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 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

 НА ЧАСІ

 ТРИВАЄ МІСЯЧНИК

 МОЖНА ОЦІНИТИ

Тиждень

ЗМІНЮЮТЬСЯ 
РАХУНКИ
Із 1 жовтня введені в дію 
нові міжнародні рахунки 
для сплати   податків і 
зборів, відкриті відповідно 
до вимог стандарту IBAN.

Бориспільське управління 
ГУ ДПС у Київській області 
нагадує, що на виконання 
п. 3 постанови Правління 
Національного банку України 
від 28.12.2018 № 162 «Про 
запровадження міжнародного 
номера банківського 
рахунку (IBAN) в Україні» 
Державною казначейською 
службою України здійснено 
заміну діючих рахунків для 
зарахування надходжень 
до державного та місцевих 
бюджетів відповідно до вимог 
стандарту IBAN.
Для платників єдиного внеску 
на загальнообов`язкове 
державне соціальне 
страхування з 01.10.2019  
введено в дію нові бюджетні 
рахунки 3719 за стандартом 
IBAN в АС «Є-Казна Доходи» 
для сплати ЄСВ, які відкриті 
на балансі центрального 
апарату Казначейства (код 
банку — 899998).
Кошти, які сплачувались 
платниками з 01.10.2019  
на старі рахунки по 
зарахуванню єдиного внеску 
на загальнообов`язкове 
державне соціальне 
страхування, не будуть 
зараховуватись, а 
повертатимуться платникам, 
як нез’ясовані надходження.
З новими рахунками для 
сплати податків і зборів 
платники Бориспільського 
району та м. Бориспіль 
можуть ознайомитись за 
посиланням: https/kyivobl.tax.
gov.ua/byudjetni-rahunki/.

Бориспільське 
управління ГУ ДПС

 у Київській області

Із метою протидії незаконно-
му розповсюдженню зброї, боє-
припасів, вибухових матеріалів, 
профілактики злочинів з їх вико-
ристанням на території м. Бори-
спіль та Бориспільського району 
протягом жовтня 2019 року про-
водиться місячник добровільної 
здачі зброї та боєприпасів. 

Особи, які добровільно здадуть 
зброю, боєприпаси, вибухові ма-

теріали та спеціальні засоби в за-
значений період, звільняються від 
кримінальної та адміністративної 
відповідальності, а також мають 
можливість зареєструвати здану 
ними зброю на своє ім’я. 

Поліція закликає дотримуватися 
чинного законодавства, що регла-
ментує порядок зберігання вогне-
пальної зброї. 

ЗДАЙ НЕЛЕГАЛЬНУ ЗБРОЮ! УВАГА! 
Усім бажаючим добровільно 
здати зброю та боєприпаси 
потрібно звернутись в кабінет 
контролю за обігом зброї 
у сфері дозвільної системи 
Бориспільського відділу 
поліції № 116 (м. Бориспіль, 
вул. С. Камінського, 4) або 
до дільничного інспектора 
поліції, який обслуговує дану 
територію.

Бориспільський відділ поліції ГУПН в Київській області
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ОПЕРАЦІЯ «БЕЗПЕКА 
ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
— ЦЕ ЖИТТЯ»

Із 1 жовтня на території 
України розпочався практич-
ний етап заходів «Безпека до-
рожнього руху — це життя». 

Поліцейські патрулюють ава-
рійні ділянки доріг. Превентивні 
заходи проводяться задля запо-
бігання загибелі та травмування 
людей, зниження аварійності на 
дорогах.

Щодобово залучаються гру-
пи реагування патрульної полі-
ції Бориспільського відділу по-
ліції. Поліцейські під час спілку-
вання з учасниками дорожнього 
руху проводять роз’яснювальні 
бесіди щодо недопущення пору-
шень Правил дорожнього руху, 
особливо під час перевезення 
пасажирів, зокрема дітей.   

Бориспільський відділ поліції 
ГУПН в Київській області

КОШТИ РАЙОНУ НА РЕЦЕПЦІЮ

 У рамках пілотного проекту з реконструкції медичних 
закладів Київської області, КНП «Бориспільська 
багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» днями 
отримала оновлене реєстраційне відділення. «Вісті» 
інспектували результати.

Тетяна ХОДЧЕНКО, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

Оновлена реєстратура поліклі-
нічного відділення КНП «ББЛІЛ» на-
зивається рецепцією. Роботи про-
водилися за кошти районного бю-
джету, вартість ремонту із рецепці-
єю та електронним забезпеченням 
обійшлася майже в 1 млн 400 тис. 
грн. Замовником та виконавцем да-
них робіт є управління капітально-
го будівництва та архітектури Бори-
спільської РДА.

Губернатор оцінив
Проінспектувати зроблене пе-

ред офіційним відкриттям рецеп-
ції приїхав голова Київської ОДА 
Михайло Бно-Айріян. Без попе-
реджень 16 жовтня о 08.00 губер-
натор був КНП «ББЛІЛ», зняв ві-
део й виклав на свою сторінку в 
Фейсбук. Також він пообіцяв, що 
область всіляко допомагатиме 
медзакладу. 

«Це пілотний проект, який наша 
команда планує втілювати в усіх лі-
кувальних закладах області. За 8 
місяців спільними зусиллями з ра-
йонним та міським керівництвом 
ми відновимо дану лікарню», — на-
голосив очільник КОДА.

Наступним етапом оновлення 
стане завершення ремонтних ро-
біт на першому поверсі, а також ка-
премонт другого поверху. На ці ро-
боти передбачено майже 7 млн грн 
із районного бюджету. 

Усе за планом
За словами начальника управ-

ління капітального будівництва 
Бориспільської РДА Ярослава 
Яновича, на ремонт лікувального 
корпусу передбачається витрати-
ти майже 20 млн грн. За його сло-
вами, наразі оголошено тендер на 
обрання виконавця робіт. «Ведуть-
ся вуличні ремонтні роботи біля 
інфекційного відділенні. Також ви-
рішується питання відселення па-
цієнтів, щоб провести ремонт все-
редині приміщення», — повідомив 
начальник УКБ. Також він уточнив, 
що завершується тендер на ре-
монт першого поверху пологово-
го відділення, куди згодом пересе-
лять гінекологічне. Наголошувало-
ся, що кошти в сумі 15 млн грн на 
ці роботи виділені з бюджету міста 
Бориспіль. 

«Із обласного бюджету виділено 
20 млн грн на ремонт фасаду лікар-
ні. Проект проходить експертизу», 
— запевнив Янович. 

• Голові КОДА усе сподабалося. • Важко повірити, що це реєстраційне відділення Бориспільської лікарні.

• До роботи готові. Відкриття відділення — 18 жовтня.

• Буде електронна черга при записі до лікаря.
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 ОЦЕ ТАК!

 МІСЬКА ПЕРВИНКА

 КАДРОВІ РОТАЦІЇ

Подробиці

АНДРІЙ ЯРМАК 
СТАВ КЕРІВНИКОМ 
УКРАЕРОРУХУ

Кабінет Міністрів України по-
годив призначення Андрія Яр-
мака на посаду виконувача 
обов’язків директора Держав-
ного підприємства обслугову-
вання повітряного руху Украї-
ни (Украерорух), кандидатуру 
якого запропонував міністр інф-
раструктури України.

«Стати керівником Украероруху 
— неабияка відповідальність, 
оскільки це стратегічне 
підприємство, яке гарантує 
безпеку повітряного руху. 
Його місія важлива не тільки 
для нашої країни, а й для 
усього Європейського регіону. 
Знаю, що на підприємстві є 
унікальні фахівці, які вміють 
якісно працювати. Мав досвід 
роботи з ними у втіленні різних 
проектів, коли очолював 
відділ авіаційного транспорту 
Мінінфраструктури. Готовий 
докласти максимум зусиль для 
реалізації стратегічних цілей 
провайдера аеронавігаційного 
обслуговування, спираючись на 
професіоналізм і досвід колег. 
Наше завдання — підвищити 
ключові показники підприємства, 
зокрема фінансової ефективності, 
в тому числі й регіональних 
підрозділів», — зазначив Андрій 
ЯРМАК. 
Розпорядження Уряду про 
погодження кандидатури Андрія 
Ярмака оприлюднено 9 жовтня 
2019 року.

ДОВІДКА. Андрій Ярмак 
(1985 р. н.) закінчив 
Національний авіаційний 
університет, спеціальності 
— комп’ютерні системи та 
мережі; правознавство.
Очолював відділ авіаційного 
транспорту Міністерства 
інфраструктури України, був 
виконавчим директором 
КП «Міжнародний аеропорт 
«Донецьк» імені Сергія 
Прокоф’єва», працював у 
міжнародних аеропортах 
«Бориспіль» і «Львів», в 
авіакомпаніях Austrian 
Airlines та Lufthansa. Має 
успішний досвід роботи 
у сфері стратегічного 
маркетингу.
Одружений, виховує сина.

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України 
(Украерорух), створене у 1992 р., є основою національної аеронавігацій-
ної системи та Об'єднаної цивільно-військової системи організації по-
вітряного руху України (ОЦВС). Серед основних завдань підприємства 
— обслуговування повітряного руху, організація і менеджмент повітря-
ного простору й організація потоків повітряного руху; організація ра-
діотехнічного й електротехнічного забезпечення обслуговування пові-
тряного руху та виконання польотів; забезпечення діяльності та роз-
витку підрозділів ОЦВС; організація аварійного сповіщення й участь у 
проведенні пошуково-рятувальних робіт; надання аеронавігаційної ін-
формації користувачам повітряного простору. 

До складу Украероруху входять шість регіональних структурних під-
розділів: Львівський, Одеський, Дніпропетровський, Харківський, «Київ-
центраеро» та «Кримаерорух». Офіційний веб-сайт — www.uksatse.ua

«ФОРІ» ЗАКОН НЕ ПИСАНИЙ
 Новозбудований супермаркет «ФОРА», що у Борисполі 

на вул. Київський Шлях (за зупинкою «Міський парк»), 
відкрився самовільно 15 жовтня о 18.00. Але підприємство 
не виконало зобов’язань щодо безпеки організації 
дорожнього руху згідно з проектом.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора 

У день відкриття супермарке-
ту, за кілька годин до неочікуваної 
події, «Вісті» мали розмову із Бори-
спільським міським головою Ана-
толієм Федорчуком про те, що «Фо-
ра» ігнорує вимоги міста. А саме: не 
виконала зобов'язання щодо схеми 
організації дорожнього руху в ме-
жах території будівництва. 

«Забудовник повинен був пере-
нести електроопору, що заважає 
руху, тому поштової адреси об’єк-
ту на засіданні виконкому не при-
своїли. Підприємство обіцяло, що 
стовпа перенесуть, але слова не до-
тримало», — підкреслив Анатолій 
Федорчук. 

Також міський голова назвав та-
кий факт підтвердженням того, що 
є підприємці недобросовісні, які іг-
норують вимоги влади та інтереси 
громади. 

До кінця робочого тижня у Бори-
сполі планувалася зустріч власни-
ків і керівництва «Фори» із заступ-
ником міського голови Дмитром 
Гопанчуком та керівником відділу 
ДАБІ Бориспільської міської ради 
Миколою Ювченком, де мало йти-
ся про скасування декларації про 
готовність об’єкта до експлуатації.  

Але у маркеті зустрічі чекати не 
стали: відчинили двері для відвіду-

вачів 15 жовтня і так працюють без-
перешкодно. Електроопору напе-
редодні відкриття обгородили жов-
то-червоним металевим каркасом, 
вона досі стоїть посеред дороги на 
в’їзді-виїзді до магазину. 

Знову годують 
обіцянками

Дмитро Гопанчук повідомив «Ві-
стям» про результати перемовин 
із власниками об’єкту, які будува-
ли його на замовлення торгівель-
ної мережі «Фора». За словами Го-
панчука, офіційне відкриття мага-
зину відбудеться лише 19 жовтня, 
у суботу. 

«Забудовник запевнив, що до 
цього часу буде перенесена опора 
й усунуті всі недоліки благоустрою 
з відновленням тротуару. Затрим-
ка сталася через перероблення 
схеми організації дорожнього ру-
ху, оскільки у поліції виникли за-
уваження до попереднього варі-
анту», — прокоментував Гопан-
чук. Також він заявив, що з «Фо-
рою» узгоджені технічні питання: 
планується встановити дві дублю-
ючі електроопори і є домовленість 
із Бориспільським РП «Київобле-
нерго» про виконання робіт із пе-
репідключення. 

ДОВІДКА. «Фора» 
— торгова мережа 
продовольчо-
промислових 
супермаркетів в Україні. 
Заснована у грудні 
2002 року. Належить 
торговельній корпорації 
Fozzy Group, яка також 
володіє мережею 
супермаркетів «Сільпо», 
оптових гіпермаркетів 
Fozzy та супермаркетів-
дискаунтерів Thrash!. 
Мережа присутня у 
понад 76 населених 
пунктах у 8 областях та 
нараховувала до 300 
супермаркетів.

БУДІВНИЦТВО НОВОЇ АМБУЛАТОРІЇ ГАЛЬМУЄТЬСЯ
Наталія ДОЛИНА

Будівництво амбулаторії 
сімейної практики в 
мікрорайоні Розвилка, що 
в Борисполі біля Борисо-
Глібського храму, призупинено 
на невизначений термін. 

Про це на плановій нараді 15 
жовтня повідомив Бориспільській 
міський голова Анатолій 
Федорчук.
«Ми провели тендер, обрали 
компанію, яка відповідає 

всім вимогам і могла б уже 
розпочати будівництво. Але 
через недосконалість системи 
Prozоro змушені призупинити 
роботи. Учасники тендеру, які 
програли, подали скаргу до 
Антимонопольного комітету. 
Зауваження були формальними, 
але, згідно із законом, 
Антимонопольний комітет має 
розглядати скаргу впродовж двох 
тижнів», — розповів Федорчук.
Міський голова вважає, що такими 
діями деякі учасники тендеру 
свідомо завдають шкоди місту.

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

WWW.I-VISTI.COM

• Проект поки на папері.

• Беликий бізнес. Електроопору обіцяли перенести, але «забули». За благоустрій поки 2 бали.
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 ПРОПОНУЮТЬ ГРОШІ

Комуналка

БОРИСПОЛЮ КРЕДИТ
5 МЛН ЄВРО ВІД ШВЕДІВ

 В Україні стартувала програма «Швеція-Україна: 
підтримка централізованого теплопостачання». Так, 
3 жовтня в Києві відбулася зустріч посла Швеції з 
представниками 20 міст України, зокрема Борисполя. 
Які переваги у разі впровадження програми матимуть 
бориспільці, з’ясовували «Вісті».

МІЛЬЙОНИ НА МОДЕРНІЗАЦІЮ 

• Нагадаємо, у червні 
на вул. Головатого 
проводилася планова 
заміна інженерних мереж 
теплопостачання аварійної 
ділянки теплотраси 
(демонтаж старих труб, 
прокладання нових, 
підключення будинку). 
Довжина ділянки — 200 
м у двотрубному вимірі. 
Роботи виконувало ТОВ «ІК-
Монтаж» на замовлення КП 
«Бориспільтепломережа». 
Загальна вартість робіт — 
1 млн 108 тис. грн.

• У Борисполі понад 60 км теплових мереж, більшість із яких зношені 
та потребують оновлення.

ПІДРАХУВАЛИ

НИНІ ВИКИДИ 
В АТМОСФЕРУ 
У ШВЕЦІЇ НА 
ОДИНИЦЮ 
ВИРОБЛЕНОЇ 
ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ 
СТАНОВЛЯТЬ 
0,76 ОДИНИЦЬ. 
У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ, 
ДЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ 
ОПАЛЕННЯ 98%,
ВИКИДИ В 
АТМОСФЕРУ — 
2 ОДИНИЦІ.
В УКРАЇНІ — 1,91.

ЗІСКОЧИТИ З ГАЗОВОЇ ГОЛКИ
У Швеції 95% будинків мають центральне опалення. Сучасні системи за-

безпечують якісними послугами, а держава використовує альтернативні 
джерела енергії.

«Швеція в 1980-му році використовувала для роботи котельних 95% ви-
копних теплоносіїв, тобто нафту, газ, вугілля, а в 2018 році — тільки 5% . 
50% — це вторинні енергетичні ресурси, наприклад, використання скид-
ного тепла індустрії або спалення відсортованих побутових відходів, реш-
та — поновлювані джерела енергії. Це можливо лише при централізова-
ній системі опалення.  Планують повністю відмовитися від газу», — роз-
повідає Микола Корнійчук. 

За його словами, на зустрічі шведи навели дані досліджень: індивідуаль-
не опалення багатоповерхових будинків із фронтальним викидом шкід-
ливих речовин небезпечне для довкілля, бо ризик важких захворювань 
зростає в рази. Нині викиди в атмосферу у Швеції на одиницю виробленої 
теплової енергії становлять 0,76 одиниць. У Великобританії, де індивіду-
альне опалення 98% , викиди в атмосферу — 2 одиниці. В Україні — 1,91.

Кредит вплине на тарифи
Кілька років тому КПТМ «Бориспільводоканал» отримав кредит під 
невеликий відсоток на модернізацію свердловин, насосних станцій, 
облік води та електроенергії. Втім, після зростання курсу долара, 
віддавати довелося більше, що було враховано при формуванні тарифів 
на водопостачання і водовідведення.  
Якщо буде ухвалене рішення щодо кредиту на тепло, це також 
позначиться на тарифах на теплопостачання.
«Коли відбувається формування тарифів, в них передбачена 
інвестиційна складова. Основна сума сплачується з бюджету, але 
інвестиційна складова в тарифах також буде присутня. Вкладати кошти в 
тепломережі — гостра необхідність для Борисполя», — вважає перший 
заступник міського голови.

Як опалюють житло бориспільці
Нині жителі Борисполя мають вибір системи теплопостачання. 
Новобудови зводяться як із централізованим опаленням, так і з 
індивідуальним. У старих будинках мешканці мають право відключитися 
від централізованого опалення. Але згідно із наказом №4 Міністерства 
регіонального розвитку «Про відключення будинків від системи 
централізованого опалення», це можливо лише за згодою 100% 
співвласників будинку. 
«Мешканці будинку мають надати інформацію щодо того, які теплоносії 
вони використовуватимуть. Якщо це буде електроенергія — розробити 
проект і отримати відповідний дозвіл від Обленерго. Після цього 
міжвідомча комісія виконкому дає дозвіл на відключення будинку від 
централізованого теплопостачання», — пояснює Корнійчук.
Також він зазначив: якщо жителі будинку приймають рішення щодо 
опалювання газовими котлами, в них можуть виникати труднощі, 
доведеться перекладати газові мережі, що не завжди виправдано.  

Українська система централізо-
ваного теплопостачання є однією 
з найбільших у світі. Переважна ча-
стина цієї інфраструктури була по-
будована за радянських часів, коли 
енергоносії були дешевими, а вимо-
ги до енергоефективності нижчими, 
ніж нині. Ситуація погіршується че-
рез критичну зношеність основних 
засобів, які тривалий час не обслу-
говувалися належним чином. Про-
грама «Швеція- Україна: підтримка 
централізованого теплопостачан-
ня», організована Північною еко-
логічної фінансовою корпорацією 
(NEFCO), спрямована на фінансу-
вання екологічно сталих та енерго-
ефективних інвестиційних проектів 
у сфері централізованого опалення 
в Україні.

«Містам, які беруть участь в про-
грамі, дають кредит під 3% річних. 
Для участі в програмі є певні кри-
терії: комунальна форма власності 
теплопостачального підприємства, 
підтримка з боку місцевих органів, 
готовність надати муніципальну га-
рантію на всю суму позики в іно-
земній валюті. Усім цим критеріям 
Бориспіль відповідає, — пояснив 
перший заступник Бориспільсько-
го міського голови Микола Корній-
чук.— Наше місто вже користувало-
ся кредитами компанії NEFCO. Кіль-
ка років тому брали кредит під 3% 
річних, який використали на уте-
плення шкільних закладів і дитячих 
садочків, а також на заміну труб до 

школи №1. Тоді кредит був у фіксо-
ваному курсі валюти. Звичайно, піс-
ля зростання курсу компанія зазна-
ла збитків. Тому зараз пропонують 
кредит під ті ж 3% річних,  але з кур-
сом євро на момент віддачі. Якщо 
бориспільськими органами місце-
вого самоврядування буде ухвалено 
рішення отримати цей кредит, його 
використають  на модернізацію цен-
тралізованого теплопостачання: за-
міну котлів, циркуляційних насосів 
із частотним регулюванням обертів, 
теплових мереж».

Відомо, що у Борисполі понад 
60 км теплових мереж, більшість з 
яких зношені. Сума кредиту — до 
5 млн євро, за нинішнім курсом це 
майже 150 млн грн. Для Бориспо-
ля це великі кошти, тому питання в 
процесі обговорення.

Микола КОРНІЙЧУК, перший 
заступник Бориспільського 
міського голови

Наталія ДОЛИНА

« ВКЛАДАТИ КОШТИ В ТЕПЛОМЕРЕЖІ — 
ГОСТРА НЕОБХІДНІСТЬ ДЛЯ БОРИСПОЛЯ»
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 ГОЛОВНЕ — БІЗНЕС

 ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

Актуально

• Інформація про будівництво та паспорт робіт поряд із будмайданчиком відсутні. 

«БУДЕМО РАДИТИСЯ 
З ГРОМАДОЮ» 

Ольга ІВАНОВА

Володимир Палінка, директор КПТМ «Бориспільтепломере-
жа», підтвердив інформацію про те, що станом на 15 жовтня 
інвестиційна пропозиція до теплопідприємств міст України в 
Борисполі не обговорювалася в робочому порядку; коли це 
станеться, теж не уточнив. 

На пропозицію прокоментувати питання доцільності чи недоцільнос-
ті такого кредиту для КП «Бориспільтепломережа», Володимир Палін-
ка заявив, що однозначної відповіді у нього немає, оскільки це питання 
складне, багатопланове і потребує ретельного системного вивчення.

«Я не готовий сказати «так, потрібен кредит», чи «ні, не потрі-
бен», бо пропозицію шведського інвестора слід ґрунтовно вивчи-
ти, зробити висновки, а потім винести їх на обговорення громади, 
— сказав співрозмовник. — Кредит передбачає не лише економію 
теплоресурсу, але найважливіше — зниження негативного впливу 
на екологію від опалення».

Також Володимир Палінка відмовився давати власну фахову 
оцінки стану тепломеж у Борисполі, наголосивши, що вони онов-
люються щорічно, хоч і не так інтенсивно, як того потребують. 
Директор також не готовий був говорити, чи передбачає кредит 
зростання тарифів на тепло. Підкреслив лише, що цього року ра-
дикальних змін у Бориспільтепломережі не буде. 

Децентралізоване 
теплопостачання

ПЕРЕВАГИ:
 • Можливість включити 

опалення в будь-який час.
 •  Самостійне регулювання 

температури у квартирі.
 •  Можливість економії. 

НЕДОЛІКИ:
 • Потрібен дозвіл, а це 

довгий і трудомісткий 
процес.

 • Для належної роботи котла 
потрібно підтримувати 
необхідні параметри: 
напругу мережі, тиск 
газу, безперебійне 
електропостачання.

Центральне 
опалення

ПЕРЕВАГИ:
 • Не потрібно витрачати 

гроші на купівлю і 
встановлення обладнання.

 • Не потрібно постійно 
регулювати і контролювати 
роботу котла та мереж.

 • Безперервне 
теплопостачання під час 
опалювального сезону.

НЕДОЛІКИ:
 • Зайві тепловтрати в 

мережах.
 • Вартість подачі тепла 

висока (комунальні 
послуги).

 • Відкриття та закриття 
опалювального сезону 
в визначені терміни, 
незалежно від бажань 
власників квартир.

« БОРИСПІЛЬ ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО 
СЕЗОНУ ПОВНІСТЮ ГОТОВИЙ, 

ХВИЛЮВАТИСЯ НЕМАЄ ПРИЧИН. ЯКЩО 
ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ ПРОТЯГОМ ТРЬОХ 
ДНІВ НЕ ПІДНІМАТИМЕТЬСЯ ВИЩЕ 
+ 80 С, ТО ПОЧНЕМО ПОДАВАТИ ТЕПЛО В 
КВАРТИРИ».П
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 ВАРТО ЗНАТИ

МУЗЕЙНИКИ: ІСТОРИЧНУ 
ДІЛЯНКУ ЗАБУДОВУЮТЬ

Наталія ТОКАРЧУК 

На території щодня видно ро-
бітників, протягом тижня працю-
вав кран, уже зведено другий по-
верх. Інформація про будівництво 
та паспорт робіт поряд із будмай-
данчиком відсутні. 

Тетяна Гойда, старший науковий 
працівник Бориспільського дер-
жавного історичного музею, наго-
лошує, що ділянка, на якій віднов-
лено будівництво, є історичною, 
це територія древнього городища, 
однак ділянка не встигла отрима-
ти офіційного охоронного статусу. 
Гойда розповіла «Вістям», що після 
розкопок такий статус має отрима-
ти вся територія колишнього горо-
дища, обмежена вулицями Нижній 

Вал та Героїв Небесної Сотні, однак 
процес затягнувся і до цього часу 
ділянку встигнуть забудувати.

Директор музею Наталія Йова 
каже, що вона з колегами та спів-
робітниками Київського обласного 
центру охорони культурної спад-
щини зробили все можливе, що бу-
ло в їхніх силах, для захисту важли-
вої для міста ділянки від забудови.

«За два останні роки було напи-
сано безліч листів, звернень, при-
писів та здійснено багато виїздів 
на місце запланованого будівниц-
тва. Працівників музею виганяли з 
ділянки, а археологам не дозволя-
ли проводити розкопки», — роз-
повідає Наталія Йова. 

Музейники наголошують, що цю 
територію доцільно було б дослі-

дити, повернути їй історичну зна-
чущість, задокументувати це офі-
ційно, встановити там інформацій-
ні стенди та організувати загальну 
зелену зону.

Депутат округу, де почалося бу-
дівництво, Олег Верес, повідомив, 
що власником земельної ділянки 
та забудовником є відомий місь-
кий адвокат. «Він придбав ділянку 
в 2009 році в колишнього власни-
ка, оформивши новий державний 
акт, змінив цільове призначення. 
Будівельні вимоги та обмеження 
отримані в 2013 році. Є декларація 
про початок будівельних робіт від 
22 травня 2017 року», — сказав Ве-
рес. Також він підтвердив, що ва-
желів впливу, щоб протидіяти бу-
дівництву, у міської влади немає. 

 Розпочалися тимчасово призупинені будівельні роботи 
на земельній ділянці, що на вул. Героїв Небесної Сотні, 
15 у Борисполі (поряд зі збудованим, але не відкритим 
офісним центром з тильного боку ринку «Центральний»). 

ВІДКРИВСЯ ВІЙСЬКОВО-
ПАТРІОТИЧНИЙ ЦЕНТР
10 жовтня на базі Державного 
професійного навчального 
закладу «Бориспільський 
професійний ліцей» відбулося 
відкриття інтерактивного 
військово-патріотичного 
центру. 

У центрі зібрано широку 
інформацію про події російсько-
української війни, героїзм воїнів, 
які захищають нашу землю від 
ворога, про тих, хто поліг на полі 
бою. Також центр координуватиме 
діяльність закладів освіти області 
щодо військово-патріотичного 
виховання. Символічно, що 
в цей час на базі закладу 
освіти розпочалася військово-
патріотична гра «Вояцький дух». 
Захід є переможцем конкурсу 
проектів у сфері національно-
патріотичного виховання від 
управління молодіжної політики 
та національно-патріотичного 
виховання Київської ОДА.

Виконавчий комітет 
Бориспільської міської ради.
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 ПРЕКРАСНА ПОРА

Сезон

ОСІНЬ У 
БОРИСПОЛІ

«Б
АБ

ИН
Е 

ЛІ
ТО

»

 Тиждень українці насолоджуються теплом 
«бабиного літа». «Вісті» прогулялися міським парком 
культури та відпочинку, щоб помилуватися осіннім 
Борисполем та поговорити з місцевими. • Матвій КУЦЕНКО і Кіра ПАНКРАТЬЄВА майже друзі, 

розповідають їхні мами. У дітей спільні інтереси: веселощі 
на свіжому повітрі та машинка одна на двох.

• Маленький 
Владислав 
МАРЧЕНКО 
мешкає із 
батьками в 
Борисполі й 
дуже любить 
гуляти у парку, 
особливо, коли 
мама дозволяє 
гратися досхочу з 
сухим листям. Тато 
хлопчика каже, що 
син вміє позувати 
перед об’єктивом, 
адже його дідусь 
Сергій Марченко 
— фотограф. 

• Учні 4-В класу Бориспільського академічного ліцею: Антон Устимов, Валерія Каленська, Маргарита 
Павлюк, Назар Тригубов, Лілія Черниш, Даніїл Боров, Артем Фастовець зі своєю новою вчителькою. 

• Двійнятам Каті й Арині ІЛИКБАЄВИМ ніколи не буває нудно 
чи самотньо, бо вони не тільки сестрички, але й гарні подружки. 
Вмовляти дівчат фотографуватися довго не довелося, красуні мило 
усміхалися і кокетували. Дівчатка захоплюються англійською мовою.

Світлана Яцюта зі своїми 
вихованцями, учнями 4-В класу 
Бориспільського академічного 
ліцею у міському парку 
спілкувалися і вчилися. 

Пані Світлана першу осінь мешкає 
і працює у Борисполі. Влітку цього 
року вона разом із родиною 
переїхала сюди з Рівненщини. До 
цього, розповідає, працювала в 
відділі освіти Сарненської РДА.
«Коли влаштовувалася на роботу в 
незнайомому для мене Борисполі, 
то вакансій в управлінні освіти 
не було, запропонували роботу в 
академічному ліцеї, — розповідає 

Світлана Яцюта. — Це мій третій 
колектив у трудовому житті. 
Тут мені подобається високий 
фаховий рівень, демократичний 
стиль керівництва закладом, нове 
приміщення ліцею».
Після уроків вчителька зі своїм 
4-В пішла до парку, щоб ближче 
познайомитися, поговорити і 
розважитися на природі. 
«Ми у невимушеній обстановці 
напрацьовували один із десяти 
принципів компетентності НУШ — 
екологічна грамотність і здорове 
життя, — пояснює Світлана 
Іванівна. — На уроках мови 
вивчали типи мовлення, тому на 

прогулянці намагаємося складати 
твори-описи та есе. Щоб навчитися 
красиво говорити, потрібно 
помічати красу навколо. Без цього 
ніяк».
На запитання до Світлани, що 
сподобалося і не сподобалося 
у Борисполі, відповіла: «Місто 
розвивається, будується, 
прибирається — це приємно, 
також я задоволена роботою, 
щоранку із любов’ю іду до дітей. 
Але хотілося б, щоб зарплата 
вчителя була вищою, співмірною з 
інтелектуальними та емоційними 
витратами, які вкладає вчитель у 
свою справу».

ЇЇ ПЕРШИЙ ЖОВТЕНЬ НА БОРИСПІЛЬЩИНІ

• Букет із листя від Єви ДЕГТЯР.

Оксана ПАВЛОВА, фото Сергій МАРЧЕНКО



7№38 (998), 18 жовтня 2019 р.
www.i-visti.com «ВІСТІ»Соціум

 МІСТАМИ УКРАЇНИ

 КОМПАНІЯ

ДОВІРЯЮЧИ НОВІТНІМ ТЕХНОЛОГІЯМ, ПОМНОЖЕНИМ НА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ І 
ДОСВІД, ВИ МОЖЕТЕ БУТИ ВПЕВНЕНІ В ДОСТОВІРНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗІВ

Шановні жителі міста Бори-
спіль та Бориспільського райо-
ну, запрошуємо вас в наш бага-
топрофільний діагностичний ла-
бораторний центр!

NIKOLAB — багатопрофільна діа-
гностична лабораторія. Ми викону-
ємо величезний спектр аналізів всіх 
біологічних рідин (крові, сечі, лікво-
ру, калу та ін. аналітів). Перелік тестів 
об’єднує понад 500 найменувань в 
області гематології, біохімії, гемоста-
зу, аналізи на інфекції, гормони, па-
разитів, бактеріологічні досліджен-
ня, ДНК дослідження (ПЛР), аналіз на 
алергени і безліч інших параметрів. 
Велика частина результатів готова в 
день здачі матеріалу, що доводить 
нашу оперативність.

Невід’ємною умовою роботи на-
шої лабораторії є якість виконання 
тестів. Адже від результату аналізу 
може залежати результат лікуван-
ня, а коли мова йде про здоров’я, 
компромісів бути не може!

Конфіденційність ми гарантуємо 
за допомогою застосування захище-
ного програмного забезпечення, яке 
отримало найвищі відгуки в європей-
ському медичному співтоваристві.

Здаючи аналізи у нас, ви може-
те бути впевнені в безпеці, бо ми 
використовуємо тільки стерильні 
одноразові системи.

Доступність цін на аналізи забез-
печується завдяки співпраці з за-
рубіжними виробниками облад-
нання. Лабораторія НІКОЛАБ вхо-
дить в групу компаній ІММЕРТЕК, 
а це більше 10 років досвіду в по-
стачанні обладнання та витратних 
матеріалів, кваліфікований сервіс 
і навчання.

Медична лабораторія НІКО-
ЛАБ впевнено завоювала лідиру-
ючі позиції в рейтингу лаборато-
рій Києва та області завдяки до-
стовірним результатам аналізів, 
якісному обслуговуванню в ком-
фортних умовах і безлічі додатко-
вих послуг у вигляді забору ана-
лізів вдома, розсилці результатів 
на електронну пошту, програмі 
лояльності для постійних клієн-
тів і знижкам для дітей, пенсіоне-
рів, інвалідів.

Атестована лабораторія NIKOLAB 
відповідає найвищим вимогам, а в 
організації своєї діяльності керу-
ється чинними правовими актами 
України.

Будемо раді бачити вас в лабо-
раторії НІКОЛАБ, де ви можете зда-
ти аналізи на всі параметри швид-
ко, якісно, недорого!

ГРАФІК РОБОТИ:
Пн.-пт. з 7:30 до 17:00.
Забір аналізів здійснюється 
з 7:30 до 12:00.
Суб.-нед. вихідний

Забір аналізів вдома та в офі-
сі: послуга замовляється зазда-
легідь (сьогодні на завтра) — 
виклик можна замовити в ме-
жах м. Бориспіль — вартість 
послуги 150,00 грн.

Бориспільський р-н — 200,00 грн.

(Примітка: забір вдома не поши-
рюється на дисконтні купони)

Виклик медсестри і її виїзд за ме-
жі м. Бориспіль узгоджується з ла-
бораторією індивідуально. Для ви-
клику медсестри зателефонуйте: 
(044) 227-13-12.

Шановні клієнти! У всіх забір-
них пунктах лабораторії діє си-
стема знижок для:
 • пенсіонерів;
 • інвалідів усіх груп;
 • учасників АТО.

Знижка не поширюється на:
 • виклик медсестри додому;
 • аналізи CITO (терміново);
 • послуги по акціях і спеціальних 

пропозиціях.

У лабораторії НІКОЛАБ впровадже-
на система знижок для пенсіонерів, 
інвалідів усіх груп і учасників АТО.

Тепер у вас є можливість отри-
мати якісне обслуговування і до-
стовірні результати досліджень за 
найдоступнішими цінами!

Кожен відвідувач лабораторії 
при пред’явленні відповідного по-
свідчення встановленого зразка 
(пенсійне посвідчення, посвідчен-
ня про інвалідність, посвідчення 
учасника АТО) отримує знижку на 
ВСІ дослідження в розмірі 10%! Да-
на пропозиція не є акційною і діє 
на постійній основі.

Лабораторія НІКОЛАБ робить 
все і трішки більше, щоб ви бу-
ли здорові!

Лабораторний центр:
місто Бориспіль,
вул. Лютнева, буд. 5 
(навпроти ресторану 
Rosmarino).

Тел.:  (044) 227-13-12
             (097) 792-06-55
             (093) 042-01-99

Ліцензія  МОЗ України Наказ 
№194 від 19.09.2019

WWW.NIKOLAB.COM.UA

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

ХАРКІВ НАДИХАЄ
 Збираючись до Харкова,  

не сподівалася побачити 
щось незвичне. Так, це 
перша столиця і місто-
мільйонник. І не тільки.

Наталія ТОКАРЧУК, фото автора

У підсумку переконалася, що Київ, 
у порівнянні з Харковом, може 
втратити статус найзеленішого 
міста України, а благоустрій 
Харкова може втерти носа 
столиці. 
Щодо Борисполя і Харкова — 
це міста різних категорій і їх не 
можна порівнювати. Але є речі, 
які можна запозичити владі 
й громаді, якщо планувати і 
грамотно прораховувати розвиток 
територій. Насамперед це 
окультурені зелені зони, достатня 
кількість місць для громадського 
простору, локації для культурного і 
спортивного дозвілля.  

• ЧИСТОТА ТА ВІЛЬНИЙ ПРОСТІР — перше враження, яке отриму-
єш, вийшовши з потяга на привокзальну площу Харкова. Це враження 
не полишає і в інших громадських місцях: у парках, на площах, вули-
цях та набережних. Всюди — акуратна бруківка та тротуарна плитка, 
широкі пішохідні зони, достатня кількість урн. Але найбільш показова 
відмінність — це велика кількість зелених зон та якість облаштування 
їх для відпочинку. Багаточисленні парки та сквери радують око зелен-
ню густої трави і восени.

• Видно, що трава у парках і 
скверах регулярно доглядається, 
поливається та підсівається, 
тому росте буйно навіть у тіні. 
Старезні столітні дуби сусідять із 
молодими деревами.

• Дерев у місті багато, і вони не спотворені варварським формуванням 
крон. Клумби оригінальні і доглянуті.

• Привертають увагу і прикрашають місто декоративні скульптурні 
групи та ковані елементи, яких багато у місті. 
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 СМАЧНОГО!

 АНЕКДОТИ НОВИЙ РІК-2020  «БАБИНЕ ЛІТО» ЗАЯВА ПЦУ
Ситуація… Маніяк забігає в 
автобус…
Маніяк: «Зараз усіх згвалтую!»
Дівчина: «Ну хоч літніх не 
чіпайте!»
Бабця: «Будь мужиком! Сказав 
всіх – отже всіх!»

• • •
Збираючись у гори, візьміть 
з собою блондинку: якщо ви 
почнете падати, то вона почне 
гальмувати

• • •
— Антон, після того, що 
сталося між нами сьогодні 
вночі, ми повинні якось 
закріпити наші стосунки.
— Згоден, давай п'ять!!!

• • •
Голос в операційній:
— Ми його втрачаємо! Ми його 
втрачаємо! Ми його втратили 
…
Голос згори:
— Все в порядку, ми його 
прийняли.

• • •
Вона: Костик, такі речі в 
месенджері не говорять, але я 
... вагітна ...
Вона: аауу, ти радий?
Вона: Костик?
Він: Його немає, він відійшов.
Вона: Ой, а хто це?
Він: Судячи з усього... вже 
бабуся.

• • •
— Пашка, в мене комп’ютер не 
працює.
— А ти пробувала кнопочку 
натиснути таку велику?
— Так! Все одно не працює!
— А в розетку включений?
— Не знаю… зараз візьму 
ліхтарик і подивлюся.
— А ліхтарик навіщо?
— Та світло відключили…

• • •
Шиємо. Прокуратура.
В'яжемо. МВС.
Стукаємо. СБУ.
Творимо казки. Уряд.
Професійно розповідаємо 
казки. ТСН.
Ми вас попереджали. МОЗ.

• • •
Збори гарему, присвячені 
підсумкам року, визнали 
роботу свого султана
незадовільною.

• • •
— Чому ти своєму песику дала 
таке дивне ім'я... Козел? 
— А мне подобоється звати 
його на вилиці та спостерігати, 
як всі хлопці обертаються. 

• • •
У мене сусіди — психи. Ніч, 
майже 2 години, а вони 
стукають в стелю та по 
батареях. Добре хоч, що я в цей 
час не сплю, а на баяні граю. 

• • •
Три дні і три ночі цілував Іван 
Царевич сплячу принцесу, а 
потім подумав: "Може, вона 
дійсно мертва?"

• • •
Жінка — чоловіку:
— Бачиш цю людину на фото? 
— Так. 
— О 6-й вечора забереш її з 
дитячого садка. 

• • •
Якщо довго дивитися на 
вогонь, то тебе звільнять з 
МНС. 

ПИРІГ ІЗ КАБАЧКАМИ
ІНГРЕДІЄНТИ: кабачки – 500 г; 

цибуля – 1 шт.; молоко – 200 мл; 
твердий сир – 100 г.; яйця – 3 шт; 
борошно – 200 г; 1 ч.л. розпушу-
вача для тіста, 2 зубчики часнику, 
сіль та перець за смаком.

ПРИГОТУВАННЯ: нарізати ка-
бачки кружальцями. Збити яйця 
з сілллю та перцем, додати дріб-

но порізані цибулю та часник, по-
тім молоко та тертий сир. Додати 
борошно з розпушувачем. Форму 
змастити олією та посипати пані-
рувальними сухарями. Викласти 
шар кабачків і залити частиною 
тіста. Повторите це, поки не закін-
чаться овочі. Випікати 35 – 40 хв. 
при температурі 1800 С. 

 КРОСВОРД
За горизонталлю:
1. Дипломатичний представник однієї 

держави в іншій, який очолює посольство. 
5. Водостічна канава уздовж дороги. 9. Штат 
у США. 11. Шотландський філософ-емпірист, 
історик та економіст, діяч епохи Просвіт-
ництва, в першу чергу відомий своїми 
працями у галузі епістемології. 13. В'язке 
болото, грязь, рідке багно. 14. Одна із скла-
дових назв звуків, те ж саме, що E або e. 15. 
Стан надмірного збудження, хвилювання. 
17. Команда собаці. 18. Проста речовина 
— безбарвні, сірі чи червоні кристали або 
темна аморфна речовина, досить інертна. 
19. Прилад — майстер перебільшення. 22. 
Аркан. 23. Багаторічна трав'яниста лікар-
ська рослина з білими, жовтими, червону-
ватими або фіолетовими квіточками, зібра-
ними в китиці. 25. Автоматична міжпланетна 
станція. 26. Струнний щипковий музичний 
інструмент, поширений у народів Кавказу та 
Середньої Азії. 27. 24 години. 30. Металевий 
предмет певної ваги, який править за міру 
під час зважування. 32. Зуболікарський ін-
струмент. 35. «...-центр» (чикагський хмаро-
чос). 36. Марка рад. літаків. 37. Заглиблення 
в землі. 39. Білоруська залізниця. 40. Той, 
хто написав будь-яку працю, твір, лист і т. 
ін. або розробив якийсь план, проект і т. ін. 
42. Німецька військово-поліцейська органі-

зація часів Другої світової війни. 43. Великий 
крик, галас, тривога. 45. Дуже сильний дощ. 
46. Спосіб дослідження.

За вертикаллю:
1. Тканина з ворсом. 2. Четверта літера 

арабської абетки. 3. Підземне вироблення. 
4. Майстер плавки. 5. Закруглена піраміда. 
6. Те саме, що юність (поет.). 7. Стародавня 
назва японців у китайських історичних до-
кументах. 8. Наслідок літературної, наукової, 
музичної творчості людини. 10. Місце, зато-
плене водою річки, озера, що розлилися. 12. 
Дружина тата. 14. Порода собак. 16. Столиця 
Португалії. 18. Драматична поема Лесі Укра-
їнки, написана впродовж трьох днів. 20. Ко-
маха-кровожер. 21. Накладні шкіряні халяви. 
22. Сімейна згода. 24. Дрібна паразитична 
комаха, яка живиться соком рослин. 28. Ряд 
візків. 29. ...-Клаус. 31. Карткова гра. 33. Коміч-
на опера І. Стравінського в 1 дії, присвячена 
пам'яті Пушкіна, Глінки й Чайковського. 34. 
Буря на морі. 35. Перська срібна монета. 38. 
Гірська вершина у північно-східній частині 
Великого Кавказу. 40. ... Евальд (естонський 
композитор). 41. Сімнадцята літера грузин-
ської абетки. 43. Звертання до однієї особи. 
44. Міська телестудія.

За горизонталлю:
1. Посол. 5. Кювет. 9. Аризона. 11. Юм. 13. Твань. 14. Мі. 15. Шал. 17. Ату. 18. Бор. 19. Мі-

кроскоп. 22. Ласо. 23. Ряст. 25. Амс. 26. Тар. 27. Доба. 30. Гиря. 32. Бормашина. 35. Аон. 36. Ант. 
37. Яма. 39. Бз. 40. Автор. 42. Сс. 43. Тарарам. 45. Злива. 46. Метод.

За вертикаллю:
1. Плюш. 2. Са. 3. Орт. 4. Ливар. 5. Конус. 6. Юнь. 7. Ва. 8. Твір. 10. Затон. 12. Мама. 14. Мопс. 

16. Лісабон. 18. Бояриня. 20. Комар. 21. Краги. 22. Лад. 24. Тля. 28. Обоз. 29. Санта. 31. Рамс. 33. 
Мавра. 34. Шторм. 35. Абаз. 38. Асад. 40. Аав. 41. Рае. 43. Ти. 44. Мт.

ЧИ МОЖНА 
ВІНЧАТИСЯ У 
ВИСОКОСНОМУ 
РОЦІ
У ПЦУ пояснили, чи можна 
буде вінчатися в 2020-му, 
високосному році. Про це 
повідомляється на офіційній 
сторінці в мережі Фейсбук. 

У повідомленні говориться: 
«2020 рік через певні закони 
фізики та астрономії буде мати 
на один календарний рік більше, 
ніж три попередніх, тому його 
називають високосним. Однак 
до таїнства шлюбу, церковних 
канонів та віри в цілому ця 
календарна особливість не 
має ніякого відношення. Тому 
наділяти високосний рік якимись 
містичними якостями — забобон, 
і ті, хто вважає його невдалим для 
будь-яких справ та почининь, в 
тому числі, для укладення шлюбу, 
дуже помиляються». 
В ПЦУ підкреслили, що ніяких 
заборон на вінчання в 2020-му 
Церква встановлювати не буде, 
і вінчання будуть здійснювати 
в звичайному порядку, за 
виключенням періоду постів 
та днів, коли вінчання не 
проводяться.

ГОЛОВНА ЯЛИНКА УКРАЇНИ 
НА НІМЕЦЬКИЙ ЛАД

«Ми хочемо цього року вста-
новити на Софійській площі жи-
ву ялинку, принаймні так плану-
ємо, але не виключений варіант, 
що вона буде збірною, як торік. У 
будь-якому випадку зробимо її пи-
шною, такою як у Німеччині. Ад-
же свято нового року має бути 
справжнім, а воно без живої ялин-
ки таким не буде. Її прикрасимо 
іграшками за мотивами німецьких 
казок. Ми запланували багато ці-
кавого на новорічні свята», — ска-
зав Добруцький.

Він уточнив,  що на Софійській 

площі буде побудований спеціаль-
ний павільйон, його присвятять іс-
торії Санта Клауса, який прибуде 
до Києва з Європи.

Відомо, що торік Контракто-
ва площа на Новий рік була при-
крашена в стилістиці робіт Марії 
Примаченко, а позаторік — в стилі 
яскравої Яворівської іграшки. Тра-
диційно на Софійській і Контрак-
товій площах з'являться новорічні 
будиночки, де можна буде купити 
їжу, гарячий глінтвейн та сувеніри. 
Традицію обіцяють продовжити і в 
новому 2020 році.

 На Софійській площі хочуть встановити живу ялинку, 
але можливий варіант збірної, про це повідомляє сайт 
«Сегодня» із посиланням на куратора проекту Folk 
Ukraine Ігоря Добруцького.

ЗАФІКСОВАНІ 
РЕКОРДИ
Про них повідомила 
Центральна геофізична 
обсерваторія ім. 
Срезневського.

• За даними спостережень 
метеостанції, після полудня 
13 жовтня 2019 року стовпчик 
термометра піднявся до 
+23,80 С, що на 0,40 С вище 
попереднього максимуму 
температури повітря, 
зафіксованого у 2014 році. 

• Середньодобова температура 
повітря 13 жовтня вперше за 
139 років склала +16,60 С, що 
на 0,40 С вище відповідного 
попереднього рекордного 
значення для цього дня, яке 
зафіксоване у 1896 році.

Кліматологи зазначають, що 
це, очевидно, не останні рекорди 
цьогорічної осені.
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Тел.: 067-238-88-58     ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ     Тел.: 067-353-62-96

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із розширенням виробництва

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

друкар флексографічного друку
машиніст екструдера
комірник
інженер-електронік/інженер з ремонту
охоронець 

друкар флексографічного друку
машиніст екструдера
комірник
інженер-електронік/інженер з ремонту
охоронець 

ГАРАНТІЇ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
своєчасна виплата заробітної плати, оплата відпусток та лікарняних, виплата премії за результати 

роботи, заохочувальні виплати до святкових дат, ювілеїв, з нагоди народження дітей та ін.

Додаткова інформація і запис на співбесіду за тел.: 
+38(04595) 6-40-22; (095) 180-05-02    м. Бориспіль, вул. Броварська, 5

ТО
В «

КТ
А» ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ м.Бориспіль

в наш дружний  та стабільний колектив

Оператора виробничого обладнання 
— з/п 10000-12000
Укладальника-пакувальника 
— з/п з/п 8000  
Вантажника складу готової продукції
Водія категорії «С», «Е» 
— з/п 12000  
Менеджера з продажів 

Оператора виробничого обладнання 
— з/п 10000-12000
Укладальника-пакувальника 
— з/п з/п 8000  
Вантажника складу готової продукції
Водія категорії «С», «Е» 
— з/п 12000  
Менеджера з продажів 

З/п висока, після співбесіди, офіційне працевлаштування, своєчасна виплата з/пЗ/п висока, після співбесіди, офіційне працевлаштування, своєчасна виплата з/п

(044) 499-70-68, (063) 822-19-09
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Додаток 1
до Порядку (пункт 2.1 розділу 2)

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
Про внесення змін до Порядку подання та розгляду заяв про вклю-

чення об’єктів комунальної власності територіальної громади міста 
Бориспіль до переліку об’єктів, що підлягають приватизації

Враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань житлово-ко-
мунального господарства, приватизації, благоустрою та екології, відповідно  
до ч. 7 ст. 11 Закону України «Про приватизацію державного і комунально-
го майна», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності», ст. 25, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Порядку подання та розгляду заяв про включення об’єк-
тів комунальної власності територіальної громади міста Бориспіль до пере-
ліку об’єктів, що підлягають приватизації, встановленого відповідним рішен-
ням міської ради від 30.07.2019 № 4626-59-VIІ, а саме:

додатки 1, 2, 3, 4 до Порядку викласти в новій редакції (додаються).
2. Головному управлінню житлово — комунального господарства виконав-

чого комітету міської ради в 10-тиденний термін після прийняття рішення оп-
рилюднити його в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації та 
благоустрою та екології.

Міський голова    А.С.Федорчук

08 жовтня 2019 року
№ 4928-64-VIІ

Додаток 
до рішення міської ради

08 жовтня 2019 року
№ 4928-64-VIІ

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

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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Додаток 3
до Порядку (пункт 2.1 розділу 2)

Додаток 2
до Порядку (пункт 2.1 розділу 2)
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Начальник головного
управління житлово-комунального

господарства      
В.М.Толкач

Додаток 4
до Порядку (пункт 2.1 розділу 2)
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ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського 

обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього 

оголошення, з метою виявлення, збирання 
та врахування зауважень і пропозицій 

громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Нове будівництво автомобільного заправного комплексу 

(АЗК). Передбачено розміщення АЗК, операторської з ма-
газином, та допоміжних споруд. Орієнтовна потужність (за 
кількістю автозаправок на годину) - 80 од/год., 350 од/добу.

Місце провадження планованої діяльності: ділянка з ка-
дастровим номером 3220883200:02:002:0265, с. Гора, ад-
міністративні межі Гірської сільради Бориспільського ра-
йону Київської області. Площа земельної ділянки складає 
0,3798 га.

На проектованому об’єкті передбачено розмістити: під-
земний одностінний резервуар зберігання скрапленого 
газу ємністю 19,9 м. куб., підземний одностінний резерву-
ар палива ємністю 73 м. куб., розділений на три відділення 
по 20 м. куб. і один 13 м. куб.; заправних острівців — 6 шт., 
у тому числі: паливороздавальних колонок багатопалив-
них «Shelf» (Україна) типу «Шельф 300-2», продуктивністю 
50 л/хв. — 2 шт. Колонки двохсторонні та мають по чотири 
заправних пістолети з кожної сторони для заправки усіма 
видами палива (бензином кожної марки, дизпаливом та 
ЗВГ); паливороздавальних колонок ЗВГ «АСТРА» (Україна) 
типу «АСТРА 2-09», продуктивністю 50 л/хв.— 3 шт.; - пали-
во-роздавальних колонок дизпалива (TIR) «Shelf» (Україна) 
типу «Шельф 300-2-120», продуктивністю 120 л/хв. — 1шт.; 
резервуар очищених дощових стоків V=10 м3; очисні спо-
руди дощових стоків; резервуари протипожежного запасу 
води V=2х100м3; очисні споруди господарчо—побутових 
стоків; майданчики для короткочасної зупинки автомобілів.

2. Суб’єкт господарювання 
Білик Олена Михайлівна. 
Ідентифікаційний код 2137406488
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 7, 
кв. 4; телефон: (067) 354-38-12
Адреса для листування: 03061, м. Київ, пр-т Відрадний, 
95-А2, телефон: (044) 502-99-08

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведен-
ня громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Київської 
обласної державної адміністрації за адресою: 01004, м. 
Київ, вул. Басейна, 1/2-А, тел/факс (044) 279-01-58, e-mail: 
info@eco.koda.gov.ua, eko.koda@ukr.net; відділ оцінки впли-
ву на довкілля

 
4. Процедура прийняття рішення про провадження 

планованої діяльності та орган, який розглядатиме ре-
зультати оцінки впливу на довкілля 

Згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» рішення про 
провадження планованої діяльності є Дозвіл на виконання 
будівельних робіт

5. Строки, тривалість та порядок громадського обго-
ворення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи 
інформацію про час і місце усіх запланованих громад-
ських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 ро-
бочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з 
моменту офіційного опублікування цього оголошення (за-
значається у назві оголошення) та надання громадськості 
доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації, визначеної суб’єктом господарюван-
ня, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на 
довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення гро-
мадськість має право подавати будь-які зауваження або 
пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяль-
ності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та 
пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому 
числі в електронному вигляді) та усно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. 
Пропозиції, надані після встановленого строку, не розгля-
даються.

Громадські слухання (перші) 
Громадські слухання відбудуться 01.11.2019р. об 11 год 

00 хв. в приміщенні Гірської сільської ради за адресою: Ки-
ївська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Цен-
тральна, буд. 5

Громадські слухання (другі) відбудуться — не передба-
чено

6. Уповноважений центральний орган або уповнова-
жений територіальний орган, що забезпечує доступ до 
звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної ін-
формації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Київської 
обласної державної адміністрації за адресою: 01004, м. 
Київ, вул. Басейна, 1/2-А, тел/факс (044) 279-01-58, e-mail: 
info@eco.koda.gov.ua, eko.koda@ukr.net; відділ оцінки впли-
ву на довкілля.

7. Уповноважений центральний орган або уповнова-
жений територіальний орган, до якого надаються за-
уваження і пропозиції, та строки надання зауважень і 
пропозицій

Департаемнт екології та природних ресурсів Київської 
обласної державної адміністрації за адресою: 01004, м. 
Київ, вул. Басейна, 1/2-А, тел/факс (044) 279-01-58, e-mail: 
info@eco.koda.gov.ua, eko.koda@ukr.net; відділ оцінки впли-
ву на довкілля.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього 
строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці 
другому пункту 5 цього оголошення.

 
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 

діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 

на 134 аркушах та додатки до нього

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від 
приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), 
а також час, з якого громадськість може ознайомити-
ся з ними

Білик Олена Михайлівна, адреса: 03061, м. Київ, пр-т Ві-
драдний, 95-A2, телефон: (067)3543812 з 18.10.2019р. Кон-
тактна особа — інженер Осадчук Світлана Вікторівна.

Гірська сільська рада, адреса: 08324 Київська обл., Бо-
риспільський р-н, с. Гора, вул. Центральна, 7 з 18.10.2019 
р. Контактна особа — Осадчук Світлана Вікторівна, 
тел:(067)3543812.

Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля, електронна 
адреса: http://eia.menr.gov.ua/ з 18.10.2019р.

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 

планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 
цього оголошення, з метою виявлення, збирання 

та врахування зауважень і пропозицій громад-
ськості до 

планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Планована діяльність полягає у продовженні видо-

бування питних підземних вод на території родовища 
«Аква-Віка» зі свердловини № 1 з метою господар-
сько-питного, нецентралізованого водопостачання та 
розливу у пляшки.

Глибина свердловини  293,0 м, потужність — 16,0 
м3/год. Горизонт напірний. Висота напору досягає 177 
м. Статичний рівень залягає на глибині 78 м. Дебіт 
свердловини № 1 досягає 384 м3/добу при зниженні 
рівня на 30,0 м. 

Родовище питних підземних вод «Аква-Віка» зна-
ходиться на північній околиці с. Проліски Бориспіль-
ського району Київської області. Ділянка планованих 
робіт знаходиться в північній частині села на вул. Про-
мислова, 9. 

На користування надрами ФОП Бєлов В.В. отри-
мано спецдозвіл від 15.02.2017 року № 6252 з метою 
промислової розробки родовища «Аква-Віка» (наказ 
від 11.09.2017 року № 417), строком дії на 20 років. 

2. Суб’єкт господарювання
Фізична-особа підприємець Бєлов Віталій Володи-

мирович, ІНН 2482400073, код ЄДРПОУ 2482400073, 
04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграду, буд. 14-Б, 
кв. 205, тел. (044)-221-21-91.

3. Уповноважений орган, який забезпечує про-
ведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Київ-
ської обласної державної адміністрації за адресою: 
01004, м. Київ, вул Басейна, 1/2-а; тел.: (044) 279-01-
58, eko.koda@ukr.net. Контактна особа: Киреєва Ві-
кторія Станіславівна.

4. Процедура прийняття рішення про прова-
дження планованої діяльності та орган, який роз-
глядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Рішенням про провадження даної планованої ді-
яльності, відповідно до чинного законодавства Укра-
їни (Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»), 
буде  висновок з оцінки впливу на довкілля, що вида-
ється Департаментом екології та природніх ресурсів 
Київської обласної державної адміністрації. 

5. Строки, тривалість та порядок громадсько-
го обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, 
включаючи інформацію про час і місце усіх запла-
нованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 
25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 ро-

бочих днів) з моменту офіційного опублікування цього 
оголошення (зазначається у назві оголошення) та на-
дання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації, визначе-
ної суб’єктом господарювання, що передається для 
видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауважен-
ня або пропозиції, які, на її думку, стосуються плано-
ваної діяльності, без необхідності їх обґрунтування. 
Зауваження та пропозиції можуть подаватися в пись-
мовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та 
усно під час громадських слухань із внесенням до про-
токолу громадських слухань. Пропозиції, надані після 
встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання відбудуться 11.11.2019 року, 
у період з 11:00 до 12:00 години, у приміщенні «Спорт 
Комплекс» (Актовий зал, перший поверх).

Поштова адреса: 08322, село Проліски, Київської 
обл., Бориспільський р-н, вул Паркова, буд 9 

6. Уповноважений центральний орган або упов-
новажений територіальний орган, що забезпечує 
доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-
шої доступної інформації щодо планованої діяль-
ності

Департамент екології та природних ресурсів Київ-
ської обласної державної адміністрації за адресою: 
01004, м. Київ, вул Басейна, 1/2-а; тел.: (044) 279-01-
58, eko.koda@ukr.net. Контактна особа: Киреєва Ві-
кторія Станіславівна.

7. Уповноважений центральний орган або упов-
новажений територіальний орган, до якого нада-
ються зауваження і пропозиції, та строки надання 
зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Київ-
ської обласної державної адміністрації за адресою: 
01004, м. Київ, вул Басейна, 1/2-а; тел.: (044) 279-01-
58, eko.koda@ukr.net. Контактна особа: Киреєва Ві-
кторія Станіславівна. 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом 
усього строку громадського обговорення, зазначено-
го в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планова-
ної діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-
ності на 239 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та іншої додаткової інформації (від-
мінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цьо-
го оголошення), а також час, з якого громадськість 
може ознайомитися з ними: у період з 23.10.2019 р.

Адреса: у приміщенні «Спорт Комплекс» (актовий 
зал, перший поверх).

Поштова адреса: 08322, село Проліски, Київської 
обл., Бориспільський р-н, вул. Паркова, буд 9.

 ВІТАЄМО
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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 Енеїда
13.10, 21.45 Бюджетники
13.45 #ВУКРАЇНІ
14.30 Д/ц "Аромати Греції"
15.15 Д/с "Секрети замків Великобританії"
16.55 Д/ц "Спільноти тварин"
17.30 Перша шпальта
18.25, 2.35 Тема дня
19.30 Разом
19.55 Д/ц "Дикі тварини"
21.25, 2.25, 5.45 UA:Спорт
22.15 Д/ц "Тваринна зброя"
0.00 Телепродаж Тюсо
3.30 Розсекречена історія
4.20 Схеми. Корупція в деталях
4.50 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, 0.45, 

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"
20.45 Комедія "Свати"
21.45 Комедія "Великі вуйки"
22.45 "Гроші 2019"
0.00, 0.55 "Танці з зірками 2019"
4.05 Т/с "Центральна лікарня"

ІНТЕР
6.05, 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 "Авантюристи"
13.50 Х/ф "Веселий Великдень" (16+)
15.50 "Жди меня. Україна"
20.00, 3.10 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особый случай. Эхо 

войны"
23.50 Т/с "Розвідники" (16+)
1.40 Х/ф "Білий птах із чорною міткою"
3.55 "Щоденник вагітної"
5.15 "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, 23.30 Історія одного злочину (16+)
18.00 Т/с "Пошта" (12+)
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "На твоєму боці" 1, 2 с. (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Зоряний шлях
3.10 Реальна містика

ICTV
4.40 Скарб нації
4.50 Еврика!
4.55 Служба розшуку дітей
5.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.45 Громадянська оборона
6.40 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Не дай себе обдурити
11.05 Секретний фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Т/с "Пес" (16+)
15.35, 16.15 Х/ф "Людина зі сталі" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Більше ніж правда Прем'єра
21.25 Т/с "Пес-5" (16+)
22.30 Свобода слова
23.55 Т/с "Розтин покаже" (16+)
1.45 Стоп-5

НОВИЙ КАНАЛ
3.50, 2.05 Зона ночі
4.40 Абзац
5.25, 6.25 Kids Time
5.30 М/с "Том і Джеррі шоу"
6.30 Х/ф "Деніс-бешкетник 2"
7.50 Х/ф "Угода з дияволом" (16+)

9.50 Х/ф "Повернення Супермена" (16+)
13.00 Х/ф "Тор 2. Царство темряви" (16+)
15.10 Х/ф "Тор 3. Рагнарок" (12+)
17.50 Таємний агент
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за Ревізором
0.00 Таємний агент. Пост-шоу
2.00 Служба розшуку дітей

СТБ
6.50 Т/с "Коли ми вдома"
9.05 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.05 "МастерШеф. Професіонали" (12+)
14.40, 19.00, 23.45 "Хата на тата" (12+)
17.25, 17.30, 22.55, 23.00 "Вікна-Новини"
18.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.55 Т/с "Швабра"

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 "Помста природи"
9.30, 18.15 "Спецкор"
10.10, 18.50 "ДжеДАІ"
10.50 Т/с "Ментівські війни. Харків-2" 

(16+)
14.30 Х/ф "Герой" (16+)
16.10 Х/ф "Ліга видатних джентльменів" 

(16+)

19.25, 20.30 Т/с "Брати по крові" (16+)
21.35 Т/с "Касл-8" (16+)
23.10 Х/ф "Шість куль" (18+)
1.20 "Облом.UA."

НТН

5.00, 4.45 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Допінг для ангелів"
7.40, 11.55, 17.45, 3.15 "Випадковий 

свідок"
8.15 Х/ф "Висота"
10.05 Т/с "Той, що читає думки"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.45 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.10 Т/с "Фалько"
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
17.15 "Легенди карного розшуку"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 Т/с "МакМафія" (16+)
20.50 Т/с "Міст" (16+)
23.45 Х/ф "Азартні ігри" (16+)
1.45 "Таємниці кримінального світу"
3.45 "Професії"

ПОНЕДІЛОК, 21 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 Хто в домі хазяїн
13.45 Відкривай Україну з Суспільним
14.30 Д/ц "Аромати Греції"
15.15 Бюджетники
15.45, 19.30, 3.55 #ВУКРАЇНІ
16.15 Д/ф "Всесвітня Природна 

Спадщина. США. Національний 
парк Йєллоустон"

17.15 Пліч-о-пліч
17.30, 4.50 Спільно
18.25, 2.35 Тема дня
19.55 Д/ц "Дикі тварини"
20.30 Д/ц "Боротьба за виживання"
21.25, 2.25, 5.45 UA:Спорт
21.45 Наші гроші

22.15 Д/ц "Тваринна зброя"
0.00 Телепродаж Тюсо
3.30 Схеми. Корупція в деталях
4.25 Перша шпальта

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"
14.15 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10 Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
19.20 "Секретні матеріали 2019"
20.45 Комедія "Свати"
21.45 Комедія "Великі вуйки"
22.45, 0.55 "Міняю жінку - 14"
2.35 Т/с "Центральна лікарня"

ІНТЕР
5.30, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

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

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

(16+)
13.15 "Роман з Ольгою"
14.25, 15.20 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00 "Стосується кожного"
20.00, 3.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особый случай. Эхо 

войны"
23.50 Т/с "Розвідники" (16+)
1.40 Х/ф "За два кроки від "Раю"
3.45 "Добрий вечір на Інтері"
5.15 "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 "На твоєму боці" 3, 4 с. (16+)

23.20 Контролер
1.45 Телемагазин
2.30 Зоряний шлях
3.10 Реальна містика

ICTV
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.30 Факти
4.50 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 Більше ніж правда
11.05 Антизомбі. Дайджест
12.25, 13.20, 16.20 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
16.40 Х/ф "Місія нездійсненна" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
21.25 Т/с "Пес-5" (16+)
22.45 Т/с "Менталіст" (16+)
2.35 Стоп-5

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 2.50 Зона ночі
4.00 Абзац

6.00, 7.15 Kids Time
6.05 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.20 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
8.10 Т/с "Цілком таємно" (16+)
13.10 Х/ф "Анаконда" (16+)
15.00, 22.00 Т/с "Будиночок на щастя"
16.00, 21.00 Варьяти (12+)
17.00, 19.00, 23.10 Хто проти блондинок? 

(12+)
1.10 Т/с "Ми такі" (12+)

СТБ
6.15 Т/с "Коли ми вдома"
8.20 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
10.20 "МастерШеф. Професіонали" (12+)
14.40 "Хата на тата" (12+)
17.25, 17.30, 22.55, 23.00 "Вікна-Новини"
18.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
18.55 "Наречена для тата" (12+)
20.55 Т/с "Швабра"
23.45 "Один за всіх" (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"

13.05 "Помста природи"
13.15 Х/ф "Швидкий і жорстокий" (16+)
15.00 Х/ф "На грані"
19.25, 20.30 Т/с "Брати по крові" (16+)
21.35, 23.10 Т/с "Касл-8" (16+)
0.55 "Облом.UA."

НТН
6.20 Х/ф "Совість"
7.55, 11.55, 17.45, 3.00 "Випадковий 

свідок"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Балада про доблесного лицаря 

Айвенго"
10.45, 19.30 Т/с "МакМафія" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 "Свідок"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.10, 20.50 Т/с "Міст" (16+)
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
17.15 "Легенди карного розшуку"
18.20 "Будьте здоровi"
23.45 "Склад злочину"
1.35 "Таємниці кримінального світу"
3.35 "Речовий доказ"
4.05 "Професії"
4.35 "Правда життя"

ВІВТОРОК, 22 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, 23.10, 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, 17.15 Пліч-о-пліч
14.30 Д/ц "Аромати Греції"
15.15 Хто в домі хазяїн
15.45 Відкривай Україну з Суспільним
16.15 Д/ф "Всесвітня Природна 

Спадщина. Колумбія"
17.30 Наші гроші
18.25, 2.35 Тема дня
19.30, 4.50 Спільно
19.55 Д/ц "Боротьба за виживання"
21.25, 23.40, 2.25, 5.45 UA:Спорт
21.45 Розважальна програма з Майклом 

Щуром (16+)
22.15 Д/ц "Особливий загін"

0.00 Телепродаж Тюсо
3.55 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"
14.15 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10 Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
19.20 "Секретні матеріали 2019"
20.45 Комедія "Свати"
21.45 Комедія "Великі вуйки"
22.45, 23.45 "Світ навиворіт 10: Бразилія"
0.55 Т/с "Центральна лікарня"

ІНТЕР
5.30, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

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

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

13.15 "Роман з Ольгою"
14.25, 15.20 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00 "Стосується кожного"
20.00, 3.05 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особый случай. Эхо 

войны"
23.50 Т/с "Розвідники" (16+)
1.40 Х/ф "Жіночі радощі та печалі"
3.50 "Добрий вечір на Інтері"
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 "На твоєму боці" 5, 6 с. (16+)
23.20 Гучна справа
1.45 Телемагазин

2.30 Зоряний шлях
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 "Місія нездійсненна" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Т/с "Пес" (16+)
16.25 Х/ф "Місія нездійсненна-2" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт Прем'єра
21.25 Т/с "Пес-5" (16+)
22.40 Т/с "Менталіст" (16+)
2.30 Стоп-5

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Зона ночі
4.05 Абзац
6.00, 7.15 Kids Time
6.05 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.20 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
8.10 Т/с "Цілком таємно" (16+)
13.00 Х/ф "Анаконда 2: Полювання на 

криваву орхідею" (16+)
15.00, 22.00 Т/с "Будиночок на щастя"
16.10, 21.00 Improv Live Show (12+)
17.10, 19.00 Діти проти зірок
23.40 Т/с "Сирена" (16+)

СТБ
6.10 Т/с "Коли ми вдома"
8.10 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
10.10 "МастерШеф. Професіонали" (12+)
14.25 "Хата на тата" (12+)
17.25, 17.30, 22.55, 23.00 "Вікна-Новини"
18.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
19.00 "Битва екстрасенсів" (16+)
20.55 Т/с "Швабра"
23.45 "Зважені та щасливі" (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"
13.55 Х/ф "Орден дракона" (16+)
15.45 Х/ф "В'язень" (16+)
19.25, 20.30 Т/с "Брати по крові" (16+)
21.35, 23.10 Т/с "Касл-8" (16+)
0.55 Х/ф "Магнус Опус" (16+)
2.15 "Облом.UA."
4.15 11 тур ЧУ з футболу "Карпати"-

"Львів"

НТН
5.00 "Top Shop"
6.35 Х/ф "Ні пуху, ні пера"
7.50, 11.55, 17.45, 2.50 "Випадковий 

свідок"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Інспектор карного розшуку"
10.50, 19.30 Т/с "МакМафія" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.20 "Свідок"
12.55 "Будьте здоровi"
14.10, 20.50 Т/с "Міст" (16+)
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
17.15 "Легенди карного розшуку"
18.20 "Вартість життя"
23.45 "Склад злочину"
1.20 "Таємниці кримінального світу"
3.35 "Речовий доказ"

СЕРЕДА, 23 ЖОВТНЯ

 СУМУЄМО
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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, 23.10, 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 Греції"
16.15 Д/ф "Всесвітня Природна 

Спадщина. Коста Ріка"
17.15 Пліч-о-пліч
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.25, 2.35 Тема дня
19.30 Перший на селі
19.55 Д/ц "Боротьба за виживання"
21.25, 23.40, 2.25, 5.45 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в деталях
22.15 Д/ц "Особливий загін"
0.00 Телепродаж Тюсо
3.30 Разом
4.00 Перша шпальта

4.30 Спільно
5.00 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"
20.40 Комедія "Свати"
21.40 Комедія "Великі вуйки"
22.30 "Право на владу 2019"
1.05 Жахи "Імла"
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"
11.05, 12.25 Т/с "Надія на порятунок" 

(16+)
13.15 "Роман з Ольгою"
14.25, 15.25 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00 "Стосується кожного"
20.00, 2.55 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особый случай. Эхо 

войны"
23.55 Т/с "Розвідники" (16+)
1.40 Х/ф "Мерседес" тікає від погоні"
3.40 "Добрий вечір на Інтері"
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 "На твоєму боці" 7, 8 с. (16+)

23.20 слідами таємниць Чорнобиля. 
Частина друга

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
10.00 Секретний фронт
10.45, 13.20 Х/ф "Місія нездійсненна-2" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.35 Т/с "Пес" (16+)
16.20 Х/ф "Місія нездійсненна-3" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі. Дайджест
21.25 Т/с "Пес-5" (16+)
22.40 Т/с "Менталіст" (16+)
2.25 Стоп-5

НОВИЙ КАНАЛ
3.55 Служба розшуку дітей
4.00 Зона ночі
4.30 Абзац
6.00, 7.00 Kids Time
6.05 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.05 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
8.00 Т/с "Цілком таємно" (16+)
9.50 Ревізор
12.50 Страсті за Ревізором
14.50, 22.00 Т/с "Будиночок на щастя"
16.00, 21.00 Шалена зірка (12+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
23.50 Т/с "Сирена" (16+)

СТБ
6.30 Т/с "Коли ми вдома"
8.35 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.30 "МастерШеф. Професіонали" (12+)
15.30 "Хата на тата" (12+)
17.25, 17.30, 22.55, 23.00 "Вікна-Новини"
18.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
18.50 "Зважені та щасливі" (12+)
20.55 Т/с "Швабра"

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 Т/с "Безсмертний" (16+)

9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.50 "ДжеДАІ"
10.55, 17.15 "Загублений світ"
13.45 "Помста природи"
14.00 Х/ф "Наутилус: Повелитель океану" 

(16+)
15.30 Х/ф "Останній бій" (16+)
19.25, 20.30 Т/с "Брати по крові" (16+)
21.35, 23.10 Т/с "Касл-8" (16+)
0.55 "Облом.UA."
4.15 11 тур ЧУ з футболу "Зоря"-"Десна"

НТН
5.00 "Top Shop"
6.35 Х/ф "Капітан Крокус"
7.50, 11.55, 17.45, 3.00 "Випадковий 

свідок"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Будні карного розшуку"
10.45, 19.30 Т/с "МакМафія" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 "Свідок"
12.50 "Вартість життя"
14.05, 20.50 Т/с "Міст" (16+)
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
17.15 "Легенди карного розшуку"
18.20, 4.00 "Правда життя"
23.45 "Склад злочину"
1.30 "Таємниці кримінального світу"
3.30 "Речовий доказ"

ЧЕТВЕР, 24 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, 1.35, 3.50, 5.10 
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 Д/ц "Морська кухня"
14.30 Д/ц "Аромати Греції"
15.15 UA:Фольк. Спогади
16.15 Д/ф "Всесвітня Природна 

Спадщина. Панама"
17.15 Пліч-о-пліч
17.25 Схеми. Корупція в деталях
17.55 VoxCheck
18.25, 2.25 Тема дня
19.30, 4.15 Розсекречена історія
20.30 Д/ц "Боротьба за виживання"
21.25, 1.55, 5.30 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.35 Як дивитися кіно

23.00 Х/ф "Дім, який побудував Джек" 
(18+)

3.15, 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, 4.20 

ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Одруження наосліп"
13.15 "Сімейні мелодрами"
14.15 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10 Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
19.20 "Секретні матеріали 2019"
20.25, 22.25 "Ліга сміху 2019"
0.25 "Київ вечірній"
3.25 "Розсміши коміка"
5.15 "Світське життя 2019"

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

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

10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Надія на порятунок" 

(16+)
13.15 "Роман з Ольгою"
14.25, 15.25, 23.50 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 2.25 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
3.10 "Жди меня. Україна"
4.45 "Телемагазин"
5.00 Х/ф "Дівчина з маяка"

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
11.50 Т/с "Здрастуй, сестра" 1, 3 с.
15.30 Т/с "Здрастуй, сестра"
17.00 Т/с "Пошта" (12+)
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "на краю кохання" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "На краю любові" (12+)
4.00 Реальна містика
5.40 Зоряний шлях

ICTV
4.10 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.30, 1.55 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, 0.00 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.25, 22.50 Т/с "Вижити за будь-яку ціну" 

(12+)
15.35, 16.15 Х/ф "Місія нездійсненна-4" 

(16+)
18.45 Факти. Вечір
20.10 Дизель шоу (12+)
2.20 Стоп-5

НОВИЙ КАНАЛ
3.55 Служба розшуку дітей
4.00 Зона ночі
4.30 Абзац
5.15, 6.00 Kids Time
5.20 М/с "Том і Джеррі шоу"

6.05 Х/ф "Ейс Вентура - детектив 
розшуку домашніх тварин" (16+)

7.50 Х/ф "Ейс Вентура. Поклик природи" 
(16+)

9.40 Т/с "Будиночок на щастя"
14.10, 21.40, 0.00 Екси (16+)
16.20, 19.00 Топ-модель по-українськи 

(16+)
2.20 Х/ф "Монстри атакують" (18+)

СТБ
6.50 Т/с "Коли ми вдома"
8.50 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.45 "МастерШеф. Професіонали" (12+)
15.30 "Хата на тата" (12+)
17.25, 21.55, 22.00 "Вікна-Новини"
18.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
19.00, 22.45 "МастерШеф" (12+)
23.10 "Х-Фактор"

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 Т/с "Безсмертний" (16+)
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.50 "ДжеДАІ"
10.55, 17.20 "Загублений світ"
12.55 "Помста природи"

13.40 Х/ф "Ліга видатних джентльменів" 
(16+)

15.45 Х/ф "40 днів та ночей" (16+)
19.25 Т/с "Перевізник-2" (16+)
23.15 Х/ф "Імперія акул" (16+)
1.00 Х/ф "Акулячий торнадо-5: Глобальне 

роїння" (16+)
2.20 "Облом.UA."
4.40 "Цілком таємно-2016"

НТН
5.00, 4.45 "Top Shop"
5.30 Х/ф "Екстрасенс"
7.55, 11.55, 17.45, 3.00 "Випадковий 

свідок"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Небезпечні друзі"
10.45, 19.30 Т/с "МакМафія" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 "Свідок"
12.50, 3.50 "Правда життя"
14.05, 20.50 Т/с "Міст" (16+)
16.50 "Легенди бандитської Одеси"
17.15 "Легенди карного розшуку"
18.20 "Таємниці світу"
23.45 Х/ф "Це я"
1.30 "Таємниці кримінального світу"
3.20 "Речовий доказ"

П'ЯТНИЦЯ, 25 ЖОВТНЯ

Тел.: 099-387-46-95

Ресторанно-готельний комплекс
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 

ПОКОЇВКУ
д/р, зміни

 СУМУЄМО
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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, 7.05, 8.05, 9.10 Доброго ранку, 

Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.15, 2.00, 3.00, 

5.10 Новини
9.30, 3.20 Енеїда
10.35 Хто в домі хазяїн
11.00 Відкривай Україну з Суспільним
11.35, 14.40 Телепродаж
11.50 М/с "Дуда і Дада"
12.55 Х/ф "Іван Сила"
14.55 Д/ц "Браво, шеф!"
15.55 Разом
16.30 #ВУКРАЇНІ
16.55 Пліч-о-пліч
17.15 Д/ц "Мегаполіси"
17.45 Д/ф "Альпи: Снігові ландшафти"
18.55 Д/ц "Супер-Чуття"
19.55 Розсекречена історія
21.25 Д/ц "Спільноти тварин"
22.25 Т/с "Окуповані" (16+)

0.00 Телепродаж Тюсо
2.25 UA:Фольк. Спогади
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, 4.05 "Їмо за 100 2019"
11.15 "Світ навиворіт 10: Бразилія"
12.10 Комедія "Великі вуйки"
16.35, 21.30 "Вечірній квартал 2019"
18.30, 5.10 "Розсміши коміка 2019"
19.30, 5.55 ТСН
20.15 "Українські сенсації 2019"
23.25, 0.25 "Світське життя 2019"
1.25 "Ліга сміху 2019"
4.35 "Розсміши коміка"

ІНТЕР
6.10 "Слово Предстоятеля"
6.20 Х/ф "Ключі від неба"
8.00 "Шість соток"

9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Роман з Ольгою"
11.10 Х/ф "Ще до війни"
13.50 Х/ф "Поклич мене у світлу далину"
15.50 Т/с "Таїсія" (12+)
20.00, 2.30 "Подробиці"
20.30 "Круче всех. Новий сезон"
22.25 Т/с "Я - охоронець. Помилка в 

програмі" (16+)
1.55 Х/ф "А життя продовжується" (16+)
2.55 "Орел і решка. Морський сезон"
3.40 "Орел і Решка. Дива світу"
4.30 "Орел і Решка. Івлєєва vs. Бєдняков"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 4.40 Зоряний шлях
8.50 Т/с "На твоєму боці" 1, 6 с. (16+)
15.20 Т/с "На твоєму боці" 7, 8 с. (16+)
17.00 Т/с "Я тебе знайду" 1, 2 с. (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Я тебе знайду" (12+)
23.00 Т/с "Єдиний мій гріх" 1, 3 с. (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Єдиний мій гріх" 4 с. (16+)
3.10 Реальна містика

ICTV
5.00 Скарб нації
5.10 Еврика!
5.15 Факти
5.45 Особливості національної роботи
7.30 Я зняв!
9.25 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 "Місія нездійсненна-6" (16+)
22.00 Х/ф "Місія нездійсненна-5" (16+)
0.20 Х/ф "Місія нездійсненна-3" (16+)
2.30 Т/с "Менталіст" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
4.05 Служба розшуку дітей
4.10, 2.10 Зона ночі
5.45, 7.05 Kids Time
5.50 М/с "Лунтик"
6.20 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.10 Таємний агент
8.20 Таємний агент. Пост-шоу
10.20 Діти проти зірок

12.20 Хто проти блондинок? (12+)
14.20 Хто зверху? (12+)
16.20 М/ф "Ілля Муромець та Соловій 

Розбійник" (16+)
18.00 Х/ф "Пірати Карибського моря: 

Прокляття чорної перлини" (16+)
21.00 Х/ф "Пірати Карибського моря: 

Скриня мерця" (16+)
0.00 Х/ф "Атлантида" (16+)

СТБ
5.15 "Хата на тата" (12+)
6.55 "Прокинься з Ектором!"
7.55 "Зважені та щасливі" (12+)
10.05 "Ток-шоу "Зважся!" (12+)
11.00 Т/с "Швабра"
19.00 "Х-Фактор"
22.00 "МастерШеф" (12+)

КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 "ДжеДАІ. Дайджест 2018"
9.00 "Загублений світ"
14.00 Х/ф "Земля, забута часом" (16+)
15.45 Х/ф "Ера динозаврів" (16+)
17.20 Х/ф "Люта планета" (16+)
19.10 Х/ф "Саботаж"

21.10 Х/ф "Куленепробивний чернець" 

(16+)

23.10 Х/ф "Ніндзя" (18+)

0.55 "Облом.UA."

4.35 "Цілком таємно-2016"

НТН

5.15 Х/ф "Зворотного шляху немає"

9.05 Х/ф "Через Гобі та Хінган"

12.10 Т/с "Закон і порядок" (16+)

15.45, 2.15 "Випадковий свідок"

18.05 "Переломні 80-ті"

19.00, 1.45 "Свідок"

19.30 Х/ф "Невиправний брехун"

21.00 Х/ф "Перегони "Гарматне ядро" 

(16+)

22.45 Х/ф "Поля" (16+)

0.40 "Реальні злочинці"

3.10 "Речовий доказ"

4.10 "Легенди бандитського Києва"

СУБОТА, 26 ЖОВТНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Тачки проти"
6.05 М/с "Вруміз"
6.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброго ранку, 

Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.15, 2.00, 3.35 

Новини
9.30, 2.25 Енеїда
10.30 Д/ц "Браво, шеф!"
11.35, 14.40 Телепродаж
11.50 М/с "Дуда і Дада"
12.55 Х/ф "Калоші щастя"
15.00 Д/ц "Тайська кухня"
15.25, 21.55 Бюджетники
15.55 UA:Фольк. Спогади
17.00 Перший на селі
17.30 #ВУКРАЇНІ
17.55 Д/ф "Джунглі: чари іншого світу"
19.05 Д/ц "Супер-Чуття"
20.00 Д/с "Таємниці людського мозку" 

(12+)
21.25 Розважальна програма з Майклом 

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

4.05 "Хроніка Української повстанської 
Армії. 1942-1954"

КАНАЛ "1+1"
6.20 М/ф
6.45 "Українські сенсації 2019"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45 "Громада на мільйон. Спеціалісти"
11.00, 12.00, 4.00 "Світ навиворіт 10: 

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

ІНТЕР.
5.40 Х/ф "Скупий"
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 все. Новий сезон"
14.00 Х/ф "Сісcі"
16.00 Х/ф "Сіссі - молода імператриця"
18.00 Х/ф "Сіссі: Важкі роки імператриці"
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Загнані" (16+)
22.50 Х/ф "22 кулі: Безсмертний" (16+)
1.05 "Вещдок"
3.25 "Добрий вечір на Інтері"
5.10 "Телемагазин"
5.25 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30 Сьогодні
7.30 Зоряний шлях
9.00 Т/с "Я тебе знайду" (12+)
13.00 Т/с "на краю кохання "(12+)
17.00 Т/с "Компаньйонка" 1, 2 с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Компаньйонка" (12+)
23.00 Т/с "Єдиний мій гріх" 5, 7 с. (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Єдиний мій гріх" (16+)
3.10 Х/ф "Доля Марії"
4.40 Реальна містика

ICTV
4.45 Скарб нації
4.55 Еврика!
5.00 Факти
5.25 Громадянська оборона
6.10 Антизомбі. Дайджест
7.10 Т/с "Відділ 44" (16+)
10.50, 13.00 Х/ф "Місія нездійсненна-4" 

(16+)
12.45 Факти. День
13.30 Х/ф "Місія нездійсненна-5" (16+)
15.55 Х/ф "Місія нездійсненна-6" (16+)
18.45 Факти тижня
20.35 Х/ф "Джон Вік-2" (16+)
22.55 Х/ф "Іноземець" (16+)
1.00 Т/с "Менталіст" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
3.00, 1.20 Зона ночі
4.55 Стендап шоу
5.45, 7.45 Kids Time
5.50 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.50 М/ф "Мінлива хмарність, часом 

фрікадельки 2"
9.30 М/ф "Ілля Муромець та Соловій 

Розбійник" (16+)

11.00 Х/ф "Книга джунглів"
13.00 Х/ф "Пірати Карибського моря: 

Прокляття чорної перлини" (16+)
16.00 Х/ф "Пірати Карибського моря: 

Скриня мерця" (16+)
19.00 Х/ф "Після заходу сонця" (16+)
21.00 Х/ф "Золото дурнів" (16+)
23.20 Х/ф "Море спокуси" (18+)

СТБ
6.00, 15.00 "Хата на тата" (12+)
9.00 "Прокинься з Ектором!"
9.55 "МастерШеф" (12+)
13.00 "Наречена для тата" (12+)
16.55 "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
7.55 "ДжеДАІ. Дайджест 2018"
8.55 "ДжеДАІ 2019"
9.50 Т/с "Звонар" (16+)
12.50 Х/ф "На грані"

15.05 Х/ф "Загнаний" (16+)
16.55 12 тур ЧУ з футболу "Динамо"- 

"Карпати"
19.00 Х/ф "Втеча" (16+)
21.15 Х/ф "Ікар" (16+)
23.00 "ПРОФУТБОЛ"
0.20 "Облом.UA."

НТН

5.00 "Top Shop"
6.00 "Легенди карного розшуку"
6.35 Х/ф "Чекайте на зв'язкового"
8.00 "Страх у твоєму домі"
11.40 Х/ф "Невиправний брехун"
13.05 Х/ф "Непіддатливі"
14.35 Х/ф "Скарби стародавнього храму"
17.10 Х/ф "Перегони "Гарматне ядро" 

(16+)
19.00 Х/ф "У зоні особливої уваги"
20.55 Х/ф "Хід у відповідь"
22.30 Х/ф "Діамантові пси" (18+)
0.15 Х/ф "Поля" (16+)
2.05 "Речовий доказ"

НЕДІЛЯ, 27 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.
Фольксваген транспортер Т-4, 1,9, 2001 р., ціна 

договірна. Тел.: 0 95 6298952.
ЗАЗ-968М, 1992 р., пробіг 35 тис.км, все рідне, 

білого кольору, 7000 грн. Тел.: 0 96 8803630, 0 66 
1406595.

Волга-3110 КПП, стартер ЗІЛ-130, Волга стартер; 
випиский газопровід (колектор), Газель блок, но-
вий, гальмівний барабан 3110. Тел.: 0 67 1956205.

НЕРУХОМІСТЬНЕРУХОМІСТЬ
Продам

3-к. КВАРТИРИ

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

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

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
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.

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.

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.
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.

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

Полтава

Оголошення та реклама

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

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.

Куплю земельну ділянку у власника в м. Бори-
спіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. Олек-
сандрівка. 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

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

В салон краси «Апраксин» потрібні перукарі та 
майстри манікюру. Бережемо тих, хто хоче освої-
ти 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 житло. 
З/п та графік роботи при співбесіді. Тел.: 0 50 
3521592.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

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.

Запрошує кухаря, д/р від 1 року, г/р 2/2 з 11.00 
до 23.00, додому відвозимо, з/п 7000-10000 грн. 
Тел.: 0 63 3108360.

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ ПРОДАВЦЯ В ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ ПРОДАВЦЯ В 
ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН, ЗРУЧНИЙ Г/Р, З/П ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН, ЗРУЧНИЙ Г/Р, З/П 
ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 66 5452055.ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 66 5452055.

ЗАПРОШУЄМО НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПРО-ЗАПРОШУЄМО НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПРО-
ДАВЦЯ У ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН, ПОЗМІН-ДАВЦЯ У ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН, ПОЗМІН-
НО, З/П ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 97 4453306.НО, З/П ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 97 4453306.

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.

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 обідів, 
мийника посуду. Офіційне працевлаштування, по-
змінний г/р, безкоштовне харчування. Тел.: 0 67 
3201232, Тетяна.

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.

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

Здам

Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бориспіль. 

Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
2 кімнати для пари або двох жінок, всі зручнос-

ті, 4500 грн без комунальних послуг. Тел.: (04595) 
52067, 0 66 7701019.

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.
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На роботу потрібен кухар, можливо без д/р, 
графік роботи позмінний з 12.00 до 23.00. З/п 
8000 грн. Тел.:0 63 5711153.

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.

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 прибиральниці, часткова 
зайнятість; двірник, спецодяг, соц.пакет. Тел.: 
0 67 2426183, 0 67 9346448.

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.

Терміново! Потрібна швачка на ремонт та по-
шиття одягу. Тел.: 0 66 4396949, 0 97 0817562.

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

Київ

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Покоївка (з/п 8000 грн), кухар (з/п 10000 грн) 
на роботу в готель «Русь». РОБОТА в м. КИЇВ! 
Графік позмінний. Можливе проживання. Тел.: 
0 44 2894515.

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 доброзич-
лива. Тел.: 0 97 5499921.

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.

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяче ліжко-гойдалка з шухлядою, дитяча ко-

ляска (трость). Тел.: 0 66 3836880.

ТВАРИНИ

Бориспіль
Поросята, порода «дюрок», с. Сошників. Тел.: 

0 67 9088678.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Сіно з проса цьогорічного врожаю, ціна дого-

вірна. Тел.: 0 96 3768237.

РІЗНЕ

Бориспіль
Акордеон «Вольтместер Стела», червоного ко-

льору, 2500 грн, торг; телевізор «LG», діагональ 50, 
гарний стан, 1600 грн, торг. Тел.: 0 97 3286785.

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.

Комплексний ремонт квартир, офісів, будинків: 
фундамент, кладка під ключ, гіпсокартон, кахель, 
виготовлення парканів, зварювальні роботи, по-
крівельні роботи, вирізування дерев. Тел.: 0 99 
2235183, 0 67 6888761, Олександр.

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

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
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РЕМОНТИ БУДИНКIВ, КВАРТИР пiд ключ. Пе-
репланування. Будівництво — будинки, прибу-
дови, павiльони, гаражи, навiси, альтанки. Банi, 
паркани. Покрівельні роботи пiд ключ. Ман-
сарднi дахи. Утеплення, облицювання будинкiв. 
Тел.: 0 96 9721514, 0 66 8393483.

РІЗНЕРІЗНЕ
Бориспіль

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я Тка-
ченка Андрія Федоровича Дарницьким РВК м. Київ, 
вважати недійсним.

Втрачений державний акт на земельну ді-
лянку, серія ЯД №963882, кадастровий номер 
3220880900:08:006:0252, виданий на ім’я Науменко 
Людмили Петрівни центром ДЗК 13.08.2007 року, 
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 3 червня 2009 
року, вважати недійсним.

ЗНАЙОМСТВАЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

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

Потрібен робітник складу-вантажник. Про-

дукти. Г/р з 8.00 до 17.00, з/п висока. Тел.: 0 66 

3165781.

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.



20 №38 (998), 18 жовтня 2019 р.
www.i-visti.com«ВІСТІ»

ОВЕН. В авантюри кра-
ще не лізти та в службо-
вих інтригах брати участь 
не варто, бо все це може 

обернутися проти вас. Проблеми 
вирішить ваш розум і талант.

ТЕЛЕЦЬ. Ви з легкістю пе-
реборете всі перешкоди. 
Для досягнення бажаних 
результатів використайте 

тактовність, гнучкість і вміння йти 
на розумний компроміс.

БЛИЗНЮКИ. Уважні-
ше придивіться до нових 
ідей, навіть на перший по-
гляд абсурдних. Не варто 

займатися фінансовими питаннями, 
поки все не стало на свої місця.

РАК. Руйнуванням вже 
створеного і випробова-
ного часом займатися не 
треба. Постарайтеся не 

приймати необдуманих рішень, 
прислухайтеся до голосу інтуїції.

ЛЕВ. Чим менше амбіцій 
ви продемонструєте, тим 
успішнішими будуть до-
сягнення при мінімальній 

витраті часу, сил та нервів. Резуль-
тат не забариться.

ДІВА. Намагайтеся при-
вести ваші думки й почут-
тя до ладу. Вдалий період 
для налагодження втраче-

них зв'язків ділових зв'язків. Не забу-
вайте про друзів і далеких родичів.

ТЕРЕЗИ. Може надій-
ти інформація, яка впли-
не на життєві плани. Буде-
те сповнені сил та енергії, 

робота закипить у ваших руках, а 
результати порадують.

СКОРПІОН. Практичність 
і витриманість приведуть 
вас до успіху. Не турбуйте-
ся з приводу дрібних не-

приємностей на роботі. Викиньте 
все непотрібне з оселі.

СТРІЛЕЦЬ. Проявіть рі-
шучість, активність і діло-
витість, і ви не залишитеся 
непоміченими. Постарай-

теся не розпорошувати свою енер-
гію. Добре відпочиньте у вихідні.

КОЗЕРІГ. Постарайтеся 
уникати фізичної втоми пе-
ренавантажень на робо-
ті. У вихідні постарайтеся 

звести до мінімуму службові та діло-
ві контакти. Переключіться на себе.

ВОДОЛІЙ. Час викори-
стати свою ділову хватку. 
Не перестарайтеся, взяв-
ши ініціативу і всю владу 

у свої руки. У вихідні ймовірні різкі 
зміни настрою, бережіть близьких.

РИБИ. Ваш успіх залежить 
від того, наскільки приєм-
ною у спілкуванні люди-
ною ви себе покажете. По-

дбайте, щоб навколишнім було з ва-
ми спокійно і надійно.
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