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• Щаслива й успішна 
багатодітна родина з 

Борисполя. 
Актор і бізнесмен 

Роман Черповал носить 
своїх трьох доньок 

на руках у прямому і 
переносному сенсі. 
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«ЛЕВАДА»: 
НОВИЙ БУДИНОК ІЗ 
ПАНОРАМНИМИ ВІКНАМИ

 � ЖК «Левада» в Борисполі розташований на вулицях 
Шевченка-Головатого, забудовник масиву – ПрАТ 
«Агробудмеханізація» (голова правління Володимир 
Шалімов). Новий і завершальний будинок комплексу 
компанія зводитиме за адресою: вул. Головатого, 64. Днями 
відбулися громадські слухання, де обговорювався детальний 
план забудови території.

Ірина ГОЛУБ

До�букви�закону
Замовником містобудівної 
документації «Детальний 
план території, обмеженої 
вулицями Головатого, 
Маяковського, Віктора Йови, 
провулком Старовокзальний 
у місті Борисполі» є ПрАТ 
«Агробудмеханізація». 
Виконавець робіт — ТОВ «ІМРТ». 
Головний архітектор — Сергій 
Маркітаненко. 
Рішенням виконкому міської 
ради від 20.01.2020 р. цей 
документ було оприлюднено 
і повідомлено про початок 
розгляду та врахування 
пропозицій громадськості щодо 
проекту. Процедура розгляду та 
врахування пропозицій тривала 
місяць і 27 лютого завершилася 
громадськими слуханнями.
На зібранні була начальник 
міського управління 
містобудування й архітектури 
Яніна Скрипачук, заступник 
міського голови Дмитро Гопанчук 
та архітектор проекту Сергій 
Маркітаненко. 
На слухання були запрошені 
мешканці «Левади», сусідніх 
багатоповерхівок і приватного 
сектору, що поблизу ЖК. 
За словами Скрипачук, зауважень 
і пропозицій до документу не 
надходило. 

«На�особливому�
місці»
Сергій МАРКІТАНЕНКО, 
головний архітектор 
проекту:

— Було завдання спроекту-
вати будинок, який завершить 
комплекс «Левада». Місце для 
новобудови особливе: через 
дорогу — храм Святих Воло-
димира і Ольги та пам’ятник 
Володимиру Великому. Але 
поряд знаходиться досить 
складне перехрестя. 

На майданчику під будів-
ництво зараз розміщені ста-
рі занедбані приміщення, які  
псують вигляд вулиці. 

Впритул до будмайданчика 
— ділянка, яка інвестору-за-
мовнику не належить, там 
знаходяться газорозподільчі 
пункти і трансформатор. Місто 
поставило проектанту завдан-
ня впорядкувати територію. 

Передбачено розширити 
інженерні об’єкти для мікро-
району: поставити більш по-
тужний трансформатор, ре-
конструювати газорозподіль-
чу станцію, розширити площу 
для паркування.

Новий будинок доповнить і 
завершить найбільший ЖК Бо-
рисполя «Левада».

ПРО�НОВОБУДОВУ
 • Компанія зведе 

десятиповерховий 
багатоквартирний будинок 
із червоної цегли, фасад 
якого виходитиме на 
вулицю Головатого.  

 • Проект будинку 
запланований із 
панорамними вікнами. 

 • Перший поверх 
передбачено під 
громадські об’єкти 
(аптеки, магазини, 
адмінприміщення тощо — 
понад 150 кв. м). 

 • Площа одного поверху — 
понад 1000 кв. м.   

 • Максимально у будинку 
— 144 квартири: одно- і 
двокімнатні.  

 • За розрахунками, у 
новобудові мешкатиме 
орієнтовно 220 осіб. 
Відповідно до цієї 
чисельності необхідно 
116 паркомісць. Окремо 
передбачено паркувальні 
місця для відвідувачів 
громадських приміщень 
першого поверху.  

 • Передбачено дитячий 
майданчик та майданчики 
для відпочинку дорослих.  

 • Будинок буде обладнаний 
даховою котельнею і 
під’єднуватиметься до 
міських мереж: водогону, 
каналізації, газо- та 
електропостачання.  

 • Для відведення зливових 
вод територією проходить 
дренажний канал. На 
виїзді на вул. Головатого 
його сховали в трубу. 
Територія розпланована, 
є доріжки з тротуарної 
плитки, розширена дорога, 
висаджена кленова алея. 
Вода, яка стікатиме від 
опадів з даху новобудови, 
збиратиметься в очисні 
споруди, а в зливовий 
колектор потраплятиме без 
сміття. 

 • На території передбачено 
майданчик для 
вигулювання собак.

ГРОМАДА�ПІДТРИМАЛА
На слуханнях запитань до детального плану забудови не було. Говорили 
більше про вирішення проблем мікрорайону. 
Так, голову правління ОСББ «Альта» (вул. Віктора Йови, 3) хвилювало, 
що недостатньо розвинена транспортна інфраструктура. 
Підприємець Валерій Нікітюк цікавився перспективами продовження 
ремонту вул. Головатого, ближче до ЖК «Левада». Адже оновлення 
дороги завершилося поблизу школи №6. 
Дмитро Гопанчук, заступник міського голови, наголосив, що 
Володимир Шалімов — один із тих забудовників, який дотримується 
всіх вимог і правил будівництва. ЖК «Левада» — приклад якісної 
комплексної забудови: є рекреаційна зона, озеро, багато зелені, гарні 
тротуари.

�� ПРЯМА�МОВА

�� ДЕТАЛЬНО

ШАНОВНІ ЖІНКИ 
БОРИСПІЛЬЩИНИ!
Віки й тисячоліття світової 
історії осяяні вашою 
мудрістю та ніжністю, 
чарівністю і красою. 
Матір, сестра, кохана – 
жіночий першопочаток 
супроводжує нас скрізь 
і повсякчас. І доки існує 
світ, ми не перестаємо 
схилятися перед жіночим 
покликанням дарувати 
життя і наповнювати його 
високим змістом любові, 
добра і краси.

Сьогодні ви берете активну 
участь у всіх сферах життя, 
вносите неоціненний вклад 
у соціально-економічний 
та культурний розвиток 
Бориспільщини,  всієї 
країни. 
Жінки генетично створені 
для захисту миру, сім’ї, 
дітей і своїх родин. І у наш 
час, коли вирішується 
доля України, ваша роль у 
суспільстві стала ще більш 
важливою.
Ми, чоловіки, не можемо 
собі уявити своє життя без 
жінок, здатних розділити 
труднощі, втішити добрим 
словом і дати пораду. У цей 
день ми хочемо одного: 
щоб кожна з вас відчула 
безмірну вдячність за 
любов, теплоту, розуміння і 
підтримку.
Зичу, щоб у кожній 
жіночій долі, і не тільки 
у святкові дні, було 
сонячно й затишно. Нехай 
надійною опорою для 
вас буде родина. Міцного 
здоров’я вам та Божого 
благословення!

Владислав БАЙЧАС, 
голова Бориспільської 

районної ради

ДОРОГІ ЖІНКИ!
Від імені виконавчого 
комітету Бориспільської 
міської ради вітаю вас із 
Міжнародним жіночим 
днем!

Мудрість, терпіння та 
великодушність, вміння 
беззастережно любити, 
підтримувати і прощати, 
здатність надихати, вселяти 
віру та оптимізм, талант 
помічати красу людських 
душ, неповторність 
навколишнього світу 
– це справжня сила і 
сутність кожної жінки. 
Саме цими якостями 
жінка здатна змінювати 
наш світ, робити його 
добрішим, справедливішим, 
сповненим справжніх і 
чистих почуттів.
У цей святковий весняний 
день бажаю вам, чарівні 
жінки, щоб кожен 
прийдешній день ви 
зустрічали у доброму 
здоров’ї, з передчуттям 
радості в душі та посмішкою 
на вустах. Нехай поруч 
завжди будуть ваші рідні, 
кохані, дорогі люди, а 
ваші серця випромінюють 
життєствердну енергію 
любові. 

З повагою
Бориспільський
міський голова

Анатолій Федорчук

ЛЮБІ ЖІНКИ! 

Щиро й сердечно вітаю вас 
зі святом 8 березня, святом 
весни. Нехай ваші турботи 
будуть лише приємними, 
а кожен день зігрітий 
щастям, присутністю 
рідних та близьких для вас 
людей, наповнений новими 
відкриттями та здобутками. 
Зичу, щоб у кожній жіночій 
долі завжди було сонячно і 
тепло. Нехай поруч з вами 
будуть лише гідні люди, а 
весна дарує вам радість, 
впевненість, турботу щастя, 
любов та мир! Зі святом вас, 
наші жінки!

З повагою голова 
Бориспільської районної 
державної адміністрації 

Володимир СТРОКАНЬ

ЧАРІВНІ  ЖІНКИ!
Прийміть найщиріші 
вітання з нагоди чудового 
весняного свята —  
8 Березня! 

Цей день несе у світ ніжність і 
красу. Адже усе найдорожче, 
що є у нашому житті — 
щастя, радість, надія, кохання 
— пов’язане з жінкою.
Сьогодні важко назвати 
хоч одну сферу діяльності, 
де б не працювали жінки, 
адже неможливо уявити 
собі жодну професію без 
їх чарівних посмішок, 
дбайливих рук і небайдужих 
жіночих сердець. Ваша 
енергія, відповідальність, 
активна життєва позиція 
несуть у світ злагоду, добро 
та любов.
Сердечно бажаю вам 
міцного здоров’я, великого 
жіночого щастя, добра, 
любові. Будьте завжди 
усміхнені, сповнені надій та 
оптимізму.
Нехай у ваших оселях 
панують спокій та добробут, 
а ваші серця будуть зігріті 
теплом та повагою рідних і 
близьких.

Із найкращими 
побажаннями голова 

правління ПрАТ «БКБМ», 
депутат Бориспільської 

міської ради   
Ігор ШАЛІМОВ
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ДВА ДЕСЯТИЛІТТЯ МИ РАЗОМ, 
ШАНОВНІ ЧИТАЧІ
У ювілейний День народження 
редакційний колектив пишається 
тим, що два десятиліття працює 
задля розвитку Бориспільщини, 
інформує, висвітлює, критикує, 
розповідає про людей. Видання 
продовжує розвиватися і 
розширювати аудиторію. 
Із нагоди Дня народження ми 
не чекаємо вітань і лестощів на 
свою адресу – таке сьогодні не 
в тренді. Будемо говорити ми, 
бо працюємо «словом», завжди 
орієнтуючись на власний 
моральний ценз і журналістські 
стандарти. Що важливо — 
без цензури! Хто це бачить — 

спасибі, хто ні – пробачаємо, 
усе «норм». 
Особливий «респект» тим, хто не 
лінується давати у коментарях 
некоректні оцінки і судження 
у бік редакції чи авторів 
публікацій. Таким зворотнім 
зв’язком не соромляться грішити 
навіть деякі місцеві депутати 
й чиновники, відволікаючись 
від довірених їм посадових 
обов’язків. Звісно, спасибі 
за аж таку надмірну увагу, 
але толерантність ніхто не 
відміняв, а кібергбулінг не лише 
засуджується, а й карається у 
цивілізованому суспільстві.

Редакція цінує здорове 
почуття гумору в коментарях, 
а ще зауваження, пропозиції, 
конструктив і  готова до діалогу, 
а спроби тиску й банальні закиди 
для нас неприйнятні.
Колектив щотижневика за дружбу 
і проти «зради», бо у нас у всіх, 
спільна мета – разом робити 
Бориспільщину комфортнішою й 
красивішою! Приєднуйтеся! 

Із Весною усіх, змінами на 
краще! Будьмо разом!

Від колективу редакції 
«Вісті. Інформація. Реклама»

Наталія ТОКАРЧУК

Компанія «Автосервіс» в місце-
вій групі мережі Фейсбук повідо-
мила, що в Борисполі відкриєть-
ся автостанція для водіїв та від-
стою автобусів, що обслуговують 
місцеві транспортні маршрути.

Автостанція стане єдиною в мі-
сті. Представник ТОВ «Автосер-
віс» — компанії-власника будівлі, 
зазначив, що автостанція за адре-
сою вул. Київський Шлях, 212 вже 
зведена, нині ведуться оздоблю-
вальні роботи та облаштування 
території. Депутат округу Мико-
ла Степаненко розповів «Вістям», 
що архітектурний вигляд спору-

ди в мікрорайоні Розвилка сучас-
ний, він прикрасить виїзд із міста. 
За його словами, на стоянці буде 
достатньо паркувальних місць, а 
всередині автостанції буде облад-
нано душ, туалет, кімнати відпо-
чинку для водіїв. Чи зможуть ско-
ристатися послугами автостан-
ції автобуси та водії міжміських 
маршрутів інших компаній, нара-
зі невідомо.

НАГАДАЄМО, містяни 
неодноразово звинувачували 
водіїв Автосервісу через 
паркування в непризначених 
місцях, що створює перешкоди 
та погіршує видимість на 
ділянці траси Київ-Харків 
поблизу будівництва. Також 
скаржилися, що водії смітять, а 
на зауваження демонструють 
хамську поведінку. 

БУДЕ НОВА АВТОСТАНЦІЯ

ДОВІДКА. ТОВ «Автосервіс» є транспортною компанією, що за-
ймається пасажирськими та корпоративними перевезеннями в м. 
Бориспіль та Київській обл. Крім 317 маршруту, компанія здійснює 
ще 13 маршрутів до сіл Бориспільського району із Борисполя та 
Києва: Вишеньки, Любарці, Сеньківка, Іванків, Проців, Киріївщина, 
Дударків, Головурів, Мартусівка. 

У РДА НОВИЙ 
ЗАСТУПНИК

Голова Бориспільської РДА 
Володимир Строкань 2 берез-
ня 2020 року підписав розпоря-
дження №14-к про призначення 
Руслана Олексійовича Дяченка 
на посаду першого заступника 
голови Бориспільської РДА.

БЛАГОДІЙНИЙ 
ЯРМАРОК У 
СЕЛІ ГОРА 

28 лютого в Гірській ЗОШ 
відбувся благодійний ярма-
рок «Щедра Масниця». 

Кошти збирали на лікуван-
ня маленького жителя села Во-
роньків Кирилка Григоріва, який 
вже п’ять роки бореться з тяж-
кою хворобою. Про це повідо-
мила школа на своїй сторінці у 
Фейсбук.

Як вказано у повідомленні, під 
час ярмарку було зібрано 15242 
грн. Зібрані кошти будуть пере-
дані мамі Кирилка.

У БОРИСПОЛІ 
ПЕРЕРАХУЮТЬ 
АБОНПЛАТУ ЗА ТЕПЛО 

Наталія ДОЛИНА

2 березня перший заступник 
міського голови Микола 
Корнійчук подякував 
мешканцям Борисполя за 
своєчасну оплату послуг КП 
ТМ «Бориспільтепломережа». 

Наголошувалося, що за січень 
оплата населення становила 
84%. 
«У лютому вартість газу була 
4886 грн 59 коп. У зв’язку зі 
зниженням ціни на паливо 
абонентам буде зроблено 
перерахунок за лютий. Плата на 
тепло буде зменшена на 22,9%», 
— поінформував Корнійчук.

СОРТУВАННЯ 
— НА КОНКУРС

Ірина ГОЛУБ

Коли було розірвано дого-
вір із компанією, яка займа-
лася вивезенням твердих по-
бутових відходів, на засідан-
ні виконавчого комітету Бо-
риспільської міської ради 2 
лютого було оголошено кон-
курс на надання цієї послуги

Перший заступник Бориспіль-
ського міського голови Микола 
Корнійчук повідомив, що договір 
розірваний у зв’язку з регуляр-
ними порушеннями договірних 
умов. Так, наголошувалося, не на 
всіх сміттєвих майданчиках були 
контейнери, невчасно вивозили 
непотріб і не завжди прибирали.

Рішенням «Про проведення 
конкурсу з визначення виконав-
ця послуг з вивезення побутових 
відходів (тверді: папір та картон, 
полімери, скло) на території м. 
Борисполя» створено конкурс-
ну комісію. 

Лот № 1: визначення вико-
навця послуг із вивезення по-
бутових відходів у місті Бори-
спіль (тверді: папір та картон, 
полімери, скло) з контейнерних 
майданчиків від багатоквар-
тирних житлових будинків,  
гуртожитків.

Лот № 2: визначення виконав-
ця послуг із вивезення побуто-
вих відходів у місті Бориспіль 
(тверді: папір та картон, полі-
мери, скло) від індивідуальних 
житлових будинків приватного 
сектору.

Микола Корнійчук наголосив, 
що поділ необхідний через різ-
ні варіанти вивезення сміття: бі-
ля багатоповерхівок можна вста-
новити контейнери, у приватно-
му секторі зовсім інший підхід.
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�� МАЄМО�ТЕ,�ЩО�МАЄМО �� НЕВИДИМА�ПОШЕСТЬ

�� ДЛЯ�БЕЗПЕКИ

 � Чи готова місцева медицина до спалаху вірусної інфекції, де планують розміщувати 
людей із підозрою на захворювання, як захищатимуть медперсонал – ці та інші 
питання обговорювали на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій наприкінці лютого.

«ПОТРІБНІ�ТЕСТ-СИСТЕМИ»
Начальник відділу державного нагляду за дотриман-

ням санітарного законодавства Бориспільського районно-
го управління держпродспоживслужби в Київській облас-
ті Лариса Улько:

— Відрізнити хворого на грип чи ГРВІ від інфікованого коро-
навірусом неможливо. 

Єдиний вихід – обстеження пацієнтів за тест-системою на ві-
руси грипу А і В. Якщо підтверджується грип – хворий лікується 
амбулаторно. Якщо ні – викликають екстрену і відправляють до 
визначених МОЗ медзакладів. Потрібно закупати тест-системи 
на визначення грипу А і В. Наразі їх в Україні бракує. Державою 
виділені кошти на їх закупівлю.

ДОГРАЛИСЯ!
Ліквідація у 2017 році Державної санітарно-епідеміологічної 
служби України призвела до нинішнього повністю 
зруйнованого стану протиепідеміологічної системи. 
Днями Уряд був змушений призначити заступника міністра 
охорони здоров’я Віктора Ляшка державним санітарно-
епідеміологічним лікарем. Але систему не відновити швидко. 
Наразі в Україні відсутня матеріально-технічна база для 
вчасного і якісного запобігання поширенню вірусної інфекції. 
Кожне місто змушене боротися з наступом коронавірусу 
«голими руками».

У�ІНФЕКЦІЙНОМУ�ОБДЕРТІ�СТІНИ

Наталія ДОЛИНА, фото Сергій МАРЧЕНКО

Реальна загроза коронаровірусу застала місце-
вих медиків, як і всю країну, зненацька. У Бориспо-
лі ситуація ускладнюється тим, що інфекційне від-
ділення КНП «ББЛІЛ» закрите на капітальний ре-
монт. Виникає запитання: чому оновлення відді-
лення розпочали саме в осінньо-зимовий період, 
коли в Україні традиційні спалахи ГРВІ та грипу?  

Вочевидь, місцева влада і ремонтники, які працю-
ють в інфекційному відділенні, не надихаються при-
кладом китайських колег, які в лічені дні побудува-
ли величезні корпуси лікарні «з нуля». 

У інтерв’ю «Вістям» Бориспільський міський голо-
ва Анатолій Федорчук чесно визнав, що місцева лі-
карня не готова до спалахів інфекції й причина то-
му – надзвичайна бідність країни.  

ЗМІНЕНО�ПРАВИЛА�РОБОТИ�«ШВИДКОЇ»
Через коронавірус в Україні дозволять каретам швидкої 
допомоги приїжджати на виклики щодо високої температури.

Якщо у людини висока температура і підозра на коронавірус, то 
«швидка» буде приїжджати на виклики. Такі плани озвучив заступник 
міністра охорони здоров'я Дмитро Луфер під час брифінгу НСЗУ.
«Зараз напрацьовується можливість внесення змін у порядок 
виклику «швидкої» і лікаря на цей період, коли очікуються можливі 
випадки вірусу. Для того, щоб лікар міг приїхати додому і людина 
не подорожувала містом», — пояснює заступник міністра.
Також він додав, що «швидка» знає, що робити у випадках 
потенційних спалахів інфекції.
«Є затверджений план дій в області та окремі ліжка в інфекційних 
лікарнях. Лікарі, які очікують пацієнтів, теж знають, що робити», — 
говорить Луфер. 

«Є�КІМНАТИ-
ІЗОЛЯТОРИ»
За словами директора КНП 
«Бориспільський міський 
центр первинної медико-
санітарної допомоги» 
Євгенія ЧЕРЕНКА, в міських 
амбулаторіях первинки 
є приміщення, де можна 
приймати хворих з підозрою 
на коронавірус. Це не 
бокси, а ізольовані кімнати. 
Пацієнти можуть перебувати 
там до приїзду екстреної 
допомоги, яка доправить їх 
до визначених медзакладів.
У міській первинці працюють 
24 лікарі. 

«БОКСІВ�—�НУЛЬ!»
Завідувач Бориспільським 
міжрайонним відділом 
лабораторних досліджень 
МОЗ України Андрій ВЕРЕМІЙ:

— За алгоритмом дій на 
випадок епідеміологічної 
загрози, якщо до приймального 
відділення лікарні надходить 
людина з підозрою на 
захворювання, її або 
госпіталізують в бокс, або 
викликають спеціалізовану 
меддопомогу. 
Був офіційний запит – скільки 
в Бориспільських медзакладах 
боксів. Наша відповідь – нуль! 
А інфекційне на ремонті. 
Інших приміщень немає. Про 
яку спеціалізовану медичну 
допомогу йдеться, я так і не зміг 
з’ясувати. Приїжджає звичайна 
екстрена допомога, і ми веземо 
людину в Білу Церкву чи Боярку. 
Так, хворого пацієнта або 
доставляють в приймальне 
відділення лікарні, або він 
сам приходить зі скаргами в 
амбулаторію. 
Раніше в подібних випадках 
діяв чіткий механізм: хворому 
нікуди не виходити, щоб не 
розповсюджувати інфекцію, 
а лікаря викликати додому. 
Зараз такого механізму немає, а 
лікар на виклики приходити не 
зобов’язаний. 

ІМПРОВІЗАЦІЯ�БЕЗ�
ТУАЛЕТІВ
В.о. медичного директора 
ББЛІЛ Юрій ПАСЕНЧЕНКО:

— У ролі боксу буде 
використовуватися хол місцевої 
лікарні (аптечний кіоск, буфет 
і прохід до центрального 
корпусу будуть опечатані). 
Співробітники попереджені й 
у разі необхідності за 5 хвилин 
готові до роботи: дверний 
блок перед коридором до 
приймального відділення 
зачиняється і опечатується, вхід 
до боксу (холу) — з вулиці. 
За інфекційними правилами, 
це буде повністю боксована 
палата. Хворий перебуватиме 
там 3-4 години, поки ми, згідно 
наказу МОЗ, викликатимемо 
екстрену меддопомогу.
За правилами, в осередку 
епідситуації повинні перебувати 
лікар, консультант-хірург, 
клінічний лаборант, медсестра, 
санітарка, реаніматолог. 

 • Однак наголошувалося, 
що в імпровізованому боксі 
немає туалетів. На засіданні 
комісії говорили про закупівлю 
біотуалетів, але пропозиція 
лишилася без вирішення.

НІЧОГО�НЕ�МАЄМО
Відомо: щоб надати одному інфікованому на коронаровірус 
кваліфіковану медичну допомогу, потрібно як мінімум 30 
комплектів засобів захисту. 
Попередньо для захисту бориспільського медперсоналу 
потрібно мати мінімум 500 протиепідемічних костюмів, 2,5 тис. 
респіраторів, 2,5 тис. рукавичок, 500 бахіл, 2 біотуалети для 
боксу.
Перший заступник міського голови Микола Корнійчук пояснив, 
що згідно класифікатора надзвичайних ситуацій резервний 
фонд бюджету можна використовувати лише при виявленні 
захворювання не менше 10 осіб або не менше 3 летальних 
випадків.

«55�ТИСЯЧ�—�НА�ЗАХИСТ»
Микола КОРНІЙЧУК, перший заступник міського голови: 

— Із міського бюджету на придбання засобів захисту для 
лікарів виділено 55 тис. грн. На ці кошти закуплять 150 
респіраторів, 200 захисних окулярів, 1000 оглядових рукавиць, 
рукавички, 150 комплектів протиепідемічного одягу.
У Київській області визначено ще 5 закладів охорони здоров’я 
із надання медичної допомоги хворим з коронавірусною 
інфекцією, як резерв першої черги. Це Броварська 
багатопрофільна клінічна лікарня, Баришівська, Переяслав-
Хмельницька, Яготинська та Васильківська центральні районні 
лікарні.

БОРИСПІЛЬ І ЗАГРОЗА 
КОРОНАВІРУСУ

 • За даними ВООЗ перші 
випадки захворювання на 
коронавірусну інфекцію 
зареєстровані в Китайській 
Народній Республіці в грудні 
2019 року. Вірус почав 
розповсюджуватися з ринку 
морепродуктів в м.Ухань 
(провінція Хубей).  

 • Захворювання коронавірусом 
зареєстровано в понад 48 
країнах світу. Станом на 
03.03.2020 року в Україні 
зафіксовано перший 
випадок захворювання на 
коронавірусну інфекцію 
(Чернівецька область). 

 • За даним ВООЗ у 80% 
інфікованих хвороба протікає 
легко, 14% мають серйозні 
проблеми – вірусну пневмонію 
і труднощі з диханням, 5% 
мають критичні стани (дихальну 
недостатність, септичний шок). 
Смертність становить 2%.  

 • Коронавірус нестійкий і може 
знаходитися на об’єктах 
зовнішнього середовища до 
трьох діб. Гине при температурі 
40 градусів С. 

 • Інкубаційний період від 10 
до 14 днів, але зафіксовані 
випадки збільшення його 
до 24 днів. У цей час клінічні 
симптоми хвороби відсутні, але 
хворий є джерелом інфекції. 

 • Коронавірусною інфекцією 
практично не хворіють діти, 
вразливими є особи літнього 
віку та люди, які мають хронічні 
захворювання.  

 • Зареєстровані повторні 
випадки захворювання на 
коронавірусну інфекцію. 
Інфекція передається від 
тварин людям та від людини до 
людини.

 •
ІМОВІРНІ ШЛЯХИ ЗАРАЖЕННЯ:

 • повітряно-крапельним шляхом 
(при кашлі та чханні хворої 
особи);

 • контактно-побутовим шляхом 
(через руки, предмети, 
поцілунки та рукостискання). 
 

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ 
ХВОРОБИ: катаральні 
явища з носу незначні 
або відсутні, задишка 
(ускладнення дихання), 
біль у грудях, лихоманка, 
синусити, трахеїти, отити, 
вірусна пневмонія. 
Симптоми захворювання 
можуть виникнути через 
2-14 днів після зараження. 
Діагноз коронавірусної 
інфекції встановлюється при 
позитивному тесті на цю 
інфекцію.
! Не існує специфічного 
противірусного лікування 
для людей, які захворіли на 
коронавірусну інфекцію. 
Наразі немає вакцини для 
захисту від неї.

Правила�захисту
 • уникати незахищеного 

контакту з дикими та 
свійськими тваринами;

 • дотримуватися гігієни 
— частіше мити руки з 
милом або протирати 
спиртовими салфетками чи 

дезінфекційними засобами;
 • тримати дистанцію від хворих 

не менше 1 м;
 • не торкатися обличчя 

немитими руками;
 • ретельно готувати їжу, зокрема 

м'ясо і яйця;
 • більше бувати на свіжому 

повітрі, відмовитися від 
відвідування торгівельних 
центрів, театрів, масових 
заходів тощо;

 • провітрювати приміщення;
 • промивати ніс ізотонічним 

розчином, який можна 
приготувати самим: 1 чайна 
ложка солі на 1 літр води.

Як�запобігти�
поширенню�інфекції:�

 M якщо ви відчуваєте 
симптоми респіраторного 
захворювання, обмежте 
контакти з іншими людьми 
і використовуйте захисну 
маску для обличчя, яку 
через кожні три години слід 
змінювати та знезаражувати;

 M якщо ви відвідували країни, де є 
випадки коронавірусної інфекції 
й у вас виникли симптоми 
респіраторного захворювання, 
звертайтеся за меддопомогою 
(викликайте швидку);

 M при кашлі та чханні 
прикривайте рот і ніс зігнутим 
ліктем чи одноразовою 
серветкою.

Лікар-епідеміолог 
Бориспільського міжрайонного 

відділу лабораторних досліджень
ДУ «КОЛЦ МОЗ України» 

Є.М. Грушевська

ЗАХИСТ�ВІД�ВОРОГА,�
«ОДЯГНУТОГО�В�КОРОНУ»

• Назва вірусу пов’язана з тим, що на своїй поверхні він «нарощує шипи», тому під мікроскопом 
виглядає наче одягнутим у корону.

• Буфет у лікарні працює у звичному режимі, у разі 
необхідності його зачинять і опечатають.  
Хол використовуватиметься як тимчасовий ізолятор.

• Вхід в ізольоване приміщення на випадок інфекції.

Наталія ДОЛИНА

Про це на початку робочого 
тижня поінформувала началь-
ник управління освіти та науки 
Тетяна Павленко.

«Після призупинення навчально-
го процесу міські школярі поверну-
лися до занять 2 березня. Втім, ре-
комендуємо закладам освіти утри-
матися від масових заходів», — на-
голосила Павленко.

У ШКОЛАХ БОРИСПОЛЯ 
ЗАБОРОНЕНІ МАСОВІ ЗАХОДИ
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�� РОМАН�ІЗ�ДІВЧАТАМИ

БАГАТИЙ ТАТО
У ЇХНІЙ КВАРТИРІ ВЖИВАЮТЬСЯ ТРИ КОТИ (У КОЖНОЇ З ДІВЧАТ СВІЙ), МАМИН МІНІ-ПЕСИК, ПАПУГА, ВЕЛИКА ПІРАНЬЯ У 300-ЛІТРОВОМУ АКВАРІУМІ, А ЩЕ МАЙЖЕ 13 РОКІВ 
ПАНУЄ АТМОСФЕРА БЕЗМЕЖНОЇ Й БЕЗУМОВНОЇ ЛЮБОВІ – ОДНІЄЇ НА ВСІХ ЧЕРПОВАЛІВ, ТАКОЇ ЩИРОЇ І СПРАВЖНЬОЇ. 

РОМАН ЧЕРПОВАЛ

«КРУЖЛЯЄ»�КРАСУНЬ
«Березень для мене – особливий 

місяць. У дружини День народжен-
ня 5 березня – їй лише 36, найменшій 
доньці 6 березня цього року випов-
нюється шість, і я ось днями відсвятку-
вав свій ювілей, а 8-го – жіночий день. 
Тож я балую подарунками дівчат мало 
не щодня, можу й на кухні щось смач-
неньке приготувати для них, — широ-
ко посміхаючись, розповідає Роман. – 
Раніше я жартував до керівництва: від-
правте мене у відрядження в березні».

Роман Юрійович «кружляє» своїх 
дівчат, як може. Квіти, каже, дарує 
усім, але у горщиках. Для мами – 
найрозкішніші орхідеї. А подарун-
ки дівчата самі замовляють, тож не 
роздумує,  що презентувати. Каже, 
головне, були б гроші.

УСЕ�ЗАРАДИ��
ЖІНОЧОЇ�ВТІХИ

Черповал працює сам на себе. 
Щоб забезпечувати достойний фі-
нансовий рівень родини й задо-
вольняти безкінечні дівочі забаган-
ки, має два види діяльності: ремес-
ло і творчість. Як майстер виготов-
ляє дерев’яні меблі на замовлення 
— сам проектує, сам реалізує. Інший 
напрямок, який лестить його «его» і 
приносить 70% сімейного бюджету, 
— акторство. Він знімається у рекла-
мі, серіалах, фільмах і всіляко розви-
вається в цьому напрямку. 

«Зараз три реклами з моєю учас-
тю йде на телебаченні – це ліки, пи-
во, магазин. Я працюю з реклам-
ними агентствами, занесений в ак-
торську базу; на кастинги ходжу 
менше, частіше мене запрошують 
і, якщо потрібен саме такий типаж, 
я проходжу проби. Грав і депутатів, 
і бізнесменів, а тепер пішов у «про-
фесори». Починав кар’єру неспо-
дівано – запропонували знятися у 
рекламі білизни. Тоді від нового хо-
бі близькі були не у захваті», — ді-
литься співрозмовник. 

Нині акторську професію Романа 
його дівчата підтримують і самі ро-
диною пробувалися в кадрі.

Щодо роботи з деревом, то він 
визнає, що ремесло перетворило-
ся на хобі, а прибутки від майстер-
ні – зараз не головне. 

Дружина працює бухгалтером. Ро-
ман каже, що мріє заробляти стіль-
ки, щоб дозволити дружині займа-
тися лише дітьми, собою, домашні-
ми справами і частіше відпочивати 
усім разом. Щодо ролей, то визнає, 
що головну й найважливішу в своє-
му житті він уже грає «на Оскар» — 
це батько і чоловік великої родини. 
Сімейні сюжети, каже, його прива-
блюють і в акторстві. Такий він, пра-
вильний чоловік – мрія жінок. 

ЗАМІСТЬ�СИНА�—�
ТРИ�ДОНІ

Татусів доньок називають «юве-
лірами» і Роман погоджується. Смі-
ється, що ювелірна майстерність 
потрібна, щоб керувати чотирма 
рідними і дуже різними красунями. 
Запитую: чи мріє про сина. Каже, у 
Черповалів порушується тема на-
родження четвертої дитини, і стать 
не важлива. Але подружжя насто-
рожує нестабільність ситуації в кра-
їні й невизначеність майбутнього, 
адже, каже Роман, в Україні не без-
коштовні освіта і медицина. У таких 
умовах нелегко дітей ростити.

«Як народжувалися дівчатка-по-
годки, то я і не думав про сина. А 
коли жінка завагітніла втретє й на 
УЗД запевнили, що буде хлопчик, я 
психологічно налаштувався. Однак 
ближче до пологів на обстеженні 
повідомили, що чекаємо дівчинку. 
І тоді я засмутився. А сьогодні ща-
сливий, бо у мене три доньки. Най-
менша Яринка маніпулює мною 
найбільше», — зізнається батько.

ГАРНИЙ�ВЧИТЕЛЬ,��
ЯКИЙ�НАВЧАЄТЬСЯ

Роман каже, що він – тато стро-
гий. Дівчат привчає до порядку. У 
нього пунктик: обов’язково зранку 
малі мають застилити ліжка, приче-
пуритися і тоді снідати. Однак дівча-
та капризують і  теж виховують тата: 
влаштовують тривалий шопінг, який 
Роману не приносить задоволення; 
просять допомоги в прибиранні, а 
він упирається; не дають побути в 
тиші, коли йому хочеться годинку 
повалятися безтурботно на дивані. 
Таке життя у великій родині!  

«Насправді мені як батьку по-
трібно працювати і працювати над 
собою; я розумію, що припускав-
ся помилок, які зробили мене кра-
щими. Спасибі моїм дівчатам, що 
не дають розслаблятися», — само-
критично говорить Роман.

КАВА�З�КОХАННЯМ
Не познайомитися Альона з 

Романом просто не могли. Доля 
звела їх ще у дитинстві, бо рос-
ли в одному під’їзді, тільки на 
різних поверхах. 16-річний Ро-
ман на прохання батька 12-річ-
ної Альони допомагав їй з уро-
ками креслення. Потім була три-
вала дружба з перервами. Юнак, 

коли повернувся зі служби в ар-
мії, влаштувався на роботу і якось 
по-дружньому запросив сусідку 
на каву, а сам захворів. Вона по-
чала турбуватися, писати йому 
смс, підтримувати. Потім разом 
пішли на каву, спалахнуло кохан-
ня, був спільний відпочинок, піс-
ля якого вона з валізою підняла-
ся до нього на сьомий поверх. А 
далі усе, як у щасливому кіно: пи-
шне весілля і багато дітей.

РОМАН�І�РОМАНТИКА�
Чоловік погоджується, що ро-

мантики в стосунках з роками мен-
шає, всі увага і час батьків присвя-
чені донькам, тому він бере ініці-

ативу в свої руки. «Нещодавно 
запросив дружину на коротку від-
пустку вдвох до Єгипту. Дітей і тва-
рин лишили на дідусів-бабусь. Це 
було так незвично і романтично! 
Ми відновили почуття, які були в 
молодості», — розповідає. 

Натомість визнає, що доньки ро-
стуть швидко, а він ще не готовий 
до тих моментів, коли дівчата поч-
нуть самі ходити на побачення, зу-
стрічатися з хлопцями.

Мріє, щоб долі його юних кра-
сунь склалися щасливо, а гарний 
приклад любові, сімейних стосун-
ків і цінностей вони з дружиною їм 
забезпечили. Щасливе дитинство 
— це найважливіше, що можуть 
подарувати батьки своїм дітям.

Оксана КОБЗАР, фото з сімейного архіву

Харизматичний спортивний молодий чоловік із доглянутою борід-
кою дбайливо приборкує неслухняними заколками біляве волоссяч-
ко тендітної малої. Із ніжністю чмокає доню в щічку й відпускає її по-
бігати в дитячій кімнаті МакДональдсу. «Вона в’є з мене вірьовки», 
— визнає чистосердечно. 

Так почалася розмова із 40-річним бізнесменом і актором про те, як 
йому, єдиному чоловіку в сім’ї, живеться-можеться під одним дахом 
із домашнім жіночим «батальйоном». Майже інсайдерську іформацію 
про зразкового татуся «Вістям» «підкинула» класний керівник доньки 
Черповалів — Галина Крилевець із ЗОШ №1, за що їй велике спасибі.

�� ОФІЦІЙНО �� ЕКСКУРС�В��ІСТОРІЮ

Підготувала Тетяна ХОДЧЕНКО

У актовій залі районної ради зі-
бралися сільські голови Бориспіль-
ського району, депутати сільрад, 
керівники структурних підрозділів, 
керівники підприємств, установ та 
організацій, а також представники 
громадськості та ЗМІ. 

Очільник Бориспільської РДА 
розповів про проведені заходи, 
виконані завдання та результати 
діяльності райдержадміністрації в 
минулому році, зокрема в галузях 
прямих іноземних інвестицій та ін-
вестиційного клімату на території 
району, охорони здоров’я, освіти, 
соціально-економічного розвитку 
населених пунктів регіону, культу-
ри та спорту. 

Як зазначив  Строкань, одним із 
найважливіших принципів роботи 
РДА має бути злагоджена співпра-
ця з районною радою та територі-
альними громадами регіону. «Тіс-
на співпраця налагодить збалан-
сований економічний та соціаль-
ний розвиток району, ефективне 
використання трудових, фінансо-
вих та природніх ресурсів. У ре-
зультаті район займатиме голов-
ні лідерські позиції Київщини», — 
наголосив виступаючий.

Соціально-
економічний�розвиток�
та�інвестиційний�
клімат

За словами голови РДА, до зве-
деного бюджету Бориспільсько-
го району за 2019 рік доходів на-
дійшло у сумі 1288,8 млн грн. Об-
сяги реалізованої продукції про-
мисловими підприємствами 
становлять 2,5 млрд грн, що на 
40% більше у порівнянні з 2018 
роком. Кількість суб’єктів мало-
го та середнього підприємництва 
на початок року склала 6 тис. 723 
одиниці, тобто на 3% більше, ніж 
минулого року.

Загальна сума надходжень до бю-
джетів всіх рівнів, одержаних від 
малого та середнього підприємни-
цтва, становить 1171,8 млн грн, а це 
на 51% більше минулого року. 

Обсяги капітальних інвестицій 
-—3,7 млрд грн (13,7% до загально-
го обсягу капітальних інвестицій по 
Київській області). Обсяги прямих 
іноземних інвестицій (акціонерний 
капітал) на початок року — 107,1 
млн дол. США (6,5% від загального 
обсягу прямих інвестицій в облас-
ті). А в розрахунку на одну особу ці 
обсяги збільшилися на 10,2%. 

Завдяки створенню сприятли-
вого інвестиційного клімату на 
території району у 2019 році вве-
дено в експлуатацію вісім під-
приємств, зокрема у с. Щасливе 
створено 50 додаткових робочих 
місць на складському логістич-
ному комплексі (кількість інвес-
тицій — 5 млн грн). У ДП МА «Бо-
риспіль» завершено І чергу зве-
дення багаторівневого паркінгу, 
сума інвестицій — 439 млн грн. У 
селах Гнідин та Чубинське створе-
но майже 50 робочих місць завдя-
ки магазинам продовольчих та не-
продовольчих товарів.   

За словами Володимира Стро-
каня, залучення приватного інвес-
тора в реальний сектор економіки 
сприяло створенню в регіоні 1020 
робочих місць та забезпеченню 
додаткових надходжень до бю-
джетів усіх рівнів. 

На соціально-економічний роз-
виток населених пунктів за мину-
лий рік територіальним громадам 
було надано субвенції в сумі 139,7 
млн грн. Ці кошти знадобилися на 
капітальний ремонт доріг кому-
нальної власності, освітлення на-
селених пунктів тощо.

Освіта
За рік на галузь освіти направ-

лено 38,6 млн грн, зокрема про-
ведено заходи з енергозбере-
ження в закладах освіт на суму 
8,3 млн грн. Це скоротило вико-
ристання енергоносіїв на 10%. 
Також проведено капітальні ре-
монти фасадів приміщень ЗОШ 
та внутрішні ремонти в закладах 
освіти на суму 7 млн грн. У чоти-
рьох дитсадках району проведе-
но реконструкцію опалення на 
суму 2,3 млн грн.

Для НУШ закуплено інтерактив-
ні дошки та багатофункціональні 
пристрої на суму 4 млн грн, на об-
ладнання та меблі було виділено 

14 млн грн. Для потреб Ревнен-
ської ЗОШ придбано новий авто-
бус вартістю 2 млн грн.

Спорт�і�культура
За 2019 рік спортсмени Бори-

спільщини брали участь у 79 об-
ласних та 39 всеукраїнських зма-
ганнях. За цей період у районі 
проведено 92 спортивні заходи. 
За кошти бюджету на суму 501 тис 
грн було придбано спортивний ін-
вентар.

На районні культурно-мистець-
кі заходи витрачено 641,88 тис грн. 

Охорона�здоров’я
Із метою наближення якіс-

ної медичної послуги до кожно-
го жителя району проводиться 
оснащення сільських амбулато-
рій первинного рівня сучасним 
медичним обладнанням відпо-
відно до табелю оснащення. За-
гальна сума витрат на медоблад-
нання та апаратуру за рік склала 
13 тис. 818 грн. 

Також за рік проведено капре-
монт системи водопостачання у 
Вороньківській амбулаторії, ка-
премонт приміщення ФАП у с. 
Кийлів, капремонт та оновлення 
системи опалення Сеньківської 
амбулаторії.

У другій половині 2019 року 
розпочато капітальні ремонти 
приміщень районної лікарні (КНП 
«ББЛІЛ»). Наразі роботи продов-
жуються. 

«Незважаючи на економічні 
труднощі та різні політичні по-
гляди, нам вдалося досягнути по-
зитивних результатів. Але ли-
шається ще багато проблем, які 
спільно з районною радою та гро-
мадою Бориспільщини ми будемо 
вирішувати», — підсумував Воло-
димир Строкань.

ЗВІТ ГОЛОВИ 
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ РДА 
ВОЛОДИМИРА СТРОКАНЯ

 � 27 лютого голова 
Бориспільської районної 
державної адміністрації 
Володимир Строкань 
прозвітував про підсумки 
роботи адміністрації за 
2019 рік. 

Наталія ТОКАРЧУК

Указом Президії Верховної 
Ради УРСР від 3 березня 
1975 року «Про утворення 
районів у містах і віднесення 
деяких міст Української РСР 
до категорії міст обласного 
підпорядкування» відповідний 
статус серед інших отримало і 
місто Бориспіль. 

Згідно з діючими на той час 
положеннями, місто обласного 
підпорядкування повинно 
було мати понад 50 тисяч 
населення, але в окремих 
випадках допускалася і менша 
кількість, якщо місто мало 
важливе промислове, соціально-
культурне та історичне значення, 
а також перспективи щодо 
економічного, соціального 
розвитку і, відповідно, 
збільшення кількості населення.
Відомо, що за переписом 1970 
року населення Борисполя 
складало 32365 осіб. Тому 
головну роль у отриманні 
містом статусу обласного 
підпорядкування зіграла 
наявність аеропорту «Бориспіль» 
— головного повітряного порту 
Української РСР та другого 
за розміром у СРСР (після 

аеропорту «Домодєдово»), який 
приняв перших пасажирів у 1965 
році. 
Вважається, що саме завдяки 
аеропорту місто отримало 
значний потенціал розвитку — 
вже у 70-х роках місто почало 
розбудовуватися, з'являлися 
перші багатоповерхівки. 
Працювали колгоспи 
«Бориспільський» та «Промінь», 
промислові підприємства, в 
т.ч. швейна і ворсова фабрики, 
заводи молочних і продтоварів, 
завод залізабетонних виробів, 
транспортні і будівельні 
підприємства, РЕМ. Уже були 
збудовані кінотеатр «Дружба» 
та стадіон «Колос», будинок 
культури на 560 місць та парк 
культури і відпочинку. Діяли 
поліклініка, лікарня на 240 
ліжок та протитуберкульозний 
диспансер, 9 дитячих ясел і 
дитсадків, 5 загальноосвітніх, 
музична та спортивна школи.
Виведення міста у 1975 році зі 
складу Бориспільського району і 
підпорядкування безпосередньо 
області наділило місцеву владу 
більшими повноваженнями, 
зокрема, у фінансовій сфері, 
та надало поштовх його 
подальшому розвитку. 

45 РОКІВ ТОМУ ЗМІНИВСЯ 
СТАТУС БОРИСПОЛЯ

ГОЛОВА ВЕЛИКОЇ 
ДРУЖНЬОЇ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ 

РОДИНИ ПИШАЄТЬСЯ 
БАГАТСТВОМ: КОХАНОЮ 
ДРУЖИНОЮ АЛЬОНОЮ 
І ТРЬОМА ДОНЬКАМИ – 

ЛІЗОЮ, ЖЕНЕЮ І ЯРИНКОЮ  
З ЯКИМИ ТАТУСЬ  

НЕ НУДЬГУЄ.

• Аеропорт «Бориспіль» у 70-ті роки.
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ЛюдиНа часі

НАПЕРЕДОДНІ 8 БЕРЕЗНЯ РОЗМОВА ДЛЯ «ВІСТЕЙ» ІЗ СИЛЬНОЮ ЖІНКОЮ, ЯКА БОРЕТЬСЯ З ВИКЛИКАМИ ДОЛІ. 44-РІЧНА ІННА ГИРА 
ІЗ БОРИСПОЛЯ САМОСТІЙНО БАГАТО РОКІВ ОПІКУЄТЬСЯ ХВОРОЮ ДОНЬКОЮ, ВІД ЯКОЇ ВІДМОВИВСЯ ЇЇ БАТЬКО. ВІДМЕЖУВАЛИСЯ ВІД 
ПРОБЛЕМ ІННИ І ЧИСЛЕННІ БОРИСПІЛЬСЬКІ РОДИЧІ КОЛИШНЬОГО. УСКЛАДНЮЄ СИТУАЦІЮ ЖІНКИ ЛІКУВАННЯ ХВОРОЇ МАТЕРІ, ЯКА 
ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ Є ЛЕЖАЧОЮ. 

ІННА 
ГИРА: 

«ЕКС-ЧОЛОВІК НАЗВАВ ХВОРУ 
ДОНЬКУ «ПОМИЛКОЮ МОЛОДОСТІ»

Наталія ТОКАРЧУК, 
фото автора

Великій�родині�хвора�
дитина�не�потрібна

«Я вийшла заміж у 19 років через 
велике кохання: проводжала май-
бутнього чоловіка Валентина Гиру 
в армію, чекала його повернення, 
потім одружилися, — згадує жінка. 
— Через три місяці після народжен-
ня дитини у неї виявили гідроцефа-
лію, а в 6 місяців лікарі поставили й 
інші діагнози, в т.ч. ДЦП». 

Втім, каже Інна, донька Валерія 
росла рухливою, повзала, става-
ла на ноги. На фотографіях, що по-
казує жінка, — усміхнена дитина 
з іграшками, на прогулянці, на хо-
дунках, на руках у тата … Тоді бу-
ла надія, що лихо омине стороною. 

«Але через п’ять років наш та-
то покинув родину, бо не зміг ви-
тримати труднощів. Він викреслив 
5-річну Валерію зі свого життя. Те 
ж саме зробила і його численна 
бориспільська родина — батьки, 
троє братів і сестра та їхні сім’ї. Ва-
лерія уже давно забула, як вони ви-
глядають», — бідкається Інна.

Зараз дівчині вже 24 роки, хоча ви-
глядає та поводиться вона як підліток. 
Після невдалих медичних маніпуля-
цій і перенесених ускладнень дівчина 
вже не може ставати на ноги і прикута 
до візка, у неї труднощі з мовленням. 
Каже, що любить подружок (мати час 
від часу зустрічається з жінками, що 
мають особливих дітей), слухає музи-
ку, малює. Але більшість часу доросла 
Валерія проводить у компанії лежачої 
бабусі біля телевізору. Жінки живуть 
у злиднях і не мають належних умов. 
Однак батько повнолітній доньці не 
допомагає ні словом, ні ділом та, пев-
но, і не згадує про неї.

Інна Гира розповідає, що після 
розлучення колишній чоловік час 
від часу сплачував кошти на утри-
мання дитини, тому вона його не 
турбувала. «Гірко було, що не відві-
дував Лєру, яка почувалася самот-
ньою. Зараз вона доросла, то допо-
моги від батька не чекає», — роз-
повідає Інна.

«Чим займається нині колишній, 
що не допомагає дитині?» – запи-
тую. «Він двічі одружувався і розлу-
чався, кинув ще одну дитину. Пра-
цював у прикордонній службі. Ко-
ли розпочалося протистояння на 
сході України, пішов в АТО, а звід-
ти повернувся з черговою подру-

гою, з якою мешкає нині», — озву-
чує Інна інформацію, яку дізналася 
від знайомих, адже Бориспіль – мі-
сто маленьке. 

Колишній�ігнорує�
борги

«Чотири роки тому в тяжкому 
стані Валерію забрали до столич-
ної лікарні, де вона пролежала два 
місяці. Щодня потрібні були доро-
говартісні ліки, родина витратила 
всі кошти, потрапила в борги. «Тоді 
моєю підтримкою була лише двою-
рідна сестра Наталія Щегель, вона 
зверталася і до рідних колишнього 
чоловіка за допомогою, та марно. 
Після повернення додому я зателе-
фонувала Валентину Гирі, сподіваю-
чись на підтримку, — згадує жінка. 
— У відповідь почула нецензурну 
лайку та жорстокі слова: вона мені 
не донька, а «помилка молодості».

Зрозумівши, що розраховувати на 
порядність колишнього марно, Інна 
подала заяву до виконавчої служби 
на перерахунок аліментів за останні 
роки. Нараховані у 2016 році біля 30 
тис. грн досі ним не сплачені. 

Інна Гира не вірить у закон, адже 
її екс-чоловік Валентин Гира, маючи 
борги з аліментів, не відчув ні накла-
дання арешту на майно, ні дії забо-

рони на водіння авто та виїзд за кор-
дон. «Державний виконавець запев-
нив, що заборони та арешти діють, 
але юрист, до якого я звернулася, не 
виявив у реєстрі діючих заборон, — 
жаліється Інна. — Переконана, що 
колишній домовився з виконавчою 
службою, бо займає посаду стар-
шого інспектора Бориспільського 
об’єднаного міського військового 
комісаріату і є заступником голови 
Асоціації АТО Бориспільщини». 

Інна каже, що їй невідомо, чи 
знають побратими Валентина Гири 
про його небойові «подвиги» та чи 
не соромно йому самому за байду-
жість до рідної дитини.

Зі сльозами на очах жінка демон-
струє жахливі умови, в яких змуше-
ні мешкати в старому будинку на ву-
лиці Пречистенській (Панфілова)
три жінки через брак коштів і бай-
дужість держави: «Я не можу вийти 
на роботу, бо вдома недієздатні хво-
рі. Мама лежить безпорадна. Дити-
на може лише лежати та сидіти. Що-
дня потрібні памперси для дорос-
лих. Потрібно підтримувати гігієну, 
а я в ванну хворих затягти не можу, 
бо завузький вхід, а кімната малень-
ка, візок не поміститься. Можемо по-
митися лише влітку в дворі, прямо 
у візку. Навіть заміна памперсів ви-
магає зусиль. Сама маю проблеми зі 
спиною та ногами. Про лікувальний 

масаж для доньки мова не йде, бо 
сеанс коштує від 500 грн». 

Бориспіль�незручний,�
але�не�без�добрих�
людей

За словами жінки, Бориспіль не 
пристосований для людей з особливи-
ми потребами. Прогулянки недоступ-
ні, бо візком важко долати численні 
перешкоди. «Візит до лікаря – пробле-
ма. Таксисти часто відмовляються виїз-
дити на виклик візочника», — розпо-

відає Інна. Каже, що з іншими жінками, 
що виховують особливих дітей, вона 
подавала прохання до міської ради 
про створення у Борисполі служби со-
ціального таксі, зверталися і до мера, і 
до його заступника, але марно.

Інна Гира отримує допомогу від 
держави, але мізерних коштів, ви-
знає, замало для трьох жінок. Вона 
щиро вдячна за фінансову та мо-
ральну підтримку депутату міськра-
ди, аграрію Валерію Мартишку. Те-
пло говорить Інна і про Ярослава Го-
дунка, який возив їх на своєму авто, 
коли відмовлялися таксисти, а його 
кафе «Ситий кум» робить знижку, ко-
ли мами організовують там зустрічі 
для своїх особливих дітей.

Невеселу розмову Інна завершує 
оптимістично, бо радіє весні. Каже, 
скоро буде редис свій, зелень, — 
вказує на город. Мріє, що цього ро-
ку посадить плодові дерева. 

А ще сподівається, що на її біль і 
відвертість відгукнуться добрі лю-
ди, які здатні простягнути руку до-
помоги й підтримки трьом зневіре-
ним жінкам. 

Інна просить небайдужих 
бориспільців допомогти пе-
реробити ванну кімнату в бу-
динку. Потрібно демонтувати 
стару ванну, покласти кахлі на 
підлогу та розширити вхід до 
кімнати, щоб міг заїхати візок. 

Людмила РАФАІЛОВА:  
«ЗАКОН НЕСПРАВЕДЛИВИЙ»
— Суасний Сімейний кодекс не може захистити тих батьків, що 
самостійно дбають про повнолітніх дітей із особливими потребами. 
Норми закону є дискримінаційними щодо них.
У ст. 198 Сімейного кодексу (п. 1. Підстави виникнення обов’язку 
батьків утримувати повнолітніх дочку, сина) йдеться: «Батьки 
зобов'язані утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дочку, 
сина, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони можуть 
таку матеріальну допомогу надавати».
Тому в даному випадку допомога можлива лише за умови 
порядності батька дитини. На жаль, закон не враховує те, як живе 
мати і за який кошт дбає про непрацездатну, хоч і дорослу дитину. 
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• Борги з аліментів ще за 2016 рік Валентином Гирею досі не сплачені.

�� БЕРЕЖІМО�ЛІС!

�� ОФІЦІЙНО �� ТАК�МОЖНА!

Цього року через аномально 
теплу зиму роботи щодо 
лісокультурного виробництва 
у ДП «Бориспільський лісгосп» 
починаються на місяць раніше. 

Творення лісу — це заготівля 
насіння, висів його в розсадник, 
вирощування стандартного 
садивного матеріалу, з якого 
створюються посадки лісових 
культур (лісівники за ними 
доглядають: прополюють, 
прокошують, доповнюють, 
оберігають від пожеж, хвороб та 
шкідників). 
Працівники ДП «Бориспільський 
лісгосп» планують навесні цього 
року створити лісові культури 
на площі 15 га. Це будуть соснові 
та дубові посадки, створені з 
власного садивного та посівного 
матеріалу. На лісокультурних 
площах, де восени проводилась 
підготовка ґрунту, лісгосп 

висадить та висіє 110 тисяч 
дерев.
Також плануємо доповнення 
незімкнутих лісових культур 
на площі 60 га й проведення 
посіву хвойних і листяних порід 
в розсадники та теплиці на площі 
0,6 га (щоб виростити посадковий 
матеріал для створення в 
майбутньому міцних та стійких 
деревостанів).  

Працівники ДП 
«Бориспільський лісгосп» 
звертаються до тих, хто любить 
відпочивати у лісі: з повагою 
ставтесь до природи, не смітіть, 
не кидайте недопалків, не 
залишайте багаття. 
Будьте обачними під час 
відпочинку в лісових масивах!

Інженер лісових культур 
ДП «Бориспільський лісгосп» 

А.А. Рябущиць 

РЯСНА ВЕСНА ДЛЯ ЛІСІВНИКІВ

ЛЮБОМИР ГОЛОВКА ПРО РОБОТУ 
ПРОКУРАТУРИ ЗА 2019 РІК

Підготувала Тетяна ХОДЧЕНКО

Перед початком 36 сесії Бори-
спільської районної ради VII скли-
кання, що відбулась 27 лютого 
2020 року, прокурор Бориспіль-
ської місцевої прокуратури Любо-
мир Головка прозвітував про ре-
зультати діяльності правоохорон-
них органів за 2019 рік. 

Так, за його словами, за мину-
лий рік було створено ряд постій-
но діючих робочих груп з питань 
координації діяльності правоохо-
ронних органів із розкриття і роз-
слідування злочинів у сфері служ-
бової діяльності та професійної ді-
яльності, пов’язаної з наданням 
публічних послуг, а також у еконо-
мічній, господарській та бюджет-
ній сферах. 

Криміногенна�ситуація�
покращилась

Як зазначив Любомир Головка, 
на території Бориспільщини змен-
шилась кількість заяв і повідомлень 
про кримінальні правопорушення 
та інші події, що надійшли до Бори-
спільського ВП ГУНП в Київській об-
ласті (із 34248 до 33712, що на 1,8 % 
менше). Кількість внесених відомо-
стей до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань склала 2944.

«Переважну більшість із зареє-
строваних кримінальних прова-
джень становлять злочини серед-
ньої тяжкості. Позитивним зрушен-
ням є зменшення на 28,6 % кілько-
сті облікованих злочинів проти честі 
та гідності людини, а також зменши-
лась кількість облікованих злочинів 

проти безпеки виробництва (на 76,2 
%)», — зауважив прокурор.

Наголошувалося, що значною 
залишається кількість вчинених 
злочинів проти власності (44,5 %), 
в той же час їх кількість у 2019 році 
в порівнянні з аналогічним періо-
дом минулого року зменшилась на 
26,1 %. Так, на 39,4 % зменшилась 
кількість крадіжок (із 578 до 350), 
на 33,3% менше грабежів, на 41,7 
% – шахрайств.

Водночас на території району на 
17,6 % зменшилась кількість облі-
кованих злочинів проти безпеки 
руху та експлуатації транспорту 
(з 68 до 56). Так, кількість дорож-
ньо-транспортних пригод зменши-
лась на 13,3 %, значно менше стало 
незаконних заволодінь транспорт-
ними засобами (на 43,5 %). 

Злочинів у сфері обігу наркотич-
них засобів, психотропних речо-
вин поменшало на 23,3 %.

«За результатами вжитих захо-
дів вдалось знизити рівень зло-
чинності серед неповнолітніх. Так, 
впродовж 2019 року неповноліт-
німи або за їх участю вчинено 8 
кримінальних правопорушень. У 
2018 році таких було 10», — допо-
вів прокурор.

Однак на фоні позитивних зрушень 
проблеми є. Так, за доповіддю проку-
рора, кількість облікованих злочинів 
проти життя та здоров’я особи у по-
рівнянні із 2018 роком збільшилася з 
87 до 105, тобто на 20,7%. Побільшало 
і злочинів проти довкілля (із 7 до 15), 
проти громадського порядку та мо-
ральності (із 5 до 10), у сфері службо-
вої діяльності та професійної діяльно-
сті, пов'язаної з наданням публічних 
послуг (із 127 до 147). 

Корупція�та�бізнесові�
питання�

Як повідомив прокурор, до суду 
скеровано 4 обвинувальних акти у 
кримінальних провадженнях у бю-
джетній сфері та 37 проваджень у 
сфері корупції. Для прикладу, об-
винувальний акт відносно поса-
дових осіб товариства з обмеже-
ною відповідальністю, які у 2016 
році привласнили грошові кошти 
публічного акціонерного товари-
ства в розмірі 4,5 млн грн за поста-
чання зернової продукції. На да-
ний час в суді першої інстанції три-
ває розгляд справи.

Також для розгляду скеровано 
обвинувальний акт у криміналь-
ному провадженні відносно служ-
бової особи товариства, яка дію-
чи умисно, з корисливих мотивів, 
зловживаючи службовим станови-
щем, привласнила грошові кошти, 
які були їй ввірені, в сумі 1,5 млн 
грн. Розгляд вказаного обвину-
вального акту триває.

«На постійному контролі питан-
ня незаконної діяльності нелегаль-
них автозаправних станцій та ав-
тозаправних пунктів на території 
міста Бориспіль та Бориспільсько-
го району. За результатами пере-
вірки в грудні 2019 року припине-
но діяльність 20 нелегальних АЗС 
та гральних закладів на території 
міста і району», — похвалився ре-
зультатами Любомир Головка. 

Про�державні�та�
комунальні�землі

За словами доповідача, про-
тягом 2019 року місцевою про-
куратурою заявлено 16 позов-
них заяв на загальну суму понад 
1,1 млрд грн щодо повернення 
у державну та комунальну влас-
ність земельних ділянок площею 
понад 390 га. Судами задоволено 

39 позовних заяв на суму понад 
200 млн грн.

Виконано судових рішень на су-
му понад 250 млн грн, площа по-
вернутих земель становить 149 га.

Для прикладу Любомир Головка 
озвучив наступне: «Господарським 
судом Київської області задоволе-
но позовну заяву в інтересах дер-
жави в особі Управління капіталь-
ного будівництва Бориспільської 
міської ради до товариства з обме-
женою відповідальністю про розі-
рвання договору на виконання бу-
дівельних робіт по об’єкту, укла-
деного на суму понад 42 млн грн, 
у зв’язку з невиконанням підряд-
ною організацію взятих на себе зо-
бов’язань щодо будівництва дитя-
чого садка».

Також повідомлялося, що за вка-
заний період часу до суду скерова-
но позовну заяву в інтересах дер-
жави в особі Київського обласного 
та по м. Києву управління лісово-
го та мисливського господарства, 
ДП «Бориспільське лісове госпо-
дарство» до товариства з обмеже-
ною відповідальністю з метою по-
вернення до державної власності 
незаконно відчуженої на користь 
юридичної особи земельно ділян-
ки лісового фонду загальною пло-
щею 26 га.

«Місцевою прокуратурою до су-
ду скеровано позовну заяву про 
стягнення заборгованості з оренд-
ної плати в сумі 525 тис. грн та ро-
зірвання договору оренди зе-
мельної ділянки площею 28,9 га, 
яка розташована на території Ви-
шеньківської сільської ради Бори-
спільського району», — підсумував 
доповідач.

 � За рік, що минув, місцеві правоохоронні органи 
повідомляють про зменшення криміногенної ситуації на 
території Бориспільщини та звітують про закриття АЗС і 
повернення державних земель. 

ЯК 
ВІДМОВИТИСЯ 
ВІД ПОСЛУГ 
ТЕПЛОМЕРЕЖІ
Ірина ГОЛУБ

На засіданні виконавчого 
комітету Бориспільської 
міської ради 2 
лютого затверджено 
інформаційну та 
технологічну картку 
адміністративної 
послуги «Відключення 
власників (співвласників) 
будівель, у тому числі 
житлових будинків від 
систем централізованого 
опалення та постачання 
гарячої води». 

Перший заступник 
міського голови, 
доповідаючи, наголосив, 
що діючим законодавством 
передбачено відключення 
від централізованого 
опалення тільки 
багатоквартирних будинків. 
«Жодного слова про 
відключення окремих 
квартир чи під’їздів 
немає. Якщо будинок 
захоче відмовитися від 
централізованого опалення, 
повинні відбутися збори 
співвласників і, якщо 100% 
мешканців проголосують 
за відключення будинку, 
необхідно скласти 
відповідний протокол», — 
пояснив Корнійчук. 
Наголошувалося, 
що співвласники 
повинні надати міській 
владі інформацію з 
розрахунками, як 
обігріватиметься будинок 
взимку. Наприклад, якщо 
планується перехід на 
електроопалення, то 
необхідно розрахунково 
підтвердити, що 
вистачить наявних 
потужностей і витримає 
внутрішньобудинкова 
електромережа.
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Щиросердно вітаю всіх вас із Міжнародним жіночим днем. Низько 
вклоняюся вам, дорогі матері, дружини, сестри, доньки, колеги. Від усього 
серця дякую за те, що ви завжди поруч з нами, що своєю повсякденною 
роботою ви оберігаєте і дбаєте про  родини, підтримуєте нас — чоловіків, 
примножуєте здобутки держави.
Зичу вам міцного здоров’я і довголіття, щастя і достатку. Нехай у ваших 
оселях завжди лунає дитячий сміх, панують  злагода і любов.
Вічної вам весни і молодості.

Найшанованіші, найкрасивіші жінки!

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

 Володимир ШАЛІМОВ

Дорогі жінки!
Зі святом весни, краси і любові!

Хай щастя і радість несе кожна мить, усього 
в житті хай буде доволі, на кожному кроці 
завжди хай щастить.
Щиро бажаю вам сердечного тепла, 
нев’янучої любові, привабливих усмішок, 
доброго настрою, родинного затишку і 
добробуту.
Нехай життєва весна завжди 
зігріває вашу душу!

З повагою депутат Бориспільської 
міської ради Сергій ПАСЬКО

Шановні наші жінки!
Щиро вітаю вас зі святом весни, 
чарівності і краси — 8 Березня!

Директор 
ТОВ «Трест Бориспільсільбуд 

Олександр СИЧ 

Нехай весна дарує вам надію і натхнення, 
замріяні світанки і щасливі дні, коли 
збуваються найкращі побажання. Добра 
вам, затишку, тепла і злагоди в кожному 
домі, благословення Божого і неба 
мирного над рідною землею!

Все найсвітліше, що є у нашому житті — весна, 
радість, щастя, кохання — пов’язане з жінкою, 
Берегинею роду людського.

Ви наповнюєте будні яскравими фарбами, 
спонукаєте до шляхетних вчинків і гарних 
справ. Нехай вас ніколи не оминає 
турбота чоловіків, а прекрасні почуття 
дарують натхнення для нових творчих 
успіхів і життєвих перемог.
Будьте коханими і кохайте.

З повагою депутат Бориспільської 
міської ради Микола ГРОНА

Дорогі наші жінки,  прийміть сер-
дечні вітання з нагоди чудового 

весняного свята — 8 Березня!

З повагою депутат 
Бориспільської міської ради 
Євгеній ГРОНА

У цей чудовий весняний день від 
усього серця вітаю вас з прекрасним 
святом Весни! 
Від усієї душі бажаю вам 
яскравого весняного настрою, 
запаморочливої любові і сімейного 
благополуччя. Нехай приємні миті 
свята назавжди поселяться у 
вашій душі. Будьте здорові і 
радуйте нас вашими сліпучими 
посмішками!

Любі жінки! 
Вам Господом дарована велика благодать: 
мудрість, щоб бути дбайливою і вірною 
дружиною, щастя і витримка, щоб бути 
люблячою матір’ю, і слабкість та трепетність, 
щоб завжди залишатися коханою і жаданою. 
Ви робите прекраснішим, світлішим світ 
навколо! Міцного здоров’я вам і вашим 
родинам, добра і благополуччя у кожному 
домі. Божої благодаті, віри, надії, любові та 
мирного неба над нашою Україною!

Шановні жінки Борисполя!
Щиро вітаю вас зі святом 8 Березня! 

Перший заступник 
Бориспільського міського голови 

Микола КОРНІЙЧУК

Вкотре настало прекрасне свято – 8 Березня! 
Щиро і сердечно вітаю вас із чудовими днями, 

які несуть любов, ніжність і красу.
Зичу вам людської шани, щасливої долі, добра, 

здоров’я, шаленого кохання, благополуччя, затишку 
і достатку у вашому домі.

Хай цей день буде сповнений радості і чудес, нехай 
принесе приємні несподіванки, душевний комфорт 

та гармонію.

Дорогі наші жінки:  турботливі бабусі, ніжні 
матусі, люблячі сестри!

З повагою сільський голова с. Іванків Анатолій ТУР

Сердечно вітаю вас зі святом, яке символізує собою 
весну, любов і красу — днем 8 Березня!

Усе найдорожче в житті пов’язане з Жінкою — 
родинний затишок, безмежне розмаїття ніжності  й 

щедрості, радість кохання!
Нехай  же в цей березневий день разом з вашими 

посмішками розквітне весна, прокинуться сили 
Природи і подарують усі квіти Землі.

Натхнення, добробуту, миру, злагоди та добра вам і 
вашим родинам.

Дорогі жінки!

З повагою, голова Бориспільської міської жіночої ради  
Любов ДАНИЛЕНКО

Нехай весна вам відкриває нові 
горизонти, дає натхнення, щоб 
утілити в життя найсміливіші мрії, 
дарує щастя бути ніжною, коханою, 
жаданою завжди. Добра вам і 
благополуччя, міцного здоров’я і 
Божого благословення!

Директор ТОВ «Бориспіль Промінвест»  
Світлана ТАНЦЮРА

Чарівні жінки!
Прийміть найщиріші вітання вас 

зі святом 8 Березня!

Дорогі жінки!
Організація ветеранів 
ДП «Украерорух» та РСП 
«Київцентраеро» щиро вітає зі 
святом весни. 
8 Березня надихає на життєрадісне відчуття любові 
та злагоди. Особливі привітання жінкам-ветеранам 
— наставникам молоді. Бажаємо здоров’я, достатку, 
чудового настрою, здійснення всіх мрій. Нехай кожен 
день календаря буде, як цей день. Миру, спокою в 
нашій рідній Україні.

З повагою члени організації та голова ради ветеранів 
А.І. КРАВЧЕНКО

Із 8 Березня вас, чарівні жінки 
Лівобережжя Київщини! 

Зі святом весни, крилатих мрій, нових 
надій і сподівань!
Ви зігріваєте теплом, чаруєте красою і 
возвеличуєте світ любов’ю! Хай доля вам 
дарує всі скарби землі!
Будьте завжди успішними, 
неповторними, коханими, жаданими і 
щасливими.
Міцного здоров’я вам, тепла і затишку 
в кожній родині, здійснення всіх 
заповітних мрій!

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

Валерій КСЬОНЗЕНКО

ВітанняВітання
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�� КРОСВОРД
За горизонталлю:
1. Невеликий віршований або, рідше, про-

зовий повчальний твір алегоричного змісту. 5. 
Гармонійне поєднання кількох музичних звуків 
або голосів. 9. Муніципалітет у Франції, у регіоні 
Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. 10. 
Обрис і розріз губ. 11. Звуконаслідування, що пе-
редає котяче нявкання. 12. Кондитерський виріб 
у вигляді густої маси, виготовленої з протертого 
(переважно соняшникового) насіння або потов-
чених горіхів з карамеллю. 14. Поселення. 16. Ве-
лика хижа морська риба. 18. Велика хижа мор-
ська риба ряду акулоподібних із плоским тілом 
і вузьким хвостом. 20. Прикріплений до держака 
мотузок або ремінець, яким поганяють тварин. 
23. Об'єднана держава Сирійської Республіки та 
Республіки Єгипет, що існувала з лютого 1958 по 
вересень 1961 року. 24. Академія технологічних 
наук. 26. Згущена варінням смола. 27. Сцена для 
виступів акторів, музикантів, співаків, промовців 
і т. ін. 28. Спадкове земельне володіння в епоху 
феодалізму, яке надавалось васалу за умови 
несення ним військової служби та виконання 
інших повинностей. 30. Харчовий продукт, що 
його одержують із молока при його сквашуван-
ні й відокремленні сироватки. 31. ... з вогнем. 
33. Фігура, що має вигляд витягнутого круга. 35. 
Музичний інструмент. 36. Тривога, ґвалт, паніка. 
39. Маленький син князя. 41. Цибуля, картопля, 
буряк. 44. Електрично заряджена частинка. 45. 
Хутряний чобіт з м'якою підошвою — взуття, по-
ширене здебільшого у народів Півночі та Сибіру. 
46. Плосковерхі плато або останці, звичайно з 
крутими чи обривистими схилами, головним 
чином у Середній Азії. 47. Південна трав'яниста, 
рідше кущова рослина з великими зубчастими 

листками. 48. Плита (звичайно квадратна), що ста-
новить верхню частину капітелі колони.

За вертикаллю:
1. Йоганн Себастьян ... (німецький компози-

тор). 2. Чорношкіра жінка. 3. Невеликий човен. 
4. Поширений на сході міцний спиртний напій. 
5. Кораловий острів кільцеподібної форми. 6. 
Індіанський народ, що існував на крайньому 
півдні Південної Америки. 7. Те саме, що ряд-
нина (розм.). 8. 1+1. 13. Одиниця вимірювання 
потужності в Міжнародній системі одиниць. 15. 
Заразна хвороба однокопитих (може переда-
ватись і людині), яка супроводжується появою 
гнійних пухирців у носоглотці та виразок на тілі. 
17. Їстівний морський молюск, що має двостул-
кову черепашку. 18. Кінцева частина труби або 
трубчаста конічна насадка, призначена для ре-
гулювання струменю газу, пари, рідини, що з неї 
виходять. 19. Круглий майданчик посередині 
цирку, де виступають артисти. 21. Зосереджен-
ня думки або зору, слуху на будь-якому об'єкті. 
22. Довгий мотузок із зашморгом на кінці. 24. 
Автоматична телефонна станція. 25. Тринадця-
та літера грузинської абетки. 29. Представник 
сибірського малочисельного корінного народу, 
що живе в Росії, Китаї і Монголії. 32. Лісовий птах 
родини тетерукових з рябим оперенням. 34. Ви-
гук, що виражає подив, здогад, пригадування. 
35. Німецьке авто. 37. Графство на сході Ірландії. 
38. Військовий підрозділ, що входить до складу 
батальйону. 39. Корейське авто. 40. Шлях, засіб, 
рух духовної практики в буддизмі, завдяки якому 
досягають просвітлення. 42. Рос. авто. 43. Ірланд-
ська республіканська армія.

За горизонталлю:
1. Байка. 5. Акорд. 9. Аро. 10. Рот. 11. Няв. 12. Халва. 14. Осада. 16. Акула. 18. Скат. 20. Пуга. 

23. Оар. 24. Атн. 26. Вар. 27. Естрада. 28. Лен. 30. Сир. 31. Гра. 33. Овал. 35. Баян. 36. Алярм. 39. 
Княжа. 41. Овочі. 44. Іон. 45. Унт. 46. Кир. 47. Акант. 48. Абака.

За вертикаллю:
1. Бах. 2. Арапка. 3. Йол. 4. Арак. 5. Атол. 6. Она. 7. Рядюга. 8. Два. 13. Ват. 15. Сап. 17. Устриця. 
18. Сопло. 19. Арена. 21. Увага. 22. Аркан. 24. Атс. 25. Нар. 29. Евенок. 32. Рябчик. 34. Лаж. 35. 

Бмв. 37. Лаут. 38. Рота. 39. Кіа. 40. Яна. 42. Ока. 43. Іра.

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

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
у зв’язку із розширенням виробництва

НЕОБХІДНІ ПРАЦІВНИКИ

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

Машиніст екструдера
Комірник

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

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

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

�� АНЕКДОТИ
Молода жінка з дитиною 
приходить до лікаря. Лікар 
довго оглядає дитину а потім 
говорить матері:
— Швидко роздягайтеся і 
лягайте
Жінка здивовано:
— Навіщо?
Лікар:
— Хлопчик ніякий… нового 
робити треба

• • •
— Коханий, скажи мені, чи 
огіркова маска допомагає 
мені поліпшити мій зовнішній 
вигляд? – запитує жінка 
чоловіка.
— Звичайно, люба. Одного 
лише я не розумію: навіщо ти 
її потім змиваєш?!
— Лікарю, я з’їв піцу разом з 
упаковкою. Я помру?
— Ну, всі коли-небудь 
помруть.
— Усі помруть? Боже, що я 
наробив?!

• • •
— Ой, сіль розсипалася – 
будемо сваритися.
— А може, обійдеться?
— Ні, любий. Я вже 
налаштувалася.

• • •
Хлопчик кинув монету в 
фонтан, щоб повернутися 
сюди знову. І повернувся, 
тому що грошей на автобус не 
вистачило.

• • •
— Кицюню, ходи до мене, я 
пригощу тебе мартіні.
— Я маю хлопця, відчепися!
— Маєш хлопця? А я маю 
квартиру, машину й купу 
грошей! О, а чому це ти 
плачеш?
— Я щойно розлучилася зі 
своїм хлопцем.

• • •
Найдовша і захоплююча 
подорож починається зі слів 
«Я знаю коротку дорогу!»

• • •
Сьогодні різко прокинулася 
через те, що здалося — 
я запізнююсь на роботу. 
Розплющив очі і заспокоївся 
— я вже на роботі. 

• • •
Увірвався вранці шеф і 
почав кричати: «Ви нероби, 
позвільняю всіх!». Ми так 
засмутилися, що не стали 
навіть допивати коньяк. 

• • •
Шановні мешканці 
багатоквартирного елітного 
будинку! В зв'язку з плановим 
ремонтом тепломережі у 
вашому будинку з 20 травня 
по 20 червня буде відключено 
подачу елітної гарячої 
води. Приносимо свої елітні 
вибачення. Елітний ЖЕК. 

• • •
От знаєте, буває таке: 
прокинешся, а настрій 
такий гарний-гарний, небо 
блакитне, тепло, тобі каву в 
постіль приносять….. Ось і у 
мене не буває.

• • •
Жінка чоловікові:
– Любий, а давай машину 
купимо. Навчуся їздити – світ 
побачимо.
Чоловік:
– Той чи цей?

�� СМАЧНОГО!

�� БУКЕТ�КОХАНІЙ�� ДЛЯ�ШКОЛЯРІВ

КАПУСТА В ГІРЧИЧНОМУ СОУСІ
ІНГРЕДІЄНТИ: капуста брюссель-

ська 560 г, цибуля 1 шт., молоко 1/3 
скл., вершкове масло 1 ст.л., верш-
ки 1/3 скл., гірчиця готова 1 1/2 ст.л., 
перець чорний 4 ч.л., мускатний го-
ріх 1/8 ч.л., сир тертий 1,5 ст.л., сіль.

ПРИГОТУВАННЯ. Капусту зали-
ти підсоленою водою, довести до 

кипіння. Варити без кришки 7-10 
хв. Для соусу цибулю дрібно по-
рубати, обсмажити на маслі. Дода-
ти сіль, перець, мускатний горіх, 
вершки і молоко, варити 1 хв до 
загустіння. Змішати з гірчицею. За-
лити капусту соусом, перемішати. 
Посипати тертим сиром.

КВІТІВ БАГАТО,  
А ПОКУПЦІВ МЕНШАЄ

Інна КРИНИЧНА, фото автора 

До традиційних троянд і гвоздик 
напередодні жіночого дня додали-
ся тюльпани, іриси та квітучі рос-
лини у горщиках: гіацинти, приму-
ли, нарциси, крокуси, орхідеї. 

І ціни різняться всюди. Напри-
клад, гвоздику в одному із супер-
маркетів пропонують за 40 грн, 

а на базарі просять 15-20 грн за 
штуку. 

Продавчиня із квіткового мага-
зину на ринку «Центральний» па-
ні Надія розповіла про особли-
вості тюльпанів, бутони яких ча-
сто доводиться бачити скріплени-
ми кільцями гуми. «Це тюльпани 
українських сортів, — поділила-
ся жінка. — Вони швидко розкри-

ваються і відцвітають. — Нині в 
Україні вирощують багато квітів з 
голландського посадкового мате-
ріалу, які довго залишаються в бу-
тонах. Іноді стебло з листям жовк-
не, а квітка ще не розкрилася».  

Щоб подаровані квіти залиша-
лися довго свіжими, Надія пора-
дила щодня наливати їм свіжу во-
ду і підрізати стебла під проточ-
ною водою. 

Загалом, стверджують квітни-
карки, нині до свят квіти купують 
все рідше. «Можливо, чоловіки 
обирають більш вишукані й доро-
гі подарунки своїм коханим. Але 
перед 8 Березня наплив покупців 
все ж очікується високий», — під-
сумовує Надія.

 � Традиційним подарунком до 8 Березня залишаються 
квіти, асортимент яких нині широкий. «Вісті» 
поцікавилися у міських продавчинь квітів, як ідуть торги і 
як довше зберегти букет.

ШАХОВЕ 
СВЯТО В 
АКАДЕМІЧНОМУ 
ЛІЦЕЇ
Цікаво і змістовно 
пройшло шахове свято 
в Академічному ліцеї 25 
лютого. Юні шахісти всіх 
класів зібралися в актовому 
залі ліцею, щоб взяти участь 
в шаховому форумі. 

Свято відкрили поздоровлення 
з посвятою в юні шахісти 
початківців цього року 
навчання — переважно 
ліцеїстів 1-4 класів. Діти 
розповідали правила шахової 
гри у віршах, провели і 
вікторину для шахістів 1-6 
класів . Капітан команди 
шахістів Академічного ліцею 
Юрій Бобровник, який протягом 
року став переможцем шести 
шахових турнірів, прозвітував 
про досягнення шахістів ліцею 
за навчальний рік. 
Продовженням свята став 
святковий шаховий турнір, 
в якому серед хлопчиків 
переможцями стали Юрій 
Бобровник (золота медаль), 
Артем Кліменко (срібна медаль), 
Матвій Холодов (бронзова 
медаль). Серед дівчат золоту 
медаль одержала Олена Легтяр. 
Зараз юні шахісти ліцею 
готуються до міських 
змагань «Біла тура», які 
пройдуть 12-13 березня в 
приміщенні шахового клубу 
Бориспільського міського 
центру спорту. Бажаємо нашим 
чемпіонам міцного здоров’я, 
відмінного навчання та 
майбутніх щасливих перемог.

Фахівець з шахів 
Бориспільського міського 

центру спорту 
Галина КРИВОШЕІНА

• Аномально теплий 
березень розбудив бджіл.

Вікенд
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UA: ПЕРШИЙ
6.00�М/с "Чорний пірат"
6.30,�7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 15.00, 

18.00, 21.00, 23.15, 2.00, 5.00 
Новини

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

9.30�Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.40,�14.10 Телепродаж
12.00�Д/ц "Аромати Шотландії"
13.10�Енеїда
14.25�Д/ц "Аромати Греції"
15.10,�0.00 Святі та грішні
16.15�Д/ц "Тваринна зброя"
17.30�Наші гроші
18.20,�2.35 Тема дня
19.20�Д/ц "Світ дикої природи"
19.55�Д/ц "Особливий загін"
21.30,�23.50, 2.25 UA:Спорт
21.45�Бюджетники
22.15�Т/с "Епоха честі"
0.55�Розсекречена історія
1.45�Своя земля
3.30�Спільно
4.05�UA:Фольк. Спогади
5.25�#ВУКРАЇНІ

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

5.20 ТСН
9.25,�18.00 "Життя відомих людей 2020"
10.20�"Життя відомих людей"
11.20,�12.20 "Міняю жінку"
14.20�"Світ навиворіт -10. Бразилія"
15.45�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.00�"Щоденник медіума"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.45,�21.45 Т/с "Мишоловка для кота"
22.45,�23.50, 0.40 "Світ навиворіт 11: 

Китай"
1.10�Мелодрама "За правом любові"
2.45�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,�12.25 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.55�Х/ф "Більше, ніж друг" (16+)

14.50,�15.40 "Речдок"
16.35�"Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство"
18.00,�19.00, 1.55 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�"Речдок. Особливий випадок. Око 

за око"
23.45�Т/с "Розвідники" (16+)
1.00�Т/с "Банкірши"
3.25�"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
11.20�Місія: краса. Новий сезон
12.20,�3.10 Реальна містика
14.20,�15.30, 4.45 Агенти справедливості 

(12+)
17.00�Історія одного злочину (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Зречення" 3, 4 с. (12+)
23.30�Т/с "Зречення" 5 с. (12+)
0.25,�2.15 Т/с "Чужі рідні" (12+)
1.45�Телемагазин
2.45�Зоряний шлях

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

Костянтином Стогнієм
11.50,�13.20 Х/ф "Іграшкові солдатики" 

(16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.15,�16.20 Х/ф "Максимальний ризик" 

(16+)
16.40�Х/ф "Стирач" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.15�Секретний фронт
21.20�Т/с "Нюхач-4" (16+)
22.25�Х/ф "Злочинець" (16+)
0.25�Х/ф "Арена" (18+)
2.00�Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
6.00,�7.00 Kids Time
6.05�М/с "Том і Джеррі"
7.05�Варьяти (12+)

9.00�Х/ф "Диявол носить Prada"
11.00�Т/с "Завзяті домогосподарки" (16+)
13.40,�19.00 Суперінтуїція (12+)
21.00�Х/ф "Дівчина у павутині" (16+)
23.10�Х/ф "Оселя зла" (18+)
1.10�Т/с "Чаклунки" (16+)
2.10�Служба розшуку дітей
2.15�Зона ночі

СТБ
6.00�"Експерименти" (16+)
9.50�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
12.30�"МастерШеф" (12+)
15.35�"Хата на тата" (12+)
17.25,�21.55 "Відлік часу"
17.30,�22.00 "Вікна-Новини"
18.00,�0.35 Т/с "Сліпа" (12+)
18.55�"Один за всіх" (16+)
20.00�Т/с "Спіймати Кайдаша" (16+)
22.45�"Давай поговоримо про секс" (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00,�7.50 Т/с "Удар у відповідь-5"
9.30,�18.15 "Спецкор"
10.10,�18.50 "ДжеДАІ"

10.50,�17.15 "Загублений світ"
13.45�Х/ф "Широко крокуючи-2"
15.25�Х/ф "Безбашений Нік-2"
19.25�КУ з футболу "Динамо"- 

"Олександрія"
21.25,�23.10 Т/с "CSI: Місце злочину-7"
0.50�"Облом.UA."
3.50�22 тур ЧУ з футболу "Дніпро-1"- 

"Маріуполь"
5.30�Телемагазини

НТН
5.00�"Top Shop"
6.00�Х/ф "Такі красиві люди"
7.50,�16.50, 20.50, 2.35 "Випадковий 

свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.05 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Тихе слідство"
10.25,�22.30 Т/с "Міст" (16+)
12.50�"Будьте здоровi"
14.05,�3.05 "Речовий доказ"
18.20�"Вартість життя"
19.30�"Легенди карного розшуку"
0.45�"Таємниці кримінального світу"
4.05�"Правда життя"

СЕРЕДА, 11 БЕРЕЗНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 9 — 15 БЕРЕЗНЯ

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

18.00, 21.00, 23.15, 2.00, 5.00 
Новини

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

9.30�Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.40,�14.10 Телепродаж
12.00�Д/ц "Аромати Шотландії"
13.10,�4.05 UA:Фольк. Спогади
14.25�Д/ц "Аромати Греції"
15.10�Енеїда
16.20,�0.00 Біатлон. Кубок світу. VIII етап. 

Контіолахті. Спринт 10 км. 
Чоловіки

18.20,�2.35 Тема дня
19.20�Д/ц "Світ дикої природи"
19.55�Д/ц "Супер-Чуття"
20.30�Д/ц "Дикі тварини"
21.30,�23.50, 2.25 UA:Спорт
21.45,�1.30 Схеми. Корупція в деталях
22.15�Т/с "Епоха честі"
3.30�Перша шпальта
5.25�#ВУКРАЇНІ

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

5.20 ТСН
9.25,�18.00 "Життя відомих людей 2020"
10.20�"Життя відомих людей"
11.20,�12.20 "Міняю жінку"
14.25�"Світ навиворіт -10. Бразилія"
15.45�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.00�"Щоденник медіума"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.35�"Чистоnews 2020"
20.45,�1.00 Боевик "Велика стіна"
22.30�"Право на владу 2020"
2.30�Мелодрама "За правом любові"
4.05�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,�12.25 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)

13.00�Х/ф "Пограбування по-бельгійськи" 
(16+)

14.45,�15.40 "Речдок"
16.35�"Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство"
18.00,�19.00, 2.00 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�"Речдок. Особливий випадок. Око 

за око"
23.45�Т/с "Розвідники" (16+)
0.55�Т/с "Банкірши"
3.30�"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
11.20�Місія: краса. Новий сезон
12.20,�3.10 Реальна містика
14.20,�15.30, 4.00 Агенти справедливості 

(12+)
17.00�Історія одного злочину (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Зречення" 6, 7 с. (12+)

23.20�Слідами
0.00�Т/с "Зречення" 8 с. (12+)
1.00,�2.15 Т/с "Чужі рідні" (12+)
1.45�Телемагазин

ICTV
4.10�Скарб нації
4.20�Еврика!
4.25�Студія Вашингтон
4.30�Факти
4.55�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�Секретний фронт
11.30,�13.20 Х/ф "Максимальний ризик" 

(16+)
12.45,�15.45 Факти. День
13.55,�16.20 Х/ф "Служителі закону" (16+)
16.45�Х/ф "Злочинець" (16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
20.15�Антизомбі. Дайджест
21.20�Т/с "Нюхач-4" (16+)
22.25�Х/ф "Миротворець" (16+)
0.30�Х/ф "Операція "Відплата" (18+)
2.00�Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
6.00,�7.00 Kids Time
6.05�М/с "Том і Джеррі"
7.05�Варьяти (12+)
9.00�Х/ф "Освідчення" (16+)
11.00�Т/с "Завзяті домогосподарки" (16+)
13.00,�19.00 Хто зверху? (12+)
21.00�Х/ф "М'ята" (16+)
23.00�Х/ф "Оселя зла: Апокаліпсис" (18+)
0.50�Т/с "Чаклунки" (16+)
1.45�Служба розшуку дітей
1.50�Зона ночі

СТБ
6.00�"Експерименти" (16+)
9.50�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
11.35�"МастерШеф" (12+)
15.35�"Хата на тата" (12+)
17.25,�21.55 "Відлік часу"
17.30,�22.00 "Вікна-Новини"
18.00,�0.45 Т/с "Сліпа" (12+)
18.55�"Один за всіх" (16+)
20.00,�22.45 Т/с "Одна брехня на двоє"

КАНАЛ "2+2"
6.00,�7.50 Т/с "Удар у відповідь-5"
9.25,�18.15 "Спецкор"
10.05,�18.50 "ДжеДАІ"

10.45,�17.15 "Загублений світ"
13.55�Х/ф "Зіткнення"
15.25�Х/ф "Безбашений Нік-3"
19.25,�20.20 Т/с "Карпатський рейнджер"
21.20,�22.55 Т/с "CSI: Місце злочину-7"
0.35�"Облом.UA."
3.50�21 тур ЧУ з футболу "Десна"- "Зоря"
5.30�Телемагазини

НТН

5.00�"Top Shop"
6.20�Х/ф "Прорив"
7.55,�16.50, 20.50, 2.25 "Випадковий 

свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 1.55 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Місто прийняло"
10.35,�22.30 Т/с "Міст" (16+)
12.50�"Вартість життя"
14.00,�3.10 "Речовий доказ"
18.20,�4.10 "Правда життя"
19.30�"Легенди карного розшуку"
0.45�"Таємниці кримінального світу"

ЧЕТВЕР, 12 БЕРЕЗНЯ

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

18.00, 21.00, 23.15, 2.00, 5.00 
Новини

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

9.30�Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.40,�14.10 Телепродаж
12.00�Д/ц "Аромати Шотландії"
13.10�Д/ц "Браво, шеф!"
14.25�Д/ц "Аромати Греції"
15.10,�4.05 UA:Фольк. Спогади
16.20,�0.00 Біатлон. Кубок світу.VIII етап. 

Контіолахті. Спринт 7, 5 км. Жінки
18.20,�2.35 Тема дня
19.20�Д/ц "Світ дикої природи"
19.55�Д/ц "Супер-Чуття"
20.30�Д/ц "Дикі тварини"
21.30,�23.50, 2.25 UA:Спорт
21.45�Перша шпальта
22.15�Т/с "Епоха честі"
1.30,�5.25 #ВУКРАЇНІ
3.30�Схеми. Корупція в деталях

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"
13.25,�14.20 "Світ навиворіт: Камбоджа"
15.20�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.00�"Щоденник медіума"
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.15�"Чистоnews 2020"
20.25�Х/ф "Ігри гумору"
22.30,�0.30 "Ліга сміху 2020"
2.20�Трилер "Реквієм за вбивцею"
5.20�"Світське життя. 2020"

ІНТЕР
5.30,�22.55 "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 "Мене звати Мелек" (12+)
13.00�Х/ф "Фанфан-тюльпан" (16+)

14.45,�15.40, 23.45 "Речдок"
16.35�"Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство"
18.00,�1.35 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці тижня"
22.00�Д/п "Чорногорія. Битва за 

православ'я"
3.05�Х/ф "Повість про перше кохання"
4.30�"Орел і решка. Морський сезон"
5.10�"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
11.20�Місія: краса. Новий сезон
12.20,�3.50 Реальна містика
14.20,�15.30 Агенти справедливості (12+)
17.00�Історія одного злочину (16+)
20.10�Гучна справа (16+)
21.00�Свобода слова Савіка Шустера
0.00�Т/с "Втікачка 2" 1, 2 с. (12+)
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Втікачка 2" (12+)
5.30�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
11.00�Х/ф "Невдахи" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
13.20�Х/ф "Підняти перископ"
14.55,�16.20, 22.40 "На трьох" (16+)
16.40�Х/ф "Озброєні і небезпечні" (16+)
18.45�Факти. Вечір
20.05�Дизель шоу (12+)
23.35�Х/ф "Плейбой під прикриттям" 

(18+)
1.50�Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
6.00,�7.00 Kids Time
6.05�М/с "Том і Джеррі"
7.05�Варьяти (12+)
8.00�Діти проти зірок

10.10�Х/ф "Чого хочуть жінки"
13.00�Х/ф "М'ята" (16+)
15.00�Х/ф "Дівчина у павутині" (16+)
17.00,�19.00 Хто зверху? (12+)
21.00�Х/ф "Містер і міссіс Сміт" (16+)
23.20�Х/ф "Оселя зла: Вимирання" (16+)
1.10�Служба розшуку дітей
1.15�Зона ночі

СТБ
5.35�"Хата на тата" (12+)
14.25,�18.00, 19.00 "Холостяк" (12+)
17.25,�21.55 "Відлік часу"
17.30,�22.00 "Вікна-Новини"
22.45�"Небачене Євробачення 2020"
23.00�Т/с "40+ або Геометрія почуттів" 

(12+)

КАНАЛ "2+2"
6.00,�7.50 Т/с "Удар у відповідь-5"
9.30,�18.15 "Спецкор"
10.10,�18.50 "ДжеДАІ"
10.50,�17.20 "Загублений світ"
13.50�"Помста природи"

14.00�Х/ф "Останній бій"
15.30�Х/ф "Х/ф "Безбашений Нік-4"
19.25�Х/ф "Страхувальник"
21.25�Х/ф "Останній кордон"
23.15�Х/ф "Бої в бронежилетах"
1.05�Х/ф "Останній акулячий торнадо. Час 

настав"
2.30�"Облом.UA."
3.50�"Цілком таємно-2017"
5.30�Телемагазини

НТН
5.00,�4.45 "Top Shop"
6.00�Х/ф "Мамо, я льотчика люблю"
7.50,�16.50, 20.50, 2.30 "Випадковий 

свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.00 

"Свідок"
9.00�Х/ф "Постарайся залишитися живим"
10.20,�22.30 Т/с "Міст" (16+)
12.50,�3.55 "Правда життя"
14.05,�2.55 "Речовий доказ"
18.20�"Таємниці світу"
19.30�"Легенди карного розшуку"
0.45�"Таємниці кримінального світу"

П'ЯТНИЦЯ, 13 БЕРЕЗНЯ

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 "Чорний пірат"
6.30,�7.15, 8.10, 9.10 Доброго ранку, 

Країно!
7.00,�8.00, 9.00, 21.00, 23.30, 2.00, 5.00 

Новини
9.30,�4.05 Енеїда
10.35,�14.30 Телепродаж
10.50�М/с "Книга джунглів"
12.45�Новини. Спецвипуск
13.00�Х/ф "Грозовий перевал" 1 с. (16+)
14.45�Х/ф "Грозовий перевал" 2 с. (16+)
16.00,�3.30 Бюджетники
16.30�Пліч-о-пліч
16.50,�0.50, 5.25 #ВУКРАЇНІ
17.25�Т/с "Епоха честі"
19.20�Д/ц "Вижити в дикій природі"
20.25�Д/ц "Світ дикої природи"
21.25,�2.20 UA:Спорт
21.35�"Зворотний відлік"
0.00�Схеми. Корупція в деталях
0.25�Перша шпальта
1.20�Спільно
1.45�Своя земля
2.35�Розсекречена історія

КАНАЛ "1+1"
6.00,�6.45 "Життя відомих людей 2020"
7.40�"ТСН-тиждень"
9.10�"Голос країни 10"
11.30,�2.05 Мелодрама "За правом 

любові"
19.30,�5.40 ТСН
20.15�Мелодрама "Любовь без пам`яті"
0.10�Бойовик "Зроблено в америці"
3.40�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 "Ранок з Інтером"
9.20,�18.00, 19.00, 1.55 "Стосується 

кожного"
11.10,�12.25 Т/с "Мама буде проти" (12+)
15.50�"Чекай на мене. Україна"
20.00�"Подробиці"
21.00�"Речдок. Особливий випадок. Око 

за око"
23.45�Т/с "Розвідники" (16+)
0.55�Т/с "Банкірши"

3.25�"Орел і Решка. Шопінг"
5.00�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
5.00�Сегодня. Підсумки з Олегом 

Панютою
6.50�Зоряний шлях
10.50�Т/с "Три сестри" 1, 4 с. (12+)
15.00,�19.00 Сьогодні
15.20�Т/с "Три сестри" (12+)
20.00�Х/ф "Красуня" (16+)
22.20,�2.00 Т/с "Веселка в небі" (12+)
1.30�Телемагазин
2.40�Т/с "Чужі рідні" (12+)
4.05�Реальна містика

ICTV
4.45�Скарб нації
4.55�Еврика!
5.05�Служба розшуку дітей
5.10�Т/с "Відділ 44" (16+)
5.55�Громадянська оборона
6.45�Факти тижня
8.45�"На трьох" (16+)
9.40�Х/ф "Немовля на прогулянці"
11.25,�13.00 Х/ф "Моя супер-колишня" 

(16+)
12.45�Факти. День

13.25�Х/ф "П’ятий вимір" (16+)
15.20�Х/ф "Люсі" (16+)
16.55�Х/ф "Привид у броні" (16+)
18.45�Факти. Вечір
19.10�Дизель шоу (12+)
20.30�Х/ф "Озброєні і небезпечні" (16+)
22.35�Х/ф "Плейбой під прикриттям" 

(16+)
0.15�Х/ф "Вілсон" (16+)
1.50�Національний відбір. Євробачення 

2020 г.
2.05�Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
6.00,�7.00 Kids Time
6.05�М/с "Том і Джеррі"
7.05�Варьяти (12+)
8.00�Діти проти зірок
10.00�М/ф "Гоп"
12.00�Х/ф "Реальна сталь"
14.20�Х/ф "Пірати Карибського моря 5: 

Помста Салазара"
17.00,�19.00 Від пацанки до панянки 

(16+)
21.10�Х/ф "Коломбіана" (16+)

23.10�Х/ф "Янгели Чарлі"
1.10�Т/с "Чаклунки" (16+)
2.15�Євробачення
2.30�Служба розшуку дітей
2.35�Зона ночі

СТБ
6.05�Х/ф "Блеф"
7.55�Х/ф "Ас"
9.50�Х/ф "Оксамитові ручки"
11.45�Х/ф "Безумно закоханий"
13.40�Т/с "Було в батька два сини"
17.25,�21.55 "Відлік часу"
17.30,�22.00 "Вікна-Новини"
18.00�Т/с "Сліпа" (12+)
18.55�"Один за всіх" (16+)
20.00�Т/с "Спіймати Кайдаша" (16+)
22.45�Т/с "Час кохати"

КАНАЛ "2+2"
6.00�"Шалені перегони 2018"
8.00�"ДжеДАІ 2019"
9.55�"Спецкор"
10.30�"ДжеДАІ"
11.05�"Загублений світ"

14.05�"Помста природи"
14.15�Х/ф "Роман у джунглях"
16.20�Х/ф "Заручниця-3"
18.20�"Таємниці великих українців. 

Роксолана"
19.25,�20.20 Т/с "Карпатський рейнджер"
21.20,�22.55 Т/с "CSI: Місце злочину-7"
0.40�"Облом.UA."
3.50�21 тур ЧУ з футболу "Карпати"- 

"Олександрія"
5.30�Телемагазини

НТН
5.00�"Top Shop"
5.20�Т/с "Банкірші"
13.00�Х/ф "Висота"
14.45�Х/ф "За сірниками"
16.35,�2.35 "Випадковий свідок"
18.20�"Свідок. Агенти"
19.00,�2.05 "Свідок"
19.30�Х/ф "На Вас чекає громадянка 

Никанорова"
21.10�Х/ф "Далі нікуди"
23.10�Х/ф "Жіноча робота з ризиком для 

життя"
1.35,�3.10 "Речовий доказ"
4.05�"Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 9 БЕРЕЗНЯ

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

18.00, 21.00, 23.15, 2.00, 5.00 
Новини

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

9.30�Т/с "Жіночий рай" (16+)
11.40,�14.10 Телепродаж
12.00�Д/ц "Аромати Мексики"
13.10,�22.10 Святі та грішні
14.25�Д/ц "Аромати Греції"
15.10�Бюджетники
15.45,�3.30, 5.25 #ВУКРАЇНІ
16.15�Д/ц "Тваринна зброя"
17.30�Перша шпальта
18.20,�2.35 Тема дня
19.20�Д/ц "Світ дикої природи"
19.55�Д/ц "Особливий загін"
21.30,�23.50, 2.25 UA:Спорт
21.45�Наші гроші
0.00�"Зворотний відлік"
1.45�Своя земля
4.05�Д/ф "Українська символіка. Гімн"

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"
14.20�"Світ навиворіт -10. Бразилія"
15.30�Т/с "Величне століття. Роксолана"
17.00�"Щоденник медіума", 16 серiя
19.00�"Секретні матеріали 2020"
20.45,�21.45 Т/с "Мишоловка для кота"
22.45,�0.40 "Одруження наосліп"
2.20�Мелодрама "За правом любові"
3.55�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,�12.25 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
13.00�Х/ф "Кохання без пересаджень" 

(16+)

14.50,�15.40 "Речдок"
16.35�"Речдок. Особливий випадок. Чуже 

багатство"
18.00,�19.00, 1.55 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�"Речдок. Особливий випадок. Око 

за око"
23.45�Т/с "Розвідники" (16+)
0.55�Т/с "Банкірши" (16+)
3.25�"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, 2.25 

Сьогодні
9.30�Зоряний шлях. Новий сезон
11.20�Місія: краса. Новий сезон
12.20,�3.15 Реальна містика
14.20,�15.30, 4.45 Агенти справедливості 

(12+)
17.00�Історія одного злочину (16+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Т/с "Зречення" 1, 2 с. (12+)
23.20�Контролер
0.00,�2.15 Т/с "Чужі рідні" (12+)
1.45�Телемагазин

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
10.05�Х/ф "Моя супер-колишня" (16+)
11.50,�13.20 Х/ф "П’ятий вимір" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.50,�16.20 Т/с "Дільничний з ДВРЗ" 

(16+)
18.45,�21.00 Факти. Вечір
21.20�Т/с "Нюхач-4" (16+)
22.30�Х/ф "Стирач" (16+)
0.30�Х/ф "Дилер" (18+)
2.00�Стоп-10

НОВИЙ КАНАЛ
6.00,�7.00 Kids Time
6.05�М/с "Том і Джеррі"
7.05�Варьяти (12+)
9.00�Х/ф "Руйнівник"
11.00�Т/с "Завзяті домогосподарки" (16+)
13.00,�19.00 Хто проти блондинок? (12+)
21.00�Х/ф "Освідчення" (16+)

23.00�Х/ф "Янголи Чарлі: Повний вперед" 
(16+)

1.10�Т/с "Чаклунки" (16+)
2.20�Зона ночі

СТБ
6.00�"Експерименти" (16+)
9.50�Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
12.40�"МастерШеф" (12+)
15.25�"Хата на тата" (12+)
17.25,�21.55 "Відлік часу"
17.30,�22.00 "Вікна-Новини"
18.00,�0.35 Т/с "Сліпа" (12+)
18.55�"Один за всіх" (16+)
20.00�Т/с "Спіймати Кайдаша" (16+)
22.45�"Таємниці ДНК" (16+)

КАНАЛ "2+2"
6.00�Т/с "Удар у відповідь-4"
7.50�Т/с "Удар у відповідь-5"
9.30,�18.15 "Спецкор"
10.10,�18.50 "ДжеДАІ"
10.50,�17.15 "Загублений світ"

12.50�"Помста природи"
13.20�Х/ф "Той, що біжить лабіринтом"
15.25�Х/ф "Безбашений Нік-1"
19.25,�20.20 Т/с "Карпатський рейнджер"
21.20,�22.55 Т/с "CSI: Місце злочину-7"
0.40�Х/ф "За межею порожнечі"
2.05�"Облом.UA."
3.50�21 тур ЧУ з футболу "Зоря"- "Львів"
5.30�Телемагазини

НТН
5.00�"Top Shop"
6.00�Х/ф "Вимушені обставини"
8.55�Х/ф "На Вас чекає громадянка 

Никанорова"
10.35�Х/ф "Далі нікуди"
12.30,�16.30, 19.00, 22.00, 1.55 "Свідок"
12.50�"Свідок. Агенти"
14.05,�3.05 "Речовий доказ"
16.50,�20.50, 2.25 "Випадковий свідок"
18.20�"Будьте здоровi"
19.30�"Легенди карного розшуку"
22.30�Т/с "Міст" (16+)
0.45�"Таємниці кримінального світу"
4.05�"Правда життя"

ВІВТОРОК, 10 БЕРЕЗНЯ
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UA: ПЕРШИЙ.

6.00�М/с "Чорний пірат"
6.25�Ролик Роз'яснення ЦВК
6.30,�7.15, 8.10, 9.10 Доброго ранку, 

Країно!
7.00,�8.00, 9.00, 21.00, 2.00, 5.30 Новини
9.30,�3.15 Енеїда
10.30,�13.45 Телепродаж
10.45�М/с "Книга джунглів"
12.05�Х/ф "Три золотих волосини"
14.05,�21.20 Д/ц "Дикі тварини"
14.35,�0.00 Біатлон. Кубок світу.VIII етап. 

Контіолахті. Гонка переслідування 
12, 5 км. Чоловіки

15.40�Пліч-о-пліч
16.00,�2.20, 5.00 Бюджетники
16.35,�0.55 Біатлон. Кубок світу.VIII етап. 

Контіолахті. Гонка переслідування 
10 км. Жінки

17.40,�2.45 #ВУКРАЇНІ
18.20�Т/с "Епоха честі"

19.20�Д/ц "Вижити в дикій природі"
20.25�Д/ц "Світ дикої природи"
22.00�Х/ф "На межі" (16+)
4.10�Сильна доля

КАНАЛ "1+1"
6.05,�7.00 "Життя відомих людей 2020"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
10.00�Комедия "Терминал"
12.40�Драма "Зелена миля"
16.30,�21.25 "Вечірній квартал"
18.30,�4.35 "Розсміши коміка 2020"
19.30,�5.20 ТСН
20.15�"Чистоnews 2020"
20.25,�3.05 "Українські сенсації 2020"
22.45�"Святковий концерт. Шевченківська 

премія 2020"
23.25,�0.25 "Світське життя. 2020"
1.25�Х/ф "Ігри гумору"

ІНТЕР
5.40�"Чекай на мене. Україна"
7.15�Х/ф "Фанфан-тюльпан" (16+)
9.00�"Готуємо разом. Домашня кухня"

10.00�"Корисна програма"
11.05�Х/ф "Невиправний брехун"
12.30�Х/ф "Раз на раз не приходиться"
14.00�Х/ф "Три плюс два"
15.40�Т/с "Страсті по Зінаїді" (12+)
20.00,�3.15 "Подробиці"
20.30�"Крутіше всіх. Краще"
22.25�Т/с "Однолюби"
2.25�Д/п "1961. Таємниця київського 

потопу"
3.55�"Орел і Решка. Шопінг"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
7.00,�15.00, 19.00 Сьогодні
7.30,�5.30 Зоряний шлях
9.00�Т/с "Зречення" 1, 6 с. (12+)
15.20�Т/с "Зречення" (12+)
17.00�Т/с "Наша лікарка" 1, 2 с. (12+)
20.00�Головна тема
21.00�Т/с "Наша лікарка" (12+)
23.00�Т/с "Перстень з бірюзою" 1, 3 с.
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Перстень з бірюзою"
3.00�Реальна містика

ICTV
4.10�Скарб нації
4.20�Еврика!
4.30�Факти
5.00�Особливості національної роботи
6.45�Х/ф "Невдахи" (16+)
8.25�Т/с "Відділ 44" (16+)
10.05�Т/с "Дільничний з ДВРЗ" (16+)
12.45�Факти. День
13.00�Дизель шоу (12+)
16.55�Х/ф "Холостяцька вечірка-3" (16+)
18.45�Факти. Вечір
19.10�Х/ф "Три ікси: Реактивізація" (16+)
21.00�Х/ф "Той, хто біжить по лезу 2049" 

(16+)
23.50�Х/ф "Арена" (18+)
1.35�Х/ф "Вілсон" (16+)
3.00�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ
6.00�Стенд-ап
6.50�Варьяти (12+)
10.40�Хто зверху? (12+)
14.30�Х/ф "Коломбіана" (16+)
16.35,�18.35 Kids Time

16.40�М/ф "Ріо 2"
18.40�Х/ф "Воркрафт: Початок" (12+)
21.00�Х/ф "Хоббіт: Несподівана подорож" 

(12+)
0.20�Х/ф "Оселя зла" (18+)
2.20�Зона ночі

СТБ
5.40�"Прокинься з Ектором!"
7.30�Т/с "Одна брехня на двоє"
11.10�Т/с "Спіймати Кайдаша" (16+)
16.05�"МастерШеф Професіонали" (12+)
19.00�"МастерШеф Професіонали 2" 

(12+)
21.45�Х/ф "Джентльмени удачі"
23.25�"Джентльмени удачі: невідома 

версія"
0.20�Т/с "Сліпа" (12+)

КАНАЛ "2+2"
6.00,�8.55 "Загублений світ"
8.00�"ДжеДАІ 2019"
12.55�Х/ф "Той, що біжить лабіринтом"
14.55�Х/ф "Заручниця-3"

16.55�23 тур ЧУ з футболу "Динамо"- 
"Десна"

19.00�Х/ф "Голодний кролик атакує"
21.00�Х/ф "Медальйон"
22.40�Х/ф "Тавро"
0.20�Х/ф "Дефектні"
2.05�"Облом.UA."
4.20�"Цілком таємно-2017"

НТН

5.15�Х/ф "Постарайся залишитися живим"
6.30�Х/ф "Чорний трикутник"
10.20�Х/ф "В останню чергу"
12.00�"Легенди карного розшуку"
15.35,�3.20 "Випадковий свідок"
18.05�"Переломні 80-ті"
19.00,�2.35 "Свідок"
19.30�Х/ф "Не можу сказати "прощавай"
21.15�Х/ф "База "Клейтон" (16+)
23.10�Х/ф "Смерть негідника" (16+)
1.40�"Професії"
3.45�"Речовий доказ"
4.45�"Top Shop"

СУБОТА, 14 БЕРЕЗНЯ

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

Країно!
7.00,�8.00, 9.00, 21.00, 2.00, 5.30 Новини
9.30�Енеїда
10.30,�13.15 Телепродаж
10.45�М/с "Книга джунглів"
12.05�Х/ф "Бал казок"
13.35�Д/ц "Мегаполіси"
14.05,�2.20 Біатлон. Кубок світу.VIII етап. 

Контіолахті. Одиночна змішана 
естафета

15.05,�5.00 Бюджетники
15.35,�4.35 #ВУКРАЇНІ
16.05,�3.10 Біатлон. Кубок світу.VIII етап. 

Контіолахті. Змішана естафета 
4х7, 5 км

17.45�UA:Біатлон. Студія
18.25�Т/с "Епоха честі"
19.20�Д/ц "Особливий загін"
20.25�Д/ц "Світ дикої природи"

21.20�Д/ц "Дикі тварини"
22.00�Х/ф "Запалюючи зірки" (16+)
23.55�Х/ф "На межі" (16+)
1.45�Своя земля

КАНАЛ "1+1"
6.00�М/ф
6.10,�7.05 "Життя відомих людей 2020"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
9.00�Лотерея "Лото-забава"
9.45�"Світ навиворіт 11: Китай"
11.15�Мелодрама "Любовь без пам`яті"
15.10�Т/с "Мишоловка для кота"
19.30,�5.00 "ТСН-тиждень"
21.00�"Голос країни 10"
23.20�Комедия "Терминал"
1.40�"Світ навиворіт -10. Бразилія"

ІНТЕР
5.30,�10.00 "Орел і решка. Дива світу 2"
6.20,�11.00 "Орел і Решка. Івлєєва vs. 

Бєдняков"
7.15�Х/ф "Самотня жінка бажає 

познайомитися"

9.00�"Готуємо разом"
12.00�Х/ф "Зорро"
14.15�Т/с "Не відпускай мою руку"
17.50�Х/ф "Мільйонер із нетрів" (16+)
20.00�"Подробиці"
20.30�Х/ф "Всі гроші світу" (16+)
23.00�Х/ф "Ідеальне вбивство" (16+)
1.00�"Речдок"
3.20�"Орел і Решка. Шопінг"
4.55�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30�Сьогодні
7.30�Зоряний шлях
8.40�Х/ф "Красуня" (16+)
11.00�Т/с "Наша лікарка" (12+)
14.55�Х/ф "Паперові квіти" (12+)
17.00�Т/с "Стань моєю тінню" 1, 2 с. (12+)
19.00�Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00�Т/с "Стань моєю тінню" (12+)
23.00�Т/с "Тест на любов" 1, 3 с.
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Тест на любов"
2.50�Т/с "Перстень з бірюзою"
5.30�Реальна містика

ICTV
5.20�Скарб нації
5.25�Еврика!
5.35�Факти
6.00,�9.30 Секретний фронт. Дайджест
6.50�Антизомбі. Дайджест
7.45�Громадянська оборона
10.20,�13.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
12.45�Факти. День
14.00�Х/ф "Той, хто біжить по лезу 2049" 

(16+)
16.50�Х/ф "Три ікси: Реактивізація" (16+)
18.45�Факти тижня
20.30�Х/ф "Від колиски до могили" (16+)
22.20�Х/ф "Денне світло" (16+)
0.30�Х/ф "Тонка червона лінія" (16+)
3.15�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ
6.00�Таємний агент. Пост-шоу
6.40�Варьяти (12+)
7.40�Діти проти зірок
10.00,�12.00 Kids Time

10.05�М/ф "Ріо 2"
12.05�Х/ф "Воркрафт: Початок" (12+)
14.10�Х/ф "Хоббіт: Несподівана подорож" 

(12+)
18.00�Х/ф "Хоббіт: Пустка Смоґа" (16+)
21.00�Х/ф "Хоббіт: Битва п'яти воїнств" 

(16+)
23.50�Х/ф "Оселя зла: Апокаліпсис" (18+)
1.50�Зона ночі

СТБ
6.00�"Все буде смачно!"
7.55�"Прокинься з Ектором!"
9.50�Х/ф "Джентльмени удачі"
11.30�"Хата на тата" (12+)
19.00�"Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
19.55�"Один за всіх" (16+)
22.00�"Таємниці ДНК" (16+)
22.55�"Детектор брехні"

КАНАЛ "2+2"
6.00,�9.05 "Загублений світ"
8.05�"ДжеДАІ 2019"
12.00�Х/ф "Перехрестя"

13.55�23 тур ЧУ з футболу "Зоря"- 
"Шахтар"

16.00�Х/ф "Бунт"
17.30�Х/ф "Гнів"
19.20�Х/ф "Небезпечний Бангкок"
21.10�Х/ф "Макс Пейн"
23.00�"ПРОФУТБОЛ"
0.20�Т/с "Зустрічна смуга"
2.35�"Облом.UA."
5.30�Телемагазини

НТН

5.45�Х/ф "Данило - князь Галицький"
7.30�"Страх у твоєму домі"
11.00�Х/ф "Не можу сказати "прощавай"
12.40�Х/ф "Старий Хотабич"
14.15�Х/ф "Командос" (16+)
17.00�Х/ф "База "Клейтон" (16+)
19.00�Х/ф "У зоні особливої уваги"
20.50�Х/ф "Хід у відповідь"
22.30�Х/ф "Штольня" (16+)
0.05�Х/ф "Смерть негідника" (16+)
2.25�"Речовий доказ"

НЕДІЛЯ, 15 БРЕЗНЯ

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

КПТМ «Бориспільтепломережа»

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

Тел.: (04595) 6-25-08

МАЙСТРА
ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 

ЕКОНОМІСТА
З ПРАЦІ

Невиробничий травматизм 
у місті Борисполі
 
При виконавчому комітеті Бориспільської місь-

кої ради діє рада з питань безпечної життєдіяль-
ності населення. Щоквартально на засіданнях 
ради розглядається стан невиробничого травма-
тизму, обставини та причини нещасних випадків 
зі смертельними наслідками, заходи щодо запо-
бігання, попередження побутового травматизму. 

В нашому місті за останні 2 роки складається 
негативна тенденція зросту кількості випад-
ків невиробничого травматизму. Так, загальна 
кількість нещасних випадків за 2019 рік склала 
- 5512 проти 5507 випадків - за 2018 рік. 

 Значну кількість випадків невиробничого 
травматизму становлять потерпілі внаслідок 
випадкового падіння, яких за 2019 рік стано-
вить 3179 (за 2018 рік – 2812). З них, нещасних 
випадків з дітьми до 14 років за 2019 рік – 977 
випадків проти 737 випадків - за 2018 рік.

Крім зазначених видів травматизму, розріз-
няють ще й так звані навмисні, що наносяться 
окремими людьми з метою самогубства (суіци-
дальні) чи каліцтва. У 2019 році по нашому місту 
зафіксовано таких 12 смертельних випадків, цей 
показник залишився на рівні 2018 року.

Травма - одна з головних причин смерті лю-
дей віком до 45 років. Вона посідає третє місце у 
загальному переліку причин смертності.

Найбільшу питому вагу в травматизмі має 
механічна травма, вона складає основу травма-
тизму. В усьому світі її показники зростають. Не 
становить виключення і наше місто, в якому про-
тягом 2019 року зафіксовано 57 травм проти 55 за 
2018 рік. Це пов'язано з механізацією на виробни-
цтві та в побуті, електрифікацією та газифікацією, 
значним розвитком автотранспорту, авіації, інтен-
сивним висотним будівництвом, масовими занят-
тями спортом, збільшенням споживання населен-
ням алкоголю, ліків, наркотичних та токсичних 
речовин тощо. Особливістю механічних травм є 
їх множинний характер, через що зараз прийнято 
такі травми називати політравмами.

Найбільшу тривогу викликає дорожньо-тран-
спортний травматизм, який образно називають 
"війною на дорогах". Жертвами цього виду травма-
тизму щорічно стають мільйони людей, двадцять 
п'ять відсотків помирають на місці. Якщо взяти до 
уваги недосконалість обліку травм та, власне, ви-

значення поняття «смерті від травми», то можна 
з впевненістю сказати, що кількість жертв цього 
виду травматизму набагато більша, ніж повідом-
ляється офіційно. За статистичними даними ВООЗ 
лише внаслідок автомобільно-дорожніх пригод 
щорічно в світі гинуть понад 250 тис. людей, а кіль-
кість травмованих перевищує 2 млн. Ці цифри да-
лекі від справжніх показників (переважно вони за-
нижені), оскільки на сьогодні навіть не вироблене 
єдине поняття «смертності від травми». Особливо 
прикро, що ці та інші травми є головною причи-
ною смерті людей молодого віку (20-40 років). 

Протягом 2019 року в нашому місті сталося 78 
транспортних  нещасних випадків (7 – із смер-
тельним наслідком), в 2018 році - 66 випадків 
(11 – із смертельним наслідком).

До дитячого травматизму належать усі види 
невиробничого травматизму (дорожньо-тран-
спортний, побутовий, шкільний, вуличний, 
спортивний та ін.). Нещасні випадки з дітьми в 
побутових умовах трапляються частіше у віці до 
3 років. Переважна кількість травм у дітей віком 
до 14 років спостерігається під час ігор та занять 
спортом - 50 %; вдома - 30 % ; в дорожньо-тран-
спортних пригодах - 20 % (смертність сягає 80 
%). По місту Бориспіль кількість нещасних ви-
падків з дітьми до 14 років за 2019 рік становить 
1512 (2 – із смертельним наслідком) проти 1312 
(1 - із смертельним наслідком) – у 2018 році. 

Аналізуючи причини нещасних випадків, дуже 
прикро усвідомлювати, що більшості цих випадків 
можна було б запобігти. Щоб уникнути небезпечних 
ситуацій і травм, необхідно, насамперед виконувати 
такі загальні вимоги безпеки: суворо дотримувати-
ся правил безпеки незалежно від місця перебуван-
ня: удома, на вулиці, чи на роботі; уникати небез-
печних місць, обирати найбезпечніший маршрут 
свого руху; не перебувати на виробничих об’єктах, 
будівельних майданчиках без дозволу, супроводу 
служби технічного нагляду та в аварійних примі-
щеннях; купатися тільки у спеціально відведених 
для цього місцях; бути обережними у місцях можли-
вих обвалів та падіння предметів з висоти. 

Сподiваємось, що запропонований матерiал 
допоможе уникнути бiди, зберегти життя та здо-
ров’я людей! 

Головний спеціаліст з питань охорони праці 
відділу з питань праці управління  

соціального захисту населення БМР
Ігор ЧЕРКАСОВ 

Управління культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради оголошує конкурс 
на заміщення вакантної посади головного спеціаліста

Відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 
управління культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради оголошує конкурс на замі-
щення вакантної посади головного спеціаліста управління.

Вимоги до учасників конкурсу:
вища економічна або юридична освіта;
вільне володіння українською мовою;
не менше двох років досвіду роботи у сфері закупівель;
належний обсяг знань чинного законодавства у сфері публічних закупівель та практики його 

застосування,
досвідчений користувач MS Word, MS Excel, Internet, спеціалізованих майданчиків.
Заяви про участь у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування 

оголошення.
За додатковою інформацією звертатись за адресою:
м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72, конкурсна комісія, кімн. 207, телефон 6-11-88.

ВИМОГИ:
- вища освіта, 
- стаж роботи у сфері культури на керівних 

посадах не менше трьох років, 
- вільне володіння державною мовою,
- здатність за своїми діловими і моральними 

якостями, освітнім і професійним рівнем вико-
нувати відповідні посадові обов’язки.

ПРЕТЕНДЕНТИ ПОДАЮТЬ:
- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди 

на обробку персональних даних відповідно до 
Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та 
по батькові, число, місяць, рік і місце народ-
ження, інформацію про громадянство, відомості 
про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), 
місце роботи, громадську роботу (у тому числі 
на виборних посадах), контактний номер теле-
фону та адресу електронної пошти чи іншого 
засобу зв’язку, відомості про наявність чи від-
сутність судимості;

- копію документа, що посвідчує особу, копії 
документів про вищу освіту з додатками;

-два рекомендаційні листи довільної форми;
- мотиваційний лист довільної форми.
Особа може надати інші документи, які, на її 

думку, підтверджують її професійні чи моральні 
якості.

ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ НЕ 
ДОПУСКАЮТЬСЯ ОСОБИ, ЯКІ:
- визнані в установленому порядку недієздат-

ними або їх дієздатність обмежена;
- мають судимість за вчинення злочину, 

якщо така судимість не погашена або  не знята 
в установленому законом порядку, або на яку 
протягом останнього року накладалося адміні-
стративне стягнення за вчинення корупційного 
правопорушення;

- є близькими особами або членом сім’ї керів-
ників органу управління.

Термін подачі документів – 30 календарних 
днів з дати публікації оголошення.

Документи подавати або надсилати на по-
штову адресу:

Управління культури, молоді та спорту
вул. Київський Шлях, 72, к. 207
м. Бориспіль
Київської області
08301
Або на електронну адресу:
bor_kyltyra@ukr.net
Довідки за телефоном 6 11 88.

Управління культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради відповідно 
до Закону України «Про культуру» оголошує конкурс на зайняття посади директора 

Культурно-мистецького комплексу «АКАДЕМ».
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
кімнати у гуртожитку, 25 кв.м (18+7 кв.м), 260000 

грн. Тел.: 0 95 4509593.
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.

2-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Горького вул., 3/5, 52,3/30/9,2, не хрущовка, гар-

ний стан, все окремо, утеплення двостороннє, меблі, 
ламінат, кахель, побутова техніка, кондиціонер, лі-
чильники на все, тамбур на 2 квартири, сигналізація. 
Тел.: 0 67 7000343, 0 63 7715171.

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.

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

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., 3 кімнати, коридор, веранда, при-

ватизований, газ, 40 соток, біля будинку сверд-
ловина, сад, літня кухня, гараж, сарай, погріб, 
поруч ліс, ціна договірна. Тел.: 0 95 1714380, 0 
67 8541318, Галина.

Ковалин с., 69 кв.м, дерев’яний, обкладений цег-
лою, 2 кімнати прохідні, кухня, веранда, 25 соток, 
гараж, погріб, сарай, поруч ліс, 245000 грн. Тел.: 0 
67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
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.

ГАРАЖІ

Бориспіль
КАПІТАЛЬНИЙ ГАРАЖ 29 КВ.М., З ПІДВАЛОМ 

29 КВ.М. РАЙОН ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ , 
ЦІНА ДОГОВІРНА. ТЕЛ.: 0 50 0556411.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

7558661.
МЕНДЕЛЄЄВА 32 ВУЛ., 10 СОТОК, ПІД ЗАБУ-

ДОВУ, 125000 ГРН, ТОРГ. ГОСПОДАР. ТЕРМІНО-
ВО. ТЕЛ.: 0 95 4374277, 0 50 3478114.

Полтава
Гребінка м., Гребінківський р-н, Перемоги вул., 

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

Куплю
Бориспіль

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

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.

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 
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 • ï³ñëÿ ÄÒÏ òà ö³ë³
 • íåðîçìèòíåí³
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ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

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

Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍ

Оголошення та реклама

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Дитяче ліжко-гойдалка з шухлядою, дитяча ко-

ляска (трость). Тел.: 0 66 3836880.

ТВАРИНИ

Бориспіль

КОБИЛУ МОЛОДУ 3,9 Р., МАСТЬ ГНІДА, ОБ’ЇЖ-
ДЖЕНА, 2500 ГРН. ТЕЛ.: 0 99 1573137, ТЕТЯНА.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Кобилу та сіно в тюках. Тел.: 0 66 4178749,0 97 

0817503.

РІЗНЕ

Бориспіль
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. Ціна 3000 грн. Тел.: 0 93 3442077.

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.

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.

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.

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.

Буріння свердловин на воду. Тел.: 0 67 3373755.
Бухгалтерські послуги юридичним та фізичним 

особам: ведення обліку, супровід, підготовка та по-
дання звітів. Індивідуальний підхід до кожного клієн-
та. Тел.: 0 67 4037993.

Вантажні перевезення: пісок, щебінь, чорнозем, 
відсів, гній. Тел.: 0 98 1200220.

Викавування ям 3,8+10+10 куб.м. Тел.: 0 67 
9619812, Володимир.

Зрізання та видалення дерев. Тел.: 0 67 
3779593, Олександр.

Масаж класичний лікувальний, антицелюліт-
ний, вакуумно-роликовий, медовий, Гуа Ша, 
масаж обличчя. Тел.: 0 67 4560212, 0 50 6333017, 
Юлія. Сертифікат вищої школи масажної майс-
терності «Салюс» №1265 від 5.08.2017 р.

Ремонт стартерів та генераторів, супутні запчасти-
ни. Тел.: 0 98 2871782, 0 95 8887825.

РІЗНЕ
Бориспіль

Втрачений державний акт на право приватної 
власності на землю, серія ІІІ-КВ №065892, кадастро-
вий №3220881300:04:001:3219, виданий на ім’я Се-
миноги Наталії Олександрівни Вишеньківською сіль-
ською радою 8 лютого 2002 р., вважати недійсним.

Втрачений державний акт на право приватної 
власності на землю, серія Р1 №238127, кадастрові 
№3220881300:04:001:3217, 3220881300:04:001:3218, 
3220881300:04:001:3216, 3220881300:04:001:3222, 
виданий на ім’я Семиноги Володимира Івановича 
Вишеньківською сільською радою 28.02.2003 р., вва-
жати недійсним.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

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

Запрошуємо двох перукарів-універсалів, р-н «Авіа-
торів». Офіційне працевлаштування, можлива орен-
да місця. Клієнтська база напрацьована. Тел.: 0 50 
8655604.

Запрошуємо кухаря, г/р 2/2 з 11.00 до 23.00, 
д/р обов’язково, з/п 7000-12000 грн, додому від-
возимо. Тел.: 0 63 3108360.

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

Запрошуємо на роботу прибиральниць, двірника, 
з/п 7000 грн/15 змін; пресувальника макулатури, з/п 
10000 грн/15 змін, спецодяг, соц.пакет. Робота у м. 
Бориспіль. Тел.: 0 67 2426177.

КПТМ «Бориспільтепломережа» запрошує на ро-
боту економіста з праці, майстра теплових мереж. 
Тел.: (04595) 62508.

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.

Пропонуємо роботу для перукарів та майстрів 
манікюру, з/п договірна (відсоток). Також нада-
ємо в оренду робочі місця. м. Бориспіль, вул. 
Київський Шлях, 71-а, ТЦ «Гранат». Тел.: 0 66 
9624886, 0 67 4178188.

РОБОТА В М.БОРИСПІЛЬ. ВАНТАЖНИКИ, 
СКЛАДАЛЬНИКИ-ПАКУВАЛЬНИКИ, КОМПЛЕК-
ТУВАЛЬНИКИ, ЗАСИПАЛЬНИКИ СИРОВИНИ, 
ХІМІК-АНАЛІТИК, ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, З/П ВИ-
СОКА, СТАБІЛЬНА. ТЕЛ.: 0 67 5221290.

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.

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.
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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. Олексан-
дрівка. Тел.: 0 67 4040137.

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

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

Здам

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

Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

2-к.кв., все окремо, меблі, побутова техніка, лі-
чильники на воду, газ, тепло, бойлер, розвинута 
інфраструктура, ціна договірна. Тел.: 0 67 7000343, 
0 63 7715171.

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

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» запро-
шує на роботу: кухаря-універсала, бармена-офіці-
анта, покоївку, готувача білизни, водія кат. В,С,Д, 
охоронця (позмінно), слюсаря з ремонту авто на 
СТО. Забезпечуємо житлом та харчуванням. Тел.: 
0 50 3521592.

Тел.: 067-337-37-55

БУРІННЯ 
СВЕРДЛОВИН 

НА ВОДУ
Гарантія     Якість

До відома компанії Dart Limited 
Airlines LTD. Проти вас поданий позов 
до Світового суду м. Тель-Авів, Ізраїль 
(справа №45914-09-16) з питання по-

льоту №2168, який відбувся 10 вересня 
2015 року, і з питання польоту №2164, 
який відбувся 9 вересня 2015 року. Ці 
два рейси направлялися із Тель-Авіва 
до Києва. Для отримання екземпляру 
позовної заяви можна звернутися на 

електронну пошту ofirb.adv@gmail.com

Повідомлення про завершення процедури розгляду та врахування про-
позицій громадськості у проекті містобудівної документації 

«Зміни до Детального плану території, обмеженої вулицями Головатого, Мая-
ковського, Віктора Йови та провулком Старовокзальний у м. Бориспіль Київської 
області»

Управління містобудування та архітектури міської ради повідомляє, що 
27.02.2020 р. завершено процедуру розгляду та врахування пропозицій громад-
ськості у проекті містобудівної документації «Детальний план території, обмеже-
ної вулицями Головатого, Маяковського, Віктора Йови та провулком Старовок-
зальний у м. Бориспіль Київської області».

У визначений термін проведення процедури розгляду та врахування пропо-
зицій громадськості у проекті містобудівної документації відповідно до Поряд-
ку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під 
час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвер-
дженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555, письмових 
зауважень та пропозицій до зазначеного проекту містобудівної документації в 
період з 27 січня до 17 години 27 лютого 2020 року не надходило.

Громадські слухання відбулися та за результатами їх проведення проект де-
тального плану рекомендовано до подальшого затвердження у відповідності до 
вимог чинного законодавства.
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ОВЕН. Гарний період для активних 
занять, налагодження особистого 
життя. Не вірте лестощам - той, хто 
говорить приємні слова, можливо, 
переслідує якісь приховані цілі.

ТЕЛЕЦЬ. Очікуйте важливі події та 
новини, можлива зміна роботи та ці-
каві знайомства. У вихідні, перш ніж 
вирішувати якусь проблему, бажано 
порадитися з родиною.

БЛИЗНЮКИ. Незважаючи на всі 
побоювання, у вас все вийде. При-
чому навіть швидше й без надмір-
них зусиль. Можете розраховувати 
на приємні події в особистому житті.

РАК. Зараз особливо відповідаль-
ний період для професійного росту 
та пов'язаних з ним кар'єрних та ма-
теріальних досягнень. Роботи бага-
то, але вас це не лякає.

ЛЕВ. Почуття непевності часом за-
важатиме зосередитися на важли-
вих питаннях. Однак завдяки сво-
їй інтуїції ви безпомилково оберете 
правильну лінію поведінки.

ДІВА. Не сприймайте негативно 
чужі зауваження. Адже, побачивши 
свої помилки та виправивши їх, ви 
тільки виграєте. У сімейному житті 
ймовірні розбіжності.

ТЕРЕЗИ. Сприятливий час для 
творчих проектів, для цього візьміть 
на озброєння ініціативність та рішу-
чість. У вихідні будьте делікатніші з 
близькими та коханими.

СКОРПІОН. Досягнете нових висот, 
можете розраховувати на додатко-
вий прибуток і вигідні пропозиції. 
Зникне більше частина проблем, що 
гнітила вас у минулому.

СТРІЛЕЦЬ. Вам необхідно навчити-
ся жити у злагоді з собою та навко-
лишніми. Середина тижня більше 
підходить для роздумів, а не для рі-
шучих дій та суперечок з друзями.

КОЗОРІГ. Навіть якщо не будете 
впевнені в успіху, доведеться йти 
вперед. Вам можуть запропонувати 
цікаву і перспективну роботу. Взає-
мини з близькими порадують.

ВОДОЛІЙ. Знайдіть час та місце, 
щоб подумати й помріяти. Не від-
мовляйтеся від допомоги друзів, ва-
ші можливості не безмежні. Не да-
вайте приводу для суперечок.

РИБИ. На роботі доведеться ви-
правдовувати довіру. Тільки не ро-
біть це на шкоду особистому життю. 
Можливі цікаві знайомства. Вихідні 
проведіть на свіжому повітрі.
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