБ
6.35 Т/с "Коли ми вдома"
9.40 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
12.40 "МастерШеф" (12+)
15.30 "Хата на тата" (12+)
17.25, 22.55 "Відлік часу"
17.30, 23.00 "Вікна-Новини"
18.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
18.50 "Наречена для тата" (12+)
20.50 Т/с "Та, що бачить завтра"
23.45 "Один за всіх" (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 Т/с "Моссад-2" (16+)
9.50, 17.10 "Загублений світ"
11.55 "Помста природи"
12.45 Х/ф "Конан-варвар" (16+)
15.10 Х/ф "Конан-руйнівник"
18.15 "Спецкор"
18.50 "ДжеДАІ"
19.30 Т/с "Брати по крові" (16+)
21.20 Т/с "Касл-8" (16+)
0.45 "Облом.UA."

НТН
5.20 Х/ф "Чорна Рада"
8.10, 17.45, 2.50 "Випадковий свідок"
8.45 Х/ф "На Вас чекає громадянка 

Никанорова"
10.25 Х/ф "Оцеола"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20 "Свідок"
12.50 "Свідок. Агенти"
13.25, 3.40 "Речовий доказ"
14.30, 21.15 Т/с "Фалько" (12+)
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
17.20 "Легенди карного розшуку"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 Т/с "Той, що читає думки" (16+)
23.45 "Склад злочину"
1.20 "Таємниці кримінального світу"

ВІВТОРОК, 15 ЖОВТНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Тачки проти"
6.05 М/с "Вруміз"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 2.00, 5.20 
Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 
Країно!

9.30 Т/с "Еліза" (12+)
11.30, 14.15 Телепродаж
11.55 Енеїда
13.10, 3.30 #ВУКРАЇНІ
13.45 Пліч-о-пліч
14.30 Д/ц "Аромати Чілі"
15.15 Хто в домі хазяїн
15.45 Відкривай Україну з Суспільним
16.25 Д/ц "Спільноти тварин"
17.30 Наші гроші
18.25, 2.35 Тема дня
19.30, 4.50 Спільно
19.55 Д/ц "Дикі тварини"
21.25, 2.25, 5.45 UA:Спорт
21.45 Розважальна програма з Майклом 

Щуром
22.15 Д/ц "Тваринна зброя"

0.00 Телепродаж Тюсо
4.00 Розсекречена історія

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, 0.45, 

5.20 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Міняю жінку"
13.15 "Сімейні мелодрами" 6"
14.15 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10 Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
19.20 "Секретні матеріали 2019"
20.45 Комедія "Свати - 5"
21.45 Комедія "Великі вуйки"
22.45, 23.45 "Світ навиворіт 10: Бразилія"
0.55 Т/с "Центральна лікарня"

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

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"

11.10, 12.25 Т/с "Надія на порятунок" 
(16+)

13.20, 14.15 "Вещдок"
15.10 "Вещдок. Особый случай"
16.25 "Роман з Ольгою"
18.00, 19.00 "Стосується кожного"
20.00, 2.10 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особый случай. Третий 

лишний"
23.55 Х/ф "Французький транзит" (16+)
2.55 Т/с "Дієві ліки" (12+)
3.40 "Щоденник вагітної"
5.10 "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
11.20 Свекруха або невістка. Новий сезон
12.20, 15.30, 4.45 Агенти справедливості 

(12+)
16.00, 1.00, 2.15 Історія одного злочину 

(16+)
18.00 Т/с "Пошта" (12+)
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Подвійне відображення" 4, 5 с. 

(12+)
23.20 Гучна справа

0.00 Т/с "Подвійне відображення" 6 с. 
(12+)

1.45 Телемагазин
3.10 Реальна містика

ICTV
4.05 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашинґтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 10.00 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.55, 13.20 Х/ф "Глобальне вторгнення: 

Битва за Лос-Анджелес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.40, 21.25 Т/с "Пес-5" (16+)
15.40, 16.20 Х/ф "Острів" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
22.35 Т/с "Менталіст" (16+)
0.35 Т/с "Розтин покаже" (16+)
2.10 Стоп-5

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Зона ночі
4.00 Абзац
5.45, 7.05 Kids Time
5.50 М/с "Том і Джеррі"
7.10 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
8.10 Т/с "Цілком таємно" (16+)
13.00 Х/ф "П'ята категорія" (12+)
14.50, 22.00 Т/с "Будиночок на щастя"
16.00, 21.00 Improv Live Show (12+)
17.00, 19.00 Діти проти зірок
23.30 Х/ф "Прибрати Картера" (16+)
1.40 Т/с "Ми такі" (12+)

СТБ
7.05 Т/с "Коли ми вдома"
10.05 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
13.00 "МастерШеф" (12+)
15.35 "Хата на тата" (12+)
17.25, 22.55 "Відлік часу"
17.30, 23.00 "Вікна-Новини"
18.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
19.00 "Битва екстрасенсів" (16+)
20.55 Т/с "Садівниця"
23.45 "Зважені та щасливі" (12+)
2.00 "Ток-шоу "Зважся!" (12+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 Т/с "Моссад-2" (16+)
9.40, 18.15 "Спецкор"
10.20, 18.50 "ДжеДАІ"
11.00, 17.20 "Загублений світ"
13.50 Х/ф "Чистильник" (16+)
15.45 Х/ф "Прямий контакт" (16+)
19.25, 20.30 Т/с "Брати по крові" (16+)
21.35, 23.10 Т/с "Касл-8" (16+)
0.55 "Облом.UA."

НТН
5.05 "Top Shop"
6.05 Х/ф "Гетьманські клейноди"
7.50, 17.45, 3.00 "Випадковий свідок"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Мачуха"
10.45, 19.30 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 "Свідок"
12.50 "Будьте здоровi"
13.25, 3.35 "Речовий доказ"
14.30, 21.15 Т/с "Фалько" (12+)
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
17.20 "Легенди карного розшуку"
18.20 "Вартість життя"
23.45 "Склад злочину"
1.25 "Таємниці кримінального світу"

СЕРЕДА, 16 ЖОВТНЯ

Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96
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UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Тачки проти"
6.05 М/с "Вруміз"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 2.00, 5.20 
Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 
Країно!

9.30 Т/с "Еліза" (12+)
11.30, 14.15 Телепродаж
11.55, 15.15 Енеїда
13.10 UA:Фольк. Спогади
14.30 Д/ц "Аромати Чілі"
16.25 Д/ц "Спільноти тварин"
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.25, 2.35 Тема дня
19.30 Перший на селі
19.55 Д/ц "Дикі тварини"
21.25, 2.25, 5.45 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в деталях
22.15 Д/ц "Тваринна зброя"
0.00 Телепродаж Тюсо
3.30 Разом
4.00 Перша шпальта
4.30 Спільно
4.55 52 вікенди

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, 0.55, 

5.20 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Міняю жінку"
13.15 "Сімейні мелодрами"
14.15 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10 Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
19.20 "Секретні матеріали 2019", 136 

серiя
20.40 Комедія "Свати - 5"
21.40 Комедія "Великі вуйки"
22.30 "Право на владу 2019"
1.05 Драма "Іловайськ 2014. Батальон 

Донбас"
4.05 Т/с "Центральна лікарня"

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

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"

11.10, 12.25 Т/с "Надія на порятунок" 
(16+)

13.20, 14.15 "Вещдок"
15.10 "Вещдок. Особый случай"
16.25 "Роман з Ольгою"
18.00, 19.00 "Стосується кожного"
20.00, 2.10 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особый случай. Третий 

лишний"
23.55 Х/ф "Афера по-американськи" 

(16+)
2.55 Т/с "Дієві ліки" (12+)
3.40 "Щоденник вагітної"
5.10 "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
11.20 Свекруха або невістка. Новий сезон
12.20, 15.30, 4.45 Агенти справедливості 

(12+)
16.00, 0.00, 2.15 Історія одного злочину 

(16+)
18.00 Т/с "Пошта" (12+)
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Подвійне відображення" (12+)

23.20 слідами таємниць Чорнобиля. 
Частина перша

1.45 Телемагазин
2.30 Зоряний шлях
3.10 Реальна містика

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

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
11.55, 13.20 Х/ф "Правило бою" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.25, 21.25 Т/с "Пес-5" (16+)
16.45 Х/ф "Елізіум" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі. Дайджест
22.35 Т/с "Менталіст" (16+)
0.30 Т/с "Розтин покаже" (16+)
2.10 Стоп-5

НОВИЙ КАНАЛ
3.10 Служба розшуку дітей
3.15 Зона ночі
4.50 Абзац
5.45, 7.00 Kids Time
5.50 М/с "Том і Джеррі"
7.05 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
8.00 Т/с "Цілком таємно" (16+)
10.00 Ревізор
12.50 Страсті за Ревізором
15.00, 22.00 Т/с "Будиночок на щастя"
16.00, 21.00 Шалена зірка (12+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
23.40 Х/ф "Вавілон нашої ери" (16+)
1.40 Т/с "Ми такі" (12+)

СТБ
6.40 Т/с "Коли ми вдома"
9.10 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
12.05 "МастерШеф. Професіонали" (12+)
15.35 "Хата на тата" (12+)
17.25, 22.55 "Відлік часу"
17.30, 23.00 "Вікна-Новини"
18.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
19.00 "Зважені та щасливі" (12+)
20.55 Т/с "Садівниця"
23.45 "Я соромлюсь свого тіла" (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 Т/с "Моссад-2" (16+)
9.40, 18.15 "Спецкор"
10.20, 18.50 "ДжеДАІ"
11.00, 17.15 "Загублений світ"
11.50 Х/ф "Якамасі" (16+)
13.30 Т/с "Перевізник" (16+)
19.25, 20.30 Т/с "Брати по крові" (16+)
21.35, 23.10 Т/с "Касл-8" (16+)
0.55 "Облом.UA."

НТН
5.00 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Такі красиві люди"
7.50, 17.45, 2.55 "Випадковий свідок"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "П'ять хвилин страху"
10.45, 19.30 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 "Свідок"
12.50 "Вартість життя"
13.25, 3.35 "Речовий доказ"
14.30, 21.15 Т/с "Фалько" (12+)
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
17.20 "Легенди карного розшуку"
18.20 "Правда життя"
23.45 "Склад злочину"
1.25 "Таємниці кримінального світу"

ЧЕТВЕР, 17 ЖОВТНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Тачки проти"
6.05 М/с "Вруміз"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 0.35, 3.50, 5.10 
Новини

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку, 
Країно!

9.30 Т/с "Еліза" (12+)
11.25, 14.15 Телепродаж
11.55 Енеїда
13.10 Д/ц "Морська кухня"
14.30 Д/ц "Аромати Чілі"
15.15 UA:Фольк. Спогади
16.20 Д/ц "Спільноти тварин"
17.25 Схеми. Корупція в деталях
17.55 VoxCheck
18.25, 1.25 Тема дня
19.30, 2.20 Розсекречена історія
20.30 Д/ц "Боротьба за виживання"
21.25, 1.00, 5.30 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.30 Як дивитися кіно
23.00 Х/ф "Чоловік, який вбив Дон 

Кіхота" (12+)
3.15 #ВУКРАЇНІ

4.15 Разом
4.40 Спільно

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

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Одруження наосліп"
13.15 "Сімейні мелодрами" 6"
14.15 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10 Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
19.20 "Секретні матеріали 2019"
20.25, 22.30 "Ліга сміху 2019"
0.35 "Київ вечірній"
3.35 "Розсміши коміка"
5.25 "Світське життя 2019"

ІНТЕР
5.25, 22.30 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"

11.10, 12.25 Т/с "Надія на порятунок" 
(16+)

13.20, 14.15, 0.20 "Вещдок"
15.10 "Вещдок. Особый случай"
16.25 "Роман з Ольгою"
18.00, 2.10 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Спецпроект "Олександр Гвоздик. 

Перемоги в рингу і поза ним"
2.55 "Жди меня. Україна"

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
11.20 Свекруха або невістка. Новий сезон
12.20, 15.30 Агенти справедливості (12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Пошта" (12+)
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "На качелях судьбы" 1, 2 с.
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "На гойдалках долі"
4.30 Реальна містика
6.00 Зоряний шлях

ICTV
4.10 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.30, 1.50 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.05, 13.20, 0.00 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
16.20, 22.50 Т/с "Вижити за будь-яку ціну" 

(12+)
18.45 Факти. Вечір
20.10 Дизель шоу (12+)
2.15 Стоп-5

НОВИЙ КАНАЛ
3.15 Служба розшуку дітей
3.20 Зона ночі
5.00 Абзац
5.45, 6.45 Kids Time
5.50 М/с "Том і Джеррі"
6.50 Х/ф "Деніс-бешкетник 2"
8.10 Х/ф "Мишаче полювання"

10.05 Т/с "Будиночок на щастя"
14.20, 21.40, 23.50 Екси (16+)
16.20, 19.00 Топ-модель по-українськи 

(16+)
1.50 Х/ф "Це кляте серце" (12+)

СТБ
6.35 Т/с "Коли ми вдома"
8.35 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.40 "МастерШеф. Професіонали" (12+)
15.55 "Хата на тата" (12+)
17.25, 21.55 "Відлік часу"
17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
19.00 "МастерШеф" (12+)
22.45 "Х-Фактор"

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 Т/с "Моссад-2" (16+)
9.40, 18.15 "Спецкор"
10.20, 18.50 "ДжеДАІ"
11.00, 17.15 "Загублений світ"
13.00 "Помста природи"
13.35 Х/ф "Помпеї: Апокаліпсис" (16+)
15.20 Х/ф "База Клейтон" (16+)

19.25 Т/с "Перевізник-2" (16+)
23.25 Х/ф "Крижані акули" (16+)
1.10 Х/ф "Акулячий торнадо: Четверте 

пробудження" (16+)
2.30 "Облом.UA."
4.35 "Цілком таємно-2016"

НТН
5.05, 4.45 "Top Shop"
6.05 Х/ф "Мамо, я льотчика люблю"
7.50, 17.45, 3.00 "Випадковий свідок"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Корпус генерала Шубнікова"
10.45, 19.30 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 "Свідок"
12.50 "Правда життя"
13.25, 3.45 "Речовий доказ"
14.30, 21.15 Т/с "Фалько" (12+)
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
17.20 "Легенди карного розшуку"
18.20 "Таємниці світу"
23.45 Х/ф "Казка про жінку та чоловіка"
1.30 "Таємниці кримінального світу"
4.15 "Професії"

П'ЯТНИЦЯ, 18 ЖОВТНЯ

1. СТОВ «Старинська птахофабрика», лабо-
рант, з/п 10180,00 грн.

2. СТОВ «Старинська птахофабрика», птахів-
ник, з/п 10000,00 грн.

3. СТОВ «Старинська птахофабрика», вантаж-
ник, з/п 9700,00 грн.

4. СТОВ «Старинська птахофабрика», слюсар 
з експлуатації та ремонту газового устаткування, 
з/п 9300,00 грн.

5. ТОВ «К.Т.А.», укладальник-пакувальник, з/п 
6000,00 грн.

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

7. ДП «Міжнародний Аеропорт «Бориспіль», на-
чальник групи, з/п 20080,50 грн.

8. ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод», 
юрист, з/п 13670,00 грн.

9. ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод», 
бухгалтер-ревізор, з/п 12000,00 грн.

10. ТОВ «Бориспільський комбікормовий за-
вод», завідувач складу, з/п 8700,00 грн.

11. Державна установа «Центр пробації», фахі-
вець із соціальної роботи, з/п 9000,00 грн.

12. Бориспільське відділення УВД Фонду соці-
ального страхування, фахівець, з/п 6600,00 грн.

13. ТОВ «ГК «Сантіно», робітник з комплексного 
обслуговування й ремонту будинків, з/п 4200,00 грн.

14. ТОВ «Агро-Регіон Бориспіль», підсобний ро-
бітник, з/п 8000,00 грн.

15. Любарецька ЗОШ, сестра медична, з/п 
4173,00 грн.

16. КП «ЖРЕУ», робітник із комплексного об-
слуговування й ремонту будинків, з/п 6800,00 грн.

17. Сеньківська ЗОШ, вчитель англійської мови,  
з/п 7000,00 грн.

18. КНП «Бориспільська багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування», бухгалтер, з/п 4173,00 грн.

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ 
Інформація про вакантні посади станом на 08.10.2019 року

Тел.: (04595) 6-06-66

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

Тел.: 099-387-46-95

Ресторанно-готельний комплекс
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 

ПОКОЇВКУ, д/р, зміни

ШВЕЙЦАРАОХОРОНЦЯ
у готель, 2/2



16 №37 (997), 11 жовтня 2019 р.
www.i-visti.com«ВІСТІ»

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

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 8006666
(093) 8006666

Тел.: 0 67 5036672, 0 67 5044406

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОМПЛЕКТУЮЧІ КОМПЛЕКТУЮЧІ длядля СХОДІВ СХОДІВ

ВАГОНКА   ПЛІНТУС

СУХА СУХА СТОЛЯРНА ДОШКАСТОЛЯРНА ДОШКА
09097 99 44 594    7 99 44 594    063 99 44 667063 99 44 667

СКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИСКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИ

СКЛАД У БОРИСПОЛІСКЛАД У БОРИСПОЛІ   ДОСТАВКА   ДОСТАВКА

ДОШКА для ПІДЛОГИ

ПИЛОМАТЕРІАЛИ
дошка  рейка  брус
сирі  сушені  стругані

БЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУСБЛОК-ХАУС   ФАЛЬШБРУС

Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

БУХГАЛТЕРА-РЕВІЗОРА
ЕНЕРГЕТИКА-ЕЛЕКТРИКА
ВОДІЯ кат. «B», «C», «D»
ПОКОЇВКУ В ГОТЕЛЬ,  2/2 або 1/3

Тел.: (050) 352-15-92, Наталія

Іногороднім надаємо гуртожиток
Графік, умови та з/п при співбесіді

ОСББ «Ватутіна-99» 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 

ПРИБИРАЛЬНИЦЮ
з/п 6000,00 грн,

звертатися до голови правління.

Тел.:  (067) 428-88-87
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UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Тачки проти"
6.05 М/с "Вруміз"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго ранку, 

Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.25, 2.00, 3.50, 

5.10 Новини
9.30 Енеїда
10.30 Хто в домі хазяїн
11.00 Відкривай Україну з Суспільним
11.30, 14.45 Телепродаж
11.50 М/с "Марин та його друзі. Підводні 

історії"
12.30 М/с "Дуда і Дада"
13.00 Х/ф "Йосип Прекрасний. Намісник 

фараона" 2 с.
15.00 Д/ц "Браво, шеф!"
16.05 Разом
16.35 #ВУКРАЇНІ
17.05 Пліч-о-пліч
17.40 Д/ф "Приховані світи: Печери 

Мертвих" (12+)
19.25 Д/ц "Супер-Чуття"
19.55 Розсекречена історія
21.25 Д/ц "Спільноти тварин"
22.20 Т/с "Дірк Джентлі" (12+)

0.00 Телепродаж Тюсо
2.25 UA:Фольк. Спогади
3.20 Своя земля
4.15 Сильна доля
5.30 Спільно

КАНАЛ "1+1"

6.20 М/ф
6.45 "Гроші 2019"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00, 10.35, 4.10 "Їмо за 100 2019"
11.15 "Громада на мільйон. Спеціалісти"
12.30 Комедія "Великі вуйки"
16.30 "Жіночий квартал 2019"
18.30, 4.40 "Розсміши коміка 2019"
19.30, 5.25 ТСН
20.15 "Українські сенсації 2019"
21.30 "Вечірній квартал 2019"
23.25, 0.25 "Світське життя 2019"
1.25 "Ліга сміху 2019"

ІНТЕР
4.30 "Великий бокс. Олександр Гвоздик - 

Артур Бетербієв"
8.00 "Шість соток"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Роман з Ольгою"
11.10 Х/ф "Відпустка за свій рахунок"
13.50 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
15.30 Х/ф "Операція "И" та інші пригоди 

Шурика"
17.30 Концерт "Інтер. Один на всіх. 

Мільйонам наших глядачів 
присвячується"

20.00, 2.15 "Подробиці"
20.30 "Круче всех. Новый сезон"
22.30 Т/с "Я - охоронець" (16+)
2.45 "Орел і решка. Морський сезон"
3.25 "Орел і Решка. Дива світу"
4.15 "Орел і Решка. Івлєєва vs. Бєдняков"
5.05 М/ф "Казка про царя Салтана"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 4.40 Зоряний шлях
8.30 Т/с "Подвійне відображення" 1, 6 с. 

(12+)
15.20 Т/с "Подвійне відображення" (12+)
17.00 Т/с "Будь, що буде" 1, 2 с. (12+)
20.00 Головна тема

21.00 Т/с "Будь, що буде" (12+)
23.00 Т / С "Колір черемхи" 8, 10 с.
1.45 Телемагазин
2.15 Т / С "Колір черемхи" 11 с.
3.00 Реальна містика

ICTV
5.00 Скарб нації
5.05 Еврика!
5.10 Факти
5.40 Особливості національної роботи
7.20 Х/ф "Діти шпигунів"
8.55 Х/ф "Діти шпигунів-3: Кінець гри"
10.20 Т/с "Вижити за будь-яку ціну" (12+)
12.45 Факти. День
13.00 Дизель шоу (12+)
15.30 Т/с "Пес-5" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Веном" (16+)
21.00 Х/ф "Ґодзила" (16+)
23.25 Х/ф "Острів" (16+)
1.50 Т/с "Менталіст" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.55 Служба розшуку дітей
4.00 Зона ночі
5.50 М/с "Лунтик"
6.35, 7.35 Kids Time

6.40 М/с "Том і Джеррі"
7.40 Таємний агент
8.50 Таємний агент. Пост-шоу
10.50 Діти проти зірок
12.50 Хто проти блондинок (12+)
14.50 Хто зверху? (12+)
16.40 М/ф "Добриня Микитич і Змій 

Горинич" (16+)
18.00 Х/ф "Трансформери: Останній 

лицар" (12+)
21.00 Х/ф "Тор" (16+)
23.10 Х/ф "Кінець світу" (16+)
1.40 Х/ф "Інший світ: Пробудження" (18+)

СТБ
5.15, 10.55 "Хата на тата" (12+)
7.00 "Прокинься з Ектором!"
7.55 "Зважені та щасливі" (12+)
9.55 "Ток-шоу "Зважся!" (12+)
14.40 Т/с "Та, що бачить завтра"
19.00 "Х-Фактор"
22.00 Т/с "Садівниця"

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.05 "ДжеДАІ. Дайджест 2018"
9.05 "Загублений світ"
14.55 Х/ф "Вуличний гонщик"

16.25 Х/ф "П'ятий елемент" (16+)
19.00 Х/ф "Чорна маска" (16+)
21.00 Х/ф "Ліга видатних джентльменів" 

(16+)
23.05 Х/ф "Шість куль" (18+)
1.15 "Облом.UA."
4.35 "Цілком таємно-2016"

НТН

5.15 Х/ф "Слухати у відсіках"
7.45 Х/ф "Вічний поклик"
12.00 Т/с "Закон і порядок" (16+)
15.40, 2.40 "Випадковий свідок"
18.05 "Переломні 80-ті"
19.00, 2.10 "Свідок"
19.30 Х/ф "Кубанські козаки"
21.30 Х/ф "Дракони назавжди" (16+)
23.20 Х/ф "Блондинка в шоколаді" (18+)
1.05 "Реальні злочинці"
3.10 "Речовий доказ"
4.10 "Легенди бандитського Києва"

СУБОТА, 19 ЖОВТНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Тачки проти"
6.05 М/с "Вруміз"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброго ранку, 

Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.20, 2.00, 3.50, 

5.10 Новини
9.30, 2.25 Енеїда
10.30 Д/ц "Браво, шеф!" 6 с.
11.35, 14.40 Телепродаж
11.50 М/с "Дуда і Дада"
12.55 Х/ф "Король Дроздовик"
15.00 Д/ц "Тайська кухня"
15.25, 21.55 Бюджетники
15.55 UA:Фольк. Спогади
17.00 Перший на селі
17.25 #ВУКРАЇНІ
18.00 Д/ф "Кораловий риф: мисливці і 

жертви"
19.05 Д/ц "Супер-Чуття"
20.00 Д/с "Таємниці людського мозку" 

(12+)
21.25 Розважальна програма з Майклом 

Щуром
22.25 Т/с "Окуповані" (16+)
0.00 Телепродаж Тюсо

3.20 Своя земля
4.15 Сильна доля
5.30 Спільно

КАНАЛ "1+1"
6.20 М/ф
6.45 "Українські сенсації 2019"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45, 10.45, 4.10 "Світ навиворіт 10: 

Бразилія"
15.05 Комедія "Свати"
19.30 "ТСН-тиждень"
21.00 "Танці з зірками 2019"
23.50 "Ліга сміху 2019"
1.50 "Київ вечірній"
5.00 ТСН

ІНТЕР
6.00 "Слово Предстоятеля"
6.10 Х/ф "Дівчина з гітарою"
8.00 "уДачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і Решка. Дива світу"

11.00 "Орел і Решка. Івлєєва vs. 
Бєдняков"

12.00 "Круче всех. Новый сезон"
14.10 Х/ф "Операція "И" та інші пригоди 

Шурика"
16.00, 20.30 Т/с "Кохання без кордонів"
20.00 "Подробиці"
22.20 Х/ф "Жіноча інтуїція"
0.50 "Вещдок"
3.15 "Щоденник вагітної"
5.10 "Телемагазин"
5.25 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30 Сьогодні
7.30 Зоряний шлях
10.30 Т/с "Будь, що буде" (12+)
14.25 Х/ф "Троє в лабіринті" (12+)
16.45 Т/с "Здрастуй, сестра" 1, 2 с.
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Здрастуй, сестра"
23.15 Т / С "Колір черемхи" 12, 14 с.
1.45 Телемагазин
2.15 Т / С" Колір черемхи"
3.50 Реальна містика

ICTV
5.10 Скарб нації
5.20 Еврика!
5.25 Факти
5.55, 8.40 Секретний фронт
6.50 Громадянська оборона
7.45 Антизомбі. Дайджест
9.30 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.05, 13.00 Х/ф "Глобальне вторгнення: 

Битва за Лос-Анджелес" (16+)
12.45 Факти. День
14.30 Х/ф "Ґодзила" (16+)
16.50 Х/ф "Веном" (16+)
18.45 Факти тижня
20.35 Х/ф "Людина зі сталі" (16+)
23.20 Х/ф "Елізіум" (16+)
1.20 Т/с "Менталіст" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.10 Зона ночі
6.00 Стендап Шоу
7.00, 8.05 Kids Time
7.05 М/ф "Добриня Микитич і Змій 

Горинич" (16+)
8.10 Х/ф "Мишаче полювання"
10.10 Х/ф "Повернення Супермена" (16+)

13.20 Х/ф "Трансформери: Останній 
лицар" (12+)

16.20 Х/ф "Тор" (16+)
18.50 Х/ф "Тор 2: Царство темряви" (16+)
21.00 Х/ф "Тор 3: Рагнарок" (12+)
23.40 Х/ф "Монстри атакують" (18+)
1.40 Х/ф "Кінець світу" (16+)

СТБ
5.50 Т/с "Коли ми вдома"
7.10 "Хата на тата" (12+)
9.00 "Прокинься з Ектором!"
10.00 "МастерШеф" (12+)
13.00 "Наречена для тата" (12+)
15.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
18.00 "Битва екстрасенсів" (16+)
20.00 "Один за всіх" (16+)
21.00 "Я соромлюсь свого тіла" (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 "ДжеДАІ. Дайджест 2018"
9.00 "ДжеДАІ 2019"
10.00 Т/с "Звонар" (16+)
13.00 Х/ф "Чорна маска" (16+)
15.00 Х/ф "Герой" (16+)

16.55 11 тур ЧУ з футболу "Динамо"- 
"Олександрія"

19.00 Х/ф "На грані"
21.15 Х/ф "В'язень" (16+)
23.00 "ПРОФУТБОЛ"
0.20 "Облом.UA."

НТН

5.00 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Погань"
7.50 "Страх у твоєму домі"
11.30 Х/ф "Кубанські козаки"
13.40 Х/ф "Наречений з того світу"
14.35 Х/ф "Як три мушкетери"
17.10 Х/ф "Дракони назавжди" (16+)
19.00 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
20.50 Х/ф "Висота"
22.40 Х/ф "Азартні ігри" (16+)
0.40 Х/ф "Блондинка в шоколаді" (18+)
2.20 "Речовий доказ"

НЕДІЛЯ, 20 ЖОВТНЯ

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

Бориспіль
Форд Скорпіо, 1990 р.в., об’єм двигуна 2,0 л., бен-

зин, на ходу, ціна договірна. Тел.: 0 96 4621727.
Опель-Вектра, 1993 р., дизель 1,7, в гарному ста-

ні. Тел.: 0 50 6084811.
Фольксваген транспортер Т-4, 1,9, 2001 р., ціна 

договірна. Тел.: 0 95 6298952.
Волга-3110 КПП, стартер ЗІЛ-130, Волга стартер. 

Тел.: 0 67 1956205.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

КУПЛЮ У ВЛАСНИКА ЗЕМЛЮ, БУДИНОК, КУПЛЮ У ВЛАСНИКА ЗЕМЛЮ, БУДИНОК, 
КВАРТИРУ. КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ НЕРУХОМО-КВАРТИРУ. КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ НЕРУХОМО-
СТІ. ТЕЛ.: 0 67 8675527, BESTHOUSESUAСТІ. ТЕЛ.: 0 67 8675527, BESTHOUSESUA

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Ленінградська р-н, 4/5, 45 кв.м, кімнати окремо, 

житловий стан, б/з, 725000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 
0 93 1104673, Наталія.

3-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, кімна-

ти окремо, ремонт, вбудовані меблі, 1134000 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.

Проліски с., 4/5,п., 65/38/9, с/в окремо, індивіду-
альне опалення, 800000 грн. Тел.: 0 67 4040137.

БУДИНКИ

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

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

Бориспіль

КУПЛЮ У ВЛАСНИКА ЗЕМЛЮ, БУДИНОК, КУПЛЮ У ВЛАСНИКА ЗЕМЛЮ, БУДИНОК, 
КВАРТИРУ. КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ НЕРУХОМО-КВАРТИРУ. КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ НЕРУХОМО-
СТІ. ТЕЛ.: 0 67 8675527, BESTHOUSESUA@СТІ. ТЕЛ.: 0 67 8675527, BESTHOUSESUA@
GMAIL.COMGMAIL.COM

М.Цвєтаєвої вул., 163 кв.м, 2 поверхи, електрика, 
вода, каналізація, паркан, будувався не на продаж, 
якісно, 1670000 грн, торг. Тел.: 0 67 4040137.

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, 375000 грн, 
торг; 14 соток з виходом на поле, під забудову, 
125000 грн. Тел.: 0 97 8797832.

Згурівка

ЗГУРІВКА СМТ., БУДИНОК З УСІМА ЗРУЧ-ЗГУРІВКА СМТ., БУДИНОК З УСІМА ЗРУЧ-
НОСТЯМИ. ТЕЛ.: 0 95 7342128, 0 97 8976547.НОСТЯМИ. ТЕЛ.: 0 95 7342128, 0 97 8976547.

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

біля будинку свердловина, сад, літня кухня, га-
раж, сарай, ціна договірна. Тел.: 0 95 1714380, 0 
67 8541318, Галина.

ПІВБУДИНКУ

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

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

Оголошення та реклама

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

ГАРАЖІ

Бориспіль
Гараж, кооп. «Схід», з капітальним підвалом, 

145700 грн., торг. Тел.: 0 68 1179106, Ігор.
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
Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 68 

3278353.
Грушевського вул., 10 соток, світло, газ поруч, ви-

соке рівне місце, 345000 грн. Тел.: 0 67 4040137, 
Дмитро.

КУПЛЮ У ВЛАСНИКА ЗЕМЛЮ, БУДИНОК, КУПЛЮ У ВЛАСНИКА ЗЕМЛЮ, БУДИНОК, 
КВАРТИРУ. КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ НЕРУХОМО-КВАРТИРУ. КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ НЕРУХОМО-
СТІ. ТЕЛ.: 0 67 8675527, BESTHOUSESUA@СТІ. ТЕЛ.: 0 67 8675527, BESTHOUSESUA@
GMAIL.COMGMAIL.COM

Лобановського, 28 вул., 10 соток, світло, газ по 
вулиці, високе рівне місце, 260000 грн. Тел.: 0 67 
4040137, Дмитро.

Поторжинського вул., 10 соток, світло, газ біля ді-
лянки, рівна, 167000 грн. Тел.: 0 67 4040137.

Січових Стрільців (Фрунзе) вул., 10 соток, 23м фа-
сад + старий будинок зі світлом та газом, 515000 
грн. Тел.: 0 67 4040137, Дмитро.

Спортивний пров., район Розвилки, 10 соток, ку-
това, світло, газ поруч, високе рівне місце, 231000 
грн. Тел.: 0 67 4040137, Дмитро.

Чкалова вул., р-н центру, 19 соток, з власним за-
їздом, три акти, світло, газ по вулиці, 425000 грн. 
Тел.: 0 67 4040137, Дмитро.

Глибоке с., центр, 18 соток, держ.акт, під за-
будову, комунікації поруч, ціна договірна. Тер-
міново. Тел.: 0 66 1764885.

Іванків с., 16 соток, під забудову, асфальт, світло, 
газ, 270000 грн. Тел.: 0 67 4040137.

Лозівка с., вул. Визволителів, 10 соток, світло по-
руч, 102500 грн. Тел.: 0 67 4040137, Дмитро.

Полтава
Гребінка м., Гребінківський р-н, Перемоги 

вул., під будівництво, 10 соток, 140 км від м. 
Київ, 10 хв. від залізничного вокзалу, по вулиці 
є світло, газ, 80000 грн. Тел.: 0 66 3507891, 0 67 
7356009.

Куплю
Бориспіль

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

1,2-кімнатну квартиру на вторинному ринку, м. 
Бориспіль. Терміново. Тел.: 0 67 7000343.

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

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

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

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

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

У кафе «МАРІАННА» ПОТРІБНІУ кафе «МАРІАННА» ПОТРІБНІ
Телефон 

для співбесіди:  
098-67-444-12 

Олександр
063-63-29-249 

Ірина

Телефон 
для співбесіди:  
098-67-444-12 

Олександр
063-63-29-249 

Ірина

ОФІЦІАНТИ

Куплю земельну ділянку у власника в с. Щасливе 
або с. Проліски від 5 соток. Тел.: 0 67 4040137.

Куплю земельну ділянку у власника в м. Бори-
спіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. Олек-
сандрівка. Тел.: 0 67 4040137.

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

КУПЛЮ У ВЛАСНИКА ЗЕМЛЮ, БУДИНОК, КУПЛЮ У ВЛАСНИКА ЗЕМЛЮ, БУДИНОК, 
КВАРТИРУ. КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ НЕРУХОМО-КВАРТИРУ. КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ НЕРУХОМО-
СТІ. ТЕЛ.: 0 67 8675527, BESTHOUSESUA@СТІ. ТЕЛ.: 0 67 8675527, BESTHOUSESUA@
GMAIL.COMGMAIL.COM

Здам
Бориспіль

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

2 кімнати для пари або двох жінок, всі зручнос-
ті, 4500 грн без комунальних послуг. Тел.: (04595) 
52067, 0 66 7701019.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

Оренда павільйонів під магазин, кафетерій, 
салон, 30 кв.м + тераса, всі комунікації, м. Бори-
спіль, вул. К.Шлях. Тел.: 0 67 3688909.

Будинок, Іванків с., 3 кімнати, меблі, холодильник, 
вода в будинку, с/в на вулиці, пічне опалення, 2000 
+ комунальні. Тел.: 0 67 4503318.

Найму
Бориспіль

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

Міняю
Бориспіль

2-к.кв., смт. Дівички-1, Переяслав-Хмельниць-
кий р-н, 2/5, з балконом, ліс, Дніпро на житло у 
м. Бориспіль, можливо з доплатою. Тел.: 0 93 
0032352, 0 96 3894003.

4-к. квартиру, 80,6 кв.м, з євроремонтом, на при-
ватний будинок у м. Бориспіль, можливо без ремон-
ту. Розгляну всі варіанти. Тел.: 0 67 5056064.

Переяслав-Хмельницький
2-к, кв., Магдебурзького права вул., центр, 45 

кв.м, 1-й поверх на на житло у м. Кам’янець Поділь-
ський. Тел.: 0 99 5331807, 0 99 3720938.

ПРОПОНУЮ РОБОТУПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

VIANOR м.Бориспіль запрошує на роботу офіціан-
тів, кухарів, автомийників, шиномонтажників, автос-
люсарів, адміністратора на автомийку і автосервіс, 
продавців автозапчастин. Тел.: 0 67 9040777.
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В салон краси «Апраксин» потрібні перукарі та 
майстри манікюру. Бережемо тих, хто хоче осво-
їти нову професію, проводимо навчання. Тел.: 
0 68 6848964.

Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА» 
запрошує на роботу: кухаря-універсала, поз-
мінно або 7/7; шеф-кухаря; офіціантів; мийника 
посуду в ресторан. Іногороднім надаємо жит-
ло. З/п та графік роботи при співбесіді. Тел.: 
0 50 3521592.

Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА» про-
понує роботу: бухгалтера-ревізора; енергетика-е-
лектрика; водія кат. В.С.Д.; покоївку у готель, 2/2 
або 1/3. Іногороднім надаємо житло. З/п та графік 
роботи при співбесіді. Тел.: 0 50 3521592.

Державна кримінально-виконавча служба 
України запрошує на службу до ДУ «Бори-
спільська виправна колонія (№119) на посади 
молодших інспекторів до відділів нагляду і без-
пеки, охорони , г/р доба/три, та на відеомоніто-
ринг, г/р день/ніч через 2 доби. З/п від 7500 грн. 
Тел.: 0 67 3201007.

На постійну роботу потрібні охоронці, у гарній 
фізичній формі. Офіційне працевлаштування. 
Наявність медичної довідки та довідки про не-
судимість, та водії. Г/р 1/2, 2/2, вахта. Тел.: (4595) 
50455, (044) 2236768, 0 67 3288818, 0 67 2151408.

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

На роботу потрібен продавець в продуктовий 
магазин. Тел.: 0 50 6080538, Наталія.

НА РОБОТУ У КАФЕ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА РОБОТУ У КАФЕ ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ 
ОФІЦІАНТИ. ТЕЛ.: 0 63 2814630.ОФІЦІАНТИ. ТЕЛ.: 0 63 2814630.

На роботу у с. Проліски потрібен завгосп, г/р 
2/2, з/п 8700 грн+премія. Тел.: 0 66 5977710.

Потрібен двірник, садівник в торгівельний 
центр «PARKTOWN». Г/р з 7.00 до 10.00. Звер-
татися в адміністрацію. Тел.: 0 97 3779606.

Потрібні охоронці на вахту у м. Київ. Вахта у 
ГШР з посвідченням водія, 450-550 грн/добу. 
Тел.: 0 67 2169290. Вахта по Київу від 420 грн/
добу. Тел.: 0 67 4680274, 0 66 0871473.

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

РОБОТА в м.Бориспіль. Майстер ЕМС, вантаж-
ники, складальники-пакувальники, комплекту-
вальники, засипальники сировини, з/п висока, 
стабільна. Тел.: 0 67 5221290.

Супермаркету у м. Бориспіль потрібні вантаж-
ник, з/п від 11050 грн; продавці-консультанти, 
г/р 4/4, з/п 10500 грн; охоронець, г/р 3/3, з/п 
11050 грн. Тел.: 0 50 4137236.

Терміново потрібні продавці, г/р 2/2 з 7.00 
до 22.00, з/п 8500-9000 грн; адміністратор, з/п 
15000 грн. Тел.: 0 68 7902345.

ТОВ «Роял Кейтерінг», с. Гора, запрошує на 
роботу кухарів та кондитерів, д/р не обов’язко-
во. Тел.: 0 67 4451659, Ірина Миколаївна.

Київ
Головний бухгалтер. КИЇВ, Позняки. Заробітна 

плата від 7500 грн. Іногороднім-койко-місце. Тел.: 
0 67 8841771.

Потрібні працівники для роботи в ОХОРОНІ. Вах-
та в Київ. Житло надаємо безкоштовно. Тел.: 0 95 
2015733, 0 97 7824413.

Працівники по догляду за тваринами у приту-
лок для тварин (50 км від Києва). Житло нада-
ється. Деталі за тел.: 0 67 6567098.

ШУКАЮ РОБОТУШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

Шукаю роботу по прибиранню офісу, 
будь-якого службового приміщення, неповна 
зайнятість (3-4 год./день), порядна та добро-
зичлива. Тел.: 0 97 5499921.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

ПРОДАМПРОДАМ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДОШКА БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДОШКА 
СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, ДУБ, ДО-СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, ДУБ, ДО-
ШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) 5392119, 0 67 ШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) 5392119, 0 67 
4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.

Оцинковане залізо (2 листа)1,5Х1,45Х1,90 
м; перемички з/б 12Х14Х2,20 м (2 шту-
ки),12Х14Х1,54 м (3 штуки); цегла біла одинарна 
б/в (300 штук). Тел.: 0 68 6883227.

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль

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

ТВАРИНИ

Бориспіль

Поросята малі 6-7 неділь, породи Ландрас, 
Петрен, Альба. Ціна договірна Тел.: 0 50 
1590197, 0 98 7652593.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль

Гарбузи, в наявності 4 тонни, с. Глибоке. Тел.: 0 
97 7472834.

Продам недорого гарбузи кормові та їстівні, 
картоплю дрібну. Можлива доставка. Тел.: 0 97 
9646912.

Сіно з проса цьогорічного врожаю, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 96 3768237.

РІЗНЕ

Бориспіль

Акордеон «Вольтместер Стела», червоного ко-
льору, 2800 грн, торг; телевізор «LG», діагональ 50, 
гарний стан, 1600 грн, торг. Тел.: 0 97 3286785.

Велосипед ММВЗ — 1000 грн, торг; ліноле-
ум-0-98х10 мх2 шт.; телевізори - Електрон — 500 
грн, торг, Чайка — 205 грн. Тел.: 0 97 3396527.

ЗДАМО В ОРЕНДУ СІТІЛАЙТ. В БОРИСПОЛІ ЗДАМО В ОРЕНДУ СІТІЛАЙТ. В БОРИСПОЛІ 
У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПАРКУ МІСТА. РОЗМІРИ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПАРКУ МІСТА. РОЗМІРИ 
120Х180. ЦІНА 800 ГРН ОДНА СТОРОНА. ТЕЛ: 120Х180. ЦІНА 800 ГРН ОДНА СТОРОНА. ТЕЛ: 
0 67 23888580 67 2388858

ПОСЛУГИПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо вам потрібно пофарбувати натураль-
ну шкіру, то будь ласка: куртка чорна — 200 
грн, коричнева — 250 грн, бордова — 300 грн; 
пальто (плащ) чорне — 250 грн, коричневе — 
300 грн, бордове — 400 грн. Тел.: 0 67 4179396.

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

ЩЕБІНЬ ГРАНІТНИЙ
Фракції 5-20, 20-40, 40-70
ДОРОЖНЯ (щебенева) 
СУМІШ
ВІДСІВ   ВАПНО
ПІСОК РІЧКОВИЙ
ЦЕМЕНТ   
БЕТОН

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

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

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію
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Виконуємо будівельні та ремонтні роботи: 
паркани, підшивки, водовідвід, септики та ін., 
а також демонтажні та підсобні роботи. Тел.: 0 
99 4791140, Олександр.

Перевезення вантажу до 3 тонн, послуги ван-
тажників. Тел.: 0 99 4791140.

Послуги мінітрактора. Оранка, фрезирування, ви-
рівнювання грунту. Тел.: 0 67 4941949.

РІЗНЕРІЗНЕ

Бориспіль

Втрачений державний акт на право власності 
на земельну ділянку, серія КВ №069146, виданий 
на ім’я Мартиненка Савелія Харитоновича Бори-
спільським районним відділом земельних ресурсів 
30.09.2003 р., вважати недійсним.

Втрачений державний акт на право власності на 
земельну ділянку, серія ЯЗ №349782, виданий на 
ім’я Тищенко Ольги Остапівни Управлінням земель-
них ресурсів у Бориспільському р-ні 2009 року, вва-
жати недійсним.

ЗНАЙОМСТВАЗНАЙОМСТВА

Бориспіль

Чоловік 43 роки, познайомлюсь із дівчиною 
для створення сім’ї. Тел.: 0 63 5642127, дзвонити 
після 20.00.

Запрошуємо на роботу вантажника-фасувальни-
ка, працівників на виробництво, г/р 2/2. З/п 12000-
15000 грн, офіційне працевлаштування. Тел.: 0 50 
6262440.

Запрошуємо на роботу експедитора, з/п 
14000 грн; вантажника-комплектувальника, 
з/п 12000 грн; водіїв, з/п від 12000 грн. Тел.: 0 
95 3992996, 0 96 7972096, з 9.00 до 17.00 пн-пт.

Запрошуємо на роботу прибиральниць, з/п 7000 
грн/15 змін; оператора підлогомийних машин, нічні 
зміни, з/п 7000 грн/15 змін. Робота у м. Бориспіль. 
Тел.: 0 67 2426177.

Зварювальник (напівавтомат) та автомаляр 
для обслуговування свого авто. З навиками ро-
боти. Іногороднім житло. З/п договірна. Тел.: 0 
67 3270118, Юрій.

ЗОШ №6 (вул. Головатого, 19) запрошуємо 
на постійну роботу прибиральницю службових 
приміщень, кухонного працівника, робітника по 
обслуговуванню службових приміщень, сторо-
жа (доба/три). Тел.: 0 67 4570661, 0 93 8601014.

На нове харчове виробництво у м. Бориспіль 
на роботу запрошуємо кухаря комплексних обі-
дів, мийника посуду. Офіційне працевлаштуван-
ня, позмінний г/р, безкоштовне харчування. Тел.: 
0 67 3201232, Тетяна.
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ОВЕН. Гарний настрій, непога-
не самопочуття і впевненість у сво-
їх силах обіцяють зірки цього тижня. 
Виберіть головну справу й доведіть 
її до кінця.

ТЕЛЕЦЬ. Вдалий час для змін. Од-
нак бажано не квапити події й бігти 
поперед батька в пекло. І не беріть 
всі труднощі близько до серця. Про-
блеми треба вирішувати.

БЛИЗНЮКИ. Можете опинитися 
у центрі важливих подій. З вами за-
хочуть спілкуватися, буде багато ці-
кавих ділових пропозицій. Відкрива-
ються особисті перспективи.

РАК. Не відкидайте допомогу 
друзів, але не розраховуйте тільки 
на них, ви не застраховані від їхньої 
безтурботності. У вихідні відчуєте, 
що нарешті досягли свого.

ЛЕВ. Відкиньте метушню на дру-
гий план і прислухайтеся до своєї 
інтуїції, вам важливо відчути, що по-
дії, що відбуваються з вами, розвива-
ються в потрібному напрямку.

ДІВА. Необхідно зосередитися й 
багато часу присвятити роботі, щоб 
встигнути реалізувати намічені пла-
ни. Колеги спробують випробувати 
ваші нерви на міцність.

ТЕРЕЗИ. Зможете добитися бага-
то чого, якщо не полінуєтеся пово-
рухнути мізками. Буде сприятлива 
можливість змінити життя й кар'єру 
в кращий бік.

СКОРПІОН. На вас чекають но-
ві проекти, завдання, плани. І все це 
обіцяє успіх і прибуток. І в особисто-
му житті у вас усе складається саме 
так, як ви давно мріяли.

СТРІЛЕЦЬ. Вдалий період для 
поїздок і відряджень. Будьте уважні, 
навіть скрупульозні. Довіряйте, але 
перевіряте - от один з девізів цьо-
го тижня.

КОЗОРІГ. Щоб успішно просува-
тися вперед, треба забути про сум-
ніви, страхи та комплекси. Навіть 
найекстравагантніші ваші ідеї знай-
дуть позитивний відгук.

ВОДОЛІЙ. Час підбити певний 
підсумок і згадати, що й хто для вас 
є значимим. Вчіться не тільки слуха-
ти, а й чути, інакше будете шкодува-
ти про допущені промахи.

РИБИ. Доведеться робити те, що 
потрібно, а не те, що хочеться. Дру-
зі засиплють вас порадами діаме-
трально протилежного змісту. Шу-
кайте компроміс.
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Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 14 — 20 ЖОВТНЯ


