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НІЧОГО НЕ

КРА ЛИ

ПЕРО
НАШІ ЗАГОЛОВКИ вміють «говорити»
Інформація, що МАЄ СЕНС

ЦІНУЄМО ЛЮДЕЙ

«ЗА» конструктивну КРИТИКУ,

вся інша – КОМПЛІМЕНТ

ТЕЛ. (067) 353-61-17

У нас ГОСТРЕ

ВІСТІ
РІЗНІ, але рідні
ВПЛИВ на соціум

БЕЗ ЦЕНЗУРИ
Оперуємо ФАКТАМИ

головна КОМУНІКАЦІЯ

МЕДІАПРОСТІР

НИНІШНІЙ
ВИПУСК ТЕЖ
ЮВІЛЕЙНИЙ –
1000-Й НОМЕР!
ПЕРШИЙ
ТИСЯЧНИЙ
НОМЕР
ВИДАННЯ.

ЗАЛІЗОБЕТОННЕ ПРАВИЛО: ПРАВДА ТА

ЩОТИЖНЕВИК
«ВІСТІ.
ІНФОРМАЦІЯ.
РЕКЛАМА» У
БЕРЕЗНІ 2019
ВІДЗНАЧИВ
19 РОКІВ ВІД
ЗАСНУВАННЯ.

ЖУРНАЛІСТСЬКІ СТАНДАРТИ

ПРАЦЮЄМО: висвітлюємо, аналізуємо, критикуємо, і бачимо зорі в калюжах
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 ОГОЛОШЕННЯ
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
28 жовтня 2019 року
№ 470
Про скликання шістдесят
шостої сесії міської ради
VІІ скликання
Відповідно до Регламенту
Бориспільської міської ради
VIІ скликання, затвердженого
відповідним рішенням Бориспільської міської ради від 17
грудня 2015 року № 33-2-VII,
п. 8 ч. 4 ст. 42, ч. 4 ст. 46, ч. 8 ст.
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Скликати шістдесят
шосту сесію міської ради VІІ
скликання та провести пленарне засідання міської ради
12 листопада 2019 року о 10
годині в актовій залі виконавчого комітету міської ради.
2. До порядку денного внести питання:
2.1. Про внесення змін до
рішення міської ради від
19.12.2018 № 4012-50-VІІ
«Про бюджет міста Борисполя на 2019 рік».
2.2. Про внесення змін до
рішення міської ради від 21
грудня 2017 року № 2574-36VII «Про затвердження Програми розвитку комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський
центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської
області на 2018-2020 роки».
2.3. Про внесення змін
до рішення міської ради від
17.12.2015 № 18-2-VІІ «Про затвердження Програми інформування громадськості щодо
діяльності органів місцевого
самоврядування у місті Борисполі на 2016-2020 роки».
2.4. Про внесення змін до
рішення міської ради від
16.11.2017 № 2501-35-VII «Про
затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання
адміністративних послуг міста Борисполя».
2.5. Про затвердження статуту Бориспільської дитячої
музичної школи імені Лариси Остапенко Бориспільської міської ради Київської
області.
2.6. Про надання одноразової адресної матеріальної
допомоги учасникам операції об’єднаних сил, які проходять службу за контрактом в
особливий період, а їх сім’ї
опинилися в складних життєвих обставинах.
2.7. Про надання одноразової адресної матеріальної
допомоги незахищеним верствам населення міста Борисполя, які опинилися в складних життєвих обставинах.
2.8. Житлово-комунальні
питання.
2.9. Земельні питання.
2.10. Різне.
3. Контроль за виконанням
цього розпорядження залишаю за собою.
Голова

 ІНШИЙ АСОРТИМЕНТ

 ЯК БУДЕ?

«ДАРИ ЛАНІВ»
У НОВОМУ ФОРМАТІ

• У приміщенні завершується ремонт. Відкрити магазин обіцяють 7 листопада.

 Закриття магазину «Дари ланів», що у Борисполі
на вул. Київський Шлях, 17, викликало занепокоєння
містян та багато чуток щодо подальшого функціонування
приміщення. «Вісті» вивчали тему.
Наталія ТОКАРЧУК,
фото Ігоря РОМАНЕНКА
Бориспільці, що мешкають
неподалік старого продуктового міського магазину, боялися, що у звільненому приміщенні гастроному відкриється чергова лотерея або салон гральних автоматів. Петро Римарчук,
голова правління Бориспільського міського споживчого товариства (БМСТ), яке є власником приміщення, повідомив «Вістям» головну причину закриття
магазину.

«Відкриття багатьох супермаркетів продовольчої групи у Борисполі робить маленькі магазини
нерентабельними. У «Дари ланів»
продавалися в основному овочі,
тому він не витримав конкуренції
з великими мережевими маркетами, хоч і знаходиться в зручному
для споживача місці на вулиці Київський Шлях, — коментує Петро
Римарчук. — Низька рентабельність змусила прийняти рішення
про передачу приміщення магазину в оренду».
За його словами, торгове призначення приміщення залишиться,

зміниться асортимент — там реалізовуватимуть пиво та інші алкогольні напої. «Відкриття оновленого магазину планується вже 7
листопада. Мешканці будинку, де
знаходиться магазин, знають про
прийняте БМСТ рішення — їх повідомили про це письмово у відповідь на запит», — говорить Римарчук. Голова споживчого товариства сподівається на розуміння
мешканців, адже утриманням будинку та прилеглої території опікується підприємство. Відповідно,
якщо приміщення пустуватиме, то
зиску не буде нікому.

У «СУПУТНИК» ПЕРЕЇДЕ БАНК
Наталія Токарчук,
фото автора

«Вісті» дізнавалися про
плани щодо діяльності
гастроному «Супутник», що
на вул. Київський Шлях, 20 у
Борисполі, приміщення якого
теж належить Бориспільському
міському споживчому
товариству.
Голова правління БМСТ
Петро Римарчук розповів, що
найближчим часом закриття

магазину не передбачається, хоча
конкуренцію із супермаркетами,
які по сусідству, старому
гастроному витримувати важко.
Римарчук визнає, що витрати на
утримання магазину величезні —
це і заробітна плата продавцям,
і дрібні ремонтні роботи, і
комунальні витрати; утримувати
доводиться і підвал, а також
платити 20% коштів з утримання
п’ятиповерхового житлового
будинку, на першому поверсі
якого знаходиться магазин.
«Кожен квадратний метр

«Супутника» повинен приносити
дохід, тому скоро зазнає змін
внутрішнє планування відділів
гастроному, щоб максимально
раціонально використати торгові
площі. Звільнені території та
підсобні приміщення лівої
частини магазину перейдуть
в оренду: зараз ведуться
перемовини з Ощадбанком, який
планує відкрити там відділення.
Із мешканцями будинку теж
зустрічалися, їх це влаштовує», —
ділиться планами співрозмовник.

 ДОВІДКА
БОРИСПІЛЬСЬКЕ МСТ має
великий стаж роботи та хорошу
матеріально-технічну базу. Раніше на його базі працювало 130
осіб в 24 магазинах і підприємство мало 40% обсягу товарообігу в місті, згодом скоротилося
до 10%, а зараз менше 5%.
«БМСТ зараз практично виживає. Від оренди частини магазинів ми відмовилися самі.
Зараз орендуємо чотири приміщення продовольчих магазинів, всі інші — власні. Висока конкуренція серед торговельних об’єктів змушує все
прораховувати», — підсумував Петро Римарчук.

А.С.Федорчук
• Старий магазин потребує оновлення.

ТРИВОЖНІ
СИГНАЛИ
ПРО ОТГ
Наталія ДОЛИНА
На плановій нараді 28 жовтня Бориспільський міський голова Анатолій Федорчук поділився інформацією щодо майбутніх змін у сфері децентралізації.
«Минулого тижня я мав честь
бути присутнім на спільному засіданні комітету Верховної Ради
з питань організації державної
влади та Міністерства розвитку громад, де була представлена нова концепція децентралізації. Зміни до Конституції, розроблені на базі європейської хартії місцевого самоврядування,
планують внести на розгляд до
парламенту до кінця 2019 року.
Написано гарно, плани амбітні.
Мета – забезпечити незворотність процесу децентралізації»,
— розповів Федорчук.
В і д о м о , щ о с та н о м н а
21.10.2019 року 4542 громади
утворили 992 ОТГ, що становить
41%. Після внесення змін до конституції ОТГ мають бути створені на всій території України. Матеріально-фінансовою основою
ОТГ є земля, природні ресурси,
частина місцевих податків. Втім,
наразі невідомо, як реально, а не
на папері, буде реалізована нова
концепція.
Міський голова зазначив, що
органи місцевого самоврядування виконують 82 функції делегованих державою повноважень. Наприклад, державний
облік, державний реєстр виборців – це функція держави, яка не
компенсує кошти за це. На думку доповідача, виникають питання і щодо нового адміністративно-територіального устрою. Поняття «район» зникає, буде громада як базова основа.
«Рада громади формує виконавчий комітет, яким керує голова ради. Хто це буде, з якими повноваженнями, яким чином обирається – в концепції
не прописано. Є думка, що це,
можливо, буде особа, обрана
на конкурсних засадах і призначена зверху. У Київській області
буде 4-5 округи. Території округів складатимуться із громад. Всі
місцеві адміністрації ліквідують,
замість них будуть префекти, які
призначаються Президентом
України строком на три роки.
Функціональні обов’язки і повноваження префектів в концепції прописані загальними фразами. Кажуть, буде окремий закон. Як його випишуть, невідомо.
Проте є небезпечні «дзвіночки».
Наприклад, положення про те,
що префект може зупинити рішення ради зі зверненням до суду», — вважає Федорчук.
Міський голова зазначив, що
Бориспіль – самодостатнє місто, якому не потрібно ні з ким
об’єднуватися, тим паче, що йому пропонують об’єднатися з
громадами, які не є бюджетоутворюючими.
«Але нас ніхто не питає про
наше бажання. Ми включилися в
цей процес, а як буде далі – невідомо», — підсумував Федорчук.
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 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ

 ТЕХНІКА ПРОСТОЮЄ

АНАТОЛІЙ ФЕДОРЧУК
ПРО РОЗКРАДАННЯ У КП «ВУКГ»
МАЙЖЕ МІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ
 У інтернеті з’явилася
непідтверджена інформація
про те, що на комунальному
підприємстві «Виробниче
управління комунального
господарства» (директор
Володимир Найчук) у
Борисполі розкрадають
бюджетні кошти у великих
розмірах. Називалася сума
985 тис. грн.
Наталія ДОЛИНА
Щоб отримати офіційну інформацію щодо підозр чи
спростування їх, «Вісті» звернулися за коментарем до Бориспільського міського голови
Анатолія Федорчука. Він підтвердив інформацію і розповів про план дій міської влади
з цього приводу.
— Анатолію Соловйовичу, в
Борисполі поширюються чутки,
що на КП «ВУКГ» розкрадаються бюджетні кошти. Ви в курсі?
— Як не прикро мені це визнавати, я дізнався про це у понеділок, 28 жовтня. Виявилося, що 7
жовтня до правоохоронних органів був офіційно направлений документ за підписом Найчука Володимира Антоновича (директор КП
– авт.), про те, що на їхньому підприємстві викрадено 985 тис. грн.
Така сума коштів була викрадена в
сфері ритуальних послуг. Я отримав ксерокопію цього звернення.
Мені дуже прикро, що я як міський
голова не володів цією інформацією. Я не вірю в те, що одна людина
може вкрасти таку суму грошей.
Для мене сьогодні важливо з’ясувати, хто створював умови для
цього злочину, за яких обставин
все це відбувалося. Тому мною видано розпорядження, яким керівника комунального підприємства
«ВУКГ» Володимира Найчука відсторонено від займаної посади на
один місяць. Створена робоча група, в яку увійшли працівники виконавчого комітету, фахівці в сфері
фінансового управління, депутати Бориспільської міської ради, які
знаються на фінансах. Комісія, яку
очолює заступник міського голови Людмила Олександрівна Ковальова, має розібратися, впродовж
якого періоду відбувалося розкрадання коштів (за попередніми
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• «Для мене сьогодні важливо з’ясувати, хто створював умови для
цього злочину, за яких обставин все це відбувалося»
даними, це тривало кілька років),
яким чином здійснювався бухгалтерський облік, чому не проводилася інвентаризація.
— Якщо ця інформація підтвердиться, які дії ви плануєте далі? Чи будуть передані висновки комісії до прокуратури,
щоб відкрити кримінальне провадження за фактом зловживання бюджетними коштами?
— Сам керівник ВУКГ вже звернувся до правоохоронних органів, але він наполягає на тому, що

«

му він про це не доповідав? Дуже
прикро, що із серпня цей бухгалтер
був звільнений з підприємства, але
це його не звільняє від відповідальності. Це говорить про те, що ніякого
обліку на підприємстві не було.
— Яким чином можна вкрасти
таку велику суму коштів на комунальному підприємстві? Тут використовували так звані «схеми»?
— Я думаю, що комісія дасть відповідь на ваше запитання. За попередньою інформацією, це відбувалося таким чином: працівник за-

СУМА ВКРАДЕНИХ КОШТІВ —
985 ТИС. ГРН — СВІДЧИТЬ ПРО ТЕ, ЩО
ОДНА ЛЮДИНА НЕ МОГЛА ЦЬОГО ЗРОБИТИ.
ТОБТО ЇЙ АБО СПРИЯЛИ БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ, АБО
ДОПОМАГАЛИ, АБО БУЛИ В «ДОЛІ»
ці гроші вкрав працівник підприємства. Але сума вкрадених коштів
– 985 тис. грн – свідчить про те, що
одна людина не могла цього зробити. Тобто їй або сприяли бездіяльністю, або допомагали, або були в «долі». Тому всі матеріали, зібрані комісією, будуть скеровані
до правоохоронних органів, це однозначно. Пощади нікому не буде.
— Чи буде звільнений керівник
підприємства?
— Однозначно буде звільнений.
Ми хочемо також подивитися бухгалтерські документи, адже цим обліком
займався конкретний бухгалтер. Чо-

СТВОРЕНА РОБОЧА ГРУПА, В ЯКУ
УВІЙШЛИ ПРАЦІВНИКИ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ, ФАХІВЦІ В СФЕРІ ФІНАНСОВОГО
УПРАВЛІННЯ, ДЕПУТАТИ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ, ЯКІ ЗНАЮТЬСЯ НА ФІНАНСАХ»

кладу ритуальних послуг, який знаходиться на території центральної
районної лікарні в патолого-анатомічному корпусі, одну труну, наприклад, проводив по касі, другу
не проводив. І так всі товари і послуги. Якщо не було обліку, це говорить, що ланка була дуже слабкою. Хто і яким чином був тут в зговорі, комісія і повинна визначити.
— Які терміни встановлені
для розслідування комісією цього злочину?
— Ми визначили місяць, але думаю, що постараємося зробити все
в коротший термін.

 ДОВІДКА
У грудні 1988 року, шляхом
об’єднання комбінату
комунальних підприємств
та міськкомунгоспу, було
створено Бориспільське
виробниче управління
комунального
господарства, яке
займалося благоустроєм м.
Бориспіль.
Під будівництво
виробничої бази на вул.
Котовського було виділено
1,3 га землі, де побудовані
гаражі, склади, столярна
майстерня, офісне
приміщення.
У 1992 році до складу КП
«ВУКГ» було передано
дільницю зеленого
господарства.
У 2000 році до ВУКГ
приєднали дільницю
«Міськсвітло» з передачею
мереж вуличного
освітлення протяжністю
115 км та кількістю
світоточок 1258 шт.
Згідно рішення колегії
Бориспільської міської
ради № 2 від 30.05.2002
року Бориспільське
виробниче управління
комунального
господарства
перереєстровано в
комунальне підприємство
«Виробниче управління
комунального
господарства». У КП «ВУКГ»
діє шість дільниць.

ПРЕТЕНЗІЇ ДО
КП «ЖРЕУ»
Інна КРИНИЧНА
На засіданні виконавчого
комітету Бориспільської
міської ради 28 вересня
розглядалося питання «Про
затвердження фінансового
плану комунального
підприємства «Житлове
ремонтно-експлуатаційне
управління» на 2019 рік у
новій редакції».
Заслухавши інформацію від
представника КП, міський
голова Анатолій Федорчук
озвучив питання на адресу
підприємства: «Чому «ЖРЕУ»
не бере участі у тендерах
на виконання робіт із
асфальтування доріг, адже місто
закупило дороговартісну техніку
(асфальтоукладач, каток)».
Також Федорчук пригрозив
забрати у «ЖРЕУ» техніку та
обіцяв порадитися щодо цього
з депутатами та виконавчим
комітетом.
«Мені прикро, що є унікальне
обладнання, яке простоює. А на
ремонті наших доріг заробляють
підприємства з інших регіонів.
Зокрема, «ШБУ-50» платить
податки у Бровари».
Прозвучала інформація, що із
10 тендерів, оголошених наразі,
«ЖРЕУ» підготувало документи
для участі в одному, однак
прибутки може приносити
навіть оренда техніки з водієм
від підприємства.
У підсумку вирішили, що це
питання розглядатиметься
окремо, за участі керівника
підприємства Івана Хворостянки,
який нині у відпустці.

 ТАК ВИРІШИЛИ

«ТУБЕРКУЛІН»
ДЛЯ ГРУПИ
РИЗИКУ
Ірина КОСТЕНКО
Рішенням виконавчого комітету Бориспільської міської
ради від 28 жовтня 2019 року
схвалено зміни до Програми
розвитку комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр
первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської
міської ради Київської області
на 2018-2020 роки.
За словами заступника міського голови Людмили Пасенко, зміни стосуються виділення додаткових коштів у сумі 20 тис. грн
на придбання 600 доз препарату «Туберкулін». Цей лікарський
засіб необхідний для проведення проби Манту перед щепленням БЦЖ дітям віком від 2 місяців
до 4 років із метою раннього виявлення інфікованих мікробактеріями туберкульозу серед дітей
групи ризику (а це майже 200 дітей). Такий препарат місто не отримує, а, враховуючи нинішню
епідеміологічну ситуацію із захворюванням на туберкульоз, є
необхідність у його застосуванні.
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Загроза

 НАКАЗАНО ЗАКРИТИ

ВОРОНЬКІВ SOS!
НА ПОРЯТУНОК ВОРОНЬКІВСЬКОЇ ЛІКАРНІ — ДВА МІСЯЦІ
 25 жовтня у залі сільського будинку культури зібралися
жителі села Вороньків. Гість зборів — директор КНП
«Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного
лікування» Олександр Щур повідомив, що стаціонарне
відділення сільської лікарні припиняє своє існування. Чим
загрожує таке рішення селянам, розбиралися «Вісті».

• Пан Микола приїхав на
лікування із Кийлова.

Наталія ДОЛИНА, фото Сергій МАРЧЕНКО

Питання ребром

Думки селян щодо долі їхньої лікарні ніхто не питав. Олександр
Щур доніс «вказівку зверху» про те, що у 2020 році медзаклади
перейдуть на модель фінансування Національної служби здоров’я
України. На всі запитання стурбованих жителів відповідав, що
«у держави немає грошей для фінансування таких лікарень,
медзаклад перейде на баланс сільської ради і вирішуйте, чи
будете фінансуватися стаціонар, чи ні». Також скорочення очікує і
стоматологічний кабінет.
Уже 29 жовтня відбулася сесія Бориспільської районної ради, але
питання щодо долі лікарні не порушувалося.

Пацієнти просять порятунку

«Вісті» переконалися, що поки в Вороньківській лікарні, як і
раніше, тихо, чисто і затишно. Частину приміщення займає
амбулаторія сімейної медицини, на прийомі три лікаря, біля
кабінетів – черги. Працює сучасна лабораторія, де можна здати
аналізи. У стоматологічному кабінеті лікар Ольга Надточій теж
приймає пацієнта і нарікає, що кабінет закривають, каже, їй
запропонували створити ФОП. «Це довго, дорого і не вигідно ані
лікарям, ані пацієнтам. Зараз лікування практично безкоштовне, а
після реорганізації стане платним», — констатує Надточій.
У другій половині приміщення – стаціонар, де перебувають 12
пацієнтів. Хворі не можуть розслабитися, адже вирішується доля
їхньої лікарні й надії на помилування медзакладу в них немає.
Пані Ольга з села Головурів перебуває на лікуванні другий
тиждень після інсульту, їй важко говорити, але жінка намагається
донести свою думку.
«Мене привезли сюди одразу після інсульту. Якби довелося їхати
в Бориспіль або Бровари, мабуть, не доїхала би. Тут нас рятують!
Якщо закриють стаціонар, нам зостанеться тільки помирати», —
говорить вона і починає плакати.
Ніна Андріївна з с. Вороньків теж лікується після важкої хвороби.
«Я медпрацівник, багато років працювала медичної сестрою.
Допоможіть донести думку до тих чиновників, від кого залежить
рішення, щоб залишили нам лікарню, захистили нас, не кинули
напризволяще», — просить жінка.
Чоловік, який представився як Микола, розповідає, що приїхав до
стаціонару з Кийлова, давно страждає на астму. Сил дістатися до
лікарні в Борисполі чи Броварах немає, а тут лікують, турбуються.
Пацієнти стаціонару просять: «Допоможіть зберегти стаціонар. Це
наш шанс на життя».
Медики кажуть, що їм важко дивитися в очі цим людям, слухати
слова відчаю, а чиновники дивляться на проблеми людей із
висоти «пташиного польоту», звідки сліз не видно.
«Звичайно, в нас є амбулаторія сімейної практики. Але вона
працює до 17.00. Вечорами і вночі немає кому допомогу надавати
літнім людям. Наш лікар Паша Марківна знає кожного, до неї
можна постукати у вікно вночі, і вона прийме», — розповідає
Валентина Сокол, яка народилася і мешкає в Воронькові. Лікартерапевт Паша Марківна Скляр працює на півставки, її зарплата —
1800 грн.
«Коли я прийшла сюди працювати в 1972, тут було 65 ліжок.
Згодом скоротили їх до 15. А зараз взагалі хочуть закрити. Це
неправильно. Навіщо руйнувати те, що працює? Медицина має
бути доступною для селянина», — говорить лікар.

Говорили-балакали, сіли і заплакали

Екс-голова Бориспільської РДА Олександр Туренко два роки
поспіль анонсував будівництво в Воронькові діагностичного
центру, який мав би стати найсучаснішим в області. За словами
вороньківських медиків, будівництво центру планувалося на
місці сільської лікарні. Втім, від грандіозних планів залишився
лише проект, жодної цеглини на місці майбутнього центру не
було покладено, як і не побудовано розрекламованих нових
лікарень в інших селах. Однак існує загроза закриття тих, що
існують багато років.

• У Вороньків «Вісті»
приїхали несподівано.
Селяни кажуть: якби
попередили, то
зібралася б уся громада,
щоб розповісти про
свою проблему.

«Не озвучили план дій»
Ніна ЯСТРУБ, Вороньківський сільський голова
«Стаціонар Вороньківської лікарні обслуговує жителів сіл Вороньків, Глибоке, Головурів, Жереб’ятин, Кийлів, Ревне. У зв’язку з
реорганізацією з січня його закривають. Така ж ситуація в селах Рогозів, Старе та Вишеньки. У Любарцях лікарню планують переобладнати у хоспіс.
Нам запропонували взяти лікарню на баланс сільської ради. Але не
озвучили, скільки це буде коштувати, якими чином має відбуватися
фінансування, чи будуть субвенції. Досі чекаємо інформації. На зборах сказали однозначно: стаціонар буде закритий. Хочете зберегти
лікарню — отримуйте ліцензію. Хто має її отримувати, яким чином?
Невідомо! Навіть якщо ми її отримаємо, це буде приватний платний
заклад. Ще одна проблема — створення ОТГ. Ми не зацікавлені в закритті лікарні, але не знаємо, скільки існуватиме наша сільська рада.
Не маємо уявлення, що буде з вороньківською громадою. Сусідні села поки не дали згоди на створення ОТГ, тому доля лікарні невідома.
Скоро вибори до місцевих рад, і ситуація з лікарнею ускладниться.
Втім, громада налаштована боротися. Людей не можна кидати напризволяще. Є два місяці, щоб врятувати стаціонар».

«Ламати — не
будувати. Куди
подіти хворих?»
«Ламати вміють, а будувати
– ні, — каже фельдшер
Леонід Чич. – Навіщо
закривати стаціонар? Тут
лікуються пацієнти з шести
сіл, відділення заповнене
постійно. У нас багато
пацієнтів, яким потрібне
стаціонарне лікування.
Якщо закриють лікарню,
куди подітися хворим? Їхати
в Бориспіль? Всі знають,
наскільки невизначена
зараз ситуація в районній
лікарні. Неврологічне і
кардіологічне відділення
переповнені, про
терапевтичне мовчу, бо
пацієнти поневіряються
іншими відділеннями. У
нас хороші умови: лікують,
тричі на день годують.
Мешканці люблять
лікарню, вважають її своєю,
приносять продукти для
харчоблоку».
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 ПРОЦЕС ПІШОВ

 У КНП «Бориспільська
БЛІЛ» розпочалося
переселення відділень.
Є інформація, що
заплановано скорочення
медперсоналу. Які зміни
чекають медзаклад та як
він працюватиме завтра,
дізнавалися «Вісті».
Тетяна ХОДЧЕНКО,
фото автора

У 2013-му
її відвоювали

Впродовж останніх років
це вже не перша спроба можновладців закрити стаціонар
Вороньківської лікарні. У 2013му році у жителів сіл Вороньків,
Головурів, Кийлів, Глибоке, Жовтневе мали забрати стоматологічний, рентген- і фізіокабінети
і, найголовніше, стаціонар на 15
ліжок. Сільська громада тоді запрошувала всеукраїнські газети
і телеканали, грозилася пікетами.
Резонансна ситуація вплинула на
чиновників. Як повідомляла тоді прес-служба МОЗ, «оскільки
рішення про реорганізацію закладу громадою села сприйняте
не було, за результатами зустрічі
з головою Бориспільської РДА і
представниками активу села Вороньків було досягнуто домовленості про призупинення дій
щодо реорганізації Вороньківської дільничної лікарні».
Тоді на зборах голова Бориспільської районної ради Владислав Байчас запевнив, що скорочувати або закривати лікарню
ніхто не буде, а всі рішення щодо
цього питання прийматимуться
через громадські слухання. Сесія
районної ради винесла з плану
реформування пункт №6, в якому йшлося про реорганізацію
сільських лікарень у районі.

• Стоматолог Ольга Надточій.

Кардинальні зміни концепції
медзакладу в розпалі. Місяць тому
(25 вересня) пацієнтів терапевтичного відділення переселили в інші.
Натомість до старого приміщення
терапії заїхали пацієнти інфекційного відділення, оскільки в останньому розпочався капремонт.
«Пацієнти усіх відділень забезпечені нормальними умовами лікування», — запевняє директор
КНП «ББЛІЛ» Олександр Щур. За
його словами, Уряд досі в розду-

• Біля інфекційного відділення тривають роботи з укріплення фундаменту. У приміщенні ремонт.

ПАСЬЯНС У ЛІКАРНІ
мах над питанням функціонування медзакладів країни. «Ми стараємося навести лад для покращення
умов. Маємо надію, що чим більше
буде зроблено, тим більше шансів
на повноцінну роботу бориспільської лікарні в майбутньому», —
підсумував Щур.

«Тасують»,
бо ремонтують
У будівлі інфекційного відділення лікарні другий місяць триває капітальний ремонт, стартував він із
підвального приміщення. За словами Ярослава Яновича, начальника відділу управління капітального будівництва та архітектури Бориспільської РДА, із підвалу інфекційки вивезено зайвий ґрунт, зараз
біля будівлі виконуються роботи з
укріплення фундаменту. «Внутрішній ремонт відділення виконується частково, бо не всі пацієнти переведені до іншого приміщення»,
— розповідає Янович. Також він
уточнив, що наразі проводиться
демонтаж кахлів та стяжки на підлозі першого поверху.
За словами Олександра Щура,
в інфекційному корпусі лишились
хворі на кір та кабінет інфекційних захворювань. Інші пацієнти

інфекційки лікуються у сусідньому приміщенні. Як організовуватиметься далі ремонт будівлі інфекційного, директор КНП прогнозів не дає.

Випробування для
пацієнтів
Переселення пацієнтів із терапевтичного корпусу виглядає не безхмарно. «Вісті» дізналися, що хворі
з терапевтичного відділення після
відселення зі свого корпусу перебувають чи не в усіх відділеннях медзакладу. Так, в кардіологічному та
гінекологічному відділеннях по 10
та 15 ліжок відповідно, за потреби
у хірургічному, травматологічному
та реанімаційному відділеннях також виділяються ліжкомісця для пацієнтів терапевтичного відділення.
Головний лікар терапевтичного відділення Віталій Нечипоренко говорить, що після переїзду
його підлеглим працювати стало складніше, та й медперсоналу
не вистачає. «Нас відселили поспіхом за три дні. Пацієнти «розкидані» по усіх відділеннях лікарні, а із дев’яти необхідних медсестер у нас працює лише чотири»,
— розповідає Віталій Іванович. Також додає, що медсестрам склад-

но організувати роботу, коли пацієнти на різних поверхах. Також
Нечипоренко повідомив, що слідом за переселенням для пацієнтів терапевтичного зменшилася і
кількість ліжкомісць у лікарні. «У
старій будівлі ми мали 50 місць
для пацієнтів, тепер їх скоротили
наполовину. Добре, що хоча б у
селах ще лишилися хоч якісь стаціонарні лікарні, тому ми перенаправляємо хворих із нескладними випадками на стаціонарне лікування в села», — говорить Віталій Нечипоренко.

Зміни в
гінекологічному
У стаціонарі гінекологічного відділення, яке знаходиться на четвертому поверсі лікарні, лікують не лише
гінекологічних хворих, але й пацієнтів із терапевтичного. Такі зміни у жіночому стаціонарі сприйнялися без
захвату. «Вістям» стало відомо, що
днями директор КНП «ББЛІЛ» Олександр Щур збирав робочу нараду за
участі фахівців гінекологічного відділення, щоб повідомити про зміни.
Сам Щур був небагатослівним. Медики кажуть, що робоча нарада проходила під гаслом: «Скоротити персонал гінекологічного відділення».

Прокоментувати ситуацію погодилася завідуюча гінекологічним відділенням Марина Крижановська. Вона каже, що не
до кінця розуміє необхідність
скорочення медперсоналу, як
і плани переселення стаціонару гінекології на перший поверх
пологового.
«Якщо персонал нашого відділення скоротять, то на допомогу
прийдуть фахівці пологового, які
не спеціалізуються на гінекології.
На всю лікарню працює один анестезіолог, тож за ситуації, коли у
жінки відкрилася кровотеча і є необхідність в оперативному втручанні, анестезіолог не завжди зможе добігти до пологового», — коментує Крижановська.
Також до не менш значущих проблем слід віднести логістику між
корпусами медзакладу. Оскільки
лабораторія для проведення аналізів знаходиться в центральному
корпусі, то на швидкість отримання результату однозначно вплине
ще й цей фактор.
НАГАДАЄМО, після капремонту
пологового стаціонарне відділення
гінекології має об’єднатися із пологовим. Ремонтні роботи в пологовому тривають, 15 млн грн виділені з
бюджету міста.

 БІЗНЕСОВІ ПЛАНИ
NO COMMENTS. Отримати коментар на питання: який
кошторис утримання стаціонару, чи буде допомога лікарні з районного чи обласного
бюджетів, якщо вона перейде на баланс сільради, на що
планується витратити зекономлені кошти у разі закриття лікарні, яка послідовність
дій ліквідації, нам не вдалося. В.о. голови Бориспільської
РДА Руслан Садовськй на телефонні дзвінки не відповідав. Відмовилася від коментаря і колишній головний лікар Вороньківської дільничної лікарні Ганна Ільчишин.

У БОРИСПОЛІ ПОБУДУЮТЬ НОВИЙ КІНОТЕАТР
Василь Радіонов, директор
та співвласник ТЦ «Парк
Таун», планує добудувати
у торгівельному центрі
додатковий, третій поверх, у
якому будуть розміщуватися
4 зали кінотеатру та ігрова
кімната для дітей.
Радіонов запевнив, що будували
торговий центр із розрахунком
на можливу добудову третього
поверху, тож фундамент і
конструкція витримають.
Будівельна комісія надала згоду
на добудову.

• Адміністрація ТЦ «ПаркТаун» інтригує амбітними планами. Деталі невідомі.

Сезон

6 «ВІСТІ» www.i-visti.com

№40 (1000), 1 листопада 2019 р.

 ЗАГРОЗА ЕПІДЕМІЇ

 ГАЗ ПОДАНО!

ПОПЕРЕДИТИ ДИФТЕРІЮ
Тетяна ХОДЧЕНКО
«Вісті» побували на обласній
нараді щодо шляхів боротьби
зі спалахом дифтерії.
28 жовтня в Київській облраді відбулася нарада з обласними медфахівцями, зокрема був присутній позаштатний спеціаліст з епідеміології
та імунопрофілактики Департаменту охорони здоров’я КОДА Сергій
Мартинчук. Фахівець наголосив, що
причинами спалахів дифтерії є антивакцинальні настрої населення.
«Вакцинації проти кашлюку,
дифтерії та правцю в Київській області підлягає 61 тисяча 218 дітей
до 6 років, з них щеплено лише 39
тисяч 456, це лише 64%. Це при тому, що дана вакцина є в достатній
кількості, на відміну від вакцини для
дітей 6 років», — доповів на нараді у голови Київської обласної ради
головний імунолог області Сергій
Мартинчук. Із його слів стало відомо, що при потребі в 25 тисяч доз
у вересні цього року, завдяки перерозподілу з двох інших областей
України, Київщина отримала лише 3 тисячі 400 доз вакцини проти дифтерії для дітей 6 років. Відтак
дітей цього віку в області щеплено
5150 при потребі 22747 осіб. У зв’язку з цим днями керівництво Департаменту охорони здоров’я Київської
ОДА вчергове направило відповідний лист до МОЗ України.
Мартинчук зауважив, що діти 16
років також підлягають щепленню, таких на території Київщини
за підрахунками Департаменту 17
тисяч 015 осіб. Із них уже щеплено
80,5%, старше 16 років вакциновано понад 87%.
«Існує небезпека для дорослого населення, адже проводити щеплення після 16 років необхідно
кожні 10 років. Це завдання сімейних лікарів, які повинні працювати
із пацієнтами», — заявив імунолог.
Він виділив райони області, які мають серйозні недоопрацювання
серед населення. Серед них Бориспільський, Броварський, Обухівський, Сквирський, Баришівський
та Ставищенський райони.
Відтак, головних лікарів ЦПМСД
цих районів вирішено запросити
до Київської обласної ради, аби
дізнатися про хід роз’яснювальної роботи серед невакцинованого населення.
Хворіти небезпечно. Радник міністра охорони здоров’я України
Ольга Голубовська повідомила, що
в Україні сироватки проти дифтерії
замало. За її словами, протидифтерійного імуноглобуліну, який постачається в Україну періодично,
станом на 24 жовтня було 140 флаконів на всю країну. Цього, каже
Голубовська, недостатньо і для 20
хворих на дифтерію, оскільки для
лікування одного дорослого пацієнта необхідно понад 50 доз.
Вакцини та імуноглобулін у
Борисполі і районі. У міській амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги нагадують пра-

вила проведення щеплень проти
дифтерії: дорослим достатньо однієї дози АДП-м за умови, якщо в
дитинстві вони отримали три дози
відповідно до календаря щеплень.
У випадку, коли дані про вакцинацію невідомі, дорослому робиться три щеплення АДП-м (перші
два з різницею в один місяць, третє через півроку після другого, далі
один раз на кожні 10 років).
Якщо людина хворіла на дифтерію, то щеплення все одно треба робити. В один день дозволяється проводити щеплення проти
дифтерії та інших недуг.
На офіційній сторінці КНП
«БМЦПМСД» Бориспільської
міської ради наявна інформація про кількість вакцин проти
дифтерії відповідно до календаря щеплень:
• Вакцина АКДП для
профілактики дифтерії,
правця, кашлюку (виробник
СЕРУМ ІНТСТИТУТ ІНДІЇ ПВТ ЛТД)
наявна у кількості 1040 доз.
• Вакцина абсорбована для
профілактики дифтерії
та правця Болгарського
виробництва(АДП) — 30 доз.
• АДП-м (вакцина абсорбована
для профілактики дифтерії та
правця із зменшеним вмістом
антигену, Індія) — 2140 доз.
• Вакцина для профілактики
дифтерії, правця, кашлюку,
гепатиту В та захворювань,
спричинених Haemophilus
influenza типу В, кон’югована
абсорбована (виробник Індія)
— 347 доз.
Пункт щеплення в міській амбулаторії № 2 на вулиці Київський
шлях, 24 працює щодня із 9.00 до
14.00. Щеплення проводиться лише після огляду сімейним лікарем.
У районному центрі первинної допомоги повідомили, що усі необхідні
вакцини проти дифтерії відповідно
до віку пацієнта також є в наявності.
Ситуація на Бориспільщині.
За словами директора КНП
«ББЛІЛ» Олександра Щура, протидифтерійного імуноглобуліну у бориспільській лікарні немає. Також
Щур повідомив, що усі медики
його закладу підлягають негайній
100% вакцинації проти дифтерії
та додав, що минулого тижня серед медперсоналу були проведені
додаткові навчання щодо забору
бакматеріалу у пацієнтів із підозрою на дифтерію; план заходів боротьби з епідемією лишився з минулого року і є незмінним. Також
директор повідомив, що працівникам ДП МА «Бориспіль» проведено вакцинацію проти дифтерії.
«Я пропонував офіційному Борисполю провести спільне міськрайонне засідання комісії ТЕП ТНС
щодо заходів боротьби зі спалахом
дифтерії, проте відповіді поки немає», — повідомив Олександр Щур.
Такої відповіді не отримали у
виконкомі Бориспільської міської
ради і журналісти «Вістей».

 ДОВІДКА

ДИФТЕРІЯ — інфекційне захворювання, яке супроводжується гострим запаленням верхніх дихальних шляхів: страждає гортань, ніс
та очі, інфекція вражає нервову та серцево-судинну системи. Головна небезпека дифтерії в тому, що людина може отруїтися токсинами,
які виділяють хвороботворні бактерії. Якщо раніше дифтерією хворіли діти, то останнім часом збільшилася кількість інфікованих дорослих. Все через халатне відношення до вакцинації.

• У Борисполі опалювальний сезон стартував без проблем.

НЕ МОЖНА ВИМІРЯТИ
І ОЦІНИТИ ТЕПЛО

 28 жовтня КП
«Бориспільтепломережа»
розпочало опалювальний
сезон. Запуск пройшов
гладко, усі котельні
запрацювали.
Ірина КОСТЕНКО

Директору КП ТМ «Бориспільтепломережа» Володимиру Палінці на засіданні виконавчого комітету Бориспільської міськради 28
жовтня довелося відповідати на
традиційні запитання: «Чому до
встановлення лічильників обліку
тепла температура в оселях була
нижчою, ніж потрібно? Чому тепер
у квартирах надто жарко?» Палінка переконував: «Проблема не в
котельних, а в регулюванні температурного режиму в будинках.
Індивідуальних теплових пунктів
(ІТП) у багатоповерхівках, які виконують таку функцію, у Борисполі одиниці».
Було запитання: «Чи можна ставити теплові лічильники у квартирах, якщо це старі будинки з вертикальною подачею тепла?» У відповідь Палінка повідомив, що є
Закон України Про комерційний
облік, є нормативні акти, які все
чітко регламентують.
У будинках, де вертикальна
розводка, встановлюються прилади-розподілювачі (це коли прилад обліку встановлюється на кожну батарею). Вони приймаються до
обліку, коли в будинку встановлено понад 50% таких приладів.
Наголошувалося, що це специфічні прилади, і їх потрібно ставити в усьому будинку однієї фірми, під них робиться окрема програма і моніторинг, їх встановлює
певна компанія. Оптимально, якщо однакові прилади-розподілювачі будуть встановлені в усіх
квартирах. «Коли в одній кварти-

• Директор КП ТМ
«Бориспільтепломережа»
Володимир ПАЛІНКА.
рі стоять прилади однієї фірми, у
другій — іншої, а в третій ще іншої
— врахувати їхні показники нереально», — пояснював Палінка.
Микола Корнійчук, перший заступник міського голови, повідомив, що Борисполі є один багатоквартирний будинок, на вул.
Головатого, 6, де мешканці прийняли рішення, що у 100% квартир за власний кошт встановлять
прилади-розподілювачі з метою
економії.

«Торги» з вартістю

У 2019 році вперше Бориспільтепрломережа підписала договір на
газ без визначення його вартості.
Нині ціна блакитного палива змінюється щомісяця. «У нинішньому тарифі — 1733 грн за Гкал (гігакалорію) для населення, який затверджено виконкомом — закладено вартість газу понад 8 тис. грн,
— зазначає Володимир Палінка.
— Важко сказати, до якої ціни за
газ тепломережа може «вписатися» у затверджений тариф. А згідно з чинним законодавством тепломережа не має права перераховувати тарифи ні в бік збільшен-

ня, ні в бік зменшення до 1 травня
2020 року. До того часу будинки
повинні визначитися з формою
договору, укласти його, тоді вступає в дію нова норма послуги. Відтак буде послуга з постачання теплової енергії. Під неї розроблено
новий порядок розрахунку тарифів», — коментував Палінка.
За його словами, обмеження
вартості однієї Гкал у сумі 1400
грн, визначене рішенням Кабінету Міністрів, стосується послуги
постачання теплової енергії. Але
поки що Бориспільтепломережа
надає послугу з централізованого опалення, на неї обмеження не
накладалися.
За інформацією КП «Бориспільтепломережа», станом на сьогодні, незалежно від вартості
газу в найближчий опалювальний сезон Бориспіль залишається з діючим тарифом: 1733
грн за Гкал. Якщо підприємство не впишеться у існуючий
тариф, різницю компенсуватимуть із міської казни.

 ДО ТЕМИ
У ВСІХ ПО-РІЗНОМУ
Тепломережі країни інших
рівнів підпорядкування,
яким закон не забороняє
змінювати тарифи,
подаватимуть тепло
дорожче. Київська обласна
рада прийняла тариф
для теплопостачальних
підприємств, які
підпорядковані області,
зокрема для підприємства
«Переяславтепломережа»,
— 2600 грн за Гкал. У місті
Бровари (де приймає
тарифи НКРЕКП) пройшли
слухання і пропонується
тариф понад 2 тис. грн за
Гкал.

Перспектива

• Нові тротуари та облаштоване місце для сміттєвого майданчика.

• На вул. Робітнича кипить робота.

Розпочалися роботи з облаштування стоянки на вулиці Робітнича біля території Бориспільського академічного ліцею.
21 жовтня на об’єкт виїжджали
перший заступник Бориспільського міського голови Микола Корнійчук та начальник управління ЖКГ
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ЛІЦЕЙ: БУДЕ СТОЯНКА

Ірина КОСТЕНКО
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В’ячеслав Толкач. Наразі прокладено тротуарні доріжки, триває
облаштування стоянки на місці
колишнього майданчика для сміття (сміттєві баки поки мають тимчасову локацію). Корнійчук запевнив, що новий сміттєвий майданчик буде облаштовано і огороджено, щоб сміття не розліталося.
Роботи виконує ТОВ «Євробуд-17»,
їхня вартість – майже 1,5 млн грн.

РОБОТИ З
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
• 4 млн 800 тис. грн коштує будівництво підстанції та прокладання
мереж, щоб забезпечити електропостачанням на постійній основі
Бориспільський академічний ліцей.

«КІНГ-КОНГ» ЗАСЕЛЯЮТЬ,
ЗАРУЧНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ

 ОСІННІЙ БЛАГОУСТРІЙ
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• Проблеми мешканців старого будинку нікого не цікавлять.

 Після рятувальників МНС ордери на квартири у
довгобуді «Кінг-Конг», що на вулиці Київський Шлях,
95, днями отримали правоохоронці Національної
гвардії України.
Ірина КОСТЕНКО,
фото Сергій МАРЧЕНКО
Питання видачі ордерів на
квартири, які придбало Головне
управління Національної гвардії
у скандальній багатоповерхівці,
яку називають Кінг-Конгом,
вчергове розглядалося на
засіданні виконавчого комітету
Бориспільської міської ради 28
жовтня.
Перший заступник міського
голови Микола Корнійчук
розповів, що після того, як на
одному з попередніх виконкомів
було підтримано видачу ордерів
рятувальникам, Бориспільська
пожежно-рятувальна частина
отримала автомобіль «Форд», і
до кінця листопада обіцяють ще
одне пожежне авто. Чи буде там
висока драбина для порятунку на
випадок пожежі у 20-поверхівці,
не повідомлялося.
Міський голова Анатолій
Федорчук зазначив, що місто не
може залишати правоохоронців

 ДАВНЯ ПРОБЛЕМА

 ДАВНЯ ПРОБЛЕМА

ШАНА
ЧУБИНСЬКОМУ

Зазначені кошти ПрАТ «Київобленерго» сплачені ще на початку 2019 року. За словами Миколи Корнійчука, першого заступника міського голови, з
проведенням тендерів на визначення виконавця робіт виникли проблеми:
не вистачало учасників, тому процес будівництва розпочався тільки зараз.
29 жовтня Микола Корнійчук разом із виконавцями робіт — представниками фірми ТОВ «Енкор плюс» із Березані — обирали варіант для прокладення підземних мереж (без порушення асфальтового покриття обійтися не вдасться).

Наталія ДОЛИНА
На плановій нараді 28 жовтня
Бориспільський міський голова Анатолій Федорчук зазначив,
що пам’ятник видатному земляку Павлу Чубинському буде встановлений 27 січня 2020 року на
території Книшового меморіального паркового комплексу.
Федорчук повідомив, що
пам’ятник уже виготовляється.

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
ОТРИМАВ НОВУ НАЗВУ
• Завершилася епопея з підведення електропостачання до притулку для тварин, що у Борисполі на вул. Польовій.
Роботи виконали швидко, хоча питання від проекту до його втілення
вирішувалося два роки.
ТОВ «Елмер» із Березані лінію електропередач побудувало влітку 2019
року, ввели її в експлуатацію наприкінці жовтня.
Високовольтна лінія й трансформаторна підстанція (установка, встановлена на електроопорі), обійшлася міському бюджету в 780 тис. грн,
лінія буде передана на баланс КП «ВУКГ».

Національної гвардії
заручниками ситуації. Члени
виконкому з другої спроби
прийняли рішення про визнання
п’яти квартир службовими
за Головним управлінням
Національної гвардії України і
про видачу на них ордерів.
Анатолій Федорчук раніше
зазначав, що у міської влади
з забудовником є багато
невирішених питань, у тому
числі сплата пайової участі.
Однак, підкреслював, наразі
немає судових позовів
проти забудовника від
мешканців, які вважають,
що їхні інтереси порушено,
тож підстав відмовляти в
ордерах виконавчий комітет
не має (йдеться про власників
16 квартир сусіднього із
будмайданчиком двоповерхового
аварійного будинку, яким
забудовник обіцяв відселення,
але проігнорував інтереси людей
і вони лишаються заручниками
ситуації).

Верховна Рада підтримала постанову, якою перейменувала
місто Переяслав-Хмельницький
Київської області у Переяслав.
Про це йдеться на «Українській
правді».

За відповідне рішення проголосували 252 народні депутати.
У пояснювальній записці до постанови вказується, що перейменування міста ініційовано Переяслав-Хмельницькою міською ра-

дою з метою повернення місту його історичної назви Переяслав.
Нагадаємо, 12 жовтня 1943 року указом президії Верховної Ради
СРСР місто Переяслав було перейменовано на Переяслав-Хмельницький
Переяслав-Хмельницький є містом обласного значення, яке знаходиться на південному сході Київської області.
На сьогодні в місті проживає
27391 мешканець.
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 ЗНАЙ НАШИХ!

ЛЮДМИЛА
КОМПАНІЄЦЬ

БОРИСПІЛЬКА ЛЮДМИЛА КОМПАНІЄЦЬ ВДРУГЕ СТАЛА АБСОЛЮТНОЮ ЧЕМПІОНКОЮ УКРАЇНИ ІЗ КЛАСИЧНОГО ПАУЕРЛІФТИНГУ
СЕРЕД ВЕТЕРАНІВ, НЕЗВАЖАЮЧИ НА ВРОДЖЕНУ ВАДУ СЕРЦЯ. НИНІ ВОНА ПРОФЕСІЙНО ТРЕНУЄТЬСЯ ТРИЧІ НА ТИЖДЕНЬ:
ПРИСІДАННЯ ЗІ ШТАНГОЮ, ЖИМ ЛЕЖАЧИ І ТЯГА. ЗІЗНАЄТЬСЯ, ЩО ЗАЛЕЖНА ВІД ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ І ВІД ТОГО «КАЙФУЄ».

Оксана КОБЗАР, фото Сергій МАРЧЕНКО

«Давай, тренуй
бабулю!»
Коли її онука, Валерія Компанієць, серйозно захопилася пауерліфтингом і в 14 років стала чемпіонкою України, встановивши особистий рекорд, бабуся Люда була не
в захваті від таких успіхів Лери, виступила категорично проти силових занять і відмовляла малу від недівочого спорту. Одного разу суперечка між дівчатами переросла у
сварку і Лера у сльозах емоційно
кинула бабусі: «А ти сама спробуй!».
Так Людмила за руку з Лерою
зважилася переступити поріг тренувальної зали, де відомий тренер
Бориспільської ДЮСШ, неодноразовий чемпіон України і рекордсмен із пауерліфтингу Юрій Ликов
виховує юні дарування. Він не виставив скромну Людмилу за двері, але серйозно не сприйняв вікову спортсменку, лише сказав Лері:
«Давай, тренуй бабулю!».
Так несподівано для всіх розпочався великий спорт для 61-річної
Людмили Компанієць під опікою
онуки. Тепер вона згадує, що непомітно для себе втягнулася у тренування, почала ходити до зали регулярно, часто без онуки, а невдовзі
зрозуміла, що є зрушення, та й почуватися стала здоровіше.
«Якщо пропущу день тренування — усе тіло ниє, потребує навантажень. Без занять вже не можу»,
— ділиться співрозмовниця.
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Життєва дорога Людмили Михайлівни повністю пов’язана з Борисполем, де вона народилася і виросла, навчалася в міській школі № 5. За фахом жінка інженер лісового господарства,
закінчила Українську сільськогосподарську академію
в Києві. Після отримання диплому все життя пропрацювала у Бориспільському лісгоспі інженером і має один-єдиний
запис у трудовій книжці. Своїм багатством і гордістю пані Людмила
вважає трьох дорослих дітей, які зі
своїми родинами теж мешкають і
працюють у Борисполі.
«Я — багата жінка, бо разом із
чоловіком виростила гарних дітей, ми дали всім вищу освіту, маємо п’ятьох чудових онуків і одного
правнука. І чоловік у мене гарний!
Наша велика родина дуже дружня, ми усі тісно спілкуємося. Щаслива сім’я і діти — то найбільше
щастя для кожної жінки», — з любов’ю розповідає Людмила.
Говорить, що раніше жила, як усі
люди: робота, родина, буденні клопоти, доки не виповнився їй 61 рік.
І тоді зрозуміла, що вона — особлива і мало знає про себе саму.

•Д

СПОРТСМЕНКА, ПЕНСІОНЕРКА,
АКТИВІСТКА І ПРОСТО КРАСУНЯ...

Багата жінка

63-річній чемпіонці
у душі — 36 і вона
легко підкорює 205 кг
(присідання — 75 кг, жим
— 40 кг, тяга — 90 кг)

У БОРИСПОЛІ ВОНА ЄДИНА, ХТО НА ПЕНСІЇ СЕРЙОЗНО І РЕЗУЛЬТАТИВНО ЗАЙМАЄТЬСЯ ПАУЕРЛІФТИНГОМ, А В УКРАЇНІ ТАКИХ 11 СПОРТСМЕНОК-ПЕНСІОНЕРОК.
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За паспортом їй 63. У душі — 36. Моложава білявка із асиметричною
стрижкою та широкою усмішкою, у яскраво-блакитній куртці, кросівках
та сонячно-жовтим рюкзаком за плечима – такою я вперше побачила
бориспільку пані Людмилу. Жінка зізнається, що махнула рукою на роки,
бо після 50-и живе по-європейськи: активний спорт, здорове харчування,
позитивне мислення. Взявши себе в руки, вона змінила філософію буття
своєї родини: чоловіка, трьох дітей, п’ятьох онуків і одного правнука. Її
девіз: активність – запорука молодості, тому живе із переконанням: вік —
поняття відносне, бо ресурси людського організму безмежні.

Гість номера
У 60 життя тільки
починається
Тренується спортсменка через
день, вечорами, по 2,5 години. Для
себе і тренера — вона цікавий віковий експеримент у пауерліфтингу.
«Основне у моєму тренуванні —
жим, тяга і присідання. Додаткові
завдання — тренажери для певної
групи м’язів. Я — людина старого
покоління, тому відповідальна: що
скаже тренер, те й роблю, бо він
завжди прямий. Працюю до сьомого поту, замість того, щоб лежати ввечері на дивані, тому маю результати. Це перемога над собою,
заняття дають ейфорію», — розповідає Людмила.
Жінка каже, що Юрій Ликов своїм
прикладом мотивує не зупинятися
на досягнутому. Тренується вона серед дітей, тому заряджається їхнім
позитивом і безпосередністю.
Людмила визнає, що ніхто з
близьких не вірив, що вона на старості літ так серйозно поставиться
до спорту, тому про успіхи і не мріяла. Але медалі не забарилися.
Вперше у 2018 році Людмила у Коломиї на ювілейному чемпіонаті України стала абсолютною чемпіонкою серед ветеранів. У вересні 2019 року
на Чемпіонат України, що проходив
у Харкові, її супроводжував уже чоловік. Серед ветеранів (група М 3 —
це вік 60+) спортсменка з Борисполя
знову стала чемпіонкою. Тепер її мета
представляти рідне місто на Всеукраїнських змаганнях із пауерліфтингу в
групі М 4 (вік 70+).
Каже, пауерліфтинг визнаний не
в усіх країнах і його вважають у світі буржуазним видом спорту.
У Борисполі вона єдина, хто на
пенсії серйозно і результативно займається пауерліфтингом, а в Україні таких, як вона, 11 спортсменок-пенсіонерок, з якими познайомилася і подружилася на змаганнях
і підтримує теплі стосунки.
«Усі мої подружки-спортсменки
із різних міст України закохалися
у мого тренера Юрія Ликова, вболівають за нього на змаганнях. А
він справжній фанат своєї справи
і джентльмен, бо допомагає моїм
«дівчатам», хто не має наставника,
консультує, навіть спортивну форму надає для виступу», — розповідає Людмила Михайлівна.

Забула про діагноз
і продовжила свій
«термін придатності»
Відтоді як Людмила почала займатися пауерліфтингом, то забула

про свій діагноз — враджена вада
серця, який почула від лікарів, коли їй було 50 років, а разом із ним
вислухала і їхні невтішні прогнози й
табу на фізичні навантаження.
«Я замолоду була слаба на у роках фізкультури. Думала, чому? А
відповідь отримала у 50 років,
пройшовши обстеження в госпіталі: вроджена вада серця, і операцію робити в такому віці вже
недоречно. Лікарі зробили висновок, що пауерліфтинг не підходить для моєї серцево-судинної системи, спини, тазостегнового суглобу та колін. Я тоді відчула, що мій «термін придатності»
закінчується. Так походила тиждень із сірим настроєм і сказала собі: досить! Я хочу жити якісно і на повну, мені подобаються
фізичні навантаження. Із пауерліфтингом я відчуваю себе молодою, підтягнутою. А ще порекомендую усім щоденно ходити
5-10 км», — розповідає Людмила
Компанієць. Згодом вона перечитала статті відомого лікаря і вченого Миколи Амосова і її надихнули оптимістичні погляди фахівця на величезні непізнані ресурси
людського організму.
Також уже 13 років Людмила займається мережевим маркетингом
однієї відомої світової марки, тому після консультацій із дієтологом кілька років тому перейшла
на спортивну збалансовану систему харчування: більше овочів,
фруктів, горіхів тощо. Також почала приймати безпечні для здоров’я вітамінно-мінеральні добавки, що недешево, але необхідно.
Каже, такі забаганки їй оплачують
діти. Ще Людмила обмежує себе у
м’ясі, практично не їсть смаженої
їжі, але любить молочні продукти.
Каже, комплексний підхід до організму дає позитивні результати
— у свої 63 вона відчувається як у
36 і вже не вірить, що колись у 50
років вона ледве піднімалася на
четвертий поверх через задишку
і хворі коліна.
Людмила вважає, що українські
пенсіонери повинні дбати про себе і займатися спортом у міру можливостей, що реально, маючи маленьку пенсію. Сама вона надихається прикладом пенсіонерів європейських країн, для яких рух — це
життя. І ще радить уникати новин
у ЗМІ.

Меседж для подруг

«У мене в Борисполі є три найкращі подруги-однокласниці, з якими я спілкуюся досі, — розповідає
Людмила Коломієць. — Одна з них
мала проблеми зі здоров’ям ніг, але
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• Вони обрали пауерліфтинг. Тренер Юрій Ликов знаходить підхід до кожного: від школяра до пенсіонера.
сама зайнялася скандинавською
ходою, почала щоранку ходити по
5 хв, потім 15 хв, тоді по 30 хв, і поступово її стан покращився. А інша
подруга майже не виходить із власної квартири. Я їй кажу, що не варто сидіти вдома, потрібно мотивувати себе і рухатися», — ділиться
спортсменка.
Людмила вірить: якщо їй вдалося перелаштувати на здоровий лад
власну родину, то зможе й інших
переконати прагнути жити здорово, незважаючи на вік.

«Бабине літо»

До пауерліфтингу Людмила ходила на фітнес. Нині, розповідає,
донька записала її на жіночий семінар «Мистецтво бути щасливою» і це не перші її мотиваційні
курси. Також Людмила Михайлівна хвалиться, що була у «декреті» за трьома онуками, фактично
виняньчила їх, а двоє росли без
її втручання, за що вважає себе
боржницею перед невісткою. Діти, каже, теж активні — йога, танці, спорт, оздоровчі програми і семінари — це займає чималу частину їхнього позаробочого часу.
І бабуся Люда відставати від молоді не збирається, бо, вважає,
природа жінці після 60-ти дарує
особливо приємне «бабине літо»,
яким потрібно насолоджуватися,
смакуючи, ніби дорогим вистояним вином.

• Компанія Компанійців. Людмила з чоловіком Володимиром та
дітьми Лесею, Женею та Романом.

 ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ

• По 2,5 години тренувань
через день

• Людмила із тренером.

«Юрій Ликов своїм
прикладом мотивує не
зупинятися на досягнутому.»

Пауерліфтинг або
паверліфтинг (англ.
powerlifting: power — сила, і
lift — підіймати) — силовий
вид спорту, в якому
спортсмен долає вагу.
Паверліфтинг називають
силовим триборством. Як
у змагальні дисципліни, в
нього входять три вправи:
присідання зі штангою на
плечах, жим штанги лежачи
на горизонтальній лаві, і
тяга штанги — які в сумі і
визначають кваліфікацію
спортсмена.
У паверліфтингу, на відміну
від бодибілдингу, важливі
силові показники, а не
краса тіла.

ЛАЙФХАК ВІД ФАХІВЦЯ:
ЯК НАБРАТИСЯ СИЛИ
Людмила як фахівець із лісового господарства
каже, що хворобливий стан майже всіх дерев у
міському парку Борисполя її гнітить, вона називає
їх деревами-інвалідами через неправильну
обрізку.
Натомість радить людям, які занедужали чи
відчувають осінню хандру, поїхати у ліс чи великий
парк (як «Олександрія» у Білій Церкві»), щоб
набратися життєвої сили.
«Потрібно притулитися всім тілом до осики
і обійняти її, думками віддаючи їй погану
енергетику. Потім 15 хв постояти в обнімку з
деревом листяною породи: березою чи краще
дубом, щоб набратися життєдайної енергії.
Жінки обіймають стовбур передом, а чоловіки
— спиною. Це так наші предки робили, і це
спрацьовує. Сама перевіряла не раз», — впевнена
Людмила.

Вікенд
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ЧЕМПІОНАТ ІЗ
ГИРЬОВОГО
СПОРТУ

Закінчився чемпіонат України з гирьового спорту серед
школярів загальноосвітніх
шкіл і ДЮСШ, який відбувся у
м. Борисполі під патронатом
Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.
Змагання проводилися в Бориспільській ДЮСШ, в них взяли
участь майже 200 учасників з 12
регіонів України.
Командну перемогу виборола
потужна команда ДЮСШ м. Близнюки Харківської області. На
другому місці школярі недільних
шкіл УПЦ м. Запоріжжя, на третьому — команда вихованців Бориспільської ДЮСШ у вправі довгий цикл, а з двоборства бронзовими призерами стали гирьовики
клубу « АртСпорт» с. Білогородка
Києво-Святошинського району.
Команда Бориспільської ДЮСШ
теж не «загубилася» на змаганнях:
у двох чемпіонатах, з довгого циклу та двоборства, були показані
наступні результати і завойовані
медалі у відповідних вікових та
вагових категоріях: дворазовий
чемпіон Черняк Юрій — 1 місце
у довгому циклі (ДЦ) 153 підйоми
та 1 місце (525 балів) у двоборстві, Єкимовська Вікторія — 1 місце у ДЦ, Захарченко Арсеній — 2
місце у ДЦ та 1 місце з двоборства. Бронзовими призерами стали Дорошець Андрій, Григоренко Тарас та Євтушенко Владислав.
Також особисті рекорди поновили Черняк Станіслав, Жук Віталій та Артем Перехрест.
Змагання відбулися завдяки злагодженій роботі колективу та керівництва Бориспільської
ДЮСШ, допомозі благодійного
фонду «Країна мрій» (засновник
Борисенко В.К.) та ПРАТ «Агробудмеханізація» (голова правління
Шалімов І.В.)
Вітаємо команду Бориспільської ДЮСШ з ІІІ командним місцем у двоборстві!

 СПОРТИВНА ХРОНІКА

 АНЕКДОТИ

ЗМАГАЛИСЯ ЮНІ ШАХІСТИ
 Вперше змагалися
початківці з шахів у турнірі,
який традиційно кілька
років поспіль у жовтні
проводить Бориспільський
міський центр спорту та
ФЗН. На цей раз місцевий
шаховий клуб «Поєдинок»
зібрав 19 новачків серед
хлопчаків та дівчаток 2008
р. н. та молодших.
Віталій КУБОВ
Юні любителі шахівниці за два
змагальних дня (26-27 жовтня)
провели 7 турів. Кожному
гравцю до кінця партії
надавалося за регламентом
15 хв, переважно двобої
закінчувались достроково.
Переможці та призери, які
отримали перші у житті
спортивні нагороди з шахів:
Юрій Бобровник та одразу
два Артема — Яновський та
Титоренко.
Нагороджений і наймолодший
учасник турніру, який успішно
подолав шаховий забіг у сім
турів і має в активі 4 очки — це
Тимофій Дехтяр, 2012 р.н.
Серед дівчаток найкращий
показник у Єлизавети
Яцюненко.

• Переможці турніру разом із головним суддею змагань, фахівцем
Бориспільського міського центру спорту та ФЗН Григорієм
Приймаком.

• Моменти шахових баталій серед початківців.

 СМАЧНОГО!

ГАРБУЗОВИЙ МАННИК
ІНГРЕДІЄНТИ: гарбуз (тертий
на дрібній тертці) – 2 скл., кефір –
250 мл, цукор – 1,5 скл. (0,5 в пиріг, 1 – в сироп), крупа манна – 1,5
скл., сода – 1,5 ч. л., лимон (цедра
– в пиріг, сік – для сиропу) – 1 шт,
вода (для сиропу) – 0,5 скл.

ПРИГОТУВАННЯ. Гарбуз тремо
на дрібній тертці. Змішуємо гарбуз, цукор, манку, соду, кефір і ли-

За горизонталлю:
2. Сорт хрумких цукерок із підсмаженими горіхами або мигдалем. 8. Давньоєгипетські карти для ворожіння. 10.
Той, хто вкрав у Клари корали. 12. Стиль
музики, що виник із Хардкор-панку. 13.
Всеукраїнська громадська організація.
15. Кінорежисер-казкар. 16. ...-... (саме
так, розм.). 17. І фізика, і математика. 19.
Міська телестудія. 20. Незаможні люди.
22. Вугільний недогарок. 24. Позасистема
одиниця концентрації радіоактивних речовин. 26. Частина окружності. 27. Яловичина з верхньої частини стегна. 28. Склад.
30. Ящики, мішки для пакування. 32. Старовинна назва породистого верхового
коня у східних народів. 35. Поштова станція на Русі. 37. Людина міцної будови. 38.
«...-банк». 39. Стан надмірного збудження,
хвилювання. 41. Муніципалітет у Франції,
у регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. 42. Багатоярусний Автоматичний Паркінг. 43. Засіб від балакучості. 45.
Бойова машина. 46. Нахабство, грубість.
За вертикаллю:
1. Мимовільне скорочення м'язів
пальців (рук, ніг) внаслідок захворюван-

монну цедру, викладаємо тісто у
змащену форму і відправляємо в
духовку (1800 С) на 40-45 хв. Поки випікається манник, готуємо
сироп. Змішуємо воду, цукор і лимонний сік, доводимо до кипіння
і варимо 3 хв, вимикаємо і даємо
охолонути. Гарячий пиріг заливаємо холодним сиропом, додаючи
його поступово, щоб манник ввібрав його весь.

 КРОСВОРД

ня головного мозку. 2. Французький живописець. 3. Сімнадцята літера грецької
абетки. 4. Водойма всередині атола. 5. Високогірний бик. 6. Сильна спека. 7. Планета сонячної системи. 9. Перша радянська
вантажівка. 11. Напій піратів. 13. Спільна
назва мінералів — землистих сумішей
гідроксидів марганцю. 14. Всевидюче ....
17. Комплекс водоспадів, що відокремлює
американський штат Нью-Йорк від канадської провінції Онтаріо. 18. Свідоцтво про
закінчення навчального закладу. 20. Верхній одяг. 21. Нашатирний спирт. 23. Урочистий вірш, присвячений якійсь видатній
події, відомій особі. 25. Земельна міра. 28.
Невеличка металева пластинка для прикраси. 29. Рівновага. 31. Чорношкіра жінка.
33. Газотранспортна система. 34. Голова
міської адміністрації. 36. ... Миклуха (верховний вождь союзу древлянських племен, який підняв город Іскоростень проти
князя Ігоря). 38. Безстічне солоне озеро,
розташоване на Вірменському нагір'ї. 40.
Поляк. 42. ... Чжао (китайський поет часів
династії Лю Сун.). 44. Рух у танці. 45. Телебачення.
За горизонталлю:
2. Грильяж. 8. Таро. 10. Карл. 12. Емо. 13. Вго. 15. Роу. 16. То. 17. Наука. 19. Мт. 20. Біднота. 22.
Зола. 24. Еман. 26. Дуга. 27. Зсік. 28. База. 30. Тара. 32. Аргамак. 35. Ям. 37. Атлет. 38. Ва. 39. Шал.
41. Сар. 42. Бап. 43. Кляп. 45. Танк. 46. Хамство.

 МІРЯЛИСЯ СИЛОЮ

— Мамо, а ти отримаєш від
тата на свято хутряне пальто?
— Боюся, що ні.
— А ти вже пробувала падати
на підлогу і ногами дриґати?
•••
Чоловік каже дружині:
— Той сліпий, якому ти дала
монету, дійсно нічого не
бачить.
— Чому ти так думаєш?
— Та тому що він тобі сказав:
«Спасибі, красуне».
•••
Зустрілися якось двоє сімейних
чоловіків.
Один іншого запитує: Слухай,
що таке медовий місяць?
Інший відповідає: «Уяви собі,
що все наше сімейне життя
це бочка дьогтю, а зверху
тоненький шар меду, так ось це
і є — медовий місяць».
— Так, — каже інший, —
Мабуть, я бочку не з того боку
відкрив.
•••
Дружина купила чоловікові до
Дня народження краватку.
— Ну як, любий, тобі
сподобалося? Як ти думаєш, що
до нього найкраще пасує?
Чоловік глянув на жахливе
забарвлення краватки та
сказав:
— Довга борода!
•••
П'ять років спільного життя.
Чоловік приносить пачку
презервативів (12 шт.) зі
словами:
— Леся, дивись, який я
оптиміст!
Криза, сім'я економить.
Дружина, дивиться на пачку,
жахається ціні:
— 150 гривень?!..
— Ну, це ж на рік…
•••
Чоловік з дружиною
збираються в гості.
Дружина: Слухай, а давай
не підемо... Ти ж знаєш, як я
ненавиджу цих Васюків!
Чоловік: А ти уяви, як
вони зрадіють, якщо ми не
прийдемо!
Дружина: Тоді пішли!
•••
Чоловік чекає дружину з
салону краси. Коли вона
вийшла до нього, він
подивився і, зітхнувши, сказав:
— Ну, нічого... У всякому разі,
ти хоч спробувала...
•••
Молода дружина скаржиться
матері:
— Чоловік до мене став гірше
ставитися. Що робити?
— Піклуйся про нього.
Подавай йому те, що йому
більше подобається.
— Блондинок?
•••
Чоловік із дружиною їдуть
на машині й сваряться.
Проїжджаючи повз одне село,
вони раптом бачать пару
свиней. Дружина:
— Твої родичі?
— Ага, теща з тестем.
•••
Мати годує сина:
— Синку, треба рости, давай,
їж кашу. Їж, їж, а то ніколи
не станеш, як (дивиться на
чоловіка)... Гаразд, чорт з нею,
з кашею!
•••
Син запитує батька:
— Тату, це правда, що в деяких
країнах Сходу наречений не
знає, хто його дружина, поки
не жениться?
— Це в будь-якій країні, синку!
•••
— Чому ти носиш обручку не
на тому пальці?
— Та тому, що я одружився не
на тій жінці!

За вертикаллю:
1. Атетоз. 2. Гро. 3. Ро. 4. Лагуна. 5. Як. 6. Жар. 7. Плутон. 9. Амо. 11. Ром. 13. Вад. 14. Око. 17.
Ніагара. 18. Атестат. 20. Блуза. 21. Аміак. 23. Ода. 25. Акр. 28. Бляшка. 29. Баланс. 31. Арапка. 33.
Гтс. 34. Мер. 36. Мал. 38. Ван. 40. Лях. 42. Бао. 44. Па. 45. Тв.
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телепрограма оголошення реклама

ЗАПРОШУЄМО
НА РОБОТУ

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

Тел.: (099) 339-26-58

ВСТУП БЕЗ ЗНО! УВАГА!

Продовжується осінній набір до Яготинського інституту МАУП
за спеціальностями:
• МЕНЕДЖМЕНТ
• ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ
• ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ
• ОБЛІК ТА АУДИТ
• ПРАВОЗНАВСТВО
• СОЦІОЛОГІЯ
• СОЦІАЛЬНА РОБОТА
• ПСИХОЛОГІЯ
Дні відкритих дверей проходять щомісячно, найближча дата 16.11.2019 р.
у день відкритих дверей знижка на навчання – 20%.З
Дані щодо конкурсних предметів уточнювати в приймальній
комісії Яготинського інституту МАУП
Тел.: (045 75) 5-26-15
Моб: 096-75-35-669
Моб: 067-791-0593

Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА, 7/7 або позмінно
ШЕФ-КУХАРЯ
ОФІЦІАНТІВ
ШВЕЙЦАРА У РЕСТОРАН, 2/2
Іногороднім надаємо гуртожиток
Графік, умови та з/п при співбесіді

Тел.: (050) 332-87-07, Ніна Іванівна

www.i-visti.com
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ТОВ «КТА»
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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
З/п висока, після співбесіди, офіційне працевлаштування, своєчасна виплата з/п

(044) 499-70-68, (063) 822-19-09

Тел.: 067-238-88-58

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

Тел.: 067-353-62-96
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ПОНЕДІЛОК, 4 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Тачки проти"
6.05 М/с "Марин та його друзі. Підводні
історії"
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+)
11.35, 14.15 Телепродаж
12.00 "Кухня По"
12.30 "Тайська кухня"
13.10, 21.45 Бюджетники
13.45 #ВУКРАЇНІ
14.30 "Аромати Перу"
15.15 Д/ф "Секрети замків
Великобританії"
17.00 "Спільноти тварин"
17.30 Перша шпальта
18.25, 2.35 Тема дня
19.30 "Місто вкрадених квартир"
20.30 "Супер-Чуття"
21.25, 23.40, 2.25, 5.45 UA:Спорт
22.15 "Особливий загін"
0.00 Телепродаж Тюсо

3.30 Розсекречена історія
4.30 Схеми. Корупція в деталях
5.00 Пліч-о-пліч
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, 0.40,
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 Т/с "Сидоренко-Сидоренко"
22.45 "Гроші 2019"
0.00 "Дубінізми" - "Політичні, суб'єктивні
підсумки тижня від Олександра
Дубінського"
0.20, 0.50 "Танці з зірками 2019"
4.00 Т/с "Центральна лікарня"

ВІВТОРОК, 5 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Тачки проти"
6.05 М/с "Марин та його друзі. Підводні
історії"
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+)
10.30 Т/с "Домашні вогнища" (12+)
11.30 "Кухня По"
12.00, 14.15 Телепродаж
12.30 "Тайська кухня"
13.10 Хто в домі хазяїн
13.45 Відкривай Україну з Суспільним
14.30 "Аромати Перу"
15.15 Бюджетники
15.45, 19.30, 4.00 #ВУКРАЇНІ
16.15 Д/ф "Острови. Унікальні
Галапагоські острови: Південна
Америка"
17.15, 5.00 Пліч-о-пліч
17.30, 3.30 Схеми. Корупція в деталях
18.25, 2.35 Тема дня
19.55 "Супер-Чуття"

21.25, 23.40, 2.25, 5.45 UA:Спорт
21.45 Наші гроші
22.15 "Дикі тварини"
0.00 Телепродаж Тюсо
4.30 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, 0.50,
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 Т/с "Сидоренко-Сидоренко"
22.45, 1.00 "Міняю жінку - 14"
2.40 Т/с "Центральна лікарня"

СЕРЕДА, 6 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Тачки проти"
6.05 М/с "Марин та його друзі. Підводні
історії"
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 "Домашні вогнища" (12+)
11.15 "Кухня По"
11.50, 14.15 Телепродаж
12.10 "Тайська кухня"
12.40, 13.45, 17.10, 5.00 Пліч-о-пліч
13.10, 3.30 #ВУКРАЇНІ
14.30 "Аромати Перу"
15.15 Хто в домі хазяїн
15.45 Відкривай Україну з Суспільним
16.15 Д/ф "Острови. Багамські острови:
Таємничі печери і затонулі
кораблі"
17.30 Наші гроші
18.25, 2.35 Тема дня
19.30 Перший на селі
19.55 "Супер-Чуття"
21.25, 23.40, 2.25, 5.45 UA:Спорт

 СУМУЄМО

21.45 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.15 "Дикі тварини"
0.00 Телепродаж Тюсо
4.00 Розсекречена історія
КАНАЛ "1+1"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.45,
5.20 ТСН
9.25, 10.20 "Життя відомих людей"
11.20, 12.20 "Міняю жінку"
13.15 "Сімейні мелодрами"
14.15 Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.10 Мелодрама "Наречена зі Стамбула"
19.20 "Секретні матеріали 2019"
20.45 Комедія "Свати"
21.45 Т/с "Сидоренко-Сидоренко"
22.45, 23.45, 0.55 "Світ навиворіт 10:
Бразилія"
1.10 Т/с "Центральна лікарня"

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 4 — 10 ЛИСТОПАДА
ІНТЕР
3.10, 20.00 "Подробиці"
3.40, 3.55 "Навколо М"
5.10 "Телемагазин"
5.25, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом
Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
9.30, 18.00, 19.00 "Стосується кожного"
11.25, 12.25 Х/ф "Графітове серце"
15.50 "Жди меня. Україна"
21.00 "Вещдок. Особый случай. По ту
линию фронта"
23.55 Т/с "Ні кроку назад!" (12+)
1.30 Х/ф "Охоронець для доньки" (16+)

2.15 Зоряний шлях
3.10 Реальна містика

ICTV
4.35 Скарб нації
4.45 Еврика!
4.50 Служба розшуку дітей
4.55 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.45 Громадянська оборона
6.35 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.10 Не дай себе обдурити
11.00, 13.25 Секретний фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
КАНАЛ "УКРАЇНА"
13.50, 16.20, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
16.30 Х/ф "Падіння Олімпу" (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00
18.45, 21.05 Факти. Вечір
Сьогодні
20.20 Більше ніж правда 2 Прем'єра
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
22.30 Свобода слова
11.20 Свекруха або невістка. Новий сезон 23.55 Х/ф "Драйвер на ніч" (18+)
12.20, 15.30, 4.45 Агенти справедливості 1.45 Стоп-10
(12+)
16.00, 23.30 Історія одного злочину (16+)
НОВИЙ КАНАЛ
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка" (12+)
4.45 Зона ночі
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "На твоєму боці" 17, 18 с. (16+) 5.20 Абзац
1.45 Телемагазин
6.00, 8.00 Kids Time
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, 15.20 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особый случай. Роковая
страсть"
18.00, 19.00 "Стосується кожного"
20.00, 2.55 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особый случай. По ту
линию фронта"
23.55 Т/с "Ні кроку назад!" (12+)
1.30 Х/ф "П'ять хвилин страху"
3.40 "Навколо М"
5.10 "Телемагазин"

16.00, 0.00, 2.15 Історія одного злочину
(16+)
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка" (12+)
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "На твоєму боці" 19, 20 с. (16+)
23.20 Контролер
1.45 Телемагазин
2.30 Зоряний шлях
3.10 Реальна містика

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, 15.20 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особый случай. Роковая
страсть"
18.00, 19.00 "Стосується кожного"
20.00, 3.05 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особый случай. По ту
линию фронта"
23.55 Т/с "Ні кроку назад!" (12+)
1.35 Х/ф "Все можливо"
3.50 "Орел і Решка. Шопінг"
5.10 "Телемагазин"

16.00, 0.00, 2.15 Історія одного злочину
(16+)
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка" (12+)
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "На твоєму боці" 21, 22 с. (16+)
23.20 Гучна справа
1.45 Телемагазин
2.30 Зоряний шлях

ICTV
4.20 Скарб нації
4.25 Еврика!
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 20.20 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 2
КАНАЛ "УКРАЇНА"
11.05 Антизомбі. Дайджест
11.25, 13.20 Х/ф "Троє амігос"
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
12.45, 15.45 Факти. День
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00
14.05, 16.20, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
Сьогодні
16.55 Х/ф "Падіння Лондона" (16+)
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20 Свекруха або невістка. Новий сезон 18.45, 21.05 Факти. Вечір
12.20, 15.30, 4.45 Агенти справедливості 22.40 Т/с "Фантом" (16+)
(12+)
1.40 Т/с "Володимирська, 15" (16+)

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, 10.05 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
КАНАЛ "УКРАЇНА"
11.15, 13.20 Х/ф "Постріл у безодню"
(16+)
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
12.45, 15.45 Факти. День
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00
14.10, 16.20, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
Сьогодні
17.00 Х/ф "Темний меридіан" (16+)
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
11.20 Свекруха або невістка. Новий сезон 18.45, 21.05 Факти. Вечір
12.20, 15.30, 4.45 Агенти справедливості 20.20 Секретний фронт Прем'єра
(12+)
22.35 Т/с "Фантом" (16+)

6.05 М/ф "Агент Марні"
8.05 Х/ф "Доктор Дуліттл"
9.40 Х/ф "Доктор Дуліттл 2"
11.10 Х/ф "Казки на ніч" (16+)
13.10 Х/ф "Робін Гуд" (12+)
15.20 Х/ф "Джон Картер: Між двох світів"
(16+)
18.00 Lе Маршрутка
19.00 Ревізор
21.55 Страсті за Ревізором
0.00 Таємний агент
1.20 Таємний агент. Пост-шоу
СТБ
6.05 Наречена для тата (12+)
8.05 Т/с "Коли ми вдома"
9.15 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
12.10 МастерШеф. Професіонали (12+)
15.30, 19.00, 23.45 Хата на тата (12+)
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
21.00 Т/с "Місто закоханих"
КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 "Помста природи"
9.20, 18.15 "Спецкор"
НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Служба розшуку дітей
3.05, 2.50 Зона ночі
4.00 Абзац
5.35, 7.00 Kids Time
5.40 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.05 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
8.00 Т/с "Цілком таємно" (16+)
12.50, 17.00, 19.00, 23.10 Хто проти
блондинок? (12+)
14.50, 22.00 Т/с "Будиночок на щастя"
16.00, 21.00 Варьяти (12+)
1.10 Т/с "Ми такі" (12+)
СТБ
6.40 Т/с "Коли ми вдома"
8.40 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.45 МастерШеф. Професіонали (12+)
15.40 Хата на тата (12+)
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
19.00 Таємниці ДНК (16+)
21.00 Т/с "Місто закоханих"
23.45 Один за всіх (16+)

1.35 Т/с "Володимирська, 15" (16+)
2.25 Стоп-10
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 Суперінтуїція (12+)
15.00, 22.00 Т/с "Будиночок на щастя"
16.00, 21.00 Improv Live Show (12+)
17.00, 19.00 Діти проти зірок
23.50 Т/с "Сирена" (16+)
1.40 Т/с "Ми такі" (12+)
СТБ
6.05 Т/с "Коли ми вдома"
9.10 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
12.10 МастерШеф (12+)
15.35 Хата на тата (12+)
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
19.00 Битва екстрасенсів (16+)
21.00 Т/с "Місто закоханих"
23.45 Зважені та щасливі (12+)

10.00, 18.50 "ДжеДАІ"
10.35, 19.25, 20.30 Т/с "Брати по крові"
14.10 Х/ф "Політ Фенікса"
16.15 Х/ф "На межі"
21.35, 23.10 Т/с "CSI: Місце злочину"
1.00 "Облом.UA."
5.30 М/ф "Зачарований запорожець"
5.40 М/ф "Вій"
НТН
5.00 "Top Shop"
5.45 Х/ф "Дике кохання"
8.00, 17.00 "Випадковий свідок"
8.40 Х/ф "Командир щасливої "Щуки"
(12+)
10.35, 19.30 Т/с "Смерть у раю" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 3.10 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.05, 3.45 "Речовий доказ"
15.30, 16.50 "Легенди карного розшуку"
18.20 "Свідок. Агенти"
22.00, 23.45 Т/с "Міст" (18+)
0.55 Х/ф "Вій" (16+)
4.10 "Правда життя"
КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 Т/с "Безсмертний"
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.50 "ДжеДАІ"
10.55, 17.15 "Загублений світ"
13.45 Х/ф "Великий переполох у Малому
Китаї"
15.40 Х/ф "Універсальний агент"
19.25, 20.30 Т/с "Брати по крові"
21.40, 23.15 Т/с "CSI: Місце злочину"
1.05 "Облом.UA."
4.50 М/ф "Енеїда"
НТН
5.00 "Top Shop"
6.30 Х/ф "Все перемагає любов"
7.55, 17.00, 3.20 "Випадковий свідок"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Тривожна неділя"
10.40, 19.30 Т/с "Смерть у раю" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.50 "Свідок"
12.50 "Свідок. Агенти"
14.00 "Речовий доказ"
15.30, 16.50 "Легенди карного розшуку"
18.20 "Будьте здоровi"
22.00, 23.45 Т/с "Міст" (18+)
0.55 "Склад злочину"
1.45 "Таємниці кримінального світу"
КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 Т/с "Безсмертний"
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.50 "ДжеДАІ"
10.55, 17.15 "Загублений світ"
14.00 "Помста природи"
14.10 Х/ф "П`ята подорож Синбада"
15.30 Х/ф "Захисник"
19.25, 20.30 Т/с "Брати по крові"
21.35, 23.10 Т/с "CSI: Місце злочину"
1.00 "Облом.UA."
НТН
5.00 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Сімнадцятий трансатлантичний"
7.50, 17.00, 3.10 "Випадковий свідок"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Свідоцтво про бідність"
10.20, 19.30 Т/с "Смерть у раю" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 "Свідок"
12.50 "Будьте здоровi"
14.10 "Речовий доказ"
15.30, 16.50 "Легенди карного розшуку"
18.20 "Вартість життя"
22.00, 23.45 Т/с "Міст" (18+)
0.55 "Склад злочину"
1.40 "Таємниці кримінального світу"
4.05 "Правда життя"

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 4 — 10 ЛИСТОПАДА
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ЗАКУПОВУЄМО

КОРІВ КОНЕЙ
БИЧКІВ
У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (098) 800 66 66
(093) 800 66 66

ЧЕТВЕР, 7 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Тачки проти"
6.05 М/с "Марин та його друзі. Підводні
історії"
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 "Домашні вогнища" (12+)
11.15 "Кухня По"
11.50, 14.15 Телепродаж
12.10 "Тайська кухня"
12.40, 17.15 Пліч-о-пліч
13.10 UA:Фольк. Спогади
14.30 "Аромати Перу"
15.15 Енеїда
16.15 Д/ф "Острови. Азорські острови:
акули, кити, манти"
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.25 "Зворотний відлік"
21.25, 23.40, 2.25, 5.45 UA:Спорт
21.45 Схеми. Корупція в деталях
22.15 "Дикі тварини"
0.00 Телепродаж Тюсо
2.35 Розсекречена історія

3.35 Разом
3.55 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, 0.55,
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 Т/с "Сидоренко-Сидоренко"
22.30 "Право на владу 2019"
1.05 Х/ф "Дачна поїздка сержанта цибулі"
3.25 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"

П'ЯТНИЦЯ, 8 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Тачки проти"
6.05 М/с "Марин та його друзі. Підводні
історії"
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00,
18.00, 21.00, 0.40, 5.05 Новини
6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброго ранку,
Країно!
9.30 Т/с "Домашні вогнища" (12+)
10.20 #ВУКРАЇНІ
10.50 До Дня української писемності та
мови XIX радіодиктант
національної єдності #пишемо_
разом
11.55 "Дивись українською"
12.30 "Кухня По"
13.10 "Морська кухня"
14.15 Телепродаж
14.30 "Аромати Шотландії"
15.15, 1.00 "Зворотний відлік"
17.55 VoxCheck
18.25, 4.10 Тема дня
19.30 Схеми. Корупція в деталях
19.55 "Супер-Чуття"
21.25, 5.30 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта

22.30 Як дивитися кіно
23.00 Х/ф "45 років" (16+)
3.15 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, 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 Х/ф "Дачна поїздка сержанта цибулі"
1.40 "Розсміши коміка"
5.15 "Світське життя 2019"
ІНТЕР.
5.25, 23.00 "Слідство вели... з Леонідом
Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"

10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Надія на порятунок"
(16+)
13.15 "Роман з Ольгою"
14.25, 15.20 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особый случай. Роковая
страсть"
18.00, 19.00 "Стосується кожного"
20.00, 3.10 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особый случай. По ту
линию фронта"
23.55 Т/с "Ні кроку назад!" (12+)
1.30 Х/ф "Закляття Долини Змій"
3.55 "Орел і Решка. Шопінг"
5.10 "Телемагазин"

ICTV
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Студія Вашингтон
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з
Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
11.05, 13.20 Х/ф "Бездоганна репутація"
КАНАЛ "УКРАЇНА"
(16+)
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
12.45, 15.45 Факти. День
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00
13.45, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
Сьогодні
16.25 Х/ф "Ронін"
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
18.45, 21.05 Факти. Вечір
11.20 Свекруха або невістка. Новий сезон 20.20 Антизомбі. Дайджест
12.20, 15.30, 5.30 Агенти справедливості 22.40 Т/с "Фантом" (16+)
(12+)
1.40 Т/с "Володимирська, 15" (16+)
16.00, 0.00, 2.15 Історія одного злочину
(16+)
НОВИЙ КАНАЛ
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка" (12+)
3.10 Служба розшуку дітей
19.50 "Говорить Україна"
3.15 Зона ночі
21.00 Т/с "На твоєму боці" (16+)

10.00 "Корисна програма"
11.05, 12.25 Т/с "Надія на порятунок"
(16+)
13.15 "Роман з Ольгою"
14.25, 15.20 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особый случай. Роковая
страсть"
18.00, 2.10 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Д/п "Наш Блаженнійший" Прем’єра
0.45 Х/ф "Випадковий запис" (16+)
3.40 "Жди меня. Україна"
5.05 "Телемагазин"
КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. Новий сезон
10.40 Х/ф "Востаннє прощаюся" (12+)
12.50 Т/с "Штамп в паспорті" 1, 2 с. (12+)
15.30 Т/с "Штамп у паспорті" (12+)
18.00 Т/с "Виходьте без дзвінка" (12+)
19.50 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "Я теж його люблю" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Я теж його люблю" (12+)
4.00 Реальна містика
5.40 Зоряний шлях

Бориспільська міськрайонна філія Київського ОЦЗ
Інформація про вакантні посади станом на 29.10.2019 року
1. ТОВ «ТММ Експрес», фахівець, з/п 5000,00 грн.
2. ТОВ «Ольвія Гранд Миколаїв», кухар, з/п 12000,00
грн.
3. ТОВ «Натурпродукти», формувальник ковбасних
виробів, з/п 8000,00 грн.
4. ТОВ «Білий Цвіт», оператор сушильних установок,
з/п 12000,00 грн.
5. ТОВ «ХФК «Біокон», прибиральник службових приміщень, з/п 8700,00 грн.
6. ТОВ «Преміум Фінанс Груп», офіціант, з/п 4173,00
грн.
7. ТОВ «Преміум Фінанс Груп», кухонний робітник,
з/п 4173,00 грн.
8. СТОВ «Старинська птахофабрика», монтувальник
шин, з/п 9000,00 грн.
9. СТОВ «Старинська птахофабрика», слюсар-ремонтник, з/п 11000,00 грн.
10. СТОВ «Старинська птахофабрика», слюсар-сантехнік, з/п 11180,00 грн.

23.20 по слідах зеленого тарифу
1.45 Телемагазин

11. СТОВ «Старинська птахофабрика», інженер, з/п
13800,00 грн.
12. Представництво «Тодіні Конструкціоні Дженералі
С.П.А.», перекладач, з/п 11180,00 грн.
13. ТОВ «Зв’язковий», технік електрозв’язку, з/п
8000,00 грн.
14. Іванківська ЗОШ, кухар, з/п 5370,00 грн.
15. Іванківська ЗОШ, сестра медична, з/п 5370,00 грн.
16. ДП «МА «Бориспіль», аеродромний робітник, з/п
9064,00 грн.
17. ТОВ ПКФ «Ароза», водій навантажувача, з/п
7000,00 грн.
18. ПрАТ «БКБМ», формувальник залізобетонних
виробів та конструкцій, з/п 13000,00 грн.
19. Міський територіальний центр, інспектор з кадрів,
з/п 5013,00 грн.
20. Бориспільський міжрайонний відділ лабораторних
досліджень, бухгалтер, з/п 4173,00 грн.

Тел.: (04595) 6-06-66

ICTV
4.10 Скарб нації
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дітей
4.25 Студія Вашингтон
4.30, 2.00 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, 14.15, 0.05 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.15 Т/с "Юрчишини" (16+)
16.20, 22.50 Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
(12+)
18.45 Факти. Вечір
20.10 Дизель шоу Прем'єра (12+)
2.30 Стоп-10
НОВИЙ КАНАЛ
3.20 Служба розшуку дітей
3.25 Зона ночі
4.00 Абзац
5.45, 6.35 Kids Time
5.50 М/с "Том і Джеррі шоу"
6.40 Х/ф "Помста пухнастих"

4.10 Абзац
5.45, 7.05 Kids Time
5.50 М/с "Том і Джеррі шоу"
7.10 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+)
1.50 Т/с "Ми такі" (12+)
СТБ
5.55 Т/с "Коли ми вдома"
9.00 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.55 МастерШеф (12+)
15.20 Хата на тата (12+)
17.25, 22.55 Відлік часу
17.30, 23.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
19.00 Зважені та щасливі (12+)
21.00 Т/с "Місто закоханих"
23.45 Я соромлюсь свого тіла (16+)
КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 Т/с "Безсмертний"

8.20 Х/ф "Крихітка із Беверлі-Хіллз"
10.10 Т/с "Будиночок на щастя"
14.30, 21.40, 23.50 Екси (16+)
16.20, 19.00 Топ-модель по-українськи
(16+)
1.40 Т/с "Ми такі" (12+)
СТБ
6.30 Т/с "Коли ми вдома"
8.30 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.25, 19.00 МастерШеф (12+)
15.25 Хата на тата (12+)
17.25, 21.55 Відлік часу
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
22.45 Х-фактор
КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 Т/с "Безсмертний"
9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.50 "ДжеДАІ"
10.55, 17.15 "Загублений світ"
12.55 "Помста природи"
13.15 Х/ф "Політ Фенікса"
15.20 Х/ф "Великий переполох у Малому
Китаї"
19.25 Х/ф "Спіймати і вбити"

9.35, 18.15 "Спецкор"
10.15, 18.50 "ДжеДАІ"
10.55, 17.15 "Загублений світ"
12.55 "Помста природи"
13.40 Х/ф "Точка неповернення"
15.15 Х/ф "Американець"
19.25, 20.30 Т/с "Брати по крові"
21.35, 23.10 Т/с "CSI: Місце злочину"
1.00 "Облом.UA."
4.15 13 тур ЧУ з футболу "Дніпро-1""Зоря"
НТН
5.00, 4.55 "Top Shop"
5.30 Х/ф "Очікуючи вантаж на рейді
Фучжоу біля Пагоди"
7.50, 17.00 "Випадковий свідок"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Дикий пляж"
10.25, 19.30 Т/с "Смерть у раю" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.55 "Свідок"
12.50 "Вартість життя"
14.10, 3.30 "Речовий доказ"
15.30, 16.50 "Легенди карного розшуку"
18.20, 4.00 "Правда життя"
22.00, 23.45 Т/с "Міст" (18+)
0.55 "Склад злочину"
1.50 "Таємниці кримінального світу"

21.20 Х/ф "Солдати фортуни"
23.20 Х/ф "Мега-акула проти Крокозавра"
1.05 Х/ф "Ця стара машина"
2.25 "Облом.UA."
4.20 "Цілком таємно-2017"
НТН

6.20 Х/ф "Прорив"
7.55, 17.00, 3.05 "Випадковий свідок"
8.30 Ранковий "Свідок"
9.00 Х/ф "Алмази для Марії"
10.45, 19.30 Т/с "Смерть у раю" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 "Свідок"
12.55, 3.55 "Правда життя"
14.10 "Речовий доказ"
15.25, 16.50 "Легенди карного розшуку"
18.20 "Таємниці світу"
22.00, 23.45 Т/с "Міст" (18+)
0.55 "Склад злочину"
1.35 "Таємниці кримінального світу"
4.45 "Top Shop"
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СКЛАД-МАГАЗИН ДЕРЕВИНИ

ВАГОНКА ПЛІНТУС
БЛОК-ХАУС ФАЛЬШБРУС

ДОШКА для ПІДЛОГИ

КОМПЛЕКТУЮЧІ для СХОДІВ

ПИЛОМАТЕРІАЛИ
дошка рейка брус

сирі сушені стругані
СУХА СТОЛЯРНА ДОШКА
0977 99 44 594 063 99 44 667
09

¬¿Å    

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ
КОНЕЙ
БИЧКІВ
ТЕЛИЦЬ
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

Тел.: 0 67 503 66 72, 0 67 504 44 06

Тел.: 067-238-88-58

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

Тел.: 067-353-62-96
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СКЛАД У БОРИСПОЛІ ДОСТАВКА

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 4 — 10 ЛИСТОПАДА

Тел.: 067-238-88-58

СУБОТА, 9 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Тачки проти"
6.05 М/с "Марин та його друзі. Підводні
історії"
6.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброго ранку,
Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.15, 2.00, 5.10
Новини
9.30, 21.25 "Дивись українською"
10.00 Енеїда
11.05 Відкривай Україну з Суспільним
11.35, 14.40 Телепродаж
11.55 М/с "Дуда і Дада"
12.50 Х/ф "Поруч з Ісусом: Марія
Магдалина"
15.00, 2.25 "Будинок "СЛОВО"
16.50 "Малевич.Український квадрат"
17.45 "Весна 68"
18.25 #ВУКРАЇНІ
19.00 Х/ф "Гніздо Горлиці" (16+)
21.55 "Боротьба за виживання"
22.25 Т/с "Окуповані" (16+)
0.00 Телепродаж Тюсо
4.00 Розсекречена історія
5.30 Спільно

КАНАЛ "1+1"
6.20 М/ф
6.45 "Гроші 2019"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00, 10.35 "Їмо за 100 2019"
11.15 "Світ навиворіт 10: Бразилія"
12.10 Т/с "Сидоренко-Сидоренко"
16.35 "Вечірній квартал 2019"
18.30 Прем`єра "Розсміши коміка 2019"
19.30, 4.50 ТСН
20.15 "Українські сенсації 2019"
21.30 Прем`єра "Жіночий квартал 2019"
23.25, 0.25 "Світське життя 2019"
1.25 "Ліга сміху 2019"
4.05 "Розсміши коміка 2019"
ІНТЕР
5.30 Х/ф "Кухарка"
6.50 "Слово Предстоятеля"
7.00 Д/п "Наш Блаженнійший"
8.00 "Шість соток"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Ласкаво просимо, або
Стороннім вхід заборонений"

НЕДІЛЯ, 10 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ
6.00 М/с "Тачки проти"
6.05 М/с "Марин та його друзі. Підводні
історії"
6.30, 7.05, 8.05, 9.10 Доброго ранку,
Країно!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.15, 2.00, 3.50,
5.10 Новини
9.30, 2.25 Енеїда
10.35 "Кухня По"
11.40, 14.40 Телепродаж
12.00 М/с "Дуда і Дада"
12.55 Х/ф "Жар-птиця"
15.00 "Тайська кухня"
15.25, 21.55 Бюджетники
16.00 UA:Фольк
17.00 Перший на селі
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.00, 19.00 Тема дня
18.10 "Місто вкрадених квартир"
19.35 "Світ дикої природи"
20.05 Д/ф "Левиний рик" (12+)
21.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.25 Т/с "Окуповані" (16+)
0.00 Телепродаж Тюсо
3.20 Своя земля

4.15 Сильна доля
5.30 Спільно
КАНАЛ "1+1"
6.20 М/ф
6.45 "Українські сенсації 2019"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.45, 10.45, 1.50 "Світ навиворіт 10:
Бразилія"
15.05 Комедія "Свати"
19.30 "ТСН-тиждень"
21.00 "Танці з зірками 2019"
23.50 "Ліга сміху 2019"
5.00 ТСН
ІНТЕР
5.00 "Великий Бокс. Кубрат Пулєв Райдел Букер"
8.00 "уДачний проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і Решка. Дива світу"
11.00 "Орел і Решка. Івлєєва vs.
Бєдняков"

ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

12.30 Х/ф "Осінній марафон"
14.15 Х/ф "Будьте моїм чоловіком"
16.00 Т/с "Плата за порятунок" (12+)
20.00, 2.10 "Подробиці"
20.30 "Круче всех. Новий сезон"
22.25 Х/ф "Про нього" (16+)
0.05 Х/ф "Любов на асфальті" (16+)
2.40 "Орел і решка. Морський сезон"
3.25 "Орел і Решка. Дива світу"
4.15 "Орел і Решка. Івлєєва vs. Бєдняков"
КАНАЛ "УКРАЇНА"
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 5.00 Зоряний шлях
8.40 Т/с "На твоєму боці" 17, 18 с. (16+)
15.20 Т/с "На твоєму боці" (16+)
16.45 Х/ф "Помічниця"
20.00 Головна тема
21.00 Велике шоу Олі Полякової
23.00 Х/ф "Востаннє прощаюся "(12+)
1.10, 2.15 Х/ф "Мама виходить заміж"
1.45 Телемагазин
3.20 Реальна містика

12.00 "Круче всех. Новий сезон"
14.00 Х/ф "Римські побачення"
15.45 Х/ф "Ательє Фонтана - сестри
моди"
20.00, 3.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Ескадрилія "Лафайєт"
23.15 Х/ф "Шукач води" (16+)
1.20 "Вещдок"
3.30 "Орел і Решка. Шопінг"
5.10 "Телемагазин"
5.25 "Слідство вели... з Леонідом
Каневським"
КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30 Сьогодні
7.30 Зоряний шлях
8.45 Т/с "Я теж його люблю" (12+)
12.35 Т/с "Благими намірами" (12+)
17.00 Т/с "Квочка" 1, 2 с.
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
Панютою
21.00 Т/с "Квочка"
23.00 Х/ф "Кохання з пробірки"
1.10 Т/с "поцілунок долі" 1 с. (16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Поцілунок долі" (16+)
4.45 Реальна містика
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Тел.: 067-353-62-96

ICTV
5.05 Скарб нації
5.15 Еврика!
5.25 Факти
5.50 Особливості національної роботи
7.30 Я зняв!
9.20 Т/с "Юрчишини" (16+)
10.20 Т/с "Вижити за будь-яку ціну" (12+)
12.45 Факти. День
13.00 Дизель шоу (12+)
16.30 Х/ф "Поїздка в Америку"
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Таксі" (16+)
20.55 Х/ф "Таксі-2" (16+)
22.35 Х/ф "Таксі-5" (16+)
0.30 Х/ф "Драйвер на ніч" (18+)
2.05 Стоп-10
НОВИЙ КАНАЛ
3.15 Служба розшуку дітей
3.20, 1.50 Зона ночі
4.35, 5.45 Kids Time
4.40 М/с "Лунтик"
4.50 М/с "Том і Джеррі шоу"
5.50 Таємний агент
7.10 Таємний агент. Пост-шоу
9.00 Lе Маршрутка
ICTV
4.30 Скарб нації
4.35 Еврика!
4.45 Факти
5.10 Секретний фронт
7.35 Громадянська оборона
8.30 Антизомбі. Дайджест
9.30, 13.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.45 Факти. День
13.20 Х/ф "Таксі-5" (16+)
15.15 Х/ф "Таксі" (16+)
17.00 Х/ф "Таксі-2" (16+)
18.45 Факти тижня
20.35 Х/ф "Таксі-3" (16+)
22.15 Х/ф "Таксі-4" (16+)
0.00 Х/ф "Нічна бригада" (18+)
1.45 Стоп-10
НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Зона ночі
4.10 Стендап шоу
5.10 Х/ф "Крихітка із Беверлі-Хіллз"
6.45, 8.45 Kids Time
6.50 М/ф "Гоп"
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10.00 Діти проти зірок
12.00 Хто проти блондинок? (12+)
14.00 Хто зверху? (12+)
16.00 М/ф "Три богатирі на далеких
берегах" (16+)
17.10 М/ф "Іван царевич і Сірий вовк"
(16+)
19.00 Х/ф "Сьомий син" (12+)
21.00 Х/ф "Пірати Карибського моря 5:
Помста Салазара" (12+)
23.40 Х/ф "Пагорби мають очі" (18+)
СТБ
5.50 Хата на тата (12+)
7.20 Прокинься з Ектором!
8.20 Зважені та щасливі (12+)
10.20 "Зважся!" (12+)
11.20 Т/с "Місто закоханих"
19.00 Х-фактор
22.00 МастерШеф (12+)
КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.00 "ДжеДАІ. Дайджест 2018"
9.00 "Загублений світ"
14.45 Х/ф "Машина"

8.50 М/ф "Три богатирі на далеких
берегах" (16+)
10.10 М/ф "Іван царевич і Сірий вовк"
(16+)
12.00 Х/ф "Білосніжка братів Грімм.
Страшна казка" (16+)
14.00 Х/ф "Сьомий син" (12+)
16.00 Х/ф "Пірати Карибського моря 5:
Помста Салазара" (12+)
18.40 Х/ф "Хеллбой" (16+)
21.00 Х/ф "Хеллбой 2.Золота армія" (16+)
23.20 Х/ф "Пагорби мають очі 2" (18+)
1.10 Х/ф "Пагорби мають очі" (18+)
СТБ

7.05, 13.00 Хата на тата (12+)
9.00 Прокинься з Ектором!
9.55 МастерШеф (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+)

16.30 Х/ф "Солдати фортуни"
18.30 Х/ф "Атака на королеву"
20.10 Х/ф "Заручниця-3"
22.15 Х/ф "Рейс 7500"
23.55 Х/ф "Водій автобуса"
1.15 "Облом.UA."
4.20 "Цілком таємно-2017"
НТН
5.15 Х/ф "Дорога в пекло"
8.25 Х/ф "Повернення "Святого Луки"
10.10 Х/ф "Чорний принц"
12.00 Т/с "Закон і порядок" (16+)
15.35, 2.35 "Випадковий свідок"
18.00 "Переломні 80-ті"
19.00, 2.05 "Свідок"
19.30 Х/ф "Небезпечно для життя!"
21.20 Х/ф "Лорд Дракон"
23.10 Х/ф "Кінець гри" (16+)
1.00 "Реальні злочинці"
2.55 "Речовий доказ"
3.55 "Легенди бандитського Києва"
4.45 "Top Shop"
КАНАЛ "2+2"
6.00 М/ф
8.10 "ДжеДАІ. Дайджест 2018"
9.10 "ДжеДАІ 2019"
10.10 Т/с "Звонар"
13.10 Х/ф "Спіймати і вбити"
15.05 Х/ф "Тактична сила"
16.55 Х/ф "Капітан Грім"
19.05 Х/ф "Соломон Кейн"
21.00 Х/ф "Президент Лінкольн:
Мисливець на вампірів"
23.00 "ПРОФУТБОЛ"
0.20 "Облом.UA."
НТН
5.15 "Легенди карного розшуку"
5.45 Х/ф "Грішник"
7.15 "Страх у твоєму домі"
10.50 Х/ф "Небезпечно для життя!"
12.35 Х/ф "Осінній марафон"
14.20 Х/ф "Танцюй, танцюй"
17.00 Х/ф "Лорд Дракон"
19.00 Х/ф "Інтердівчинка" (16+)
22.00 Х/ф "Бунраку" (18+)
0.20 Х/ф "Кінець гри" (16+)
2.15 "Речовий доказ"

Оголошення та реклама
У кафе «МАРІАННА» ПОТРІБНІ
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ОФІЦІАНТИ

Телефон
для співбесіди:
098-67-444-12
Олександр
063-63-29-249
Ірина

©®¢©
«¡¬¡¡£¡©©»
µ¡©¸   ¡®ª©
«ª¦ ¬¯©® ©¥
Ä¾ÁÃÁÉÉÛ½ÏÀÍÈÎÎÛ

§Ò¨®£¯¾ÀÌ

®¡¬¨©ªª®¤ ©ª

БУРІН Н Я
®ª¤¦¯«
СВЕРД Л О ВИ Н
tËÍÇÛ ®«Î¼ÒÇ
tÉÁÌÊÃÈÄÎÉÁÉ
Н А ВО Д У
tËÌÊ½ÇÁÈ¼ÃÀÊÆÏÈÁÉÎ¼ÈÄ
t½ÏÀØÛÆÊÈ¼ÌÆÄ

 
ÊÔ
Ì ¼ÃÏ 
Ì

ÊÀ

АВТОСАЛОН

Гарантія

Якість

Тел.: 067-337-37-55

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

WWW.I-VISTI.COM

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Сергія Камінського вул., 7/9 ц., не новобуБориспіль
дова, 67,3 кв.м, 11,6/10,3/17,7, ванна і туалет
Фольксваген транспортер Т-4, 1,9, 2001 р., окремо, є балкон та лоджія, 780000 грн. Тел.:
ціна договірна. Тел.: 0 95 6298952.
0 96 3842328.
ВАЗ-2107, 1990 р., 30000 грн, торг; фара на
БУДИНКИ
«Шевролет», багажник на авто, крило праве Баришівка
на «Шкоду», переднє; кінопроектор. Тел.: 0 50
Власівка с., 70 кв.м, 1 кімната велика, кухня,
8369327, 0 98 4555582.
коридор, передпокій, с/в у будинку, вікна деВолга-3110 КПП, стартер ЗІЛ-130, Волга рев’яні з решітками, інтернет, супутникове ТВ,
стартер; випиский газопровід (колектор), Га- сигналізація, сарай, гараж, погріб, більярдна,
зель блок, новий, гальмівний барабан 3110. літня кухня, 25 соток, 750000 грн, торг. Тел.: 0
67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
Тел.: 0 67 1956205.
Бориспіль
НЕРУХОМІСТЬ
Іванків с., дерев’яний, 60 кв.м+12 кв.м, веранПродам
да із цегли, газ, колодязь, сарай, погріб, с/в та
душ цегляні, фруктові дерева, 25 соток, 375000
1-к. КВАРТИРИ
грн, торг; 14 соток з виходом на поле, під забудову, 125000 грн. Тел.: 0 97 8797832.
Бориспіль
РЕС р-н, 5/5, 33/19,6, житловий стан, м/п Любарці с., 78 кв.м., 3 кімати, кухня, сарай 34
вікна, кладова, ламінат, балкон не заскле- кв.м., город 25 соток, газ, вода, сад. Тел.: 0 96
1875243.
ний, 500000 грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93
Старе с., дача, в лісі, літня кухня, гараж, бесід1104673, Наталія.
ка, сарай, недобудована сауна, 50 соток разом
Щасливе с., Лютнева, 29 вул., 4/5, 22,4 з будинком, поруч зупинка. Тел.: 0 95 5946760,
кв.м, 8 км від с.м. «Бориспільська», марш- Віра.
рутка №807 від с.м. «Харківська». Тел.: 0 67
ГАРАЖІ
7356009, 0 66 3507891.
Бориспіль
2-к. КВАРТИРИ
Гараж, кооп. «Схід», з капітальним підвалом,
145700 грн., торг. Тел.: 0 68 1179106, Ігор.
Бориспіль

Продам

Гребінка м., Гребінківський р-н, Перемоги В салон краси «Апраксин» потрібні перукарі
вул., під будівництво, 10 соток, 140 км від та майстри манікюру. Бережемо тих, хто хоче
м. Київ, 15 хв. від залізничного вокзалу, освоїти нову професію, проводимо навчання.
по вулиці є світло, газ, 70000 грн. Тел.: 0 66 Тел.: 0 68 6848964.
3507891, 0 67 7356009.
Вантажники — з/п від 9000 грн, підвіз від Дар-

Куплю
Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, ділянку, у
господаря. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673,
Наталія.
Земельну ділянку у власника в м. Бориспіль
Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 4 до 20 соток
під 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. Бориспіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе,
с. Олександрівка. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бориспіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе.
Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в с. Гора,
с. 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.
Оренда павільйонів під магазин, кафетерій, салон, 30 кв.м + тераса, всі комунікації, м. Бориспіль, вул. К.Шлях. Тел.: 0 67
3688909.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ

ТОРГОВІТел.:МІСЦЯ
0957125465

м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»
Ленінградська р-н, 4/5, 45 кв.м, кімнати окре- Гаражі металеві, теплиці, альтанки розбірні.
Доставка по області, гарантія 3 роки. Тел.: 0 97
Найму
мо, житловий стан, б/з, 725000 грн. Тел.: 0 67 4473232, 0 50 9982224. www.metgar.in.ua
Бориспіль
7254543, 0 93 1104673, Наталія.
Капітальний, цегляний гараж, 24 кв.м, підвал 1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господа24 кв.м, кооп. «Стріла», за магазином «ЕКО», ря, на ваших умовах. Тел.: 0 67 7254543, 0 93
ціна договірна. Тел.: 0 98 2931610.
1104673, Наталія.
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0
68 3278353.
Глибоке с., центр, 18 соток, держ.акт, під
забудову, комунікації поруч, ціна договірна.
Терміново. Тел.: 0 66 1764885.
Полтава

Міняю

ницького залізничного вокзалу. Район с. Проліски, територія Бориспільського автозавода.
Тел.: 0 95 2609820, Олександр.
ВІДКРИТА ВАКАНСІЯ МАСАЖИСТА В ЦЕНТР
КРАСИ «ВЕРОНІКА +». ГАРАНТУЄМО: СТАБІЛЬНА З/П, ПОСТІЙНИЙ КЛІЄНТОПОТІК,
ПРОФЕСІЙНИЙ РІСТ, ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА РАХУНОК ФІРМИ, ВИТРАТНИЙ
МАТЕРІАЛ, ЗРУЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ САЛОНУ. ОБОВ’ЯЗКОВИЙ Д/Р, Г/Р З 9:00 ДО 20:00.
ТЕЛ.: 0 67 2344440.

Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА» запрошує на роботу: кухаря-універсала, позмінно або 7/7; шеф-кухаря; офіціанта; мийника посуду в ресторан. Іногороднім
надаємо житло. З/п та графік роботи при
співбесіді. Тел.: 0 50 3328707, Ніна Іванівна.
Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА»
пропонує роботу: адміністратор в готель; бухгалтера-ревізора; енергетика-електрика; водія кат. В.С.Д.; покоївку у готель, 2/2 або 1/3;
охоронець, 1/3. Іногороднім надаємо житло.
З/п та графік роботи при співбесіді. Тел.: 0 50
3521592.
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» запрошує на постійну роботу осіб з інвалідністю
(прибирання території, робота на повітрі). Тел.:
(044) 2817986.
Запрошуємо на роботу прибиральниць, з/п
7000 грн/15 змін; прибиральників, з/п 10000
грн/15 змін; оператора підлогомийних машин,
нічні зміни, з/п 7000 грн/15 змін. Робота у м. Бориспіль. Тел.: 0 67 2426177.
На виробництво хлібобулочних виробів потрібні пакувальник хліба — 10000 грн; формувальник тіста — 15000 грн; прибиральники
— 8000 грн. Г/р денні/нічні зміни по 11 годин,
оплата 2 рази/міс., розвозка, харчування, проживання. Київ, Дарницький р-н, вул. Здолбунівська, 7-Д. Тел.: 0 93 3247438, (044) 5743729.
На роботу в розплідник потрібні різноробочі
та водій. Робота постійна та сезонна. Допомога
з житлом, розвозка та дорога сплачується. З/п
від 6000 до 10000 грн. Офіційно. Паспорт, код.
Тел.: 0 97 9446264, 0 50 6970533.
На роботу потрібен продавець в продуктовий магазин. Тел.: 0 50 6080538, Наталія.
Потрібен робітник двору-завгосп: ремонтні
роботи, прибирання приміщень та території,
з/п 450 грн/день. Тел.: 0 63 1337854.

Бориспіль
4-к. квартиру, 80,6 кв.м, з євроремонтом, на
приватний будинок у м. Бориспіль, можливо
без ремонту. Розгляну всі варіанти. Тел.: 0 67 Потрібні охоронці на вахту у м. Київ. Вахта у
5056064.
ГШР з посвідченням водія, 450-550 грн/добу.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

БЕТОНЯРІ ТА АРМАТУРНИКИ в компанію
«ЮНІБІЛД». Офіційне працевлаштування, медичне страхування. З/п від 22000 грн. Всі соціальні гарантії відповідно до КЗпП України. Гуртожиток для іногородніх. 0 50 4490844, Альона
Сергіївна.

В кондитерський цех потрібні вантажники, механік, старша зміни, пекаря, кондитери, г/р позмінний, з/п за домовленістю,
є розвозка, надаємо житло (гуртожиток).
Тел.: 0 67 5089723.
Тел.: 067-238-88-58

®ÁÇ


ПРИЙМАЄМО ОГОЛОШЕННЯ ТА РЕКЛАМУ

Тел.: 0 67 2169290. Вахта по Київу від 420 грн/
добу. Тел.: 0 67 4680274, 0 66 0871473.

ПП Медіан пропонує вакансію прибиральниці на неповний робочий день. Звертатися
за адресою: вул. Головатого, 89. Тел.: 0 67
4559230.
ПРОПОНУЮ РОБОТУ ДЛЯ МАЙСТРА МАНІКЮРУ-ПЕДИКЮРУ, СТИЛІСТА-ПЕРУКАРЯ,
МАЙСТРА З НАРОЩУВАННЯ ВІЙ В ЦЕНТРІ
КРАСИ «ВЕРОНІКА». З/П+ПРЕМІЯ, ПОСТІЙНИЙ
ПОТІК КЛІЄНТІВ, ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗА
РАХУНОК САЛОНУ, МАТЕРІАЛ ДЛЯ РОБОТИ
НАДАЄМО, ЗРУЧНЕ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
САЛОНУ. ТЕЛ.: 0 67 2344440.

Тел.: 067-353-62-96

Оголошення та реклама

№40 (1000), 1 листопада 2019 р.

www.i-visti.com

«ВІСТІ» 19

РЕМОНТ
КОТЛІВ
усіх видів
Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95
Прораб будівельної дільниці, будівельники
(з/п від 15000 грн), водії кат. «С»,«D»,«Е» (з/п
від 17000 грн) в компанію ПрАТ «БКБМ». Безкоштовне житло та харчування. Тел.: 0 67 4344979,
Альона.

ТОВ «КЗБМ Астор»
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Київ
реалізує
сертифіковану продукцію
ОХОРОНЦІ. Вахтовий метод роботи (Київ і Бориспіль
Закарпатська обл). Без судимостей. Оплата Некондиційна морква, с. Сошників, ціна 3 ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ
— 350 грн за зміну. Тел.: 0 93 1472102, 0 96 грн/кг. Тел.: 0 67 9088678.
Супермаркету у м. Бориспіль потрібні вантаж- 1598110, 0 50 9923940.
РІЗНЕ

РОБОТА в м.Бориспіль. Майстер ЕМС, вантажники, складальники-пакувальники, комплектувальники, засипальники сировини, з/п висока,
стабільна. Тел.: 0 67 5221290.

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.

ПРОДАМ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

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

Газоблок Аерок D300, 375х200х600, кількість 38х2,25=85,5 куб.м, купували на заводі
у м. Березань, б/в, самовивіз, м. Бориспіль.
Тел.: 0 67 8148548, 0 67 9772211.
ДИТЯЧІ РЕЧІ

ЩЕБІНЬ ГРАНІТНИЙ

Бориспіль
Акордеон «Вольтместер Стела», червоного
кольору, 2000 грн, торг; телевізор «LG», діагональ 50, гарний стан, 1300 грн, торг. Тел.: 0 97
3286785.
Баян «Полісся»; гладильна машина «Калинка», електрична; швейна машина «Чайка-132м», електрична; пральна машина «Вятка»; в’язальна машина. Тел.: 0 95 5946760,
Віра.
Продам 3 баки по 300 л. Тел.: 0 99 0315253, 0
67 6685435.

ПОСЛУГИ

Бориспіль
Дитяче ліжко-гойдалка з шухлядою, дитяча Бориспіль
А якщо вам потрібно пофарбувати натуколяска
(трость). Тел.: 0 66 3836880.
Терміново потрібні прибиральниці, частральну
шкіру, то будь ласка: куртка чорна
ТВАРИНИ
кова зайнятість; двірник, спецодяг, соц.па— 200 грн, коричнева — 250 грн, бордова
Бориспіль
— 300 грн; пальто (плащ) чорне — 250 грн,
кет. Тел.: 0 67 2426183, 0 67 9346448.
Поросята малі 6-7 неділь, породи Лан- коричневе — 300 грн, бордове — 400 грн.
ТОВ «Роял Кейтерінг», с. Гора, запрошує на драс, Петрен, Альба. Ціна договірна Тел.: 0 Тел.: 0 67 4179396.
50 1590197, 0 98 7652593.
Бригада будівельників виконує абсолютно
роботу кухарів та кондитерів, д/р не обов’язкоПоросята, порода «дюрок», с. Сошників. усі види ремонтних робіт: від нуля — під ключ;
бетонно-монтажні, кладочні, оздоблювальні,
во. Тел.: 0 67 4451659, Ірина Миколаївна.
Тел.: 0 67 9088678.
покрівельні та ін. види. Тел.: 0 67 5056064, 0
68 1269208.
Комплексний ремонт квартир, офісів, будинків: фундамент, кладка під ключ, гіпсокартон,
³ÊÌÉÊÃÁÈ ÎÊÌÐ ¿ÇÄÉ¼
кахель, виготовлення парканів, зварювальні
ÊÌÊÂÉÛÍÏÈÔ
ÌÏÉÎÉ¼ËÀÍÄËÆÏ
ÏÎ
роботи, покрівельні роботи, вирізування дерев.
Тел.: 0 99 2235183, 0 67 6888761, Олександр.
£ÁÈÁÇØÉÌÊ½ÊÎÄÆÊÎÇÊ¾¼ÉÄ ÎÌ¼ÉÔÁ ÊÃÁÌ¼
Послуги мінітрактора. Оранка, фрезирування,
«Ç¼ÉÏ¾¼ÉÉÛÎÁÌÄÎÊÌÅ
вирівнювання грунту. Тел.: 0 67 4941949.
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¯ÂÈ 
Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

АДМІНІСТРАТОРА В ГОТЕЛЬ
БУХГАЛТЕРА-РЕВІЗОРА
ЕНЕРГЕТИКА-ЕЛЕКТРИКА
ВОДІЯ кат. «B», «C», «D» ОХОРОНЦЯ, 1/3
ПОКОЇВКУ В ГОТЕЛЬ, 2/2 або 1/3
Іногороднім надаємо гуртожиток
Графік, умови та з/п при співбесіді

Тел.: (050) 352-15-92, Наталія
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РІЗНЕ

Бориспіль
Втрачене свідоцтво про право на спадщину
за законом за реєстром №2883, видане на
ім’я Миронович Тамари Анатоліївни Бориспільською міською державною нотаріальною конторою Київської обл., зареєстровано в електронному реєстрі прав власності на нерухоме
майно 1 серпня 2003 р., вважати недійсним.
Втрачене свідоцтво про право на спадщину
за законом №3703, видане на ім’я Чередничок
Валентини Василівни Державним нотаріусом
Бориспільської міської державної нотаріальної
контори Київської обл. Дідок В.В. 10.10.2005 р.,
вважати недійсним.

Адреса редакції: 08301, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 69а.
Юридична адреса: 08304, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 76а.
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Рекламний відділ: тел.: (067) 238-88-58.
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Передплатний індекс для: фізичних осіб — 22350, юридичних — 41394
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Фракції 5-20, 20-40, 40-70
ДОРОЖНЯ (щебенева)

СУМІШ
ВІДСІВ ВАПНО
ПІСОК РІЧКОВИЙ
ЦЕМЕНТ

БЕТОН

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

До ваших послуг автоваги, залізнична колія
В наявності рампа для вивантаження/завантаження
Здійснюємо доставку

Тел.: (04595) 7-11-36, (44) 229-35-52,
0-67-214-20-33, 0-99-344-81-34
0-67-214-20-19
Втрачений військовий квиток, виданий на
ім’я Зайцева Романа Георгійовича Бориспільсько-Баришівським ОМК 22.05.2016 р., вважати недійсним.
Втрачений військовий квиток, серія СО
№005542, виданий на ім’я Пацевич Артема Володимировича Бориспільсько-Баришівським
ОМВК 2006 р., вважати недійсним.

ЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

Чоловік, 43 роки, зріст 173 см, вага 72 кг,
знак зодіаку Терези, познайомиться з жінкою до 35 років без ш/з, яка хоче створити
сім’ю. Тел.: 0 68 6875624.

Відповідальність за зміст, достовірність фактів, цитат, власних назв та інших відомостей несуть автори
публікацій. Матеріали під рубриками «Позиція», «Точка зору», «Компанія» друкуються на правах реклами. Відповідальність за зміст рекламних матеріалів несе рекламодавець. Редакція не завжди поділяє
думку авторів публікацій. Редакція залишає за собою право редагувати матеріали. Копіювання чи передрук наших публікацій суворо забороняється без письмової згоди редакції.
Засновник: ТОВ «Будінвесттехноіндустрія ХХІ століття».
Видавець: ТОВ «Редакція газети «Вісті.Інформація.Реклама», м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 69а.
Друк: ТОВ «Мега-Поліграф», м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
Наклад: 10200 прим., зам. №191030-40.
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ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ,
ЗАЛИШАЙТЕ СВОЇ КОМЕНТАРІ,
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ УЧАСТЬ
В ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.
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Наостанок

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 4 — 10 ЛИСТОПАДА
ОВЕН. Гарний час для нових знайомств і вигідних комерційних пропозицій. На ваш кар'єрний ріст може позитивно вплинути людина, яка
давно працює з вами.

ЛЕВ. Не дозволяйте емоціям
одержати перемогу, доведіть, хто теперішній господар становища. Маєте шанс виправити кілька помилок і
відчути себе легко та вільно.

СТРІЛЕЦЬ. Багато справ нарешті зрушаться з мертвої точки. Будьте сміливіші в боротьбі за місце під
сонцем, однак не пускайте пил в очі,
а відповідайте за свої слова.

ТЕЛЕЦЬ. Сприятливий період
для освоєння чогось нового, творчості та зміни іміджу. Сконцентруйте
увагу на роботі, можливі більші навантаження, та ширші обов'язки.

ДІВА. Варто подумати про збільшення доходу, додатковий заробіток
чи навіть про нову роботу. Рідні та
друзі вас підтримають. Не зациклюйтесь на своїх недоліках.

КОЗОРІГ. Забудьте про лежання
на дивані перед телевізором. Вам
необхідні зустрічі з друзями, партнерами, активний відпочинок. Однак
стежте за своїми висловами.

БЛИЗНЮКИ. Ваші творчі ідеї та
досвід дадуть непоганий результат.
Фортуна посміхнеться у найнесподіваніший момент. В особистому житті
теж все складається добре.

ТЕРЕЗИ. Реалізуйте свої плани на
свіжу голову. Не бійтеся поступитися чимось малим заради більшого,
ставтеся простіше до матеріальних
втрат і особистих невдач.

ВОДОЛІЙ. Постарайтеся не
звертати уваги на нервову метушню
навколо вас. Можливі певні проблеми у взаєминах в родині. Не варто
тиснути на близьких людей та дітей.

РАК. Тиждень обіцяє бути цікавим
та емоційно насиченим. Не полінуйтеся скористатися моментом, щоб
блиснути своїми талантами. У вихідні будьте добріші до своїх близьких.

СКОРПІОН. Здійсняться ваші
скромні бажання. Ймовірні непоганий прибуток, нові проекти та замовлення. Порадують новини та зміни в особистому житті та кар'єрі.

РИБИ. Із ризикованими діями цього тижня бажано почекати.
Одержати все та одразу без ретельного аналізу, чітких розрахунків та
великої праці навряд чи вийде.

