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На зустрічі також 
були керівники 
міста і району, 

голова КОДА 
Олексій Чернишов 

і міністр охорони 
здоров’я України 

Зоряна Скалецька.

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ 

ВІДВІДАВ БОРИСПІЛЬ  
ІЗ РОБОЧИМ ВІЗИТОМ

ЛАРА БАМБІЗО
ЖІНКА,  
ЯКА СПІВАЄ...
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 � Як і планувалося, 19 
лютого об 11. 00 Бориспіль 
відвідала велика делегація 
на чолі з Президентом 
України Володимиром 
Зеленським.

Оксана КОБЗАР, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

Зібралися�всі
До приїзду гаранта біля входу 

до КНП «Бориспільська багатопро-
фільна лікарня інтенсивного ліку-
вання» зібралося чимало містян, 
охорони, місцевих чиновників та 
представників ЗМІ.

Були присутні керівники міста й 
району: Бориспільський міський 
голова Анатолій Федорчук та голо-
ва Бориспільської РДА Володимир 
Строкань зі своїми заступниками; 
також завітав голова КОДА Олексій 
Чернишов і міністр охорони здо-
ров’я України Зоряна Скалецька. 

КНП «ББЛІЛ» представляв дирек-
тор медустанови Олександр Щур. 

Без�провокацій
Прогнозованих провокацій з ме-

тою скомпроментувати главу дер-
жави, нібито запланованих активі-
стом Ігорем Пєтровскісом та анон-
сованих у соцмережех напередо-

дні, у підсумку не було. 
Намагався провокувати публі-

ку переселенець і власник садо-
вого бізнесу на Бориспільщині Во-
лодимир Разумовський із десят-
ком людей. Вони ввімкнули запис 
виступу Зеленського під час його 
першого візиту в Бориспіль, де він 
обіцяв звільнити чиновників за не 
збудований корпус і занедбану лі-
карню й розгорнули плакати типу 
«Корупція страшніша за коронаві-
рус», стверджували про розкра-
дання коштів на місцях, але при-
сутні оминули їх увагою.

Також прийшов Ярослав Го-
дунок, секретар Бориспільської 
міської ради, у футболці з написом 
«Вийди отсюда, розбійник»; таку ж 
він хотів подарувати гаранту, але 
охорона не дозволила цього зро-
бити. Годунок піднімав над натов-
пом скромний папірець формату 
А-4 з написом: «Чекаю вибачень 
від Президента». 

Про�евакуйованих�
із�Уханю

Громада слухала відповіді керів-
ниці МОЗ Зоряни Скалецької на за-
питання журналістів. На запитання 
«Вістей»: «Чи пов’язаний цей масш-
табний захід із тим, що МОЗ пла-
нує розмістити евакуйованих укра-
їнців, які 20 лютого вранці прибу-
дуть в аеропорт «Бориспіль» із ки-
тайського Уханю, на двотижневий 
карантин на території Бориспіль-

ської лікарні?» Скалецька відпові-
ла, що МОЗ має безпечні чотири 
місця для розміщення наших спів-
вітчизників на карантин, однак ка-
тегорично відмовилася їх озвучу-
вати. У підсумку вона не підтвер-
дила і не спростувала інформацію 
про можливий варіант розміщення 
евакуйованих із Китаю на каран-
тин у Борисполі.

Також Михайло Радуцький, нар-
деп і голова комітету з питань здо-
ров’я нації, меддопомоги та мед-
страхування, закликав журналіс-
тів бути толерантними і не ста-
вити подібних запитань, щоб не 
збурювати громадськість. Після 
неконструктивного діалогу він 
теж не відповів чітко на поставле-
не запитання. Завуальовану пози-
цію підтримав Олександр Щур, на-
голосивши, що приїдуть наші гро-
мадяни, які не є хворими, тож не-
має значення, у якому медзакладі 
України вони будуть розміщені на 
карантин. 

Оцінка�ремонту�та�
прес-конференція

Як раніше повідомлялося, ме-
тою візиту делегації до міськра-
йонної лікарні в Борисполі є пере-
вірка процесу капітального ремон-
ту, який нині триває у приміщеннях 
закладу. Нагадаємо, загальна сума 
коштів на оновлення лікарні май-
же 100 млн грн, тоді як будівниц-
тво нового корпусу обійшлося б 

регіону в 160 млн грн і розванта-
жило б лікарню та вирішило низку 
існуючих там проблем.

Під час очікування прес-конфе-
ренції Володимира Зеленського 
люди у натовпі обурювалися, що 
ремонт у КНП «ББЛІЛ» відбуваєть-
ся в «ручному режимі»: мовляв, 
невже місцеві керівники настіль-
ки безпорадні, що без контролю 
Президента не здатні привести до 
ладу стару лікарню за кошти місь-
кого і районного бюджетів? 

У�підсумку
Володимир Зеленський після ог-

лядової екскурсії лікарнею перед 
телекамерами підсумував, що за-
доволений процесом капремонту і 
чекає на повністю оновлений мед-
заклад у липні цього року та про-
сив не затягувати до жовтня.

Люди запитували главу держа-
ви, коли підвищаться пенсії, ко-
ли зростуть зарплати медиків 
вторинної ланки, чому є затрим-
ка з виплатою «чорнобильських» 
та проблеми з якістю отримано-
го інсуліну тощо. На усі запитан-
ня Зеленський відповідав стисло, 
а медичні теми переадресовував 
керівниці МОЗ. 

Розмова з публікою була корот-
кою, візит швидким, оглядовим. 
Чиновники усамітнилися від ка-
мер і журналістів, про щось пора-
дилися, оглянули заклад і роз’їха-
лися. Чіткої мети візиту так і не бу-
ло озвучено. 
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ЗАГУБИЛИ ГОЛКИ  
Й НЕ ВИБАЧИЛИСЯ

 � Коли в програмі турботи про дітей-діабетиків із 
Борисполя виник збій, крайніми назвали батьків.

Ірина КОСТЕНКО

Програма�діє
Бориспіль — єдине місто в Укра-

їні, де програма забезпечення пре-
паратами інсуліну хворих на цу-
кровий діабет не обмежується ін-
суліном. Для дітей з інвалідністю 
передбачені кошти на забезпечен-
ня їх виробами медичного призна-
чення (тест-смужки для глюкоме-
тра, інсулінові шприци, голки інсу-
лінові до шприців-ручок). 

Станом на грудень 2020 року у 
Борисполі було зареєстровано 18 
хворих діток. Для їхніх родин таке 
медзабезпечення є суттєвою допо-
могою, адже витрати на підтримку 
здоров’я кожної такої дитини від 5 
до 12 тис. грн на місяць. 

Програма забезпечення малень-
ких діабетиків виробами медично-
го призначення працювала у 2019 
році. Тоді кожна дитина отримува-
ла 5 упаковок тест-смужок, 60 го-
лок та 10 шприців. 

Рішенням Бориспільської місь-
кої ради від 17 грудня 2019 року 
за № 5145-67-VII окремим рядком 
також були передбачені відповідні 
кошти й на 2020 рік — на 18 дітей. 

Хотіли,�як�краще
Наприкінці 2019 року батьки з ГО 

«ДІА-Бориспіль», яких об’єднало за-
хворювання їхніх дітей, звернулися 
до міських депутатів: придбати сен-
сори системи непереривного мо-
ніторингу цукру в крові «FreeStyle 
Libre» (завдяки ним можна рідше 

проколювати палець, щоб крапнути 
крові на тест-смужку). Вартість одно-
го 1400 грн, на місяць їх потрібно два.

У «ДІА-Бориспіль» розповіли, 
що внести сенсори до міської 
програми неможливо: в Україні їх 
ще не сертифіковано. Тому в Бо-
рисполі досягнуто домовленості, 
що батькам видадуть матеріальну 
допомогу, а вони придбають сен-
сори самостійно (питання розгля-
датиме лютнева сесія міськради). 
Отримання сенсорів дасть можли-
вість зменшити кількість тест-сму-
жок із п’яти упаковок до двох, але 
потреба у шприцах і голках є не-
змінною. 

Депутат міськради В’ячеслав 
Деркач, батько дитини-діабетика, 
брав участь у підготовці переліку 
до програми. Він запевнив, що всі 
потреби були озвучені, а узгоджені 
зміни стосувалися лише тест-сму-
жок (сенсорів). Але від початку січ-
ня і до 17 лютого 2020 року бать-
ки змогли отримати у комунальній 
аптеці №24 лише по дві упаковки 
тест-смужок. У специфікації, відпо-
відно до якої діє аптека, ні шпри-
ців, ні голок не було. Куди поділи-
ся два рядки, закладені до міської 
Програми, батьки з’ясовували по-

над місяць. Проблема зрушила з 
мертвої точки, коли представни-
ки ГО «ДІА-Бориспіль» прийшли 
на засідання бюджетної комісії 14 
лютого. 

«Що�батьки�просили,�
те�їм�і�дали»

Цього тижня заступник міського 
голови Людмила Пасенко запевни-
ла, що проблеми немає, усе вирі-
шено. Але на запитання: чому до-
велося понад місяць розшукувати 
зниклі із Програми рядки, а отже і 
шприци та голки, чіткої відповіді 
не дала. «Що батьки просили, те їм 
і дали», — повідомила Пасенко. Із 
неофіційних джерел стало відомо, 
що відповідальний за реалізацію 
Програми, не розуміючи медично-
го аспекту питання, вирішив, що 
сенсора-аналізатора достатньо, а 
голки та шприци не потрібні. У ре-
зультаті батькам довелося шукати 
правду, оббиваючи пороги апте-
ки і кабінетів міськвиконкому. По-
ки що немає інформації, чи визна-
ли помилку чиновники і чи виба-
чилися перед батьками та дітьми  
ДІА-Бориспіль. 
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ДІАБЕТ НАСТУПАЄ. Завідуюча аптекою №24 Олена Хомич та ГО «ДІА-
Бориспіль» підтвердили, що питання днями вирішено – є фінансування 
усіх позицій, визначених у Програмі забезпечення дітей-діабетиків 
виробами медпризначення. Хоча суму коштів, виділених на її 
забезпечення, доведеться переглядати. Адже у січні-лютому збільшилася 
кількість дітей із цукровим діабетом І типу, в ендокринолога таких 
зареєстровано 26. Окрім того, збільшилася вартість тест-смужок.

БОРИСПІЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ 
— ОПОРНИЙ ЗАКЛАД 
ЛІВОБЕРЕЖНОГО ОКРУГУ

Тетяна ХОДЧЕНКО

Бориспільська 
багатопрофільна лікарня 
увійшла до переліку опорних 
закладів Лівобережного 
госпітального округу в 
Київській області. Це означає, 
що лікування на вторинному 
рівні медреформи для 
мешканців Бориспільщини 
стане якіснішим.

10 лютого відбулася зустріч 
міністра охорони здоров’я 
України Зоряни Скалецької 
з керівниками обласних 
медзакладів. Метою зустрічі 
були  питання підготовки 
медзакладів Київщини до другої 
хвилі медреформи. Хорошою 
новиною для Бориспільщини 
стало повідомлення про те, що 
КНП «ББЛІЛ» увійшла до переліку 
опорних закладів Лівобережного 
госпітального округу в Київській 
області. 
Повідомлялося, що відтепер  за 
кошти з Державного бюджету 

буде здійснено закупівлю 
необхідного обладнання для 
закладу. Зокрема, в переліку 
обов’язкових закупівель є 
УЗД-апарати, ендоскопи, 
кардіомонітори, апарати штучної 
вентиляції легень (ШВЛ), апарати 
МРТ, кардіографи та ін. Умовою 
медреформи є терміни поставки 
обладнання — до 20 жовтня 
2020 року. Ремонтні роботи 
у медзакладах лягли на плечі 
місцевих бюджетів. 
Після озвученого на зустрічі 
постає запитання без 
відповіді: навіщо офіційний 
Бориспіль закуповував 
чималий перелік обладнання з 
вищеназваного переліку для КНП 
«Бориспільський міський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги»? Адже зрозуміло, що 
пацієнти підуть на діагностику 
туди, де є безкоштовна 
меддопомога — КНП «ББЛІЛ» і не 
платитимуть міській первинці за 
ці послуги. 
Нагадаємо, другий етап медичної 
реформи стартує 1 квітня.

ДО ТЕМИ. До Лівобережного госпітального округу також 
віднесли Броварську та Переяславську лікарні. До 2023 року 
статус опорних медзакладів отримали  13 лікарень Київщини. 
У Київській області автономізовано 99% спеціалізованих 
медзакладів, комп’ютеризовано – 56, підключено до електронної 
системи 98% закладів.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 

10 лютого 2020 року   № 30

Про скликання шістдесят 
дев’ятої сесії міської ради VІІ 
скликання

Відповідно до Регламенту 
Бориспільської міської ради 
VIІ скликання, затвердженого 
відповідним рішенням Бори-
спільської 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 місце-
ве самоврядування в Україні» 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Скликати шістдесят дев’я-
ту сесію міської ради VІІ скли-
кання та провести пленарне 
засідання міської ради 25 лю-
того 2019 року о 10 годині в 
актовій залі виконавчого ко-
мітету міської ради.

2. До порядку денного вне-
сти питання: 

2.1. Про затвердження звіту 
про виконання бюджету міста 
Борисполя за 2019 рік.

2.2. Про затвердження звіту 
про використання коштів ці-
льового фонду соціально-е-
кономічного та культурного 
розвитку міста Борисполя за 
2019 рік.

2.3. Про затвердження звіту 
про використання коштів ре-
зервного фонду бюджету міста 
Борисполя за 2019 рік.

2.4. Про внесення змін до 
рішення міської ради від 
17.12.2019 № 5139-67-VІІ «Про 
міський бюджет міста Бори-
споля на 2020 рік».

2.5. Про затвердження пла-
ну роботи Бориспільської 
міської ради на 2020 рік.

2.6. Про затвердження ці-
льової програми заходів з 
мобілізаційної підготовки на 
2020-2022 роки.

2.7. Про внесення змін до 
рішення міської ради від 21 
грудня 2017 року  № 2574-36-
VII «Про затвердження Про-
грами розвитку комунально-
го некомерційного підприєм-
ства «Бориспільський міський 
центр первинної медико-сані-
тарної допомоги» Бориспіль-
ської міської ради Київської 
області на 2018-2020 роки».

2.8. Про надання однора-
зової адресної матеріальної 
допомоги незахищеним вер-
ствам населення міста Бори-
споля, які опинилися в склад-
них життєвих обставинах.

2.9. Житлово-комунальні  
питання.

2.10. Земельні питання.
2.11. Різне.

3. Контроль за виконанням 
цього розпорядження зали-
шаю за собою.

Голова             А.С.Федорчук

НЕГОТОВНІСТЬ ДО 
ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ

Ірина ГОЛУБ

Наскільки готові у КНП 
«ББЛІЛ» протистояти випадкам 
коронавірусу, який лютує в Ки-
таї і атакує світ? Запитання ри-
торичне і стосується не лише Бо-
рисполя, але всієї України.

Під час засідання бюджетної ко-
місії депутат-медик Ілля Луців зма-
лював невтішну картину повної 
неготовності медичного Бориспо-
ля до випадків інфікування. «Якщо 
за кордоном лікар одягає захис-
ний костюм за 5 хвилин, то в ко-
стюми, які є в лікарні, одягаються 
40 хвилин. Бориспіль має проти-

чумні костюми ще з 1927 року. У 
такому медик може перебувати не 
більше, ніж півтори години. Потім 
має зайти новий лікар, якому та-
кож одягатися сорок хвилин», — 
розповів Луців. 

За його словами, якщо коронаві-
рус прийде в Україну, лікарі будуть 
під найбільшою загрозою. «Захис-
ного спорядження немає, а звіль-
нятися не можна, бо це криміналь-
на відповідальність. Необхідно тер-
міново закупити костюми біологіч-
ного захисту», — закликав Луців.

Бюджетна комісія цю пропози-
цію рекомендувала до розгляду. 
Про список потреб і суми коштів 
поки не йшлося.

• Поважна делегація відвідала Бориспіль.

• Міністр Зоряна Скалецька відповідала на запитання. • Володимир Зеленський оцінив інтер'єр ББЛІЛ.
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�� РОБОТА�ПІДПРИЄМСТВА�� ОЦЕ�ТАК!

БОРИСПІЛЬВОДОКАНАЛ: 
ТАРИФИ І ЛІЧИЛЬНИКИ

 � В Україні зросли 
тарифи на централізоване 
водопостачання та 
водовідведення. У чому 
причина – з’ясовували 
«Вісті».

Наталія ДОЛИНА,
фото Сергій МАРЧЕНКО

Тарифи��
не�переглядалися��
два�роки

5 лютого 2020 року Національ-
на комісія, що здійснює держав-
не регулювання у сферах енер-
гетики та комунальних послуг, 
схвалила рішення про підвищен-
ня тарифів на централізоване во-
допостачання та централізоване 
водовідведення для 43 підпри-
ємств по всій Україні. Ціна зрос-
ла на 15-20%.

Для мешканців Борисполя вар-
тість одного кубометра води і сто-
ків становитиме майже 36 грн. 
Втім, новий тариф не затвердив 
виконком Бориспільської міської 
ради.

А якщо залишити все як є, чи 
знизить це градус соціальної на-
пруги та чи зможе водоканал за-
безпечити якісну роботу мережі? 
Із цими запитаннями «Вісті» звер-
нулися до працівників водоканалу.

Усе�дорого,��
а�зарплата�низька

Директор КП ВКГ «Бориспільво-
доканал» Олександр Гануш наголо-
шує, що для підприємств з 1 липня 
2019-го запрацював новий ринок 
електроенергії, ціна на її розподіл 
збільшилася. «Значну частину бю-
джету ми витрачаємо на електрое-
нергію. Також за два роки підвищи-
лися ціни на супутні товари та по-
слуги для потреб підприємства. Та-
риф не передбачає високих витрат, 
а це означає, що підприємство по-
криває їх коштами, виділеними на 
модернізацію та інновації», — ко-
ментує Гануш.

Начальник планового відділу 
КП «Бориспільводоканал» Олек-
сандра Литвиненко вважає, що 
споживачі не обізнані у форму-
ванні тарифів. «Останній тариф 
був прийнятий в 2018 році. Усі 
вважають, що вода – це природ-
ний ресурс, який нічого не вар-
тує. 36 грн за кубометр води і сто-
ків – це дорого, а літрова пляш-
ка води в магазині — до 25 грн і 
її купують. Треба змінювати сте-
реотипи, розуміти складові тари-
фу. Один з них – зарплати. Із 1 січ-
ня вони зросли, як і прожитковий 
мінімум. Зросли і витрати підпри-
ємства на оплату праці». 

До проблем водоканалу керів-
ництво підприємства відносить 
кадрове питання. «Нині середня 

зарплата працівників водокана-
лу 9,5 тис. грн, після підвищення 
буде 12 тис. грн. На підприємстві 
понад 200 працівників, середній 
вік яких 55 років, скоро працю-
вати буде нікому. Молодь не хо-
че йти в комунальники. Профе-
сійні коледжі не можуть набрати 
групи на слюсарів-сантехників», 
— каже Литвиненко. 

Зношені�мережі
Сучасний стан українських кому-

нальних мереж можна охарактери-
зувати так: вичерпання експлуата-
ційних лімітів та нагальна потреба 
в оновленні. 

«75% водопровідних і каналіза-
ційних мереж у Борисполі віджи-
ли свій вік, більшості з них 60 і біль-
ше років. 

Є інший метод заміни– санація, 
коли в середину трубопроводу за-
водяться нові елементи. Тротуари 
залишаються цілісними. Вартість 
відновлення 1 км мереж – 2,5-3 
млн грн в залежності від діаметру 
труби. А в Борисполі – 110 км во-
допровідних і 150 км каналізацій-
них мереж», — розповідає Гануш.  

600�тис.�євро�на�
обладнання

Аби увійти до Європейського Со-
юзу, Україна взяла на себе зобов’я-
зання підвищувати стандарти яко-
сті води, призначеної для спожи-
вання. Це означає здійснювати 
контроль за 48 показниками. 

«Нині ми робимо контроль за 17 
показниками, до речі, такі ж норми 
діють в США. Щоб відповідати ви-
могам Євросоюзу, потрібно заку-
пити нове обладнання для контро-
лю за якістю, яке коштуватиме на-
шому підприємству 600 тис. євро. 
Інакше наша вода вважатиметься 
технічною», — пояснює керівник 
водоканалу.

Скандали�через�
будинкові�прилади

Нещодавно в соцмережах меш-
канці Борисполя обурювалися, що 
отримали повідомлення від водо-
каналу про намір встановлення 
вузлів комерційного обліку. 

«Це не наша вигадка. Два роки 
тому набрав чинності Закон Украї-
ни «Про комерційний облік тепло-
вої енергії та водопостачання», 
згідно якого всі багатоповерхо-
ві будинки повинні бути обладна-
ні засобами комерційного обліку. 
Щоб встановити це обладнання на 
190 будинках, потрібно 4 млн грн», 
— пояснює Олександр Гануш.

Підприємством уже розроблено 
проектно-кошторисну документа-
цію, бо воно зобов’язане до 1 серп-
ня 2020 року перевести спожива-
чів багатоповерхівок на комерцій-
ні засоби обліку води. 

«У законі сказано – «за рахунок 
населення», але населення буде 
розраховуватися впродовж 5 ро-
ків, починаючи з моменту встанов-
лення. Ми відправили мешканцям 
25 будинків повідомлення і підняв-
ся скандал», — розповів началь-
ник відділу розвитку підприємства 
Олександр Федченко.

За його словами,  платежі бу-
дуть щоквартальними. Розмір 
внеску залежить від кількості квар-
тир. Чим більше квартир – тим де-
шевше, бо всі лічильники подібні. 
Щоквартальна плата за встанов-
лення лічильника води може бу-
ти від 7 до 120 грн для 1 квартири.

БЕЗПЕРЕБІЙНА РОБОТА. У Борисполі немає тривалих перебо-
їв із водопостачанням, серйозних аварій водопровідних і каналі-
заційних мереж. Локальні пориви ліквідовуються працівниками 
водоканалу в стислі терміни.

Є�МОЖЛИВІСТЬ�ЗБІЛЬШИТИ�ОБСЯГИ
Останнім часом у Борисполі відбувається масштабне 
будівництво. Це потребує додаткових обсягів водопостачання.
За словами керівника, підприємство має певний запас води.
«Бориспіль споживає за добу до 10 тисяч кубометрів води. 
Перший водозабір може дати 10 тисяч кубометрів, і другий до 5 
тисяч. Тож у нас є запас і можливість збільшити обсяг за потреби. 
Із каналізацією теж проблем немає, за винятком того, що в місті 
відсутні очисні споруди», — пояснив Гануш.

ЯКІСНА�ВОДА��
ЗІ�СВЕРДЛОВИН
В Україні лише 30% 
населення споживає воду 
з підземних горизонтів. До 
них відносяться і жителі 
Борисполя – тут питна 
вода видобувається з 
артезіанських свердловин 
глибокого залягання – 150 
і 300 метрів.
«Чим глибше горизонт, 
тим якісніша вода. На 
глибині до 50 метрів в 
Бориспільському районі 
та місті вода небезпечна 
за бактеріологічними 
показниками. Тому 
користуватися 
саморобними 
свердловинами не варто. 
Вода з централізованої 
мережі водопостачання 
– якісна, чиста і безпечна, 
відповідає нормативним 
державним вимогам», — 
розповідає Гануш.

�� ПІДТРИМКА�ЗАХИСНИКІВ

�� ПРОЦЕС�ТРИВАЄ

МИРНИЙ ФРОНТ
 � У 2018 році 

бориспільцям-учасникам 
АТО було виділено 
земельну ділянку 
поблизу вул. Шевченка 
для будівництва гаражів. 
Зараз майданчик 
готується до будівельних 
робіт. Проте деякі 
містяни продовжують 
використовувати місце 
як сміттєзвалище. 
Член Асоціації АТО 
Бориспільщини, активіст 
Микола Лаврієнко 
розповів «Вістям» про 
проблему.

Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Атовці скаржаться, що 
почалися підготовчі роботи до 
будівництва, але невідомі досі 
звозять туди побутові відходи 
та будівельне сміття. Майбутні 
власники гаражів поставили 
таблички, де вказано, 
що це земля, отримана 
учасниками АТО для гаражів, і 
сміттєзвалище заборонене. 

Активіст Микола Лаврієнко 
розповів, що за фактом в кадастрі 
86 ділянок для гаражів, 22 проекти 
уже затверджені. «Ділянки 
виділено після того, як у 2017 році 
внесено зміни до зонінгу. Атовці 
писали тоді листа, щоб земля була 
не під гаражний кооператив, а 
як індивідуальна власність», — 

розповідає Лаврієнко.
Також Лаврієнко обурюється 
незаконними діями тих людей, які 
викидають сміття на відведеній 
ділянці: «Що за люди? Бачать, 
що освоюється ділянка, але 
засмічують територію. Був 
випадок, коли бориспілець 
вантажівкою вигружав непотріб із 
причепа під час нашого зібрання; 
ми викликали поліцію і порушник 
пошкодував про свій вчинок». 
Разом із тим, каже співрозмовник, 
є люди, які завжди готові 
допомогти. 
«Хочемо подякувати 
Володимиру та Ігорю 
Шалімовим за допомогу і 
всіляке сприяння у приведенні 
ділянки до ладу. Приємно, що 
нас почули і не відмовили», — 
говорить Микола Лаврієнко.

Багато захисників України 
з Борисполя отримали в 
мікрорайоні Лозівка земельні 
ділянки для індивідуального 
будівництва. Та місцевість від 
міста віддалена, болотиста й 
неокультурена, тому потребує 
проведення попередніх робіт.

Микола Лаврієнко розповідає: 
«Восени 2018 року міському 
голові ми пояснили, що потрібно 
окультурювати виділені для атовців 
ділянки — потрібна електроенергія, 
під’їздні шляхи. Мер нас зрозумів 
і пішов назустріч. Запросив 
представника Київобленерго, своїх 
заступників, депутатів — у сесійній 
залі було понад 200 людей. На всі 
питання ми отримали відповіді, 
нашу думку врахували і виділили 
потрібні кошти на роботи. Тоді 
нам допомогли і продовжують 
допомагати Рустам Хамракулов та 
Ілля Луців. Наш депутат округу Олег 
Романов нічим не сприяв. Також 
Борис Шапіро допоміг розробити 
детальний план території, і 
після його затвердження можна 
було говорити про розвиток 
мікрорайону. Зроблено проекти 
електрифікації й водопониження. 
На ці роботи виділено понад 8 млн 
грн».
Зараз на виділеній території 
чистять канал, а грунт буде 
висипано на підтопленні 

ділянки. Дерева, що заважали, 
уже поспилювали. «Міська влада 
допомагає: як дороги робили, 
то ми знали, хто висипає, 
слідкували за якістю. Цього року 
планується провести електрику, 
а про газ мова не йде, бо це 
колосальні кошти, — розповідає 
Лаврієко. – Допомагає нам із 
вирішенням усіх питань перший 
заступник міського голови 
Микола Корнійчук. За його 
участі відбувається більшість 
консультацій, зустрічей із 

проектантами і виконавцями».
Атовці задоволені підтримкою, і 
вже мріють перетворити Лозівку 
на «царське село», маленьку 
Конча-Заспу в межах Борисполя.
«Я зрозумів, що треба рухатися 
далі. Бути активістом — це 
добре, але є можливість 
зробити більше. Тому я хочу 
взяти участь у виборах до 
міської ради і стати депутатом 
округу, де моя земля, де 
житимуть мої побратими», — 
підсумовує захисник.

ДОЛЯ 86 ГАРАЖІВ БІЛЯ 
КОЛИШНЬОГО «ОЗОНУ»

ПІДГОТОВКА ДІЛЯНОК У ЛОЗІВЦІ

• Євген КОРЗУН: «Тут не було дороги, я добирався до своєї 
ділянки через сусідні. Тепер територія розчищена. Побачимо, як 
просуватимуться роботи з водопониженням, бо це для Лозівки 
головне».

Ірина ГОЛУБ 

Магазин «Столичний» у Борисполі, що на вулиці Київський 
Шлях, 69г (на повороті до ТЦ PARK TOWN), припинив роботу. 

«Вісті» шукали відповіді у хазяйки магазину — Олени Бондар. 
Вона запевнила, що магазин зачинився на місяць, бо необхідно 
капітально відремонтувати приміщення. За її словами, напрямок 
його роботи змінювати не планується, натомість розшириться 
асортимент товару. 

«СТОЛИЧНИЙ» 
РЕМОНТУЮТЬ

БОРИСПІЛЬ 
ЗНОВУ  
НЕ СОРТУЄ 
ВІДХОДИ 

Наталія Токарчук

Минулого тижня з дворів ба-
гатоквартирних будинків Бо-
рисполя забрали контейнери 
для роздільного збору пласти-
ку, картону, скла тощо. 

Містяни в соцмережах наріка-
ють, що звикли до сортування, а 
тепер змушені знову кидати сміт-
тя в загальні баки. Чому зникли 
контейнери та чи продовжить 
Бориспіль сортувати відходи, ді-
знавалися «Вісті». 

Сміттєві контейнери для роз-
дільного збору були встановле-
ні у Борисполі столичною компа-
нією «ЕКО-СТОК» у 2018 році. То-
ді підприємство виграло конкурс, 
оголошений виконкомом, згідно 
якого ТОВ «Компанія ЕКО-СТОК» 
стала виконавцем послуг із виве-
зення побутових відходів (папір 
та картон, полімери, скло) у Бори-
сполі терміном на п’ять років (бу-
ло укладено договір). Компанія за 
власний кошт придбала та встано-
вила спеціальні контейнери. По-
слуга з вивезення була безкоштов-
ною — компанія планувала покри-
вати транспортні та інші витрати за 
рахунок утилізації вторинної пере-
робки «корисних» відходів.

Секретар міської ради Ярос-
лав ГОДУНОК у Фейсбук озву-
чив інформацію про те, що ком-
панія не виконувала зобов’язан-
ня за договором, невчасно заби-
рала сміття, тому договір із нею 
було розірвано. 

Еко-активісти мають інший по-
гляд. Вони повідомляли, що Бори-
спіль є невигідним та збитковим 
для компанії, оскільки баки часто 
використовувалися не за призна-
ченням: споживачі кидали туди не-
потріб, що не підлягає переробці. 
Крім того, не всі бориспільці обі-
знані з правилами утилізації плас-
тику та картону (їх необхідно кида-
ти в баки у зім’ятому вигляді), через 
що баки швидко переповнювалися. 

Начальник головного управ-
ління ЖКГ В’ячеслав ТОЛКАЧ 
у коментарі «Вістям» підтвердив 
інформацію про те, що договір з 
ЕКО-СТОК розірвано. За його сло-
вами, компанія з технічних причин 
не змогла забезпечити належною 
кількістю контейнерів навіть поло-
вину міста. Крім того, ЕКО-СТОК за-
бажав доплати за вивезення відхо-
дів через збитковість, тоді як дого-
вором передбачено, що ця послу-
га є безкоштовною для міста. 

В’ячеслав Толкач повідомив, 
що днями буде оголошено від-
критий конкурс. За його даними, 
є багато організацій, що займа-
ються вивезенням сортованих 
відходів, тож місто розгляне всі 
існуючі пропозиції.

НАГАДАЄМО, у місті також діє 
громадська ініціатива «ЕкоБор». 
На період відсутності у Бори-
сполі контейнерів для розділь-
ного збору сміття люди можуть 
привозити відсортовані відходи 
на станцію ЕкоБору за адресою: 
пров. Меблевий, 42 (поряд із пар-
ковкою АТАСС-Бориспіль). Сорту-
вальна станція працює в суботу з 
13.00 до 15.00.

• Директор підприємства Олександр Гануш (праворуч) 
із начальником відділу розвитку Олександром Федченко.
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Культура Персона

«ДУША УКРАЇНИ» В БОРИСПОЛІ
У МУЗЕЇ ВІДКРИЛАСЬ АВТОРСЬКА ВИСТАВКА СТОЛИЧНОЇ ХУДОЖНИЦІ ОЛЬГИ ГАЙДАМАКИ

 � У День закоханих — 14 лютого — Бориспіль вітав 
Ольгу Гайдамаку, київську художницю, яка зголосилася на 
запрошення міського музею привезти авторські роботи із 
серії «Душа України».

Наталія ТОКАРЧУК, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

Картини художниці самобутні 
й оригінальні, а авторський стиль 
Ольги Гайдамаки неможливо сплу-
тати з чиїмись іншим. На її полот-
нах здебільшого жінки з непропо-
рційними стилізованими формами, 
вдягнуті в національне вбрання, 
притаманне певному регіону Укра-
їни. Це буяння форм і кольорів зму-
шують глядача розглядати деталі й 
штрихи, щоб розгадати символи й 
знаки, приховані у композиції. 

На відкритті виставки невеличка 
зала музею була заповнена. Були 
чиновники, містяни та юні даруван-
ня, які малювали під час вернісажу. 
Прийшов Бориспільський міський 
голова Анатолій Федорчук  з коле-
гами, щоб привітати авторку з по-
дією, а музичні й вокальні виступи 
підготував ансамбль «Травневі ро-
си» та вихованки-бандуристки му-

зичної школи. Також була запроше-
на мистецтвознавець, яка дала ви-
соку оцінку виставленим роботам.

Захід відкрила директор музею 
Наталія Йова, яка підкреслила, що 
молода художниця має свій непо-
вторний стиль, а картини її дають 
глядачу відчуття внутрішнього 
польоту. 

Анатолій Федорчук сказав, що 
подібні роботи може створити тіль-
ки любляча та закохана людина, та-
кож зауважив, що бачив серед кар-
тин одну з назвою «Володарка», а 
от «Борисполя» серед них не було, 
тому мріє, що Ольга відтворить бо-
риспільську жінку в одній зі своїх 
майбутніх робіт та назве її відповід-
но. «Хоч рівень життя наших міс-
тян зростає, я спостерігаю високий 
рівень агресії. Бориспільці мають  
відвідувати подібні виставки, щоб 
ставати більш чутливими та толе-
рантними один до одного», — за-
значив міський голова. 

«ТВОРЮ,�БО�КОХАЮ»
«Вістям» Ольга Гайдамака розповіла, що 
завдячує натхненням та можливістю вільно 
творити своєму чоловікові. «Я жартома кажу, що 
художник — від слова «худо», і худо мені було 
б, якби не мій чоловік, що завжди підтримує 
та робить все для того, щоб я могла займатися 
улюбленою справою та глядіти маленьку 
донечку Полінку», — прокоментувала вона. 
Художниця народилася і виросла в Києві, але 
часто бувала в селі на Чернігівщині, де жили 
її дідусь та бабуся, проводила там літні місяці. 
Дитячі спогади про тихоплинне спокійне 
сільське життя, робота на землі, мандрівки 
степами та лісами Чернігівщини, споглядання 
природи досі надихають художницю.  У 
планах Ольги — створення ілюстрацій 
до книжок, зараз вона готує портфоліо 
для представлення своїх робіт і стилю 
українським видавництвам. 

• Виставка триватиме до 1 березня у Бориспільському державному історичному 
музеї, вхід вільний.

• Лариса у прекрасних стосунках із сином і донькою.

• «Мої мама й тато досі кохають один одного, хоча одружені 61 рік». 

ДОВІДКА. Ольга Гайдамака народилася в 
1990 році в Києві. Займалася в Київській школі 
мистецтв ім. М.Леонтовича. Потім вступила 
до Київського національного університету 
технологій та дизайну на спеціальність 
«дизайн одягу». Художниця любить читання 
і активне дозвілля, займається спортом і 
рибальством.  Перше полотно циклу «Душа 
України» створила в 2015 році, до цього були 
пейзажі та портрети. 

ЖІНКА, ЯКА СПІВАЄ...

ВОНА ЗМІНИЛА БАГАТО ПРОФЕСІЙ: БУЛА ВИХОВАТЕЛЬКОЮ У ДИТСАДКУ, МЕНЕДЖЕРОМ ІЗ ТУРИЗМУ, ТЕХНОЛОГОМ, МАЄ 4-ИЙ РОЗРЯД 
ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИКА, ПРАЦЮВАЛА КРЕСЛЯРЕМ-КОНСТРУКТОРОМ, УПРАВЛЯЛА МАГАЗИНОМ. І ЇЇ ДУША ЗАВЖДИ СПІВАЛА. ВІРШІ ДО НЕЇ 
ПРИХОДЯТЬ ВДЕНЬ І ВНОЧІ. ЗАПИСУЄ РИМИ В БЛОКНОТ, ТЕЛЕФОН… І ТАК ПОЧИНАЄТЬСЯ МАГІЯ ТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ В НЕОРДИНАРНОЇ РУДОВОЛОСОЇ 
ЛАРИ, ДЛЯ ЯКОЇ ВІК, СІМЕЙНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУСИ – НЕ БАР’ЄРИ.

ЛАРА 
БАМБІЗО 

Сергій КРУЧИНІН,
Оксана ПАВЛОВА, 
фото Сергій МАРЧЕНКО

Початок�шляху
У 16 Лариса вперше закохалася 

й відтоді почала писати вірші, зго-
дом стала їх наспівувати, як уміла. 
«Рідним снилися сни, що я співаю 
на сцені, але я про те і не думала», 
— замріяно згадує юність рудо-
волоса усміхнена жінка. Показує 
свої шкільні фото і теперішні світ-
лини, де вона, ніби справжня зір-
ка, у яскравих сценічних образах 
і з мікрофоном виступає на сцені. 
Каже, непомітно авторська пісня 
у її виконанні стала для неї відду-
шиною, сенсом, радістю, самови-
раженням,  якими вона щедро ді-
литься з родиною, друзями та пу-
блікою, що дедалі збільшується. 
Сьогодні харизматичній авторці та 
виконавиці пісень є чим похвали-
тися, бо її творче життя не обмежу-
ється містечковими сценами. Вона 
була учасницею відомих пісенних 
телепроектів, знайома з представ-
никами вітчизняного шоу-бізне-
су, випустила музичний альбом, 
пише наступний і будує грандіоз-
ні плани. Бо її пісня йде від серця 
до серця.

Доторкнулася��
до�шоу-бізнесу

«Випадково я познайомилася з 
поетом Юрієм Рибчинським  і по-
ділилася, що пишу й виконую піс-
ні. Ввімкнула телефонний запис, а 

він здивувався: чому я не йду на 
Х-фактор? Це було поштовхом, — 
розповідає Лариса. — Я пройшла 
кастинг. Це був 2012 рік. На сцені 
я прочитала вірш «Гордый орел» і 
заспівала пісню Пугачової, бо мо-
їх власних ще не було. Кондратюк 
сказав «так». Далі не пройшла, але 
це був перший крок, я переборола 
власний страх». 

Потім був проект на Новому ка-
налі, де шукали людей, схожих на 
зірок. Тоді  Ларисині дорослі діти 
відправили співочу маму, щоб та 
постала на кастингу в образі Ал-
ли Пугачової. У Лариси все вийш-
ло, вона співала на шоу Маші Єф-
росиніної пісні Примадонни та от-
римала безцінний вокальний і ар-
тистичний досвід.

«Я просила Всесвіт допомогти 
мені, вірила, що десь є людина, 
яка допоможе у створенні влас-
них пісень. Доля звела з людиною, 
що познайомила нас із заслуже-
ним артистом України Володими-
ром Сухіним із колективу «MAN 
SOUND». Паралельно знайшлася 
людина, яка допомогла написати 
музику до кількох пісень — ком-
позитор Тетяна Коваль. Із Сухіним 
за три роки в його студії було ство-
рено 27 композицій! Так Всесвіт і 
люди мені допомогли творити», — 
розповідає Лариса. 

Нині співачка бідкається, що 
творчий тандем із Сухіним розпав-
ся, бо музикант нещодавно емігру-
вав у Штати. «Сухін із родиною пе-
реїхав до США і я залишаюся без 
аранжувальника, який відчував 
мої пісні, розумів мене. Шкода, що 
талановиті люди покидають Украї-

ну, бо тут їх не підтримують», — ка-
же співрозмовниця.

Сьогодні її гордість — перший 
альбом «Непридуманная Любовь», 
у записі якого брав участь заслу-
жений артист України саксофоніст 
Ігор Рудий. Готується другий, є 12 
композицій. Драматичних пісень 
вона не пише, лише позитивні й 
веселі, бо глядачу, каже, хочеть-
ся свята та більше любові через 
складну ситуацію в країні. 

«Доля мене звела з мером Бори-
споля Анатолієм Федорчуком — я 
заспівала йому, а він запропону-
вав написати пісню про Україну 
українською. Я п’ять годин працю-
вала над текстом і прийшла музи-
ка. У неї я вклала багато позитиву. 
Цю композицію дуже любить пу-
бліка», — ділиться Лариса і тут же 
наспівує куплети, які виконувала 
на Дні міста.

Перший�концерт
Ларису Бамбізо, впевнену на сцені 

і сповнену творчого потенціалу, зем-
ляки почали запрошувати на весіл-
ля та корпоративи. Так жінка почала 
мріяти про власний концерт, але зі 
спонсором не складалося, необхідно 
було оплатити оренду залу. Тоді зва-
жилася самотужки організувати ви-
ступ і в листопаді 2019-го влаштувала 
феєричний концерт у Щасливському 
БК. «Перед повним залом я заспівала 
18 пісень, були овації, квіти, теплі сло-
ва. Я змогла дві години тримати ува-
гу залу. Співаю про батьків — у слуха-
чів на очах сльози, заводжу веселої 
– вони сміються. Це щастя — ділити-
ся з людьми любов’ю, дарувати гар-
ний настрій. Хочеться, щоб якомога 
більше людей познайомилося з мо-
єю творчістю — це те, про що я мрію. 
Мені потрібна допомога в організа-
ції, в продюсерській діяльності. Після 
концерту виставила пісні в YouTube і 
отримала перегляди, лайки. Мої піс-
ні в  Instagram і Facebook», — розпо-
відає Лариса. 

Про�особисте
До Щасливого Лариса приїхала 

у 2007 році, хоча народилася і ви-
росла в Києві. «У мене одружені і 
успішні син і донька, є внук-фут-
боліст, який приїздить тренувати-
ся на стадіоні «Арсенал-Арена» у 
Щасливе. Усіх я люблю і присвячую 
їм пісні», — показує сімейні фото.

Жінка нині працює в ТЦ «Аеро-
мол» в магазині жіночого одягу, 
який належить її сину. У неї привіт-
на манера спілкування з покупця-
ми, вона усміхнена і завжди на по-
зитиві. Каже, що зароблені кошти 
вкладає в саморозвиток.

Розповідає, що повернула собі 
дівоче прізвище Бамбізо, яке є її 
оберегом. 

Лариса – справжня щира україн-
ка: шанує родинні цінності, вправ-

на й гостинна господиня, з турбо-
тою дбає про стареньких батьків.

«Мої мама й тато досі кохають 
один одного, хоча одружені 61 рік. 
Усе життя вони  пропрацювали у ви-
давництві Радянська Україна, де тато 
втратив зір. Батьки цей факт сприй-
мають філософськи, кажуть, що так 
менше платити за світло. Їм подоба-
ються мої пісні, а я часто до них їж-
джу, і завжди — з піснями, апарату-
ра в мене з собою. Це щастя – дару-
вати радість людям, як близьким, так 
і незнайомим», — розповідає жінка.

Дивовижно, як вміє рудоволоса 
Лариса ставитися до життя з пози-
тивом, заряджати оточуючих світ-
лою енергією. Із оптимістичною 
піснею, із харизмою і яскравим ко-
льором локонів вона додає сонця 
в сіру буденність. Так щаслива жін-
ка  живе і творить у Щасливому.

Лара Бамбізо — авторка пісень та виконавиця, киянка, яка 
переїхала в Щасливе, що на Бориспільщині. На інтерв’ю для 
«Вістей» у сільський ресторан вона прихопила потужну колонку 
JBL, домашню піцу, пиріжки й пісню. Співачка мріє дарувати 
творчість якомога більшому колу шанувальників, тому прагне 
зустріти продюсера, з яким би вона реалізувала всі співочі плани. 
Вірить, що мрії здійсняться.

КІНОТЕАТР У PARK TOWN
Ірина КОСТЕНКО, фото автора

На засіданні виконавчого 
комітету Бориспільської міської 
ради 17 лютого розглядалося 
питання містобудівних умов 
та обмежень на добудову 
кінотеатру на третьому поверсі 
над ТЦ PARK TOWN. Під час 
обговорення розгорілися 
дебати.  

Це питання розглядалося 
повторно, були внесені зміни і 
виправлена допущена помилка 
в попередньому формулюванні. 
Коментуючи тему кінотеатру, 
Василь Радіонов, який очолює 
ТОВ «Біопром» (і є співвласником 
ТЦ PARK TOWN) наголосив, що 

внаслідок паперової неточності 
підприємство втратило три 
місяці. Попередньо планувалося 
здати об’єкт у листопаді 2020 
року, а тепер терміни зміщені. 
Також відбулася презентація 
проектів майбутньої добудови, 
що займатиме частину площі на 
будівлі PARK TOWN.
Головний противник добудови 
кінозалу — депутат Олег Верес 
—наголошував, що потрібно 
рятувати комунальний кінотеатр, 
а забудовнику згадував «гріхи». 
Зокрема запитав, чому не 
збудували залу для міста, яку 
колись обіцяли перед початком 
будівництва ТЦ. 
На запитання відповів міський 
голова Анатолій Федорчук: 

«Коли приміщення здавалося в 
експлуатацію (2014 рік), змінилося 
законодавство, яке забороняло 
брати площі в рахунок пайової 
участі. Це тягнуло за собою 
кримінальну відповідальність, 
тому підприємство сплатило 
пайову участь — 5 млн грн».
Гору взяла позиція, якою 
підсумував обговорення член 
виконкому Микола Стариченко. 
Він запитав: «Скільки кінотеатрів 
у Борисполі? Жодного! Людина 
за свої кошти береться збудувати 
кінотеатр. У чому тут злочин?».
У підсумку рішення отримало 12 
«за». Тож над ТЦ буде надбудова, 
де розмістяться чотири кінозали, 
зони відпочинку для дітей і 
дорослих. 

• «Мені потрібна 
допомога в 

організації, в 
продюсерській 

діяльності»

БУДЕ НАДБУДОВА
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�� ЖИТИ�ЗДОРОВО!

ПАУЕРЛІФТИНГ  
ПО-БОРИСПІЛЬСЬКИ

 � Тут стокілограмові штанги та важкі гантелі підіймають 
підлітки, серед яких і тендітні дівчата. Також багато 
людей поважного віку. Я зайшла на тренування з 
пауерліфтингу Бориспільської ДЮСШ, щоб познайомитися 
зі спортсменами та поцікавитися особливостями занять.

Устина ВАТРА

Заходжу до зали, лунає важкий 
рок, грюкає залізо та кипить робо-
та – тренування у розпалі. Відчува-
ється атмосфера потужності, сили, 
поту та жаги до перемоги. Ці хлоп-
ці й дівчата здобули чимало пере-
мог і призових місць на всеукра-
їнських і міжнародних змаганнях. 
Привів спортсменів до успіху тре-
нер вищої категорії, майстер спор-
ту з пауерліфтингу та суддя міжна-
родної категорії Юрій Ликов. 

Штанги�для�дівчат
Мене цікавить запитання: як дівча-

та потрапляють до цієї зали і підніма-
ють вагу, більшу за їхню власну?

Розповідає призерка двох чем-
піонатів світу Валерія Мустафіна:

«Усе почалося випадково: я по-

знайомилась із тренером у музеї 
Асоціації учасників АТО Бориспіль-
щини, куди наш клас прийшов на 
екскурсію. Можливо, він помі-
тив у мені потенціал і запропону-
вав прийти на тренування. На да-
ний момент я займаюся понад два 
роки. Маю спортивні плани, але 
кар’єру будуватиму в галузі хімії».

«Думала, що пауерліфтинг — це 
не жіночно, — ділиться кандидат 
у майстри спорту України Марія 
Білоус. – Але тренер розповів, що 
кремезною фігура не стане, оскіль-
ки у жінок не виробляється достат-
ньо тестостерону без вживання за-
боронених препаратів. Згодом я 
помітила, що моє тіло стало знач-
но стрункішим. Зараз мені подо-
бається мій зовнішній вигляд. Ко-
ли я виступила на перших змаган-
нях та перемогла, з’явився спор-
тивний азарт».

Хлопці�—�майбутні�
чемпіони

«Два роки тому до зали мене 
запросила старша сестра зі сло-
вами, що спорт допоможе стати 
сильнішим, — ділиться 13-річний 
Влад, наймолодший серед бори-
спільських пауерліфтерів, але вже 
чемпіон України серед вихован-
ців ДЮСШ, претендент до складу 
юнацької збірної України. – Мені 
подобається виборювати при-
зові місця та вдосконалювати-
ся фізично і внутрішньо».

Бонуси�для�
дорослих

«Мені 50 років, я прийшов за-
йматися тому, що пауерліфтинг 
продовжує молодість, — по-
яснює Олександр Толкаченко, 
який займається тут третій рік».

«Зайнятися спортом мені по-
рекомендували лікарі — через 
проблеми зі спиною. І це допомо-
гло, — ділиться Леся Кононенко, 
мама юного пауерліфтера, яка тре-
нується разом із сином. – Потрібно 
займатися собою, адже після 40-а 
слід більше приділяти собі увагу».

Тренер вищої категорії, 
майстер спорту з 
пауерліфтингу та суддя 
міжнародної категорії 
Юрій ЛИКОВ про специфіку 
спорту, проблеми та жінок у 
пауерліфтингу.

— Як давно ви в 
пауерліфтингу?
— Пауерліфтинг я обрав у 15 
років. Треную молодь із 2008 
року. Працюю як з хлопцями, так і 
з дівчатами. У кожного свій мотив 
іти в цей спорт.
— Чи складно тренувати 
дівчат? 
— До дівчат важче знайти підхід, 
адже на одну можна прикрикнути 
і вона зверне гори, а на іншу 
підвищиш голос — і вона 
плакатиме. Проте дівчата більш 
зосередженні.
— Які плюси цього виду спорту?
— Усі мої вихованці помічають, 

що від початку тренувань їхні 
фізичні дані покращуються, 
сильнішим стає характер.
За допомогою пауерліфтингу 
можна не тільки схуднути чи 
накачати м’язи, а й покращити 
здоров’я.
— Чи виділяються кошти з 
міського бюджету на розвиток  
пауерліфтингу в Борисполі?
— Так, нещодавно міська влада 
погодилася виділити фінанси на 
обладнання.
— Як долучитися до 
тренувань?
— Тренування безкоштовні. Для 
того, щоб розпочати, потрібно 
бажання прийти до спортивної 
зали. Неповнолітнім необхідний 
дозвіл батьків та лікаря. 
Якщо вам сподобався цей 
вид спорту, починайте вести 
власний журнал тренувань 
і станьте частиною команди 
пауерліфтерів Борисполя.

«ГОЛОВНЕ —  
ПРИЙТИ ДО ЗАЛИ»

• Силовий спорт гартує тіло та характер.

• Краса та сила.

• Владислав Білоус. • Аніта Слободян.
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ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

ТОВ «ПБК»ПРО-100» 28.02.2020 року о 
12:00 проводитиме встановлення меж земель-
ної ділянки в натурі (на місцевості), що знахо-
диться за адресою: Київська обл. Бориспіль-
ський р-н, с. Щасливе, кадастровий номер 

3220888001:01:002:0075, землекористувачем 
якої є Демченко Сергій Сергійович. Просимо 
суміжних землекористувачів бути присутніми 
за вказаною адресою для погодження акту 
прийомки-передачі межових знаків. У разі 

неявки акти вважаються погодженими.

�� ПОЄДНАЛИ�ДОЛІ

РАЦС БЕЗ 
АЖІОТАЖУ
Наталія ТОКАРЧУК

У 2020 році лютий 
подарував три «магічних» 
дні для закоханих: 02, 20 
та 22. Збіг цифр в датах 
нумерологи вважають 
сприятливим для важливих 
подій.

Так, відділи реєстрації в 
усьому світі переживають в 
«особливі дні» весільний бум 
та працюють до опівночі.
Скільки молодят виявили 
бажання одружитися в 
магічні дні лютого, «Вісті» 
запитали в відділі реєстрації 
актів цивільного стану 
Бориспільського МРУЮ. 
І отримали відповідь: 20 
лютого особливого ажіотажу 
не очікується — всього 
зареєструють шлюб і, 
відповідно, відгуляють весілля 
7 пар, а 22 лютого трохи 
більше — заявки подали  
10 пар. 

ДО ТЕМИ. 14 лютого 
Бориспіль приєднався 
до акції «Кохання поза 
часом», приуроченої до 
Дня всіх закоханих. У цей 
день Бориспільський 
міськрайонний відділ 
державної реєстрації 
працював із 08.00 до 24.00. 
Було укладено 6 шлюбів, 
а 11 пар подали заявки на 
реєстрацію.

НАГАДАЄМО, в 
Бориспільському РАЦС є 
можливість не тільки подати 
заяву про держреєстрацію 
та зареєструвати шлюб, а 
й відсвяткувати заручини, 
ювілей, скористатися 
послугою «Шлюб за добу» 
(реєстрація шлюбу у 
скорочений термін). 

WWW.I-VISTI.COM
(067) 238-88-58

Телефони редакції

• рекламний відділ:

(067) 353-61-17

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

18.30, 21.00, 23.10, 2.00, 5.05 
Новини

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

9.30�Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.45,�14.10 Телепродаж
12.00�Д/ц "Ремесло за призначенням"
13.10�Енеїда
14.25�Д/ц "Аромати Колумбії"
15.10�Сильна доля
16.30,�0.00 Біатлон. Чемпіонат Європи. 

Індивідуальна гонка, 20км. 
Чоловіки

19.05,�3.30 Біатлон. Чемпіонат Європи. 
Індивідуальна гонка, 15 км. Жінки

21.30,�23.40, 2.25 UA:Спорт
21.40�Король контрабанди
22.50�Своя земля
2.35�Тема дня
5.30�#ВУКРАЇНІ

КАНАЛ "1+1"
6.30,�7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.30, 

5.10 ТСН
9.25,�18.00 "Життя відомих людей 2020"
10.20�"Життя відомих людей"
11.20,�12.20 "Міняю жінку"
13.00,�14.10 "Світ навиворіт -10. 

Бразилія"
15.20�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.00�"Щоденник медіума"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.45,�21.45 Мелодрама "Родинні зв'язки 

2"
22.45,�23.45, 0.40 "Світ навиворіт 11: 

Китай"
2.20�Мелодрама "Школа"

ІНТЕР
5.30,�22.00 "Слідство вели... з Леонідом 

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

12.25�Х/ф "Вій" (16+)
14.50,�15.45 "Речдок"
16.40�"Речдок. Особливий випадок. 

Фатальна пристрасть"
18.00,�19.00, 1.30 "Стосується кожного"
20.00,�3.00 "Подробиці"
21.00�"Речдок. Особливий випадок. 

Злочинець мимоволі"
23.45�Т/с "Спокуса 2" (12+)
3.45�"Орел і Решка. Шопінг"
5.00�"Телемагазин"

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

Сьогодні
9.30�Зоряний шлях. Новий сезон
11.30�Реальна містика. Новий сезон
13.30,�15.30, 4.45 Агенти справедливості 

(12+)
17.00�Історія одного злочину (16+)
19.50�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Зникаючі сліди" 13, 14 с. (16+)
23.20�Гучна справа
0.00,�2.15 Т/с "Заповіт принцеси" (12+)
1.45�Телемагазин
2.30�Зоряний шлях
3.10�Реальна містика

ICTV
4.05�Скарб нації
4.10�Еврика!
4.20�Служба розшуку дітей
4.25�Студія Вашинґтон
4.30�Факти
4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40,�10.05 Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.45,�13.20 Х/ф "Підривники" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.25,�16.20 Т/с "Пес" (16+)
16.55,�21.20 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" 

(16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.15�Секретний фронт
22.15�Х/ф "Падіння Лондона" (16+)
0.00�Х/ф "Межа" (16+)
2.00�Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
6.00,�7.35 Kids Time
6.05�М/с "Шоу Луні Тьюнз"

7.40�Варьяти (12+)
9.20�Х/ф "Білявка в законі 2: Червоне, 

біле і білявка"
11.00�Т/с "Завзяті домогосподарки" (16+)
13.00,�19.00 Суперінтуїція (12+)
21.00�Х/ф "50 перших поцілунків"
23.00�Х/ф "Як позбутися хлопця за 10 

днів" (16+)
1.20�Т/с "Чаклунки" (16+)
2.15�Служба розшуку дітей
2.20�Зона ночі

СТБ
5.50�"Ультиматум" (16+)
9.30�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
10.30�"МастерШеф" (12+)
16.25,�18.00 Т/с "Сліпа"
17.25,�21.55 "Відлік часу"
17.30,�22.00 "Вікна-Новини"
18.50�"Один за всіх" (16+)
20.00�Т/с "Вир"
22.40�"Давай поговоримо про секс" (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00,�7.50 Т/с "Удар у відповідь-3"
9.30,�18.15 "Спецкор"

10.10,�18.50 "ДжеДАІ"
10.50,�17.15 "Загублений світ"
13.40�Т/с "Перевізник"
19.25,�20.25 Т/с "Карпатський рейнджер"
21.20,�22.55 Т/с "CSI: Місце злочину-6"
0.40�"Помста природи"
5.30�Телемагазини

НТН

5.00�"Top Shop"
6.25�Х/ф "Все перемагає любов"
7.50,�16.50, 20.50, 2.10 "Випадковий 

свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 1.40 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Роби - раз!" (16+)
10.40,�22.30 Т/с "Закон і порядок" (16+)
12.50�"Будьте здоровi"
14.05,�2.50 "Речовий доказ"
18.20�"Вартість життя"
19.30�"Легенди карного розшуку"
0.15�"Таємниці кримінального світу"
4.05�"Правда життя"

СЕРЕДА, 26 ЛЮТОГО

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 24 ЛЮТОГО — 1 БЕРЕЗНЯ

UA: ПЕРШИЙ
6.00�М/с "Книга джунглів"
6.30,�7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 12.30, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.10, 2.00, 5.00 
Новини

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

9.30�Т/с "Жіночий рай" (16+)
10.40,�14.30 Телепродаж
11.00�Скелетон. Чемпіонат Світу. 

Альтенберг. Заїзд 1
12.40�Пліч-о-пліч
13.00�Скелетон. Чемпіонат Світу. 

Альтенберг. Заїзд 2
15.10,�17.25, 5.30 #ВУКРАЇНІ
15.55,�0.00 Біатлон. Чемпіонат Європи. 

Одиночна змішана естафета
18.20,�2.35 Тема дня
18.50,�3.30 Біатлон. Чемпіонат Європи. 

Змішана естафета
20.25�Д/ц "Боротьба за виживання"
21.30,�23.40, 2.25 UA:Спорт
21.40,�1.15 Схеми. Корупція в деталях

22.15�Т/с "Епоха честі"
1.45�Своя земля
2.55�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, 0.50, 

5.20 ТСН
9.25,�18.00 "Життя відомих людей 2020"
10.20�"Життя відомих людей"
11.20,�12.20 "Міняю жінку 13"
13.00,�14.00 "Світ навиворіт -10. 

Бразилія"
15.15�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.00�"Щоденник медіума"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.45,�21.45 Мелодрама "Родинні зв'язки 

2"
22.30�"Право на владу 2020"
1.00�"Гроші 2020"
2.20�Мелодрама "Школа"

ІНТЕР
5.30,�22.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00�"Корисна програма"
11.05�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25�Х/ф "Вижити серед вовків" (16+)
14.50,�15.40 "Речдок"
16.35�"Речдок. Особливий випадок. 

Фатальна пристрасть"
18.00,�19.00, 1.30 "Стосується кожного"
20.00,�3.00 "Подробиці"
20.55�"Речдок. Особливий випадок. 

Злочинець мимоволі"
23.45�Т/с "Спокуса 2" (12+)
3.45�"Орел і Решка. Шопінг"
4.55�"Телемагазин"

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

Сьогодні
9.30�Зоряний шлях. Новий сезон
11.30,�3.10 Реальна містика
13.30,�15.30, 4.45 Агенти справедливості 

(12+)
17.00�Історія одного злочину (16+)
19.50�"Говорить Україна"

21.00�Т/с "Зникаючі сліди" (16+)
23.20�Слідами
0.00,�2.15 Т/с "Заповіт принцеси" (12+)
1.45�Телемагазин
2.30�Зоряний шлях

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

Костянтином Стогнієм
10.05�Секретний фронт
12.00,�13.20 Х/ф "Воскресіння" (12+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.25,�16.20 Т/с "Пес" (16+)
17.00,�21.20 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" 

(16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.15�Антизомбі. Дайджест
22.10�Х/ф "Альфа" (16+)
0.00�Х/ф "Чорний дощ" (16+)
2.15�Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
6.00,�7.05 Kids Time
6.05�М/с "Шоу Луні Тьюнз"
7.10�Варьяти (12+)
9.00�Х/ф "Як позбутися хлопця за 10 

днів" (16+)
11.00�Т/с "Завзяті домогосподарки" (16+)
13.00,�19.00 Хто зверху? (12+)
21.00�Х/ф "Сахара"
23.20�Х/ф "Колір ночі" (18+)
2.20�Т/с "Чаклунки" (16+)

СТБ
5.50�"Ультиматум" (16+)
9.35�"МастерШеф" (12+)
16.25,�18.00 Т/с "Сліпа"
17.25,�21.55 "Відлік часу"
18.50�"Один за всіх" (16+)
20.00,�22.40 Т/с "Проти плину"
22.00�"Вікна-Новини"
0.35�"Я соромлюсь свого тіла" (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00,�7.50 Т/с "Удар у відповідь-3"
9.30,�18.15 "Спецкор"
10.10,�18.50 "ДжеДАІ"
10.50,�17.15 "Загублений світ"
12.50�"Цілком таємно-2017"

13.20�"Помста природи"
13.30,�0.40 Х/ф "Наутилус: Повелитель 

океану"
15.05�Х/ф "Спис долі"
19.25,�20.25 Т/с "Карпатський рейнджер"
21.20,�22.55 Т/с "CSI: Місце злочину-6"
1.55�"Облом.UA."
3.50�19 тур ЧУ з футболу "Карпати"- 

"Дніпро-1"
5.30�Телемагазини

НТН
5.00�"Top Shop"
6.30�Х/ф "Весь світ в очах твоїх..."
7.50,�16.50, 20.50, 2.00 "Випадковий 

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

"Свідок"
9.00�Х/ф "Безсмертний гарнізон"
10.55,�22.30 Т/с "Закон і порядок" (16+)
12.50�"Вартість життя"
14.00,�2.40 "Речовий доказ"
18.20,�4.10 "Правда життя"
19.30�"Легенди карного розшуку"
0.15�"Таємниці кримінального світу"
3.25�"Легенди бандитської Одеси"

ЧЕТВЕР, 27 ЛЮТОГО

UA: ПЕРШИЙ
6.00�М/с "Книга джунглів"
6.30,�7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 16.30, 

18.00, 21.00, 23.10, 2.00, 5.00 
Новини

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

9.30�Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.45,�13.40 Телепродаж
12.00�Д/ц "Ремесло за призначенням"
13.10�Д/ц "Мегаполіси"
14.00,�0.00 Скелетон. Чемпіонат Світу. 

Альтенберг. Заїзд 3
15.30,�3.30 Скелетон. Чемпіонат Світу. 

Альтенберг. Заїзд 4
16.55�Д/ц "Дикі тварини"
17.25�Схеми. Корупція в деталях
17.55�"VoxCheck"
18.20,�2.35 Тема дня
19.20�Д/ц "Світ дикої природи"
19.55�Д/ц "Боротьба за виживання"
21.30,�23.40, 2.25 UA:Спорт
21.40�Перша шпальта
22.15�Т/с "Епоха честі"

1.15,�5.30 #ВУКРАЇНІ
1.45�Своя земля
4.30�Бюджетники

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, 4.35 

ТСН
9.25,�18.00 "Життя відомих людей 2020"
10.20�"Життя відомих людей"
11.20,�12.20 "Міняю жінку 13"
13.00,�14.10 "Світ навиворіт -10. 

Бразилія"
15.25�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.00�"Щоденник медіума"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.25�"Жіночий квартал"
22.15�"Ліга сміху"
0.20�Драма "Австралія"
3.05�"Розсміши коміка"
5.20�"Світське життя 2020"

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

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00�"Корисна програма"
11.05�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25�Х/ф "Крейсер "Індіанополіс": Історія 

мужності" (16+)
14.50,�15.40, 23.45 "Речдок"
16.35�"Речдок. Особливий випадок. 

Фатальна пристрасть"
18.00,�1.35 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці тижня"
3.05�"Орел і Решка. Шопінг"
4.20�"Орел і решка. Перезавантаження"
5.00�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.30�Зоряний шлях. Новий сезон
11.30,�4.00 Реальна містика
12.30�Т/с "Пробудження любові" 1, 2 с. 

(12+)
15.30�Т/с "Пробудження любові" (12+)
17.00�Історія одного злочину (16+)
19.50�"Говорить Україна"
21.00�Свобода слова Савіка Шустера

0.00�Т/с "Лист Надії" 1, 2 с. (12+)
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Лист Надії" (12+)
5.40�Зоряний шлях

ICTV
4.05�Скарб нації
4.15�Еврика!
4.20�Служба розшуку дітей
4.25�Студія Вашингтон
4.30,�1.20 Факти
4.50�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.40�Громадянська оборона
6.30�Ранок у великому місті
8.45�Факти. Ранок
9.15,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05�Антизомбі. Дайджест
10.55�Х/ф "Бадьорість духів" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
13.20,�16.20, 22.40, 1.50 "На трьох" (16+)
18.45�Факти. Вечір
20.05�Дизель шоу (12+)

НОВИЙ КАНАЛ
6.00,�7.05 Kids Time
6.05�М/с "Шоу Луні Тьюнз"
7.10�Варьяти (12+)

9.00�Діти проти зірок
11.00,�23.50 Х/ф "Блакитна лагуна"
13.00�Х/ф "Повернення в Блакитну 

лагуну"
15.00�Х/ф "Блакитна лагуна: 

Пробудження"
17.00,�19.00 Хто зверху? (12+)
21.00�Х/ф "Пірати Карибського моря: 

Прокляття чорної перлини" (16+)
2.00�Служба розшуку дітей
2.05�Зона ночі

СТБ
5.50�"Ультиматум" (16+)
9.25�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.20�"МастерШеф" (12+)
17.25�"Відлік часу"
17.30,�22.00 "Вікна-Новини"
18.00,�22.40 "Хата на тата" (12+)
0.25�"Євробачення 2020. Національний 

відбір"

КАНАЛ "2+2"
6.00,�7.50 Т/с "Удар у відповідь-3"
9.30,�18.15 "Спецкор"
10.10�"ДжеДАІ"
10.50,�17.20 "Загублений світ"
13.50�"Помста природи"

14.10�Х/ф "Катастрофа на авіалінії"
15.55�Х/ф "Самоволка-72"
18.55�20 тур ЧУ з футболу "Дніпро-1"- 

"Динамо"
21.00�Т/с "Перевізник"
0.40�"Облом.UA."
3.50�"Цілком таємно-2017"
5.30�Телемагазини

НТН

5.00,�4.45 "Top Shop"
6.00�Х/ф "Ніагара"
7.50,�16.50, 20.50, 2.00 "Випадковий 

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

"Свідок"
9.00�Х/ф "Мій бойовий розрахунок"
10.55,�22.30 Т/с "Закон і порядок" (16+)
12.50,�3.30 "Правда життя"
14.05,�2.25 "Речовий доказ"
18.20�"Таємниці світу"
19.30�"Легенди карного розшуку"
0.15�"Таємниці кримінального світу"

П'ЯТНИЦЯ, 28 ЛЮТОГО

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

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

18.00, 21.00, 23.30, 2.00, 5.00 
Новини

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

9.30�Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.45,�14.10 Телепродаж
12.00�Д/ц "Ремесло за призначенням"
13.10,�0.55, 5.30 #ВУКРАЇНІ
13.40�Бюджетники
14.25�Д/ц "Аромати Мексики"
15.10�UA:Фольк
16.15�Д/ц "Дикі тварини"
17.25,�0.25 Перша шпальта
18.20,�2.35 Тема дня
19.20�Д/ц "Світ дикої природи"
19.55�Д/ц "Боротьба за виживання"
21.25,�2.25 UA:Спорт
21.35�Суспільно-політичне ток-шоу 

"Зворотний відлік" (із 
сурдоперекладом)

0.00�Схеми. Корупція в деталях
1.20,�4.30 Спільно
1.45�Своя земля
3.30�Д/ф "Одесити на Донбасі" (12+)

КАНАЛ "1+1"
6.30,�7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.20, 

5.20 ТСН
9.25,�18.00 "Життя відомих людей 2020"
10.20�"Життя відомих людей"
11.20,�12.20 "Міняю жінку"
13.00,�14.00 "Світ навиворіт -10. 

Бразилія"
15.00�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.00�"Щоденник медіума"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.45,�21.45 Мелодрама "Родинні зв'язки 

2"
22.45�"Гроші 2020"
0.00�"Дубінізми 2020"
0.30�"Голос країни 10"
2.20�Мелодрама "Школа"

ІНТЕР
6.10,�22.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10 "Ранок з Інтером"
9.20�Ранок з Інтером
9.30,�18.00, 19.00, 1.30 "Стосується 

кожного"
11.20,�12.25 Х/ф "Дилема" (16+)
14.00�Х/ф "Нестерпна жорстокість"
15.50�"Чекай на мене. Україна"
20.00,�3.00 "Подробиці"
21.00�"Речдок. Особливий випадок. 

Злочинець мимоволі"
23.45�Т/с "Спокуса 2" (12+)
3.45�"Орел і Решка. Шопінг"
5.00�"Телемагазин"

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

Сьогодні
9.30�Зоряний шлях. Новий сезон
11.30�Реальна містика. Новий сезон
13.30,�15.30, 4.45 Агенти справедливості 

(12+)
17.00�Історія одного злочину (16+)
19.50�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Зникаючі сліди" 9, 10 с. (16+)

23.30�Т/с "Заповіт принцеси" (12+)
1.40�Телемагазин
2.10�Зоряний шлях
3.10�Реальна містика

ICTV
4.45�Скарб нації
4.55�Еврика!
5.00�Служба розшуку дітей
5.05�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.55,�10.00 Громадянська оборона
6.45�Факти тижня
8.45�Факти. Ранок
9.10,�19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.55,�13.20 Х/ф "Чорний дощ" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
13.50,�16.20 Х/ф "Наймані убивці" (16+)
16.45�Х/ф "Спеціаліст" (16+)
18.45,�21.10 Факти. Вечір
20.05,�21.30 Х/ф "Рембо-4" (16+)
22.00�Свобода слова
23.40�Т/с "Обмани себе" (16+)
3.00�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ
6.00,�8.00 Kids Time
6.05�М/ф "Балерина"

8.05�Варьяти (12+)
10.00�Діти проти зірок
12.00�Х/ф "Однокласники" (16+)
14.00�Х/ф "Однокласники 2" (16+)
16.00,�19.00 Від пацанки до панянки 

(16+)
21.10�Х/ф "Змішані" (16+)
23.30�Х/ф "Білявка в законі"
1.20�Т/с "Чаклунки" (16+)
2.15�Служба розшуку дітей
2.20�Зона ночі

СТБ
5.20�"Ультиматум" (16+)
9.05�Т/с "Коли ми вдома"
10.05�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.00�"МастерШеф" (12+)
17.25,�21.55 "Відлік часу"
17.30,�22.00 "Вікна-Новини"
18.00�Т/с "Сліпа"
18.50,�22.40 "Один за всіх" (16+)
20.00�Т/с "Вир"
23.40�"Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

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

10.35,�18.50 "ДжеДАІ"
11.15�"Загублений світ"
14.00�"Помста природи"
14.15�Х/ф "Найманець"
16.00�Х/ф "Ронін"
19.25�Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
20.30�Т/с "Карпатський рейнджер"
21.10,�22.50 Т/с "CSI: Місце злочину-6"
0.40�"Облом.UA."
5.30�Телемагазини

НТН
5.00,�4.45 "Top Shop"
5.15�Х/ф "Доброго ранку!"
6.50,�16.50, 20.50, 3.15 "Випадковий 

свідок"
7.25�Х/ф "А зорі тут тихі..."
10.50,�22.30 Т/с "Закон і порядок" (16+)
12.30,�16.30, 19.00, 22.00, 2.45 "Свідок"
12.50�"Таємниці світу"
14.05,�3.30 "Речовий доказ"
18.20�"Свідок. Агенти"
19.30�"Легенди карного розшуку"
0.15�Х/ф "Дніпровський рубіж"
3.55�"Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 24 ЛЮТОГО

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

18.00, 21.00, 23.10, 2.00, 5.00 
Новини

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

9.30�Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.45,�14.10 Телепродаж
12.00�Д/ц "Ремесло за призначенням"
13.10�Сильна доля
14.25�Д/ц "Аромати Колумбії"
15.10�Бюджетники
15.45,�5.30 #ВУКРАЇНІ
16.15�Д/ц "Дикі тварини"
17.25�Розважальна програма з Майклом 

Щуром
18.20,�2.35 Тема дня
19.20�Д/ц "Світ дикої природи"
19.55�Д/ц "Боротьба за виживання"
21.30,�23.40, 2.25 UA:Спорт
21.40�Наші гроші

22.15�Т/с "Епоха честі"
0.00�Суспільно-політичне ток-шоу 

"Зворотний відлік" (із 
сурдоперекладом)

1.45�Своя земля
3.30�На схід (16+)
4.30�Спільно

КАНАЛ "1+1"
6.30,�7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 0.30, 

5.20 ТСН
9.25,�18.00 "Життя відомих людей 2020"
10.20�"Життя відомих людей"
11.20,�12.20 "Міняю жінку"
13.00,�14.00 "Світ навиворіт -10. 

Бразилія"
15.10�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.00�"Щоденник медіума"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.45,�21.45 Мелодрама "Родинні зв'язки 

2"
22.45,�0.40 "Одруження наосліп"
2.20�Мелодрама "Школа"

ІНТЕР
5.30,�22.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.00�"Корисна програма"
11.10�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25�Х/ф "Справа хоробрих" (12+)
14.50,�15.45 "Речдок"
16.40�"Речдок. Особливий випадок. 

Фатальна пристрасть"
18.00,�19.00, 1.30 "Стосується кожного"
20.00,�3.00 "Подробиці"
21.00�"Речдок. Особливий випадок. 

Злочинець мимоволі"
23.45�Т/с "Спокуса 2" (12+)
3.45�"Орел і Решка. Шопінг"
5.00�"Телемагазин"

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

Сьогодні
9.30�Зоряний шлях. Новий сезон
11.30�Реальна містика. Новий сезон
13.30,�15.30, 4.45 Агенти справедливості 

(12+)
17.00�Історія одного злочину (16+)
19.50�"Говорить Україна"

21.00�Т/с "Зникаючі сліди" 11, 12 с. (16+)
23.20�Контролер
0.00,�2.15 Т/с "Заповіт принцеси" (12+)
1.45�Телемагазин
2.30�Зоряний шлях
3.10�Реальна містика

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

Костянтином Стогнієм
10.30,�0.25 Х/ф "Втеча з Лос-Анджелесу" 

(16+)
12.25,�13.20 Х/ф "Рембо-4" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.25,�16.20 Т/с "Пес" (16+)
17.00,�21.20 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" 

(16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
22.15�Х/ф "Падіння Олімпу" (16+)
2.05�Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
6.00,�7.15 Kids Time
6.05�М/с "Шоу Луні Тьюнз"
7.20�Варьяти (12+)
9.10�Х/ф "Білявка в законі"
11.00�Т/с "Завзяті домогосподарки" (16+)
13.00,�19.00 Хто проти блондинок? (12+)
21.00�Х/ф "Безсоромна мандрівка" (16+)
23.00�Х/ф "Білявка в законі 2: Червоне, 

біле і білявка"
0.50�Т/с "Чаклунки" (16+)
1.50�Зона ночі

СТБ
5.20�"Ультиматум" (16+)
9.05�"МастерШеф" (12+)
16.25,�18.00 Т/с "Сліпа"
17.25,�21.55 "Відлік часу"
17.30,�22.00 "Вікна-Новини"
18.50�"Один за всіх" (16+)
20.00�Т/с "Вир"
22.40�"Таємниці ДНК" (16+)

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

12.55�Х/ф "Прометей"
15.10�Х/ф "Заручник"
19.25,�20.25 Т/с "Карпатський рейнджер"
21.20,�22.50 Т/с "CSI: Місце злочину-6"
0.40�"Облом.UA."
5.30�Телемагазини

НТН

5.45�Х/ф "Очікуючи вантаж на рейді 
Фучжоу біля Пагоди"

7.55,�16.50, 20.50, 2.00 "Випадковий 
свідок"

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

9.00�Х/ф "Із життя начальника карного 
розшуку"

10.50,�22.30 Т/с "Закон і порядок" (16+)
12.50�"Свідок. Агенти"
14.00,�2.35 "Речовий доказ"
18.20�"Будьте здоровi"
19.30�"Легенди карного розшуку"
0.15�"Таємниці кримінального світу"
3.40�"Правда життя"

ВІВТОРОК, 25 ЛЮТОГО

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92
Забезпечуємо житлом та харчуванням

КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
ОФІЦІАНТА В РЕСТОРАН 
(від 10000 грн)

БАРМЕНА-ОФІЦІАНТА 
(від 8000 грн)

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

Країно!
7.00,�8.00, 9.00, 21.00, 0.35, 2.00, 5.30 

Новини
9.30�Енеїда
10.30,�13.35 Телепродаж
10.45�Д/ц "Дикі тварини"
11.25�Біатлон. Чемпіонат Європи. Спринт, 

10 км. Чоловіки
13.00,�1.00 Бюджетники
13.50�#ВУКРАЇНІ
14.25,�4.00 Біатлон. Чемпіонат Європи. 

Спринт, 7 км. Жінки
16.00�Х/ф "Грозовий перевал" 1 с. (16+)
17.25�Т/с "Епоха честі"
19.20�Д/ц "Вижити в дикій природі"
20.25�Д/ц "Світ дикої природи"
21.20�Д/ц "Боротьба за виживання"
22.00�Х/ф "Служниця" (18+)
2.25�Біатлон. Чемпіонат Європи. Спринт, 

10 км.Чоловіки.

КАНАЛ "1+1"
6.05,�7.00 "Життя відомих людей 2020"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
10.00�Бойовик "Шанхайський полудень"
12.10�Комедія "Отже, війна"
14.15�Бойовик "Команда А"
16.35,�21.30 "Вечірній квартал"
18.30,�3.15 "Розсміши коміка"
19.30,�5.20 ТСН
20.15�"Українські сенсації 2020"
23.30,�0.30 "Світське життя 2020"
1.30�"Ліга сміху"

ІНТЕР
5.50�"Чекай на мене. Україна"
7.25�Х/ф "Ключі від неба"
9.00�"Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00�"Корисна програма"
11.10�Х/ф "Ласкаво просимо, або 

Стороннім вхід заборонений"
12.35�Х/ф "Сім старих і одна дівчина"

14.10�Х/ф "В бій ідуть одні "старі"
16.00�Х/ф "Не можу сказати "прощавай"
17.45,�20.30 Т/с "Голос янгола" (12+)
20.00�"Подробиці"
22.30�Х/ф "Про нього" (16+)
0.00�Х/ф "Казка про жінку та чоловіка"
1.45�"Орел і Решка. Шопінг"
3.05�"Орел і Решка. Івлєєва vs. Бєдняков"
3.50�"Орел і решка. Дива світу"
4.40�"Орел і решка. Перезавантаження"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
7.00,�15.00, 19.00 Сьогодні
7.30,�5.30 Зоряний шлях
9.00�Т/с "Зникаючі сліди" 9, 14 с. (16+)
15.20�Т/с "Зникаючі сліди" (16+)
17.00�Т/с "Ласкаво просимо на Канари" 1, 

2 с. (12+)
20.00�Головна тема
21.00�Т/с "Ласкаво просимо на Канари" 

(12+)
23.00�Х/ф "Вальс - бостон"
1.00,�2.15 Х/ф "Везучая" (16+)
1.45�Телемагазин
3.10�Реальна містика

ICTV
5.00�Скарб нації
5.10�Еврика!
5.15�Факти
5.45�Особливості національної роботи
7.30,�3.15 Я зняв!
8.20�Х/ф "Бадьорість духів" (16+)
10.05�Х/ф "Альфа" (16+)
11.45�"На трьох" (16+)
12.45�Факти. День
13.00�Дизель шоу (12+)
14.55�Х/ф "Падіння Олімпу" (16+)
17.00�Х/ф "Падіння Лондона" (16+)
18.45�Факти. Вечір
19.10�Х/ф "Джек Річер" (16+)
21.35�Х/ф "Джек Річер-2: Не відступай" 

(16+)
23.40�Х/ф "Людина людині вовк" (18+)
1.25�Х/ф "Прогулянка висотою"

НОВИЙ КАНАЛ
6.00,�8.20 Варьяти (12+)
7.00,�8.15 Kids Time
7.05�М/с "Шоу Луні Тьюнз"
10.20�Хто зверху? (12+)

14.10�Х/ф "Сахара"
16.50�Х/ф "Змішані" (16+)
19.00�Х/ф "Книга джунглів"
21.00�Х/ф "Пірати Карибського моря: 

Скриня мерця" (16+)
0.05�Х/ф "Повернення в Блакитну лагуну"
2.05�Зона ночі

СТБ

5.55�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
7.50�Т/с "Вир"
17.05�"Хата на тата" (12+)
19.00�"МастерШеф. Професіонали" (12+)
21.55�Х/ф "Діамантова рука"
23.45�"Діамантова рука: невідома версія"

КАНАЛ "2+2".

6.00�Х/ф "Мічений"
7.55�"ДжеДАІ. Дайджест 2018"
9.55�"Загублений світ"
14.45�Х/ф "У пошуках бурштинової 

кімнати"

16.55�Х/ф "Солдати фортуни"
18.50�Х/ф "Хітмен: Агент 47"
20.40�Х/ф "Королі вулиць"
22.40�Х/ф "Королі вулиць-2"
0.15�Х/ф "Вбивство - не казка"
1.55�"Облом.UA."
4.20�"Цілком таємно-2017"

НТН

5.45�Х/ф "Через Гобі та Хінган"
8.45�Х/ф "Фронт за лінією фронту" (12+)
12.00�"Легенди карного розшуку"
15.35,�2.45 "Випадковий свідок"
18.05�"Переломні 80-ті"
19.00,�2.00 "Свідок"
19.30�Х/ф "Невловимі месники"
21.00�Х/ф "Багрові ріки" (16+)
23.10�Х/ф "Кров спокути" (16+)
0.50�"Хвороби-вбивці"
3.10�"Речовий доказ"
4.50�"Top Shop"

СУБОТА, 29 ЛЮТОГО

UA: ПЕРШИЙ

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

Країно!
7.00,�8.00, 9.00, 21.00, 23.40, 2.15, 5.30 

Новини
9.30�Енеїда
10.30,�13.05 Телепродаж
10.45�Д/ц "Дикі тварини"
11.25,�2.35 Біатлон. Чемпіонат Європи. 

Гонка переслідування, 12, 5 км. 
Чоловіки

13.25,�4.05 Біатлон. Чемпіонат Європи. 
Гонка переслідування, 10 км. 
Жінки

15.00�UA:Біатлон. Студія
15.25�#ВУКРАЇНІ
16.00�Х/ф "Грозовий перевал" 2 с. (16+)
17.25�Т/с "Епоха честі"
19.20�Д/ц "Вижити в дикій природі"
20.25�Д/ц "Світ дикої природи"

21.20�Д/ц "Боротьба за виживання"
22.00�Х/ф "Тебе ніколи тут не було" (18+)
0.00�Х/ф "Служниця" (18+)

КАНАЛ "1+1"
6.00�М/ф
6.25,�7.10 "Життя відомих людей 2020"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
9.00�Лотерея "Лото-забава"
9.45,�10.45 "Світ навиворіт 11: Китай"
11.45�Мелодрама "Родинні зв'язки 2"
19.30,�5.00 "ТСН-тиждень"
21.00�"Голос країни 10"
23.20�Бойовик "Шанхайський полудень"
1.30�"Жіночий квартал"
2.55�"Світ навиворіт -10. Бразилія"

ІНТЕР
6.00�Х/ф "Ласкаво просимо, або 

Стороннім вхід заборонений"
7.25�Х/ф "Сім старих і одна дівчина"

9.00�"Готуємо разом"
10.00�"Орел і решка. Дива світу 2"
11.00�"Орел і Решка. Івлєєва vs. 

Бєдняков"
12.00�"Роман з Ольгою"
14.15�Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
17.50�Х/ф "Сліди апостолів" (16+)
20.00�"Подробиці"
20.30�Х/ф "Код Червоний"
22.25�Х/ф "Я, Тоня" (16+)
0.35�"Речдок"
3.05�"Орел і Решка. Шопінг"
4.55�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30�Сьогодні
7.30�Зоряний шлях
9.00�Т/с "Ласкаво просимо на Канари" 

(12+)
12.50�Т/с "Лист Надії" (12+)
16.50�Т/с "Кришталева мрія" 1, 2 с.
19.00�Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00�Т/с "Кришталева мрія"
23.10�Т/с "Білі троянди надії" 1, 3 с. (16+)
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Білі троянди надії" (16+)
3.00�Х/ф "Вальс - бостон"
4.45�Х/ф "Везучая" (16+)

ICTV
5.25�Скарб нації
5.35�Еврика!
5.40�Факти
6.05�Не дай себе обдурити!
7.00,�8.50 Громадянська оборона
7.55�Антизомбі. Дайджест
9.35,�13.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.45�Факти. День
14.10�Х/ф "Джек Річер" (16+)
16.35�Х/ф "Джек Річер-2: Не відступай" 

(16+)
18.45�Факти тижня
20.30�Х/ф "Викрадення" (16+)
22.15�Х/ф "Викрадена-2" (16+)
23.50�Х/ф "Прогулянка висотою"
2.00�Х/ф "Людина людині вовк" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
6.00�Варьяти (12+)
7.50�Діти проти зірок
9.45,�11.35 Kids Time
9.50�М/ф "Прогулянки з динозаврами 3D"

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

14.40�Х/ф "Пірати Карибського моря: 
Скриня мерця" (16+)

17.40�Х/ф "Пірати Карибського моря. На 
краю світу" (16+)

21.00�Х/ф "Ласкаво просимо в рай" (16+)
23.10�Х/ф "Блакитна лагуна: 

Пробудження"
1.10�Зона ночі

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

КАНАЛ "2+2"
6.00,�8.55 "Загублений світ"
7.55�"ДжеДАІ. Дайджест 2018"
12.55�Х/ф "День, коли Земля зупинилась"
14.35�Х/ф "100 000 000 до н.е."
16.05�Х/ф "Земля, забута часом"

17.45�Х/ф "Ера динозаврів"

19.20�Х/ф "Люта планета"

21.05�Х/ф "Куленепробивний чернець"

23.00�"ПРОФУТБОЛ"

0.20�Т/с "Команда"

2.40�"Облом.UA."

5.30�Телемагазини

НТН

5.20�"Легенди карного розшуку"

5.50�Х/ф "Матрос Чижик"

7.25�"Страх у твоєму домі"

11.00�Х/ф "Чорна стріла"

12.40�Х/ф "Снігова королева"

14.15�Х/ф "Танцюй, танцюй"

17.00�Х/ф "Багрові ріки" (16+)

19.00�Х/ф "Знову невловимі"

21.40�Х/ф "Контракт" (16+)

23.30�Х/ф "Кров спокути" (16+)

1.10�"Речовий доказ"

НЕДІЛЯ, 1 БРЕЗНЯ

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

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

Землевпорядна організація ТОВ «Фірма 

Вертикаль» повідомляє, що 05.03.2020 року 

о 10.00 за адресою: с. Старе, вул. Лісова, 

143-А, будуть проведені роботи по закріплен-

ню межовими знаками поворотних точок меж 

земельної ділянки в натурі. Просимо власників 

суміжних земельних ділянок прибути для пого-

дження меж та підписання Акту приймання-пе-

редачі межових знаків.
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НЕРУХОМІСТЬ

Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

КУПЛЮ У ВЛАСНИКА ЗЕМЛЮ, БУДИНОК, КВАР-

ТИРУ. КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ. ТЕЛ.: 0 

67 8675527, BESTHOUSESUA@GMAIL.COM

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

Щасливе с., Лютнева, 29 вул., 4/5, 22,4 кв.м, 8 
км від с.м. «Бориспільська», маршрутка №807 
від с.м. «Харківська». Тел.: 0 67 7356009, 0 66 
3507891.

3-к. КВАРТИРИ

Бориспіль

Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 68/40/9, кімнати 
окремо, ремонт, вбудовані меблі, 1142000 грн, торг. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Сергія Камінського вул., 7/9 ц., не новобудова, 67,3 
кв.м, 11,6/10,3/17,7, ванна і туалет окремо, є балкон 
та лоджія, 780000 грн. Тел.: 0 96 3842328.

БУДИНКИ

Баришівка

Власівка с., 70 кв.м, 1 кімната велика, кухня, кори-
дор, передпокій, с/в у будинку, вікна дерев’яні з ре-
шітками, інтернет, супутникове ТВ, сигналізація, са-
рай, гараж, погріб, більярдна, літня кухня, 25 соток, 
750000 грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, 
Наталія.

Бориспіль

КУПЛЮ У ВЛАСНИКА ЗЕМЛЮ, БУДИНОК, КВАР-

ТИРУ. КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ. ТЕЛ.: 0 

67 8675527, BESTHOUSESUA@GMAIL.COM

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

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

Тарасівка с., дерев’яний, 63 кв.м, пічне опалення, 
вода у дворі, сарай, погріб, 40 соток, 2 держакти, 
господар. Тел.: 0 97 8863452.

Переяслав-Хмельницький

Ковалин с., приватизований, газ, 40 соток, біля 
будинку свердловина, сад, літня кухня, гараж, 
сарай, ціна договірна. Тел.: 0 95 1714380, 0 67 
8541318, Галина.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль

1/4 будинку, с. Глибоке, 37,6 кв.м, 2 кімнати+ко-
ридор, м/п вікна, стеля підбита пластиком, світло в 
будинку, газ, вода у дворі, 2 сотки, 286000 грн. Тел.: 
0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Коцюбинського вул. р-н, 57,5 кв.м, бойлер, с/в у 
приміщенні, ванна, 5 соток приватизовані, окремий 
заїзд, ціна договірна. Тел.: 0 63 4740538.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль

КУПЛЮ У ВЛАСНИКА ЗЕМЛЮ, БУДИНОК, 

КВАРТИРУ. КУПІВЛЯ, ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ. 

ТЕЛ.: 0 67 8675527, BESTHOUSESUA@GMAIL.COM

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

Полтава

Гребінка м., Гребінківський р-н, Перемоги вул., 
під будівництво, 10 соток, 140 км від м. Київ, 15 
хв. від залізничного вокзалу, по вулиці є світло, 
газ, 50000 грн. Тел.: 0 66 3507891, 0 67 7356009.

Оголошення та реклама

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

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

ÀÂÒÎÂÈÊÓÏ 
ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ ÒÀ ÂÈÃ²ÄÍÎ

 • ï³ñëÿ ÄÒÏ òà ö³ë³
 • íåðîçìèòíåí³
 • ïðîáëåìà ç äîêóìåíòàìè 
 • áóäü-ÿêî¿ ìàðêè

Ãðîø
³

îäðàçó

Запрошуємо двох перукарів-універсалів, р-н «Авіа-

торів». Офіційне працевлаштування, можлива орен-

да місця. Клієнтська база напрацьована. Тел.: 0 50 

8655604.

Запрошуємо на роботу водія категорії «Е», 

«С1,Е», з/п від 15000 грн. Тел.: 0 63 7729558, 0 97 

5486489.

Запрошуємо на роботу офіціанта, с. Проліски, 

г/р 2/2, з/п 8000 грн+премія. Тел.: 0 66 5977710.

На постійну роботу потрібні охоронці, у гарній 

фізичній формі. Офіційне працевлаштування. 

Наявність медичної довідки та довідки про не-

судимість, та водії. Г/р 1/2, 2/2, вахта. Тел.: 0 63 

4839278, (4595) 50455, (044) 2236768, 0 67 3288818.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

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

Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍ

Оголошення та реклама

РОБОТА В ПОЛЬЩІ, м.Глівци. Офіційна та гід-
на праця, безкоштовні вакансії, надаємо житло. 
Ліц.№981 від 10.07.2018 вид.МСПУ. Тел.: 0 93 
0165413(вайбер), 0 67 1744429.

Київ
Охоронці в м.Київ. Вахта 30/15, 20/10, 15/15. З/п 

9000 грн. Харчування, проживання за рахунок під-
приємства.Консультації з працевлаштування нада-
ються цілодобово. Тел.: 0 73 4069918, 0 95 2858119.

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
БРУС, БАЛКИ, КРОКВИ, ШАЛІВКА, ДОШКА 

СТОЛЯРНА СОСНА, ВІЛЬХА, ЯСЕН, ДУБ, ДО-
ШКА ДЛЯ ПІДЛОГИ. ТЕЛ.: (44) 5392119, 0 67 
4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяче ліжко-гойдалка з шухлядою, дитяча ко-

ляска (трость). Тел.: 0 66 3836880.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Обігрівачі електричні еконі, енергозберігаючі, 

конвектори нового покоління, тепла підлога (се-
редньодобова споживана потужність 100 Вт/ч 
на 1 кв.м), виробник — чеська компанія «Еко 
Енерго Теплотехніка», м. Бориспіль econi.com.
ua. Тел.: 0 50 3574386.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

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

9695941.

РІЗНЕ

Бориспіль
Велосипед «Україна»; каністри залізні, 20 л; 

труби нержавіючі, харчової сталі, діамотр 19/14; 
холодильник «Саратов»; електрична плита 
«Весна»; стінка, 4 м, колір — горіх. Тел.: 0 68 
3636778.

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

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

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

Пральна машина «Арго»; швейна машинка «Чай-
ка», «Подільськ»; електробаяни 3 шт., ціна договір-
на. Тел.: 0 63 4740538.

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

КУПЛЮ
Бориспіль

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

ПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо вам потрібно пофарбувати натуральну 
шкіру, то будь ласка: куртка чорна — 200 грн, 
коричнева — 250 грн, бордова — 300 грн; пальто 
(плащ) чорне — 250 грн, коричневе — 300 грн, 
бордове — 400 грн. Тел.: 0 95 1492131.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Адреса редакції: 08301, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 69а.
Юридична адреса: 08304, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 76а.
Тел. редакції: (067) 353-61-17.
Рекламний відділ: тел.: (067) 238-88-58.
E-mail:  borvisti@gmail.com, reklama.borvisti@gmail.com.
Веб-сторінка:  www.i-visti.com
Передплатний індекс для: фізичних осіб — 22350, юридичних — 41394
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Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99

На роботу в розплідник потрібні різноробочі та 

водій. Робота постійна та сезонна. Допомога з жит-

лом, розвозка та дорога сплачується. З/п від 6000 

до 10000 грн. Офіційно. Паспорт, код. Тел.: 0 97 

9446264, 0 50 6970533.

Національна мережа продуктових магазинів 

АТБ запрошує на роботу продавця-консультан-

та, 10500 грн/міс (16 змін); охоронця, 11050 грн/

міс. (16 змін); молодшого приймальника това-

рів (вантажника), 11050 грн/міс. (16 змін); при-

биральницю, 8400 грн/міс. (16 змін). Тел.: 0 50 

4137236.

Потрібна ДОМОГОСПОДАРКА. Тел.: 0 67 

1130295, 0 73 1260990, 0 95 9059779.

Потрібні працівники для роботи в охороні. Вахта. 

Житло надаємо безкоштовно. З/п без затримок, два 

рази на місяць. Тел.: 0 95 2015733.

РОБОТА В М.БОРИСПІЛЬ. ВАНТАЖНИКИ, 

СКЛАДАЛЬНИКИ-ПАКУВАЛЬНИКИ, КОМПЛЕК-

ТУВАЛЬНИКИ, ЗАСИПАЛЬНИКИ СИРОВИНИ, 

ХІМІК-АНАЛІТИК, ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, З/П ВИ-

СОКА, СТАБІЛЬНА. ТЕЛ.: 0 67 5221290.

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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM
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Куплю

Бориспіль
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря. Тел.: 

0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
1-к. кв., терміново у господаря. Тел.: 0 67 8677535, 

0 95 7275230.
Будинок, від м. Київ до 50 км, 100 кв.м, 1990-95 рр. 

забудови, з усіма зручностями, до 450000 грн. Тел.: 
0 68 9636640.

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

Здам

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

Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
1-к.кв., центр. Тел.: 0 50 5456870.
2 кімнати для пари або двох жінок, всі зручнос-

ті, 4000 грн без комунальних послуг. Тел.: (04595) 
52067, 0 66 7701019.

Бригада будівельників виконує абсолютно усі види 

ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бетонно-мон-

тажні, кладочні, оздоблювальні, покрівельні та ін. 

види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 1269208.

Бухгалтерські послуги юридичним та фізичним 

особам: ведення обліку, супровід, підготовка та по-

дання звітів. Індивідуальний підхід до кожного клієн-

та. Тел.: 0 67 4037993.

Ремонт стартерів та генераторів, супутні запчасти-

ни. Тел.: 0 98 2871782, 0 95 8887825.

кімната в 3-к.кв., Лютнева вул., необхідні меблі, 
техніка, для однієї дівчини, 3500 грн. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія.

Пропоную приміщення з трьох кімнат у приватно-
му будинку, які потребують ремонту. З вашої сторо-
ни ремонт, з моєї — тепла оселя. Хозяйка. Тел.: 0 66 
4249193, 0 67 7695807.

Найму

Бориспіль

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

Міняю

Бориспіль

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА» за-
прошує на роботу: кухаря-універсала, офіціанта 
в ресторан; охоронця (позмінно); водія кат. «Д»; 
слюсаря з ремонту авто на СТО. Забезпечуємо 
житлом та харчуванням Тел.: 0 50 3574386, Ана-
толій Володимирович.
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ОВЕН. Нові ідеї та тех-
нології дозволять досяг-
ти важливих результатів 

у роботі та успіхів у кар'єрі. Будьте 
обережніші з інформацією, уни-
кайте конфліктів з домашніми.

ТЕЛЕЦЬ. Квапливість і 
дратівливість зараз ні до 
чого. Незначущі, але ре-

альні питання будуть вдало вирі-
шені, а от глобальні проєкти поки 
відкладіть, щоб відпочити.

БЛИЗНЮКИ. Сконцен-
труйте свої зусилля на 
досягненні поставлених 

цілей. Не бійтеся труднощів і пе-
решкод. В особистому житті на вас 
чекає багато приємних моментів.

РАК. Постарайтеся бути 
уважнішими, не допуска-
ти помилок у роботі. Ста-

ранність і ділова хватка дозволять 
успішно протистояти опонентам 
у будь-якій ситуації.

ЛЕВ. Майте трохи тер-
піння, щоб здійснити ваш 
задум. Добре підготуйте-

ся до важливої наради або іспиту. 
У взаєминах з навколишніми мож-
ливий несподіваний поворот.

ДІВА. Сприятливий пе-
ріод для того, щоб щось 
змінити й навчитися но-

вого. На вас очікує удача в спра-
вах, з'являться нові партнери в біз-
несі. Стримуйте негативні емоції.

ТЕРЕЗИ. Настає час для 
плідної, хоч і дещо нудної 
роботи, але саме в ній ви 

зможете проявити себе як сильна 
особистість. У вихідні відпочиньте 
на свій смак і гаманець.

СКОРПІОН. Можуть заго-
стритися питання кар'єри 
та влади, але зрештою вам 

дістануться і прибуток, і підвищення. 
Ситуація на роботі, в навчанні поміт-
но покращиться.

СТРІЛЕЦЬ. Присвятіть 
достатньо часу спілкуван-
ню, новим знайомствам. 

Було б непогано переглянути свою 
систему цінностей. У вихідні запро-
понуйте допомогу рідним.

КОЗОРІГ. Від роботи ні-
куди не подітись, дове-
деться поринути в неї з 

головою, ще й вести складні пере-
мовини. Не дратуйте навколишніх 
своїми в'їдливими висловленнями.

ВОДОЛІЙ. Перш ніж по-
чинати нові справи, про-
аналізуйте ситуацію в 

особистому житті. Налаштовуйте 
себе на прийняття кардинальних 
рішень.

РИБИ. Відчуєте, що по-
трібні як на роботі, так 
і вдома. Постарайтеся 

реально оцінювати свої сили та 
можливості. Будьте уважніші до 
питань здоров'я та відпочинку.
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