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Обіцянка місцевої команди ПП «Слуга Народу»: придбати від п’яти до десяти електробусів, щоб вирішити питання пасажирських перевезень і якісного транспортного сполучення між 
селами Бориспільської ОТГ і містом

КОЛІР НАСТРОЮ ЗЕЛЕНИЙ
МІСЦЕВА ЗЕ КОМАНДА ПРОВЕЛА ЗУСТРІЧІ З ГРОМАДАМИ ВСІХ СІЛ 
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ОТГ, МІСЬКИМИ ВУЛИЧНИМИ КОМІТЕТАМИ Й ОСББ
КОМУНАЛЬНІ 
ЕЛЕКТРОБУСИ – 
ЦЕ РЕАЛЬНО?
Програму комунальних 
електричних автобусів для 
сполучення між містом 
та селами Бориспільської 
ОТГ презентували «слуги 
народу» в селі Сеньківка.

В
ідбулася друга зустріч 
«слуг» із сеньківцями. 
На першій селяни не 
повірили в реальність 
транспортних обіцянок 

кандидатів, тому місцева ко-
манда «Слуги Народу» по-
вторно завітала до села на 
електробусі.

Такі автобуси дорожчі за 
звичайні, але Верховна Рада 

прийняла в першому читан-
ні законопроект про скасу-
вання мита на їх ввезення. 
Коли законопроект буде 
прийнято в цілому, ці авто-
буси коштуватимуть не до-
рожче, ніж ті, що їздять на 
пальному – майже 7 млн грн.

«Однієї зарядки вистачає 
на 300 км. Вартість зарядки 
150 грн, а по нічному тарифу – 

75 грн. Просимо подивитися й 
проїхатися на новенькому 
електробусі», – запропонував 
кандидат на голову Борис-
пільської ОТГ Владислав 
Байчас.

Скільки буде коштувати 
проїзд у такому транспорті, 
поки не рахували, але дешев-
шим, ніж у звичайних автобу-
сах. Наразі люди проїхалися 

безкоштовно і залишилися 
задоволеними. 

«У нас є проект зробити в 
Борисполі поблизу залізнич-
ного вокзалу автовокзал. Там 
буде кінцева зупинка автобу-
сів із сіл Бориспільської ОТГ – 
це зручна транспортна 
розв’язка», – зазначив лідер 
команди ПП «Слуга Народу» 
Ігор Шалімов.

ТЕТЯНА БРОВКО 
З БОРИСПОЛЯ 
ВІДРОСТИЛА 
КОСУ 1 М 17 СМ 
У ВІЦІ ЗЛЕГКА 
ЗА 60
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СУЛИМІВСЬКИЙ ПАРК ЗНАЙ НАШИХ!

ЧЕМПІОНАТ 
ІЗ ВОРКАУТУ
У Борисполі, в приміщенні 
РК «Бархат», пройшов відкритий 
чемпіонат міста з воркауту. 

Богдан Рак, фото автора

Змагання проводились у трьох віко-
вих категоріях: діти до 12 років, підлітки 
13-15 років та молодь 16-19 років. Змаган-
ня покликані виявити найсильніших се-
ред тих, хто регулярно тренується на 
турніках, хто розвиває силу духу та тіла, 
хто обирає здоровий спосіб життя. 

Лідер місцевої команди «Слуги Наро-
ду» Ігор Шалімов та кандидат на посаду 
голови Бориспільської ОТГ Владислав 
Байчас долучилися до фінансової під-
тримки та нагородження переможців. 

Кучаківська сільська 
рада – депресивна терито-
рія Бориспільської ОТГ. До 
її складу входять села Ку-
чаків, Лебедин, Артемів-
ка, Сулимівка та Мала Ста-
риця. Місцева команда 
«Слуга Народу» відвідала 
кожне село, щоб дізнатися 
про турботи людей. 

Богдан Рак, фото автора

Н
айперше лідер «зеле-
них» Ігор Шалімов по-
цікавився, чому сіль-
рада утеплена, а шко-
ла ні. Діалогу із сіль-

ським головою Миколою 
Дженжебіром не вийшло. 

«Сільраду утеплили за ко-
шти інвесторів, так ми еко-
номимо кошти на опаленні. 
На школу грошей немає, це 
майно райради», – заявив 
Дженжебір.

Дійсно, будівля належить ра-
йонній раді, але земля під нею 
не оформлена. Чому? Сіль-
ський голова киває на район, 
будівля їхня – нехай і оформлю-
ють. Проте земля зараз нале-
жить сільраді й вона має дати 
перше рішення. Вона і дала. 
Але чомусь лише на 1,4 га.

Чому в рішенні вказана 
лише частина території, сіль-
ський голова пояснити не зміг.

«Я вивчав цю проблему, 
вона має вирішення. На тери-
торії школи я бачу гарний 
парк, де зможуть відпочивати 
селяни», – заявив кандидат на 
посаду голови Бориспільської 
ОТГ, голова районної ради 
Владислав Байчас.

Проте люди бояться, що піс-
ля об’єднання з містом в одну 

громаду до них нікому не буде 
діла. Представники команди 
«Слуга Народу» запевняють – 
це не так, інтереси сіл важливі.

«Ми йдемо в одній команді. Я 
досконало знаю місто, Владис-
лав Байчас – район. Коли будемо 
працювати разом, зможемо 
уникнути перекосу в бік міста. 
До того ж, двоє кандидатів у 

раду Бориспільської ОТГ – меш-
канці Кучакова. Вони не дадуть 
зрадити ваші інтереси, – запев-
нив Ігор Шалімов. – У вас є бага-
то покинутих радгоспів. Це вели-
кі території, які стоять пустими. 
Є багато інвесторів, які хочуть 
працювати у селах. А це робочі 
місця, податки, це розвиток гро-
мади», – зазначив Ігор Шалімов.

КУЧАКІВСЬКА 
СІЛЬРАДА: 
ПРОБЛЕМИ І 
ПЕРСПЕКТИВИ

«Слуги народу» запевняють: потенціал у сіл Кучаков, Лебедин і Артемівка є і команда готова його 
реалізувати

Село Сулимівка Кучаківської 
сільради знаходиться на околи-
ці Бориспільської ОТГ. Село має 
цікаву та величну історію, там 
збереглися пам’ятки минуло-
го. Але економічно село зане-
падає. 
Богдан Рак, фото автора

К
оли представники місцевої ко-
манди «Слуга Народу» приї-
хали до Сулимівки на зустріч 
із виборцями, то спочатку пі-
дійшли до старовинної церк-

ви, пройшлися древнім парком, за-
снованим нащадками Сулими.

«Ваше село можна 
перетворити на туристич-
ну Мекку Бориспільщи-
ни. Ми запланували в пе-
редвиборчій програмі на 
базі Сулимівського пар-
ку зробити велику рекре-
аційну зону – дендро-
парк. Зберігся фунда-
мент садиби Сулими, 
будинок можна відно-
вити. Вважаю – в парку 
необхідний пам’ят ник 
Сулимі», – зазначив лідер 
команди «Слуга Народу» 
Ігор Шалімов.

У відповідь Шалі-
мов дізнався, що 

пам’ятник Сулимі замовили, він го-
товий. Із оплатою селянам допоміг 
голова районної ради Владислав 
Байчас. Висота пам’ятника 2,5 м, 
вага – майже тонна. 

«Нам не дають цей пам’ят ник по-
ставити. У сільській раді розпо-
відають: почекайте, буде 
плитка, будуть лавочки… 
Проходить місяць-два – ні-
чого немає. Машину сіль-

ська рада не дає, поста-
мент не робить», – жалі-
ються мешканці.

Представники ко-
манди «Слуга Народу» 
пройшлись до місця, 
де пропонують встано-
вити пам’ятник. Ко-
лись там стояв пам’ят-
ник Леніну, залишив-
ся постамент. Проте 
частина мешканців ка-
тегорично проти, аби 

Сулима стояв на поста-
менті Леніну. Оглянув-
ши місце, Шалімов пого-
дився, що постамент тре-
ба міняти.

«У мене на підприєм-
стві БКБМ зробимо но-
вий. Обіцяю, що це буде 
зроблено – незалежно від 
результатів виборів. Па-

м’ятник Сулимі вста-
новимо», – пообіцяв 
Шалімов.

БУДЕ ПАМ’ЯТНИК 
ГЕТЬМАНУ СУЛИМІ
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Наталія Токарчук

До редакції «Вістей» звер-
нулися громадські активіс-
ти сіл Любарці й Тарасів-
ка. Вони вважають: села 
на межі екологічної ката-
строфи через проблеми з 
водопостачанням.

М
ешканці Любарців і 
Тарасівки не з чу-
ток знають про про-
блеми з водою. По-
при фізичну зноше-

ність водогону та низьку 
якість води, це питання не ви-
рішується роками. Селяни зму-
шені користуватися технічною 
водою, а через часті пориви 
труб – залишатися і без води. 

ВОДОГІН «ПЕНСІЙНОГО» 
ВІКУ 

«Водогін побудований в 60-х 
роках минулого століття, жод-
ного місяця не обходиться без 
поривів труби в різних місцях. 
Постійні ремонти – не вихід, не-
обхідна заміна труб. Ще пробле-
ма – несправність свердловини 
з артезіанською водою глиби-
ною 125 м. Любарці, в т.ч. гро-
мадські об’єкти та приватні бу-
динки, підключено до іншої, 
менш глибокої свердловини, 
воду з неї пити не можна. У Та-
расівці ж потребує ремонту ста-
ра водонапірна вежа», – розпо-
відають представники сіл Тетя-
на Могила та Олег Кащенко. 

За їхніми словами, побачив-
ши, що сільській владі байдуже 
до загрозливого санітарно-епіде-
мічного стану, у листопаді 2019 р. 
мешканці зібралися на збори, ре-
зультатом було створення гро-
мадського активу та підготовле-
не звернення до голови Люба-
рецької сільської ради, депутат-
ського корпусу, яке підписали 
понад 70 осіб. 

БУЛА МОЖЛИВІСТЬ 
ОТРИМАТИ КОШТИ 
ВІД КОДА

Знаючи про брак коштів у 
сільському бюджеті, селяни 

пропонували Любарецькій 
сільраді прийняти участь у 
програмі «Питна вода Київщи-
ни на 2017-2020 роки» по на-
прямку «Будівництво, рекон-
струкція та капітальний ре-

монт водозабірних споруд 
(свердловин)» та «Будівни-
цтво, реконструкція та капі-
тальний ремонт централізова-
них систем водопостачання і 
водовідведення» Департамен-
ту ЖКГ та енергоефективності 
Київської ОДА. Усього програ-
мою передбачалося виділити 
майже 700 млн грн для вирі-
шення проблеми з водою сіл та 
містечок Київщини. Для Тара-
сівки та Любарців це був шанс 
отримати чисту воду після ба-
гатьох років очікування.

Для участі у програмі не-
обхідно було направити до 
Департаменту відповідного 
листа, розробити ТЕО з залу-
ченням фахівців, а для визна-
чення масштабу реконструк-
ції – провести інвентариза-
цію системи водозабору та 

системи водопостачання і во-
довідведення.

«Звернення селян проігно-
рували. Від листопада 2019-го 
до весни 2020-го жодного кроку 
від місцевої влади не зробле-
но, – коментує Олег Кащен-
ко. – Соціальна напруга була 
великою, люди збиралися їха-
ти мітингувати під РДА. Тому 
громадський актив вирішив 
узяти питання водогону під 
особистий контроль».

ВСЕ ЗАЛИШИЛОСЯ 
НА РІВНІ ОБІЦЯНОК

Для з’ясування приблизної 
вартості необхідних коштів 
для реконструкції водогону 
були залучені приватні компа-
нії, які здійснили обстеження 
та надали кваліфіковані ви-
сновки: ФОП Атаманчук (про-
ектна пропозиція) та ТОВ «Ки-
ївська ПМК-237» (розрахунок 
вартості будівельних робіт). 
Так, маючи орієнтовані ціни, 
активісти надіслали листи до 
голови Бориспільської РДА 
Володимира Строканя та голо-
ви Бориспільської райради 
Владислава Байчаса.

Селяни домоглися прове-
дення особистих зустрічей з 
очільниками району, резуль-
татом яких була обіцянка роз-
глянути питання на бюджет-
ній комісії та сесії райради й 
виділити кошти на ремонт во-
допровідних мереж. 

Втім, довгоочікувана сесія 
райради не принесли вирішен-
ня проблеми: з невідомих при-
чин питання не було внесено 
до порядку денного. 

Тож селяни знову залиши-
лися сам-на-сам із брудною во-
дою і сподіваються, що хоча б 
перед виборами на їхню про-
блему звернуть увагу та від-
вернуть від Любарців і Тара-
сівки загрозу екологічного 
лиха. 

ЛЮБАРЕЦЬКИЙ ВОДОГІН: 
ХТО ДОПОМОЖЕ ВИРІШИТИ 
БАГАТОРІЧНУ ПРОБЛЕМУ

Водонапірна вежа у Тарасівці, що потребує ремонту

Із кранів у оселях селян тече технічна вода

Перші кроки, які планую зробити на поса-
ді депутата Київської обласної ради:

1 Серед пріоритетних питань – ДОРОГИ У НА-
ШИХ ГРОМАДАХ. Через те, що ми не мали на-

дійного представника в облраді, наші дороги бу-
дувалися за надлишковим принципом. Тому, 
коли в Ірпені та Бучі будували магістралі за новіт-
німи технологіями, у нас в Переяславі, Яготині та 
Борисполі – максимум засипали ямки.

2 СУБВЕНЦІЇ ДЛЯ ОСВІТИ ТА МЕДИЦИНИ. На 
сьогодні освіта та медицина Переяславщини, 

Яготинщини та Бориспільщини потребують до-
даткового фінансування. Тому планую відстоюва-
ти виділення субвенцій із обласного бюджету. 

Юрій Адамовський
КАНДИДАТ У ДЕПУТАТИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
РАДИ ВІД КОМАНДИ «СЛУГИ НАРОДУ»

3 СУЧАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ. 
На противагу приватним перевізникам має 

з’явитися громадський транспорт. 

4 Сприяти РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО СІЛЬ-
ГОСПВИРОБНИЦТВА, МАЛОГО ТА СЕ-

РЕДНЬОГО БІЗНЕСУ на Переяславщині, 
Яготинщині та Бориспільщині.

5 БУДІВНИЦТВО очисних споруд, боротьба 
зі стихійними сміттєзвалищами. 

6 Збільшити ФІНАНСУВАННЯ НА ПРИ-
ДБАННЯ БЕЗКОШТОВНИХ ЛІКІВ ДЛЯ 

ПІЛЬГОВИКІВ, особливо для інвалідів 
і ветеранів, учасників АТО. 

7 Розвивати Переяслав та Яготин як КУЛЬ-
ТУРНІ ТА ТУРИСТИЧНІ ЦЕНТРИ УКРАЇНИ. 

Перші кроки, які планую зробити на поса-
ді депутата Київської обласної ради:

1
дійного представника в облраді, наші дороги бу-
дувалися за надлишковим принципом. Тому, 
коли в Ірпені та Бучі будували магістралі за новіт-
німи технологіями, у нас в Переяславі, Яготині та 
Борисполі – максимум засипали ямки.

2
Яготинщини та Бориспільщини потребують до-
даткового фінансування. Тому планую відстоюва-
ти виділення субвенцій із обласного бюджету. 

Юрій Адамовський
КАНДИДАТ У ДЕПУТАТИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
РАДИ ВІД КОМАНДИ «СЛУГИ НАРОДУ»
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Кандидат у депутати 
Бориспільської районної ради та 
Київської обласної ради, керівник 
Бориспільського районного 
виборчого штабу РОМАН КАЦАН

Досьє. Народився і виріс у Борис-
полі. Має дві вищі освіти – юри-
дичну і економічну. Три роки тому 
побудував у Борисполі завод із 
переробки зернових. У майбутніх 
планах – будівництво хлібокомбі-
нату. Одружений, виховує двох 
синів 10 і 12 років.

– Романе Вікторовичу, скільки 
кандидатів балотується від «Бать-
ківщини» до місцевої ради?

– Нашу політсилу представля-
ють 42 кандидати. Одразу зазначу, 
у нас немає випадкових людей «із 
вулиці». Наша команда – це коман-
да професіоналів. Серед них – вій-
ськові, управлінці, підприємці, 

юристи, аграрії, лікарі, представ-
ники профспілок аеропорту. Це 
люди, які можуть виконати те, що 
декларують на виборах.

– Із якою програмою йдете на ви-
бори?

– Команда «Батьківщини» Бо-
риспільщини має чітку програму, 
головна ціль якої – зробити наш 
район успішним і заможним. Я 
впевнений, що завдяки досвіду й 
знанням наших партійців нам 

вдасться реалізувати ініціативи 
громад. Серед пріоритетів – допо-
мога фермерам, вдосконалення 
медичної галузі, розбудова тран-
спортної інфраструктури та сучас-
ної системи ЖКГ, створення зруч-
них парковок, реконструкція та 
модернізація місць загального ко-
ристування та прибудинкових те-
риторій, модернізація систем во-
допостачання та водовідведення.

– Чи буде «Батьківщина» в опо-
зиції до діючої влади?

– Наша команда – не в опозиції. 
Так наголошує лідер нашої партії 
Юлія Тимошенко, і з цим я цілком 
погоджуюся. Скажу відверто: вже на-
бридли політичні ігри, які українці 
спостерігають упродовж десятків ро-
ків. Треба всім разом працювати на 
благо країни, а не створювати проти-
річчя і розбрат. Ми готові співпрацю-
вати з політичними партіями, які 
підтримують наш курс, зміну еконо-
мічної стратегії, зниження тарифів.

  10 ПРИЧИН ГОЛОСУВАТИ  
  ЗА «БАТЬКІВЩИНУ» 

1 «Батьківщина» – єдина партія, яка реально 
забезпечить реальне збільшення зарплат і 

пенсій.
У 2008 році Уряд Юлії Тимошенко забезпечив най-
вищий рівень життя українців за час незалежності.

2 «Батьківщина» досягне скасування закону 
про розпродаж землі у Конституційному суді.

Ми організуємо всеукраїнський референдум про 
заборону продажу сільськогосподарських земель. 
Наша земля має приносити прибуток українцям, а 
не іноземним латифундистам, і працювати на ній 
мають українські фермери, а не обслуга глобальних 
монополій.

3 Місцеві депутати від «Батьківщини» вже 
зараз проголошують території своїх громад 

вільними від грального бізнесу.
Партія протидіє перетворенню України на країну 
казино та гральних автоматів і вже звернулася до 
Конституційного суду, щоб заблокувати закон, який 
протягнув Зеленський.

4 Партія «Батьківщина» внесла закон про 
запровадження медичного страхування 

замість нищівної медреформи Супрун.
Люди отримають гарантовано і безкоштовно ме-
дичну допомогу, яку оплачуватимуть роботодавці 
та держава. Медики отримають сучасне обладнан-
ня і європейські зарплати.

5 Справедливі комунальні тарифи може 
встановити тільки «Батьківщина».

На потреби людей має йти дешевий газ українсько-
го видобутку, а не дорогий імпортний. Це сприяти-
ме кардинальному зменшенню тарифів на газопос-
тачання, тепло і гарячу воду.

6 Створена «Батьківщиною» слідча комісія ви-
крила корупцію у владі й лише за три тижні 

повернула в бюджет 48 млрд грн.
Тільки перші результати її роботи свідчать, що Укра-
їна має достатньо ресурсів, щоб не набирати борги 
з-за кордону. «Батьківщина» зупинить корупцію і 
виведе з тіні гроші, необхідні для розвитку країни.

7 Це команда, яка знає, що робити.
Лише «Батьківщина» має чіткий, покроковий 

план виведення України з кризи та сильну фахову 
команду, здатну втілити його в життя. Час заверши-
ти етап невігластва, «приколів» та «відосиків» і за-
провадити справді професіональне управління 
державою. Це може зробити лише «Батьківщина»!

8 «Батьківщина» – команда справжніх 
патріотів.

Послідовно виступаючи за приєднання до ЄС і 
НАТО, «Батьківщина» захищає інтереси українців і 
української економіки. Партія допомагає боронити 
рідну землю на фронті та дбає про добробут тих, 
хто працює в тилу, захищає рідну мову і робочі міс-
ця для українських робітників. «Батьківщина» не до-
зволить поступитися ані клаптиком нашої території 
й нашого суверенітету зовнішньому управлінню. Усі 
наші ресурси служитимуть лише Україні та україн-
цям. «Батьківщина» – єдина команда, яка здатна 
повернути країні мир і територіальну цілісність.

9 Лише «Батьківщина» має політичну волю 
для того, щоб навести порядок і покарати 

корупціонерів.
Голова «Батьківщини» Юлія Тимошенко – єдиний силь-
ний і рішучий лідер, який здатен встановити справед-
ливість, довести справи до кінця і покарати злочинців.

10 «Батьківщина» – партія, яка ніколи  
не зраджує.

На відміну від партій-одноденок, «Батьківщина» 
вже понад 20 років стоїть на захисті людей та Украї-
ни, не змінюючи своїх принципів.

Наталія Долина

«ГОЛОВНА МЕТА – ЗРОБИТИ 
БОРИСПІЛЬЩИНУ УСПІШНОЮ»

ЗАПИТ НА ПРОФЕСІОНАЛІВ
Сьогодні у суспільстві є запит 

на перезавантаження некомпе-
тентної влади та припинення екс-
периментів над країною. Лідер 
Всеукраїнського об’єднання 
«Батьківщина» Юлія Тимошенко 
наголошує, що саме місцеві вибо-
ри можуть дати людям надію на 
зміни та спрямувати вектор роз-
витку країни у правильному на-
прямку. 

Важко уявити ландшафт україн-
ської влади без цієї політсили. Все-
українське об’єднання «Бать-
ківщина» – партія з тривалою 
історією діяльності та присут-
ністю в усіх скликаннях Верхо-
вної Ради за час свого існуван-
ня. На сьогодні це єдина в Україні 
політсила з повноцінною структу-
рою регіональних організацій. 

«Батьківщина» йде на місце-
ві вибори під гаслом «Єдина на-

дійна команда». Це люди, які по-
над двадцять років на чолі з ліде-
ром Юлією Тимошенко не зраджу-
ють своїм принципам у відстою-
ванні інтересів та конституційних 
прав громадян України.

На місцевих виборах 2020 
року «Батьківщина» висунула 
45 тис. кандидатів до місцевих 
рад та 1,5 тис. кандидатів на по-
сади голів об’єднаних територі-
альних громад.

«БАТЬКІВЩИНА» ЙДЕ НА 
МІСЦЕВІ ВИБОРИ З ГАСЛОМ 
«ЄДИНА НАДІЙНА КОМАНДА»
Місцеві вибори 25 жовтня мають надзвичайне значення для українців. Громади 
нарешті  отримують можливість розпоряджатися своїми ресурсами. Важливо,  
щоб до місцевої влади прийшли чесні, віддані інтересам громадян, фахові люди.  
Українці не повинні помилитися і вчергове проголосувати за «котів у мішку».

Ми зібрали команду професіоналів
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Без фінансових звітів і до-
вжелезних списків зробле-
ного за п’ять років депу-
тат Бориспільської міської 
ради округу №12 Ігор Ле-
вітас завершує нинішню 
каденцію. Його діяльність 
за ці роки – в усміхнених 
та щасливих очах вибор-
ців, щирих словах подяки 
за людяність і допомогу, і 
в тому, як мешканці окру-
гу відгукуються про свого 
депутата

Людина починається з добра,
І світла, що серця переповняє,
Із ласки і великої любові,
З поваги, що звучить у кожнім 
слові.

Юлія Гаман

ПРОФЕСІОНАЛ СВОЄЇ 
СПРАВИ

Один мудрець сказав, що 
людина – це її вчинки. Здава-
лося б, творити добро й робити 
добрі справи простіше просто-
го. Адже це не вимагає від лю-
дини жодних надприродних 
зусиль. Необхідно лише сліду-
вати за велінням свого серця і, 
роблячи щось хороше, думати 
про те, як приємно це буде для 
людей.

«Ми, мешканці 2-го під’їзду 
будинку №1 на вул. Головато-
го, радіємо, що багато років 
знаємо таку людину в усіх най-
кращих проявах. Йдеться про 
депутата нашого округу №12, 
Ігоря Марковича Левітаса.

І.М. Левітас – не лише про-
фесіонал, а й відповідаль-
ний, чуйний, щирий чоловік, 
який упродовж усієї своєї де-
путатської діяльності за-
вжди знаходив як моральні, 
так і матеріальні можливості 
допомогти виборцям. Він 
глибоко переймається люд-
ськими проблемами», – так 
характеризують Ігоря Марко-
вича бориспільці.

ІЗ ЛЕВІТАСОМ ВИБОРЦІ 
ВІДЧУЛИ РЕАЛЬНІ ЗМІНИ

Ігор Маркович, незважаючи 
на зайнятість, знаходить час 
для виборців. Ми можемо впев-
нено сказати, що лише коли він 
очолив 12-й округ, у нас «на три-

кутнику» з’явили ся не уявні, а 
реальні й конкретні зміни. Звіс-
но, така впевненість прийшла 
не відразу. Перший раз, коли 
чоловіки з кількох прилеглих 
будинків збирали підписи під 
зверненням до свого депутата 
для допомоги зі встановлення 

двох електричних стовпів по-
близу місць паркування авто 
(біля будинків на вул. Головато-
го і Київський Шлях), а також 
світильників до них, майже ніх-
то з мешканців не вірив в успіх 
цієї справи. Настрій був скеп-
тичним. І яким же було здиву-
вання, коли через два тижні піс-
ля того, як виборці направили 
офіційне звернення, уповнова-
жені служби міста за короткий 
термін здійснили монтажні ро-
боти і підключили освітлення.

БУЛО ЗАПОЧАТКОВАНО 
ЧУДОВІ ТРАДИЦІЇ

Ігор Маркович завжди йде 
назустріч виборцям і ніколи не 
відмовляє їм у допомозі. Він за-
початкував низку прекрасних, 
добрих традицій: кожного року 
напередодні новорічно-різдвя-
них свят людям пенсійного віку 
та незахищеним мешканцям 
округу дарує новорічні ялинки. 
Напередодні Великодня щоріч-
но вручаються великодні сим-
воли. Також традиційно, напе-
редодні великих державних і 
релігійних свят (Міжнародного 
жіночого дня 8 Березня, Вели-

кодня, з нагоди святкування 
Дня міста), Ігор Маркович на-
дає матеріальну допомогу лю-
дям похилого віку свого округу.

У РАДОСТІ Й ГОРІ – 
ЗАВЖДИ З ЛЮДЬМИ

Водночас, кількість реалізо-
ваних ним соціально-гумані-
тарних проектів за період депу-
татства важко перерахувати! Із 
власної ініціативи та під його 
персональним контролем заас-
фальтовані прибудинкові тери-
торії, у під’їздах замінені старі 
вікна на металопластикові, про-
фнастилом обладнані входи до 
під’їздів. У разі звернення виді-
ляється фінансова допомога на 

ремонтні роботи у під’їздах. Із 
його доброї волі біля кожного 
будинку обладнані дитячі май-
данчики й оновлені спортмай-
данчики, викладені бруківкою 
пішохідні зони біля будинків.

Навесні 2020 року, в час епі-
демії COVID-19, особисто при-
віз до будинків засоби індиві-
дуального захисту – маски – і 
роздав людям.

Ігор Маркович бере активну 
участь у житті округу, своєчасно 
реагує на звернення громадян, за 
можливістю особисто бере 
участь у зборах мешканців бу-
динків, допомагає і морально, і 
матеріально у вирішенні нагаль-
них питань.

ІГОР ЛЕВІТАС – 
ЛЮДИНА СЛОВА 
І ДІЛА

Із повагою до виборців і громади Бориспільщини Ігор Левітас, 
кандидат у депутати Київської обласної ради

  СПАСИБІ  
 ВІД ЛЮДЕЙ  
«ІЗ РОСИ 
І ВОДИ ВАМ,  
ДЕПУТАТЕ»
– За добрі справи, система-
тичну підтримку, людя-
ність, порядність, професіо-
налізм, ми, мешканці 2-го 
під’їзду будинку №1 на вул. 
Головатого, висловлюємо 
слова глибокої вдячності 
нашому депутату, бажаємо 
йому незмінних успіхів, не-
зрадливої вдачі, щастя та 
родинного благополуччя.
Нехай робота завжди при-
носить вам, Ігоре Маркови-
чу, задоволення! 
Віримо, що запалений Вами 
вогник добра назавжди по-
селиться у вдячних серцях 
виборців, а вам допомага-
тиме й надалі рясно сіяти 
зерна людяності, допомоги, 
любові та підтримки!

Творіть і надалі добро для 
нас, для миру в серці,
Для тих, хто жде його і ні.
Творіть добро в подяку 
неньці,
Для слави Бога і землі!

Із глибокою вдячністю, 
мешканці 2-го під’їзду 

будинку №1 на  
вул. Головатого

   НІ БРЕХНІ! ЛЮДИНА
ВІД ГРОМАДИ

Виборці знають і поважають свого депутата, з ним діляться наболілим і разом вирішують проблеми округу
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ЛЮДИ

СЛОВО ПРО ЮВІЛЯРА
9 жовтня відзначати-
ме 60-річний ювілей 
Іван Миколайович Хво-
ростянка, який понад 
30 років очолює міське 
житлове ремонтно-екс-
пруатаційне управлін-
ня – КП «ЖРЕУ».

Ірина КОСТЕНКО

Іван Миколайович прий-
шов на підприємство, яке 
іменувалося Будинкоуправ-
ління №2, у 1985 році голо-
вним інженером. За півроку 
воно збільшило обсяг діяль-
ності, його перейменували 
у ЖЕК-2. У 1989 році Хворос-
тянка очолив підприємство 
і до сьогодні є його незмін-
ним керівником. 

А 30 грудня 1996 року до 
ЖЕКу-2 приєдналася ре-
монтно-будівельна дільни-
ця і підприємство стало 
Житловим ремонтно-екс-
плуатаційним управлінням 
(ЖРЕУ). Можливість вико-
нувати додаткові замовлен-
ня на ремонтні роботи дозво-
ляла ЖРЕУ впевнено трима-

тися на ногах у найскрутні-
ші часи, коли оплата послуг 
за обслуговування будинків 
покривала лише невеликий 
відсоток витрат, і ті кошти 
сплачували невчасно. 

Із 35 років роботи на під-
приємстві Іван Хворостян-
ка 31 рік очолює колектив. 

У щотижневика «Вісті» з 
підприємством ЖРЕУ та 
його керівником налаго-
джено плідну співпрацю. 

Перший заступник 
Бориспільського міського 
голови Микола Корнійчук: 
«За часи роботи ЖРЕУ під 
керівництвом Івана Хворос-
тянки зроблено багато для 
створення і зміцнення мате-
ріально-технічної бази під-
приємства. Є всі умови, щоб 
виконувати роботи не тільки 
з управління багатоквартир-
ними будинками, а й із капі-
тального та поточного ре-

монту житла. Також підпри-
ємство задіяне у виконанні 
робіт із капітального ремон-
ту доріг, тротуарів, дахів. 
Я хотів би подякувати Івану 
Хворостянці як керівнику. 
Колективу ЖРЕУ неоднора-
зово доводилося виконувати 
аварійно-відновлювальні 
роботи у випадку надзви-
чайних ситуацій природного 
характеру. Запам’ятався ви-
падок, коли знесло дах із бу-
динку на вул. Завокзальній. 
Це було 8 березня, у вихід-
ний. Людей викликали на 
роботу, Іван Миколайович 
домовився про матеріали 
для ремонту в борг і вдалося 
не допустити затоплення 
квартир. Накрили від дощу 
плівкою, а потім за півтора 
дні відновили покрівлю. Та-
ких ситуацій у Борисполі тра-
плялося багато, особливо в 
зимовий час, коли падали 
дерева, обривалися лінії 
електропередач, коли вдень 
і вночі, у будень і на свято 
доводилося піднімати техні-
ку. Іван Миколайович за-
вжди оперативно реагував». 

Редакція щотижневика 
«Вісті» вітає іменинника 

і приєднується до 
поздоровлень.

монту житла. Також підпри-

робіт із капітального ремон-

зово доводилося виконувати 

чайних ситуацій природного 
характеру. Запам’ятався ви-
падок, коли знесло дах із бу-

                                            9 ЖОВТНЯ  

ШАНОВНИЙ 
ІВАНЕ МИКОЛАЙОВИЧУ! 

Прийміть щирі вітання й найкращі 
побажання з нагоди Вашого ювілею!

Кожна людина з моменту народження 
пише книгу свого життя і, щодня перегор-
таючи сторінки власного часопису, тво-
рить свою долю. Сторінки Вашої біографії 
сповнені нарисами років, які Ви присвяти-
ли натхненному служінню людям. За роки 
сумлінної праці Ви здобули беззаперечний 
авторитет компетентного й досвідчено-
го фахівця, мудрого і розсудливого керівни-
ка та щирого патріота своєї держави.
Як досвідчений господарник, Ви робите 
вагомий внесок у розвиток державного 
управління й місцевого самоврядування, 
передаючи кожній людині неоцінений 
скарб високої освіченості та духовності.
Нехай кожен день додає Вам життєвих 
сил, оптимізму та наснаги для реалізації 
найсміливіших планів і задумів, а добре 
здоров’я та гарний настрій сприяти-
муть подальшій успішній праці в ім’я роз-
квіту рідної землі!
Земних Вам щедрот та прихильності 
долі, розуміння і підтримки з боку рідних, 
друзів та колег!

Із повагою колектив КП «ЖРЕУ»
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Ілона Негода

Баченням розвитку ви-
борчого округу № 2 в Бо-
рисполі та містом у цілому 
поділився з «Вістями» кан-
дидат у депутати від полі-
тичної партії «Слуга Наро-
ду» Володимир Проценко. 

– Я йду в депутати по округу 
№ 2, туди входить і мій мікрора-
йон. У районі залізничного вокза-
лу мешкаю я та моя родина, тут 
народилися двоє моїх синів: трьох  
і дев’яти  років. Я звичайна люди-
на, просто, на відміну від бага-
тьох, ніколи не залишаюся байду-
жим. Це не складно – головне, по-
мічати деталі щодня та реагувати 
на негативні речі. Адже легко пи-
сати про невдоволення у соцмере-
жах, а от реальні кроки, щоб місто 
стало більш комфортним для про-
живання, роблять не всі. 

Наприклад, у дворі, де я 
живу, не було спортмайданчи-
ка. Я роками «довбав» місцево-
го депутата, щоб його збудува-
ли. Не отримавши бажаного ре-
зультату, пішов іншим шля-
хом. Навпроти нашого будинку 
збудовано елеватор, з якого час-
то летять лушпиння та пил. Ди-
ректор підприємства пообіцяв 
як компенсацію встановити 
нам майданчик або дати гроші 
на його елементи. У результаті 
не дали ні баскетбольних кі-
нець, ні покриття, але хоча б 
сітку та ворота встановили. Ду-
маю, якби я був не активістом, 
а депутатом та мав якісь важе-
лі впливу, то зміг би домогтися 
більшого для мешканців.

Успішний приклад – вста-
новлення кіоску «Промінь 
Фуд». До цього за молоком, мас-
лом, сиром треба було їхати або 
на Ленінградську, або в центр 
міста, бо в єдиному магазині у 
мікрорайоні – АТБ – якість про-
дукції не дуже хороша. Я ініці-
ював відкриття молочного 
ларька бориспільського комбі-
нату, а ще півроку «бився», щоб 
до нього підключили світло. За-
раз магазин працює. 

– Чи маєте ще  плани чи про-
позиції для вдосконалення 
мікрорайону? Над чим пра-
цюєте зараз?

– Болюче питання – відсут-
ність медамбулаторії. І це при 
тому, що реальний шанс отрима-
ти приміщення для неї був, але ні 
депутат, ні діюча влада ним не 
скористалися. На площі біля за-
лізничного вокзалу роками пус-
тує приміщення, яке належить 
Укрзалізниці. Будівля типова, 
аналогічна приміщенню на вул. 
Лютневій, яке реконструювали 
під амбулаторію. Коли планува-
ли та робили електричку до аеро-
порту «Бориспіль», у міста були 
всі важелі впливу, щоб отримати 
його на баланс міста і зробити 
там амбулаторію. Я як активіст 
звертався з цим питанням до 
мера. Наскільки відомо, питан-
ня застрягло в Міністерстві 
транспорту. У результаті елек-

тричка є, за виділення землі під 
неї проголосували, а амбулато-
рії немає. Вважаю, що влада міс-
та та депутат округу зокрема до-
клали недостатньо зусиль для 
позитивного вирішення питан-
ня. Я зроблю все, щоб мікрора-
йон отримав можливість мати 
якісні медпослуги.

Вважаю, що зараз територія 
округу використовується нера-
ціонально. Реальний приклад – 
будівництво чотирьох так зва-
них «свічок» – 18-поверхових бу-
динків. Коли будували, обіцяли 
й зону відпочинку, і багаторів-
невий паркінг. У результаті не-
має нічого. Канал коло будинку 
замість того, щоб сховати, забе-
тонували та зробили рівчак 
більше метра в глибину з ма-
леньким струмком на дні. Якби 
його сховали в трубу, зверху 
можна було б зробити нормаль-
ний сквер для відпочинку. 
Щодо паркінга обіцянку теж не 
виконали – в результаті будин-
ки ще повністю не заселені, а 
вже нікуди ставити машини, 
майданчик і прибудинкова за-
биті вщент. А по плану там, де 
зробили парковку, в майбутньо-
му має пройти об’їзна дорога. 

До команди «Слуги Народу» 
у Борисполі звернулися меш-
канці ОСББ будинку, біля яко-
го є чудове озеро, яке може ста-
ти окрасою округу. Просять до-
помоги, щоб почистити його та 
впорядкувати, перетворивши 
на зону для відпочинку. Зараз 
вони слідкують за ним, обгоро-
дили, щоб туди не носили сміт-
тя. У плані нашої команди – об-
лаштування більше зелених 
зон для відпочинку містян. 

– Ви часто критикуєте ниніш-
нього депутата. Причина 
лише в його роботі на окрузі 
чи є якісь інші мотиви?

– Мені закидали, що я переслі-
дую Миколу Грону. Поясню – я 
не маю претензій до нього як до 
людини, а просто не люблю шах-

раїв. Він був обраний як пред-
ставник від Блоку Петра Поро-
шенка, і досі голосує як депутат 
від БПП. Хоча в той же час є голо-
вою ОПЗЖ і йде від них на вибо-
ри. Я вважаю це неприйнятним. 
Вважаю, перехід у іншу партію – 
його особиста справа, але він мав 
здати депутатський мандат. 
Крім того, перемогти Миколу 
Грону для мене – справа честі. Я 
учасник Революції гідності, був 
у 8-й сотні на Майдані. Моя 
спільнота – родини героїв Небес-
ної Сотні та майданівці, і я був 
би нечесним сам із собою, якби 
не зробив усе, щоб перемогти де-
путата і кандидата від ОПЗЖ у 
себе на окрузі. 

– Багатьох кандидатів у депу-
тати звинувачують у тому, що 
вони йдуть у політику заради 
власної вигоди. Чи згодні ви з 
таким твердженням?

– Я не можу сказати за всіх, 
але впевнений у своїх мотивах. 
У політику йду з однією метою: 
робити свою роботу і змусити 
владу працювати на благо міс-
тян. Щоб на елеваторі вчасно 
міняли фільтри і район заліз-
ничного вокзалу не засипало 
пилом та лушпинням, щоб на 
зупинках громадського тран-
спорту не було «наливайок» 
(які теж, до речі, з’явилися за 
останню каденцію). Щоб місто 
мало зелені зони та аквапарк. 
Щоб забудовники, коли плану-
ють будинки, відразу планува-
ли паркінги, достатні для тієї 
кількості мешканців, що бу-
дуть там проживати, та сквери 
на прибудинковій території. 
Щоб кожен мікрорайон мав ам-
булаторію, садок і школу. Щоб 
у місто заходили інвестори, не 
боячись корупції та зловжи-
вань чиновників.

Я самодостатня людина і ні-
кого не боюся, бо ніколи не по-
рушував закон. У мене є робота 
(працюю начальником відділу 
по роботі з боржниками АТ 
«Київгаз»), є де жити, є авто, і 
мені цього досить, щоб забезпе-
чувати родину. У власності 
моєї родини є приміщення, яке 
донедавна здавалося в оренду 
під житло. Нині воно зачинене, 
я думаю про його перепрофілю-
вання під інший вид діяль-
ності – наприклад, медицину.

– Чому саме «Слуга Народу»? 
Раніше ви були членом іншої 
партії. 

– Так, я був членом Радикаль-
ної партії, яку покинув через 
конфлікт, коли мої колеги під-
тримали голосуванням особисті 
інтереси Петра Порошенка. У 
Борисполі в обхід аукціону ком-
панією Порошенка була взята 
земельна ділянка для будівни-
цтва заводу Рошен. Місто обду-
рили, не доплатили пайову 
участь Це шахрайські дії, не-
припустимі для першої особи 
держави. Тому, коли на сесії 
фракція Радикальної партії про-
голосувала позитивно за питан-
ня Рошену, я написав заяву про 
вихід із партії. 

  ЧОМУ КОМАНДА 
 ЗЕЛЕНСЬКОГО?  

Моя відповідь проста: 
Президент Порошенко, 
приїхавши в Бориспіль, 
отримав ділянку для бу-
дівництва власного за-
воду, а Президент Зе-
ленський змусив борис-
пільських чиновників у 
найкоротші терміни від-
ремонтувати лікарню. 
Тому я не думав довго, 
яку команду обрати й 
дякую лідеру бориспіль-
ської команди Ігорю Ша-
лімову за довіру пред-
ставляти «Слугу Народу» 
у Борисполі. 

В.Проценко

ВОЛОДИМИР 
ПРОЦЕНКО: 
«ЗНАЮ СВІЙ 
ОКРУГ, АДЖЕ 
ТАМ ЖИВУ»

Володимир Проценко йде у політику, щоб бути корисним громаді
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першим номером від Ра-
дикальної партії Оле-
га Ляшка є секретар Бо-
риспільської міської ради 
Ярослав Годунок. 

Наталія Долина

Н
емає в Борисполі лю-
дини, яка б не знала 
чи не чула про невга-
мовного народного се-
кретаря – так Годунка 

часто називають бориспільці. 
Із його ім’ям пов’язані й гучні 
скандали, і недовіра, і вдяч-
ність людей, яким він допоміг. 

Із якою програмою секретар 
міськради йде на вибори, які 
його пріоритети на посаді го-
лови ОТГ – розмова з Яросла-
вом Годунком.

– Ярославе Миколайовичу, 
чому саме Радикальна партія? 

– Я завжди був у цій партії, не 
зраджую тих, із ким прийшов, і 
дякую за довіру людям, які 
мене підтримують. Хочу розві-
яти брехню, нібито я бігаю з 
партії в партію. Я ніколи не ви-
ходив з Радикальної партії Оле-
га Ляшка. На минулих виборах 
балотувався від партії «Батьків-
щина», але ніколи не був її чле-
ном. За всю політичну кар’єру 
був лише в Українській народ-
ній партії («Рух»), під час Пома-
ранчевого майдану був одним 
із засновником партії «Пора», а 
під час революції Гідності був 
опозиційним до «регіоналів» де-
путатом у фракції «Удар». 

– Із якою метою знову йдете 
у владу?

– Я йду проти свавілля й ко-
рупції, які процвітають у мерії. 
Йду з метою скоротити вдвічі 
виконавчий комітет, навести 
лад у комунальній сфері, буду-
вати нові садочки і школи, щоб 
діти не навчалися у три зміни 
й були місця у дитсадках.

– Яким чином плануєте це 
зробити?

– Вважаю, що потрібно роз-
державити місцеві комунальні 
підприємства. Навіщо нам ор-
ганізації, в які вкладають міль-
йони громади, але вони слу-
жать джерелом відмивання 
грошей? Досвід показує, що 

приватні підприємства ефек-
тивніші. Оголошується кон-
курс, приходять підприємства, 
які хочуть виконувати певні 
роботи. Лише коли підприєм-
ства будуть боротися за спожи-
вача, їх робота буде якісною, 
інакше – величезні штрафи і 
відповідальність.

– Деякі бориспільці вважа-
ють, що ваші акції протесту 
на камеру – це піар. Назвіть 
реальні результати своєї дія-
льності, будучи при владі всі 
ці роки?

– Завдяки зусиллям нашої ко-
манди порушено декілька кри-
мінальних справ щодо деяких 
підрядників, які робили ремонт 
у лікарні. Ми показали недоліки 
в роботі, змусили переробити 
стоянку біля лікарні, зробити ка-
налізаційні стоки. Виявили ко-
рупційну складову під час ре-
монтних робіт. Голова РДА В. 
Строкань збільшив кошторис ре-
монту пологового вдвічі. Уя-
віть – нове будівництво коштує 
18 тис. грн за кв.м, а вони ремонт-
ні роботи збільшили до 50 тис. за 
кв. м, при цьому роботи були 
жахливої якості. Було вкрадено 
мінімум 50 млн грн. Людям, які 
робили ремонт, не заплатили за 
4 місяці, вони приходили до мене 
просити допомоги. Під час 
останнього візиту Зеленського я 
поставив одне запитання – коли 
звільнять хапугу Строканя?

– І вас почули? 
– Так, я надав інформацію 

щодо корупції й зловживань 
під час ремонту та про те, що 
одна з фірм-підрядників нале-
жить Строканю. Коли факти 
перевірили, Кабмін ухвалив 
рішення і вже є подання на 
його звільнення.

– Чи плануєте добиватися бу-
дівництва нового корпусу лі-
карні?

– Безумовно! Я виступав за 
будівництво нового сучасного 
лікувального корпусу, а рекон-
струкція – це не вихід. Місту і 
району потрібен такий корпус, 
за це я і отримав звання «роз-
бійника». Зараз у селах закри-
ли дільничні лікарні. Куди 
люди поїдуть? Сюди, в перепо-
внену лікарню, де хворі виму-
шено лежать у коридорах?

– Влітку бориспільці, які пра-
цюють у Києві, засуджували 
вас за затягування ремонту 
переїзду. 

– Ні, адже саме я ініціював 
реконструкцію переїзду і ро-
бив усе, щоб добитися, аби ро-
боти були зроблені якісно і в 
короткий термін, я там прак-
тично жив... А такі, як Корній-
чук, намагалися вкрасти ко-
шти на ремонті, залучивши 
свої підприємства. За моєї іні-
ціативи зроблені об’їзні доро-
ги за «Епіцентром», в’їзд в 
арку на вул. Запорізька – К. 
Маркса, Дударківська дорога. 
Ми з Андрієм Атаманчуком і 
Олександром Мефодієм доби-
валися цього в районі й облас-
ті, ставили це питання перед 
губернатором і президентом. 

Дороги – це один із пріори-
тетів для мене. Вивчивши до-
свід Польщі, я звернувся до од-
ного з підприємців, який при-
дбав сучасну техніку, що дає 
можливість ліквідувати ями 
на дорогах. І завдяки такій іні-
ціативі на місцевих дорогах 
практично немає ям і «поріза-
ного» покриття.

– Люди чекають від місцевих 
виборів вирішення соціаль-

них проблем. Що плануєте 
зробити в цьому напрямку?

– У планах – підняти зарпла-
ту за рахунок місцевого бюдже-
ту лікарям, вихователям і вчи-
телям, побудувати відомче 
житло, встановити 100 % пільги 
на комунпослуги працівникам 
комунальної сфери. У проекті – 
зробити ще дві об’їзні дороги. 
Пріоритет – вкладати кошти в 
ремонт застарілого житлового 
фонду, утеплювати будинки та 
впроваджувати енергоефектив-
ні технології. На посаді секре-
таря я жодного разу не голосу-
вав за підняття тарифів.

Хочемо виділити окремі лі-
кувальні програми. Свого часу 
лідер Радикальної партії Олег 
Ляшко ініціював програму 
«Доступні ліки». Пропонуємо 
розширити цю програму і 
збільшити виділення допомо-
ги людям на лікування. 

– Ваші акції протесту в марш-
рутках проти підняття тарифів 
не дали результату. Як бути?

– Я за те, щоб у нас був без-
коштовний комунальний 
транспорт. Потрібно придбати 
кілька електроавтобусів, яки-
ми будуть їздити пільговики 
та усі мешканці ОТГ. Ті гроші, 
які виділяють на відшкоду-
вання перевезення пільгових 
пасажирів, витратити на заку-
півлю автобусів. 

Необхідно подбати про вело-
сипедистів. У Борисполі немає 
велодоріжок! Одна з наших іні-
ціатив – створення велодоріж-
ки до аеропорту «Бориспіль» і 
згодом по всьому місту. Ство-
рення фонду для підприємців з 
можливістю надання безвідсо-
ткових кредитів. 

– Що в першу чергу плануєте 
змінити в місті?

– Я проти Борисполя світло-
ФОРів і АТБ. Потрібно перехо-
дити від психології споживан-
ня. Бориспіль потребує нової 
спортшколи, музичої школи, ак-
вапарку, басейну, кінотеатру, 
льодового стадіону. І головне – 
художньо-мистецького розва-
жального центру. Наші діти ма-
ють не бігати вулицями, а за-
йматися спортом, музикою, роз-
виватися. У нас багато ідей і 
пропозицій. Деякі почали реалі-
зовувати. У Борисполі є чудовий 
туристичний центр, куди ми 
придбали автобус. Слід створи-
ти реабілітаційний центр і буди-
нок для людей похилого віку на 
території колишнього тубдис-
пансеру, який нині пустує.

– Де на все це віднайти кошти?
– Я проти того, щоб 350 млн 

грн громади лежали на рахун-
ку казначейства. Гроші знеці-
нюються, інфляція швидко їх 
з’їдає. Кошти на депозиті – це 
злочин. Вони повинні працю-
вати на потреби і благо людей.

– Що вже зроблено для вирі-
шення проблемних питань 
мешканців міста?

– Коли у вас у дворі є покра-
щення, треба подякувати за це 
секретарю міськради Годунку. 
Поясню чому. Три роки тому 
за моєю ініціативою було 
ухвалено рішення виділяти 
кожному депутату 1 млн грн 
на виборчий округ. Завдяки 
цим коштам вирішується бага-
то питань благоустрою, будів-
ництва дитячих і спортивних 
майданчиків, вуличного освіт-
лення. Плануємо цю практику 
продовжувати й надалі. І не за-
бувати про околиці міста та 
дбати про села ОТГ.

– Люди чекають від майбут-
ньої влади максимальної про-
зорості дій. Готові до цього?

– Моє кредо – працювати 
прозоро. До мене без жодних 
проблем можна прийти на 
прийом. Усі знають мій теле-
фон, сторінку в Фейсбуці. Ні-
коли нікому не відмовляв у до-
помозі. Ми завжди будемо 
чути ідеї та потреби людей.

– Щоб втілити ідеї в життя, 
потрібна потужна команда. 
Чи є вона у вас?

– У нашій команді 38 осіб. 
Це люди, яким я довіряю. Розу-
міючи, що до нас буде прикута 
серйозна увага, ми відбирали 
людей за принципом фаховос-
ті і моральних якостей. Ми ви-
кладаємо прізвища у відкри-
тому доступі. Якщо у виборців 
є запитання, готові відповісти 
і врахувати зауваження. 

Під час жеребкування нам 
дістався останній номер у ви-
борчому списку. Дехто над цим 
насміхається, але я скажу так: 
ми останні у списку, але перші 
у сподіваннях бориспільців на 
зміни до кращого в нашому міс-
ті. І такі зміни будуть!

ЯРОСЛАВ 
ГОДУНОК: 
«Я ЙДУ ПРОТИ 
СВАВІЛЛЯ 
Й КОРУПЦІЇ»

«МИ ОСТАННІ 
У ВИБОРЧОМУ 
СПИСКУ, АЛЕ ПЕРШІ 
У СПОДІВАННЯХ 
БОРИСПІЛЬЦІВ НА 
РАДИКАЛЬНІ ЗМІНИ 
НА КРАЩЕ»
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Із Тетяною Бровко, борис-
пількою з одеською ду-
шею, я познайомилася 
випадково, в міському ав-
тобусі. Не стрималася і 
сама підсіла до незнайо-
мої симпатичної брюнетки 
з нестандартною зачіскою, 
щоб поставити нескромне 
запитання: «Вибачте, це 
ваша власна коса чи штуч-
на?». Така безтактність не 
здивувала її, вона спокій-
но відповіла: «Своя» і за-
значила, що до людської 
цікавості звикла. Каже, 
особливо дивуються такій 
довжині волосся іноземці, 
мовляв, яка то українська 
жінка!

Оксана Кобзар,  
фото з сімейного архіву

Т
етяна Вікторівна 
люб’язно погодилася 
розповісти «Вістям» 
про особисті секрети 
відрощування і до-

гляду за довгим волоссям, як 
зважилася зруйнувати стере-
отипи щодо жіночих зачі-
сок – носити косу нижче поя-
са у віці 60+ (хоча виглядає 
жінка значно молодшою) і як 
таке рішення впливає на її 
життя. Героїня виявилася 
щирою, а її життєва історія 
здатна додати правдивої лю-
дяності в перенасичені полі-
тикою і політиками сторінки 
нашого видання.

ЕКСПЕРИМЕНТИ 
З ЗАЧІСКАМИ

Язик не повертається на-
звати Тетяну пенсіонеркою. 
Вона – моложава пані з яскра-
вим манікюром, сучасним 
макіяжем, одягнена зі сма-
ком, легка у спілкуванні, а 
головне – із завидною, як у 
диснеївської Рапунцель, ко-
сою довжиною у 1 м 17 см. У 
косу заплетена частина во-
лосся, а решта підстрижена 
«під каскад», щоб, каже Тетя-
на, коса була легшою. Згадує: 
«Волосся було густим зма-
лечку, що завдавало клопоту. 
У дитинстві мама мене малу 
садовила на стіл, щоб зручно 
було розчісувати коси, зма-
щувала гребінець олією і дов-
го вичісувала. Товстелезна 
коса була настільки важкою, 
що боліла голова, тому дово-
дилося підстригати. У моло-
дості я вже експериментува-
ла з зачісками: були і короткі 
стрижки «під хлопчика», і 
каре, й каскад. У віці майже 
40 років знову почала відро-
щувати косу і не шкодую. Із 
цього приводу в мене немає 
комплексів. Коса – моя уні-

кальність, мені з нею зруч-
но». Волосся жінка досі не 
фарбує, бо сивина його не 
торкнулася, а волосини міц-
ні, як нитки, сміється, хоч 
колготки штопай. 

Через надмірну увагу лю-
дей до її унікальної коси та 
їхні захоплені «ахи-охи», Тетя-
на пов’язала на зап’ясті черво-
ну нитку, – від пристріту. 

КОСА ІЗ 40 РОКІВ
«Що змусило відростити 

косу?», – запитую. «Я вдруге 
завагітніла пізно – в 39 років. 

Хвилювалася, щоб вагіт-
ність пройшла легко, тому 
дотримувалася не лише ме-
дичних застережень, а й на-
родних – не стригтися. Коли 
народила доньку, то зручно 
було збирати подовжене во-
лосся у пучок, так незчулася, 
як відросла коса, яка росте й 
досі, я постійно рівняю кін-
чики, а то б уже до п’ят діста-
вала», – хвалиться співроз-
мовниця. Нарікає, що її гус-
те волосся не успадкувала 
донька, яка по-доброму за-
здрить довгокосій мамі. 

Подружки ж радять Тетяні 
нарешті позбутися своєї коси, 
кажуть: «Та відріж ти її, не 
ганьбися, це кошмар якийсь – 
теліпається довжелезна! Ми 
тобі стрижку влаштуємо!»; але 
чоловік забороняє коханій 
стригтися, любить, коли роз-
пускає дружина хвилясті пас-
ма. Пишається оригінальною 
бабусею і доросла онучка. 
«Онука жартує, що такої кра-
сивої бабусі немає ні в кого», – 
сміється Тетяна Вікторівна.

Ділиться, що доглядати за 
косою легко – є безліч косме-
тичних засобів. Із своїх секре-
тів розкішного вигляду жіно-
чого волосся виділяє вміння 
радіти життю, відчувати лю-
бов з боку чоловіка, дітей і 
онуків. «Якщо у сім’ї у жінки 
все добре, то вона виглядати-
ме на усі 100%», – переконана 
Тетяна.

БОРИСПІЛЬ – ТО ЖИТТЯ, 
ОДЕСА – ДЛЯ ДУШІ

Жінка розповідає, що у Бо-
рисполі знайшла свою долю – 
другого свого чоловіка Васи-
ля. Обоє приїжджі, з родин вій-
ськових, їхніх батьків переве-
ли на службу в Бориспіль, її 
тато був льотчиком-випробу-
вачем. Тут одружилися з вели-

кої любові, коли синові Теня-
ни від першого шлюбу Макси-
му було 15 років. У злагоді по-
дружжя живе разом уже май-
же 29 років, виховали двох ді-
тей – синові нині 42 роки, а 
спільній доньці Ксенії – 23, ра-
діють двом онучкам – 16-ти і 
трьох років. «Люблю Борис-
піль, це місто подарувало мені 
жіноче і родинне щастя», – го-
ворить Тетяна. 

Бармен-офіціант за профе-
сією, вона тривалий час пра-
цювала в кафе аеропорту «Бо-
риспіль», потім у міському 
ресторані «Альта», кафе «Ко-
зачок» і «Славутич». Каже, зі 
своїми дівчатами з колекти-
ву вони дружать дотепер, усі 
збираються на свята, підтри-
мують одна одну, але у пи-
танні Тетяниної коси – її екс-
колеги проти.

У дитинстві сім’я Тетяни 
мешкала в Одесі, відтоді пор-
тове місто для неї стало відду-
шиною. «Хоча б раз у рік я маю 
відвідати Одесу, побродити її 
вуличками, пройтися набе-
режною, відчути атмосферу. 
Це дає такий позитивний за-
ряд! Звідти повертаюся в Бо-
риспіль одухотвореною, бо тут 
мій дім, моє життя», – підсумо-
вує, усміхаючись, героїня. 

ТЕТЯНА-КРАСА, ДОВГА КОСА

Бориспілька Тетяна Бровко. Довжина її волосся – 1 м 17 см. У косу 
заплетена частина волосся, а решта підстрижена «під каскад»,  
щоб коса була легшою

«Онука жартує, що такої красивої бабусі немає ні в кого»

«У ВІЦІ МАЙЖЕ 
40 РОКІВ ЗНОВУ 
ПОЧАЛА ВІДРОЩУВАТИ 
КОСУ І НЕ ШКОДУЮ. 
ІЗ ЦЬОГО ПРИВОДУ 
В МЕНЕ НЕМАЄ 
КОМПЛЕКСІВ. КОСА – 
МОЯ УНІКАЛЬНІСТЬ, 
МЕНІ З НЕЮ ЗРУЧНО». 
ВОЛОССЯ ЖІНКА ДОСІ 
НЕ ФАРБУЄ, БО СИВИНА 
Ї Ї НЕ ТОРКНУЛАСЯ, А 
ВОЛОСИНИ МІЦНІ, ЯК 
НИТКИ, СМІЄТЬСЯ, ХОЧ 
КОЛГОТКИ ШТОПАЙ
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ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ ВІТАЄМО З ЗОЛОТИМ ВЕСІЛЛЯМ
ПОДРУЖЖЯ ДОЛЖЕНКОВИХ – ТАМАРУ СЕРГІЇВНУ ТА АНАТОЛІЯ ЄГОРОВИЧА!

9 ЖОВТНЯ ВАШОМУ СОЮЗУ – 50 РОКІВ! 
Півстоліття ви зуміли прожити разом, зберіга-

ючи почуття та ідилію. Ви побудували не про-
сто сім’ю, а створили цілий світ, який базу-
ється на довірі, терпінні, розумінні та взаєм-
ній підтримці. Не втрачайте цього! Ніколи 
не переставайте дивувати один одного і 

насолоджуватися вашими по-
чуттями. Ви чудові, і золота 

річниця тому підтвер-
дження! Адже не кожна 

пара здатна збе-
регти все най-
потаємніше 
протягом 
стількох років. 

Ми щиро бажаємо вам гармонії, спокою, щастя 
і незгасаючого кохання! Півстоліття – це, звичайно, 
досягнення, але ми впевнені, що ви зумієте 
прожити цілий вік із однією душею на двох!

У цей прекрасний день святковий
Даруєм ми букет чудовий
На знак пошани і любові.
Хай доля вам дарує довгого віку,
Щастя-радості без ліку.
Міцного здоров’я – з води і роси,
Хай щедрість і добро будуть з вами завжди.

З любов’ю та повагою ваші рідні та близькі 
Валерій, Віталій, Катя, Владислав, Вікторія

ється на довірі, терпінні, розумінні та взаєм-
ній підтримці. Не втрачайте цього! Ніколи ній підтримці. Не втрачайте цього! Ніколи 
не переставайте дивувати один одного і не переставайте дивувати один одного і 

насолоджуватися вашими по-насолоджуватися вашими по-
чуттями. Ви чудові, і золота 

річниця тому підтвер-
дження! Адже не кожна 

пара здатна збе-
регти все най-
потаємніше 
протягом 
стількох років. 

ШАНОВНІ 
УКРАЇНСЬКІ 
ВОЇНИ!
Від імені виконавчого комітету 
Бориспільської міської ради 
щиро вітаю вас із Днем 
захисника України. 
У день Покрови пресвятої 
Богородиці ми вшановуємо 
людей, які зі зброєю в руках 
захищали і нині продовжують 
захищати незалежність та 
суверенітет Української 
держави. В час, коли в країні 
уже шість років точиться війна 
з російським окупантом за 
незалежність і свободу рідної 
землі, нашою єдиною опорою і 
надією є українське військо, яке 
мужньо протистоїть ворогу, 
дає можливість кожному з нас 
жити мирним життям, 
будувати плани і реалізовувати 

їх у життя. Саме ви, дорогі 
воїни, захисники України, довели 
всьому світу, що українці – 
сильна і самодостатня нація, 
яка здатна боротися за своє 
майбутнє, для якої свобода є 
однією з найвищих цінностей 
та здобутків.
Дякуємо кожному, хто стоїть 
на варті незалежності України 
за мужність і патріотизм, 
честь і гідність, відвагу і 
самопожертву, героїзм і 

незламну силу духу. Шануємо 
полеглих на полях боїв 
українських синів і дочок, 
схиляємо голови перед світлою 
пам’яттю героїв, які поклали 
свої життя за цілісність своєї 
країни. 
На свято Покрови, 
покровительки українського 
війська, ми молимося за 
здоров’я воїнів, які пройшли 
горнило війни, за тих, хто нині 
на передовій і боронить 
кордони нашої держави. Нехай 
Богородиця береже кожного, 
дарує силу і наснагу, а нам – 
непохитну віру у мирне 
майбутнє України!
Слава Україні! Слава її героям!  

З повагою
Бориспільський 
міський голова

Анатолій ФЕДОРЧУК

ШАНОВНІ 
ВОЇНИ-
ЗАХИСНИКИ!
У свято Покрови 
Пресвятої Богородиці 
та День Українського 
козацтва прийміть 
найщиріші вітання з 
Днем захисника України!

Під вашим захистом майбутнє України. Спасибі 
вам за наше мирне небо, за самовідданість, 
за ратний труд. Нехай Господь дає вам силу і 
наснагу, хай крила янголів охороняють від незгод. 
Добра вам, щастя і вірного кохання, і довгих літ 
у вільній, мирній, незалежній Україні!

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

Валерій КСЬОНЗЕНКО

 ОФІЦІЙНО 

14 ЖОВТНЯ – ВИХІДНИЙ 
У жовтні традиційно відзначатимуть 
День захисника України.

Днем вшанування захисників є 
одна й та ж сама дата – 14 жовтня. 
Починаючи з дня започаткування 
у 2015 році, це свято відзначається 
на державному рівні, а отже – є 
офіційним вихідним.

Таким чином, на День захисни-
ка України, який цього року припа-

дає на середу, українці відпочива-
тимуть один день посеред тижня.

До того ж, крім Дня захисника 
України, цього дня відзначають 
ще два значущих для нашої країни 
свята – Покров Пресвятої Богоро-
диці та День українського коза-
цтва.

 ВАЖЛИВО 

ПОЛІЦІЯ МОЖЕ 
ПЕРЕВІРЯТИ 
ДОКУМЕНТИ 
І ОБМЕЖУВАТИ 
ДОСТУП
Поліцейські забезпечува-
тимуть безпеку під час 
масових заходів із нагоди 
Дня захисника 14 жовтня 
та будуть вживати пре-
вентивних заходів.

Джерело: заступник 
голови Нацполіції Олек-
сандр Фацевич, якого 
цитує пресслужба МВС.

Деталі: За його словами, 
до превенції вдавати-
муться, щоб не допусти-
ти провокацій та забез-
печити правопорядок 
під час масових акцій із 
нагоди Дня захисника 
України та 78-ої річниці 
створення УПА.

Пряма мова: 
«Серед них, перевір-
ка документів та 
огляд речей грома-
дян. За необхідніс-
тю – обмеження до-
ступу на окремі ді-
лянки під час масо-
вих акцій. До робо-
ти в місцях велико-
го скупчення людей 
також будуть залу-
чені групи превен-
тивної комунікації».
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АНЕКДОТИ

– У наш час кар’єрною драбиною 
найкраще підійматися без нічого.
– Без сім’ї й дітей? 
– Без сорому й совісті.

***
Вихідні – не хвороба: проходять 
швидко і непомітно.

***
Пацієнту потрібно було взимку пе-
ресадити нирку. 
Лікар сказав: «Потерпіть до весни, 
коли мотоциклісти з’являться, тоді 
буде вам нирка».

***
Дивлячись, як мама приміряє нову 
шубу з натурального хутра, Вовочка 

зауважив: «Мамо, а ти розумієш, що 
ця шуба – результат жахливих 
страждань  нещасної тварини?»
 Мама подивилася на Вовочку стро-
го і відповіла: «Як ти можеш так го-
ворити про рідного батька?!»

***
– Лікарю, у мене музика в голові 
грає. 
– І що? 
– Я таку не хочу слухати.

***
Неділя, обід. Уся велика родина Ра-
біновичів вдома. Сара старанно грає 
на фортепіано. Її чоловік Яша гірко 
слухає і потім все ж не витримує: 

«Сарочко, серце моє, досить мучити 
інструмент і мої нерви. Ну, куплю, 
куплю я тобі той сарафан! – Лунає 
ще кілька гучних акордів. – І босо-
ніжки теж куплю!»

***
– Пані має Київстар?
– О, якби пані мала Київстар, то вже 
мала б віллу, яхту, острови… Але 
поки Київстар має мене!

***
Скоро пологи. Моторошно.  
Руки трясуться. Спина від поту  
мокра. Ноги ватні.
А дружина сидить спокійно  
в телефон грає…

***
Дзвонить телефон.
Трубку піднімає батько трьох дочок.
– Привіт! Це ти, моя рибко?
– Ні, це господар акваріума.

***
Приходить Марічка до тата і каже:
– Тату, я вагітна!
– Від кого?!
– А ви як наїстеся квасолі, знаєте,  
від якої пукнете???

***
– Яка у тебе самооцінка?
– Так собі. Ми, царі, народ  
простий.

***
– Петрику, ти уроки зробив?
– Ні.
– А чому тоді вже ліг спати?
– Менше знаєш – краще спиш!

***
Вчителька:
– Тут ми бачимо, що крокодил від-
клав яйця… Хто знає: навіщо?
Вовочка:
– Старий він вже… Не потрібні вони 
йому…

***
Не хочу хвалитися, але я зібрав пазл 
за 1 день. Хоча на коробці написано: 
3-4 роки.
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  UA: ПЕРШИЙ.  
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.05, 3.10 Енеїда
6.30 Книга-мандрівка
6.35 М/с «Чорний пірат»
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.35, 1.15, 5.10 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 
0.25, 2.00 Суспільна студія
9.30 Т/с «Таємниці Борго Ларічі» 
(16+)
10.30 Світова медицина. Іспанія – 
госпіталь у відкритих водах
11.00 Дивовижні сади. Сади 
Жоржа Деласелле – Франція
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 1.50, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Т/с «Полдарк» (16+)
17.30 #@)[]?$0 з Майклом Щуром 
(16+)
18.55 «Вижитит в дикій природі»

19.55 Д/ф «Світ дивовижних 
тварин»
22.00 Вибори у США: фактор 
«справи Burisma»
22.30 «Дикі тварини»
4.05 Д/ф «Одесити на Донбасі» 
(12+)

  КАНАЛ «1+1».  
6.00 «Українські сенсації»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 
1+1»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 
19.30, 4.20 ТСН
9.25, 10.25 «Життя відомих людей 
2020»
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10 
«Одруження наосліп»
17.10 Мелодрама «Жінка»
19.00 «Секретні матеріали 2020»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 Комедія «Свати»
21.45 «Право на владу 2020»

0.45 Драма «Черкаси»
2.40 «Світ навиворіт»

  ІНТЕР.  
5.25, 22.15 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з ІНТЕРом»
10.00 «Корисна програма»
11.10, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 
доньки»
14.10, 15.10 «Вещдок»
16.10 «Вещдок. Особливий 
випадок»
18.00, 19.00 «Стосується кожного»
20.00, 2.20 «Подробиці»
21.00 Т/с «Вещдок. Личное дело» 
(16+)
0.10 Т/с «Згадати молодість 2» (12+)
3.05 Х/ф «Лев» (12+)
4.55 «Телемагазин»

  КАНАЛ «УКРАЇНА».  
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Сьогодні

9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.30 Свекруха або невістка. нові 
випуски
11.30 Реальна містика. нові 
випуски
13.30, 15.30, 4.45 Т/с «Виходьте 
без дзвінка 3» (12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Мій милий знайда» 1, 2 
с. (12+)
23.20 Слідами
0.00 Т/с «Мій милий знайда» 3 с. 
(12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с «Мій милий знайда» (12+)
3.00 Реальна містика

  ICTV.  
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Факти
4.45 Т/с «Відділ 44» (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок

9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
10.15 Секретний фронт
11.05, 13.15 Х/ф «Розплата» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.30, 21.35 Т/с «Пес» (16+)
15.00, 16.15 Х/ф «Червоний 
горобець» (16+)
18.45, 21.15 Факти. Вечір
20.30 Анти-зомбі Прем’єра
23.00 Х/ф «Шибайголови» (16+)
1.25 Х/ф «Призначення» (16+)
2.55 Анти-зомбі

  НОВИЙ КАНАЛ.  
6.00, 7.15 Kids’ Time
6.05 М/с «Майлз із майбутнього»
7.20, 13.00 Варьяти (12+)
9.00 Т/с «Мерлін»
10.50 Х/ф «Білі ціпоньки» (16+)
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф «Тварина»
22.50 Х/ф «Дедпул 2» (18+)
1.00 Т/с «Новенька» (16+)
2.00 Служба розшуку дітей
2.05 Зона ночі
5.00 Абзац

  СТБ.  
5.20, 23.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
6.55 Т/с «Комісар Рекс»
10.00 МастерШеф – 8 (12+)
13.00, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30 Вікна-Новини
15.35 Т/с «Слід» (16+)
18.05 СуперМама 2
19.05 Один за всіх (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Ніщо не 
трапляється двічі. Продовження» 
(12+)
22.00 Вiкна-Новини
1.20 Слідство ведуть екстрасенси 
(16+)

  КАНАЛ «2+2».  
6.00 «Джедаі 2020»
6.30 Х/ф «Морський піхотинець»
8.15 Х/ф «Морський піхотинець-2»
10.10, 17.15 «Загублений світ»
14.25 Т/с «Перевізник»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Опер за викликом-2»

20.25, 21.25 Т/с «Булатов»
22.25, 0.00 Т/с «Кістки-4»
1.50 «Облом.UA.»
4.30 «102. Поліція»
5.10 «Зловмисники»

  НТН.  
5.20 Х/ф «Політ золотої мушки» 
(16+)
8.10, 16.50, 20.50, 2.45 
«Випадковий свідок»
8.50 Х/ф «Застава в горах»
10.45, 22.30 Т/с «Морський 
патруль» (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.10 
«Свідок»
12.50 «Вартість життя»
14.40 «Секти. Контроль 
свідомості»
15.35 «Професія – альфонс»
18.20, 4.05 «Правда життя»
19.30 «Легенди карного розшуку»
0.15 «Склад злочину»
1.05, 3.05 «Речовий доказ

ЧЕТВЕР, 15 ЖОВТНЯ

  UA: ПЕРШИЙ.  
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.05, 3.10 Енеїда
6.30 Книга-мандрівка
6.35 М/с «Чорний пірат»
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.35, 1.15, 5.10 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 
0.25, 2.00 Суспільна студія
9.30 Т/с «Таємниці Борго Ларічі» 
(16+)
10.30 Світова медицина. Непал – 
медицина вершин
11.00 Дивовижні сади. Вілла 
Гамберая – Італія
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 1.50, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Т/с «Полдарк» (16+)
17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.55 «Вижитит в дикій природі»
19.55 Д/ф «Світ дивовижних 
тварин»

22.00 Наші гроші
22.30 Т/с «Модус» (16+)
4.05 Д/ф «Заміновані вірністю» (12+)

  КАНАЛ «1+1».  
6.00 «Гроші 2020», 31 серiя
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 
1+1»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 
19.30, 4.40 ТСН
9.25, 10.25 «Життя відомих людей 
2020»
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 14.50 
«Міняю жінку»
17.10 Мелодрама «Жінка»
19.00 «Секретні матеріали 2020»
20.45, 21.45 Комедія «Свати»
22.45, 0.50 «Міняю жінку 15»
2.45 Комедія «Кокон. Повернення»

  ІНТЕР.  
5.25, 22.15 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини
7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з ІНТЕРом»
10.00 «Корисна програма»
11.10, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 
доньки»
14.10, 15.10 «Вещдок»
16.10 «Вещдок. Особливий 
випадок»
18.00, 19.00, 3.05 «Стосується 
кожного»
20.00, 2.20 «Подробиці»
21.00 Т/с «Вещдок. Личное дело» 
(16+)
0.10 Т/с «Згадати молодість 2» 
(12+)
3.50 «Подорожі в часі»
4.10 Т/с «Мереживо долі» (16+)
4.55 «Телемагазин»

  КАНАЛ «УКРАЇНА».  
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.50 
Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.30 Свекруха або невістка. нові 
випуски

11.30 Реальна містика. нові 
випуски
13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без 
дзвінка 3» (12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 «Говорить Україна»
21.35 Футбол. Ліга Нації УЄФА 
Україна – Іспанія
0.10 Концерт Олександра 
Пономарьова
2.15 Т/с «Наша доктор» (12+)
5.10 Реальна містика

  ICTV.  
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Факти
4.45 Т/с «Відділ 44» (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
10.15 Секретний фронт
10.50, 13.15 Х/ф «Призначення» 
(16+)

12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 16.15 Т/с «Пес» (16+)
16.25 Х/ф «Шибайголови» (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.25 Громадянська оборона 
Прем’єра
21.35 Т/с «Кіборги» (16+)
1.45 Х/ф «Саботаж» (18+)

  НОВИЙ КАНАЛ.  
6.00, 7.15 Kids’ Time
6.05 М/с «Майлз із майбутнього»
7.20 Варьяти (12+)
9.00 Т/с «Мерлін»
11.00 Х/ф «Назад на Землю»
12.50 Суперінтуїція (12+)
14.50 Хто зверху? (12+)
17.00, 19.00 Кохання на виживання 
(16+)
21.00 Х/ф «Дім великої матусі 2» 
(12+)
23.20 Х/ф «Дім великої матусі 3: 
Який батько, такий син» (16+)
1.30 Т/с «Новенька» (16+)
2.20 Зона ночі
5.00 Абзац

  СТБ.  
5.15, 23.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
7.00 Т/с «Комісар Рекс»
10.05 МастерШеф – 8 (12+)
13.00, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30 Вікна-Новини
15.35 Т/с «Слід» (16+)
18.05 СуперМама 2
19.05 Таємниці ДНК (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Ніщо не 
трапляється двічі. Продовження» 
(12+)
22.00 Вiкна-Новини
1.30 Слідство ведуть екстрасенси 
(16+)

  КАНАЛ «2+2».  
6.00, 18.15 «Спецкор»
6.35, 18.50 «Джедаі»
7.10 Х/ф «У тилу ворога: Колумбія»
9.00 Х/ф «У тилу ворога: вісь зла»
10.55, 17.15 «Загублений світ»
13.00 Х/ф «Морський 
піхотинець-2»
14.55 Х/ф «Шакал»
19.25 Т/с «Опер за викликом-2»

20.25, 21.30 Т/с «Булатов»
22.30 Т/с «Кістки-4»
0.05 Т/с «Кістки-3»
1.55 «Облом.UA.»
3.40 «Цілком таємно-2017»
4.30 «102. Поліція»
5.10 «Зловмисники»

  НТН.  
5.45 Х/ф «Ніагара»
7.50, 16.50, 20.50, 2.40 
«Випадковий свідок»
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 
2.10 «Свідок»
9.00 Х/ф «Мерседес» тікає від 
погоні»
10.40, 22.30 Т/с «Морський 
патруль» (16+)
12.50 «Свідок. Агенти»
14.40 «Батьки та діти: діти 
партеліти»
15.35 «Жертви краси»
18.20 «Будьте здоровi»
19.30 «Легенди карного розшуку»
0.15 «Склад злочину»
1.00, 3.10 «Речовий доказ»
4.10 «Правда життя

  UA: ПЕРШИЙ.  
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.05, 3.05 Енеїда
6.30 Книга-мандрівка
6.35 М/с «Чорний пірат»
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.20, 1.15, 
2.35, 5.10 Новини
7.15, 8.30 М/с «Кмітливий Сяодзі»
8.10 Уроки тітоньки Сови. Ранкова 
зарядка
8.20 Веселі саморобки
8.25 Уроки тітоньки Сови. 
Географія-малятко
9.00 Божественна літургія 
Православної Церкви України з 
нагоди свята Покрови Пресвятої 
Владичиці нашої Богородиці і 
Приснодіви Марії
11.30 Д/ф «Похід динозаврів»
13.15, 4.00 Д/ф «Вибір»
14.25 Телепродаж
15.00 Вони присягнули на мир і 

волю. Спецпроєкт до Дня 
захисника України
18.10 Добровольці
19.05 Спецназ. Повернутись 
живим
20.00 Прем’єра. Життя післязавтра
21.25 Концерт «ОЕ-20. Live in Kyiv»
23.45 #@)[]?$0 з Майклом Щуром 
(16+)
0.20 Життя післязавтра
1.40 UA:Фольк. Спогади
5.35 Бюджетники

  КАНАЛ «1+1».  
6.00 «Українські сенсації»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 
1+1»
7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 4.35 ТСН
9.35 Мелодрама «Найгірша 
подруга»
17.30 Комедія «Скажене весілля»
20.15 Комедія «Скажене весілля 2»

22.15 Драма «Черкаси»
0.10 Драма «Чорний ворон»
2.25 Драма «Крути 1918»

  ІНТЕР.  
5.25, 22.15 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини
7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з ІНТЕРом»
10.00 «Корисна програма»
11.10, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 
доньки»
14.10, 15.10 «Вещдок»
16.10 «Вещдок. Особливий 
випадок»
18.00, 19.00, 3.05 «Стосується 
кожного»
20.00, 2.20 «Подробиці»
21.00 Т/с «Вещдок. Личное дело» 
(16+)
0.10 Т/с «Згадати молодість 2» 
(12+)
3.50 «Подорожі в часі»
4.15 Т/с «Мереживо долі» (16+)
4.55 «Телемагазин»

  КАНАЛ «УКРАЇНА».  
7.00 Ранок з Україною. день 
захисника
9.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.30 Т/с «Чужі діти» (12+)
14.10, 15.30 Т/с «Ніколи не 
здавайся» (12+)
20.00 Х/ф «Захар Беркут» (12+)
23.00 Х/ф «Позивний Бандерас» 
(16+)
1.10, 2.15 Т/с «Рідні серця» (12+)
1.45 Телемагазин
4.45 Реальна містика
5.30 Т/с «Виходьте без дзвінка 3» 
(12+)

  ICTV.  
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30 Факти
4.50 Т/с «Відділ 44» (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок

9.00, 13.00 Т/с «Кіборги» (16+)
12.45 Факти. День
13.15, 19.10 Т/с «Доброволець» 
(16+)
18.45 Факти. Вечір
20.00 Х/ф «Червоний» (12+)
22.35 Х/ф «Наші Котики» (16+)
1.10 Х/ф «Правило бою» (12+)
2.30 Анти-зомбі

  НОВИЙ КАНАЛ.  
6.00, 7.15 Kids’ Time
6.05 М/с «Майлз із майбутнього»
7.20 Варьяти (12+)
9.00 Т/с «Мерлін»
11.00 Х/ф «Дім великої матусі 3: 
Який батько, такий син» (16+)
13.10 Хто проти блондинок (12+)
15.10 Хто зверху? (12+)
17.10 Діти проти зірок
19.00 Діти проти зірок (прем’єра)
20.50 Х/ф «Білі ціпоньки» (16+)
23.00 Х/ф «Дедпул» (18+)
1.20 Т/с «Новенька» (16+)
2.20 Служба розшуку дітей
2.25 Зона ночі
5.00 Абзац

  СТБ.  
5.15, 23.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
7.00 Т/с «Комісар Рекс»
10.05 МастерШеф – 8 (12+)
13.00, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30 Вікна-Новини
15.35 Т/с «Слід» (16+)
18.05 СуперМама 2
19.10 Про що мовчать жінки (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Ніщо не 
трапляється двічі. Продовження» 
(12+)
22.00 Вiкна-Новини
1.20 Слідство ведуть екстрасенси 
(16+)

  КАНАЛ «2+2».  
6.00 «Спецкор»
6.35 «Джедаі»
7.10 «Джедаі 2020»
7.20 «Загублений світ»
12.45 Х/ф «Морський 
піхотинець-3»
14.20 Х/ф «Морський 
піхотинець-4»

16.05 Х/ф «Перевізник»
17.55 Х/ф «Перевізник-2»
19.25 Т/с «Опер за викликом-2»
20.25, 21.25 Т/с «Булатов»
22.30, 0.05 Т/с «Кістки-4»
1.55 «Облом.UA.»
3.40 «Цілком таємно-2017»
4.30 «102. Поліція»
5.10 «Зловмисники»

  НТН.  
5.00, 4.50 «Top Shop»
6.00 Х/ф «Екстрасенс»
8.25, 16.30, 2.45 «Випадковий 
свідок»
9.00 Х/ф «Зникла грамота»
10.30 Х/ф «Данило – князь 
Галицький»
12.20 «Великі українці»
18.20 «Вартість життя»
19.00, 2.15 «Свідок»
19.30 «Ати-бати, йшли солдати...»
21.10 Х/ф «Погоня»
23.00 Х/ф «Блакитна ігуана» (16+)
0.55 «Склад злочину»
1.40, 3.00 «Речовий доказ»
3.55 «Правда життя

ВІВТОРОК, 13 ЖОВТНЯ

СЕРЕДА, 14 ЖОВТНЯ

03.11.1969 Р. –
 05.10.2020 Р.

Депутатський корпус та колектив Іванківської сільської ради сумує з приводу 
передчасної смерті депутата сільської ради Неборака Сергія Леонідовича!
Висловлюємо щире співчуття сім’ї та рідним покійного. 
Адже неможливо нічим загоїти гіркоту від втрати 
найріднішої людини.
Дуже важко розуміти, що не буде її поруч уже ніколи.
І єдине, що може допомогти пережити ці важкі часи – 
це лише спогади про неї.
Розділяємо разом з вами гіркоту і біль втрати 
та підримуємо вас у цю годину скорботи.

Дуже важко розуміти, що не буде її поруч уже ніколи.
І єдине, що може допомогти пережити ці важкі часи – 

Розділяємо разом з вами гіркоту і біль втрати 
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  UA: ПЕРШИЙ.  
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.05, 3.10 Енеїда
6.30 Книга-мандрівка
6.35 М/с «Чорний пірат»
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.35, 1.15, 4.55 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 
0.25, 2.00 Суспільна студія
9.30 Т/с «Таємниці Борго Ларічі» 
(16+)
10.30 Світова медицина. Уганда – 
життя під рукою
11.00 Дивовижні сади. Сад 
Кердало – Франція
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.10, 1.50 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Т/с «Полдарк» (16+)
17.25 VoxCheck
17.30 Перша шпальта
18.55 «Вижитит в дикій природі»

19.55 Д/ф «Світ дивовижних 
тварин»
22.00 «Супер-Чуття»
22.30 Д/ф «Ататюрк – батько 
сучасної Туреччини» (12+)
4.00 Д/ф «Висота 307.5» (12+)
5.30 Відтінки України

  КАНАЛ «1+1».  
6.00 «Українські сенсації»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Сніданок з 
1+1»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 
19.30, 4.10 ТСН
9.25, 10.25 «Життя відомих людей 
2020»
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.10 
«Одруження наосліп»
17.10 Мелодрама «Жінка»
19.00 «Секретні матеріали 2020»
20.35 «Чистоnews 2020»

20.45 «Ліга сміху 2020»
22.05 «Вечірній квартал»
23.25 Комедія «Скажене весілля 2»
1.25 Комедія «Скажене весілля»
2.55 «Життя відомих людей»
5.10 «Світське життя. 2020»

  ІНТЕР.  
5.25, 23.00 «Слідство вели... з 
Леонідом Каневським»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новини
7.10, 8.10, 9.20 «Ранок з ІНТЕРом»
10.00 «Корисна програма»
11.10, 12.25 Т/с «Пані Фазілет і її 
доньки»
14.10, 15.10 «Вещдок»
16.10 «Вещдок. Особливий 
випадок»
18.00, 1.00 «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
21.00 «Мир і війна»
2.40 «Жди меня. Україна»
4.05 М/ф «Пригоди Буратіно»
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. нові випуски
10.30 Свекруха або невістка. нові 
випуски
11.30 Реальна містика. нові 
випуски
13.30, 15.30 Т/с «Виходьте без 
дзвінка 3» (12+)
16.00 Історія одного злочину (16+)
20.10 Гучна справа
21.00 Свобода слова Савіка 
Шустера
0.00 Т/с «Не говори мені про 
любов» 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с «Не говори мені про 
любов» (12+)
4.00 Реальна містика

  ICTV.  
4.05 Скарб нації
4.10 Еврика!

4.20 Служба розшуку дітей
4.25, 1.55 Факти
4.45 Т/с «Відділ 44» (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 
Костянтином Стогнієм
10.15 Анти-зомбі
11.15, 13.15, 13.30 Т/с «Вижити за 
будь-яку ціну-2»
12.45, 15.45 Факти. День
15.10, 16.15, 2.25 «На трьох» (16+)
17.00 Дизель-шоу (12+)
18.45 Факти. Вечір
20.15 Дизель-шоу Прем’єра (12+)
23.40 «На трьох-8» Прем’єра (16+)

  НОВИЙ КАНАЛ.  
6.00, 7.15 Kids’ Time
6.05 М/с «Майлз із майбутнього»
7.20, 1.50 Варьяти (12+)
8.40 У кого більше (12+)
10.40 Кохання на виживання (16+)
12.50 Аферисти в мережах (16+)
15.00 Х/ф «Титаник»

19.00 Топ-модель по-українськи 
(16+)
21.40 Х/ф «Покоївка з Манхеттену»
23.50 Х/ф «Весільний переполох»
2.15 Служба розшуку дітей
2.20 Зона ночі
5.10 Стендап шоу (16+)

  СТБ.  
5.40 Врятуйте нашу сім’ю – 2 (16+)
11.10, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа» 
(12+)
14.30, 17.30 Вікна-Новини
20.15, 22.45 Т/с «Мій коханий 
ворог»
22.00 Вiкна-Новини
1.25 Таємниці ДНК (16+)

  КАНАЛ «2+2».  
6.00, 18.15 «Спецкор»
6.35, 18.50 «Джедаі»
7.10 «Джедаі 2020»
7.55 Х/ф «Морський піхотинець-3»
9.40 Х/ф «Морський піхотинець-4»
11.15, 17.15, 1.00 «Загублений 
світ»

14.25 Т/с «Перевізник»
19.25 Х/ф «Захисник»
21.15 Х/ф «В`язень»
23.05 Х/ф «Урок виживання»
2.00 «Облом.UA.»
2.50 «Цілком таємно-2017»
4.30 «102. Поліція»
5.10 «Зловмисники»

  НТН.  
5.00, 4.55 «Top Shop»
6.25 Х/ф «Чоловічі історії»
7.50, 16.50, 20.50, 2.40 
«Випадковий свідок»
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 
2.15 «Свідок»
9.00 Х/ф «Місто прийняв»
10.40, 22.30 Т/с «Морський 
патруль» (16+)
12.50, 4.05 «Правда життя»
14.40 «Сповідь ката»
15.40 «Продавці мрій»
18.20 «Таємниці світу»
19.30 «Легенди карного розшуку»
0.15 «Склад злочину»
1.10, 3.10 «Речовий доказ

  UA: ПЕРШИЙ.  
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.10 Додолики
6.20 Шо? Як?
6.40, 8.10 Уроки тітоньки Сови. 
Ранкова зарядка
6.50 Книга-мандрівка
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.00, 2.35, 
3.50, 5.35 Новини
7.15, 8.30 М/с «Кмітливий Сяодзі»
8.20 Веселі саморобки
8.25 Уроки тітоньки Сови. 
Географія-малятко
9.05, 3.00 Енеїда
10.10 Х/ф «Марія Терезія» 2 с. 
(16+)
12.00 Д/ф «Ататюрк – батько 
сучасної Туреччини» (12+)
12.55 «Історії вулканів»
13.30 «Секрети Сонячної системи»
14.25 Телепродаж

15.00 UA Фольк. Спогади
16.00 Суспільна студія. Світовий 
конгрес українців
16.45 Всенічне бдіння (ПЦУ)
19.30 Т/с «Таємний код віри» (12+)
20.30 «Супер-Чуття»
21.25 Д/ф «Неймовірні винаходи»
22.00 Х/ф «Вас не було на місці» 
(16+)
0.25 «Зворотний відлік»
1.35, 4.40 #ВУКРАЇНІ
4.15 Перша шпальта
5.05 Вибори у США: фактор 
«справи Burisma»

  КАНАЛ «1+1».  
6.00, 7.00, 3.50 «Життя відомих 
людей»
8.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
11.15 Комедія «Свати»

15.50 «Танці з зірками 2020»
19.30, 5.15 ТСН
20.15 «Чистоnews 2020»
20.20 «Маскарад»
22.00 «Жіночий квартал 2020»
23.20, 0.20 «Світське життя. 2020»
1.20 «Ліга сміху 2020»
2.40 «Вечірній квартал»

  ІНТЕР.  
5.40 «Слово Предстоятеля»
5.50 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (16+)
7.50 «Шість соток»
9.00 «Готуємо разом. Домашня 
кухня»
10.05 «Корисна програма»
11.10 Х/ф «Баламут»
13.10 Х/ф «Іван Васильович змінює 
професію»
15.25 Т/с «Два серця» (12+)
20.00, 3.00 «Подробиці»
20.30 «Круче всех»
22.35 Т/с «Мама буде проти» (12+)
3.30 «Орел і Решка. Шопінг»

4.50 «Подорожі в часі»
5.15 Х/ф «Маяк на краю світу» 
(12+)

  КАНАЛ «УКРАЇНА».  
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 4.10 Реальна містика
7.45 Х/ф «Захар Беркут» (12+)
10.40 Х/ф «Виховання і вигул собак 
і чоловіків» (12+)
12.45 Т/с «Слідуючи за серцем» 1, 
2 с. (16+)
15.20 Т/с «Слідуючи за серцем» 
(16+)
17.00 Т/с «Дочки» 1, 2 с. (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Т/с «Дочки» (12+)
23.00, 2.15 Т/с «Чужі діти» (12+)
1.45 Телемагазин
3.40 Контролер

  ICTV.  
4.40 Скарб нації
4.50 Еврика!

4.55 Факти
5.20 Т/с «Копи на роботі» (12+)
6.20 «На трьох» (16+)
7.10 Т/с «Вижити за будь-яку ціну»
7.55 Т/с «Вижити за будь-яку 
ціну-2»
9.35, 13.00 Т/с «Пес-5» (16+)
12.45 Факти. День
13.50 Т/с «Пес» (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10, 21.55 Х/ф «Джон Вік-2» 
(16+)
0.50 Х/ф «Дівчина з тату дракона» 
(18+)
3.35 Х/ф «Червоний» (12+)

  НОВИЙ КАНАЛ.  
6.00, 7.15 Kids’ Time
6.05 М/с «Майлз із майбутнього»
7.20, 12.10, 1.50 Варьяти (12+)
7.50, 10.00 Орел і Решка
12.50 Хто зверху? (12+)
15.00 Х/ф «Дім великої матусі»

17.00 Х/ф «Дім великої матусі 2» 
(12+)
19.00 Х/ф «Люди Ікс» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Ікс 2» (16+)
23.40 Х/ф «Дедпул» (18+)
2.20 Зона ночі
5.10 Стендап шоу (16+)

  СТБ.  
4.50, 10.50 Т/с «Ніщо не 
трапляється двічі. Продовження» 
(12+)
7.50 Неймовірна правда про зірок
17.00 Хата на тата (12+)
19.00 МастерШеф – 10 (12+)
22.40 Звана вечеря (12+)
0.40 Я соромлюсь свого тіла 7 (16+)

  КАНАЛ «2+2».  
6.00 «Джедаі 2019»
7.45 Прем’єра ! «Джедаі 2020»
8.45 «Загублений світ»
12.50 Х/ф «Відсіч»
14.40 Х/ф «Спогад»

16.15 Х/ф «Проти крові»
18.00 Х/ф «Орлиний зір»
20.10 Х/ф «Стрілець»
22.45 Х/ф «Напад на Уолл-стріт»
0.45 Х/ф «Ця стара машина»
2.15 «Облом.UA.»
2.50 «Цілком таємно-2017»
4.30 «102. Поліція»
5.10 «Зловмисники»

  НТН.  
5.55 Х/ф «Вічний поклик»
12.50 «Наші права»
14.05 «Легенди карного розшуку»
15.25, 2.50 «Випадковий свідок»
18.00 «Круті 90-ті»
19.00, 2.20 «Свідок»
19.30 Х/ф «Королева 
бензоколонки»
21.05 Х/ф «Проект А» (16+)
23.05 Х/ф «Проект А – 2»
1.10 «Хвороби-вбивці»
3.10 «Речовий доказ»
4.10 «Правда життя

П’ЯТНИЦЯ, 16 ЖОВТНЯ

СУБОТА, 17 ЖОВТНЯ

  UA: ПЕРШИЙ.  
6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.10 Додолики
6.20 Шо? Як?
6.40, 8.10 Уроки тітоньки Сови. 
Ранкова зарядка
6.50 Книга-мандрівка
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.45, 2.35, 
3.50, 5.35 Новини
7.15, 8.30 М/с «Кмітливий Сяодзі»
8.20 Веселі саморобки
8.25 Уроки тітоньки Сови. 
Географія-малятко
9.00 Божественна Літургія 
Православної Церкви України
11.00 Недільна Літургія Української 
Греко-Католицької Церкви
12.30 Недільна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви в 
Україні

13.30, 0.15 Т/с «Таємний код віри» 
(12+)
14.25 Телепродаж
15.00, 1.10 Країна пісень
16.00 Т/с «Модус» (16+)
18.00 «Історії вулканів»
18.40 «Всі на море. Камбоджа»
19.35 Д/ф «Дикая планета»
20.00 «Боротьба за виживання»
21.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром 
(16+)
22.00 Д/ф «Українські шерифи» 
(16+)
2.00, 4.15 #ВУКРАЇНІ
3.00 Енеїда
4.40 Святі та грішні

  КАНАЛ «1+1».  
6.00, 7.00 «Життя відомих людей»
8.00 «Сніданок. Вихідний»

9.00 Лотерея «Лото-забава»
9.25, 2.15 «Світ навиворіт»
16.10 «Маскарад»
18.15 «Українські сенсації 2020»
19.30, 5.00 ТСН «ТСН-тиждень»
21.00 «Танці з зірками 2020»
0.20 Комедія «Закону тут не місце»

  ІНТЕР.  
7.50 «Удачный проект»
9.00 «Готуємо разом»
10.05 «Інше життя»
12.15 Т/с «Вещдок. Личное дело» 
(16+)
17.45, 20.30 Т/с «Детектив Ренуар»
20.00 «Подробиці»
23.05 Х/ф «Іван Васильович змінює 
професію»
1.05 «Вещдок»
3.30 Д/п «Легендарні замки 
України»
4.10 Т/с «Мереживо долі» (16+)
4.55 «Телемагазин»

  КАНАЛ «УКРАЇНА».  
5.40 Сьогодні
6.40 Зоряний шлях
8.50 Т/с «Мій милий знайда» (12+)
13.10 Т/с «Принцеса-жаба» (12+)
17.00 Т/с «Мить, вкрадений у 
щастя» 1, 2 с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 
Панютою
20.00 Т/с «Мить, вкрадений у 
щастя» (12+)
22.00, 2.15 Т/с «Ніколи не 
здавайся» (12+)
1.45 Телемагазин
2.30 Історія одного злочину (16+)

  ICTV.  
5.25 Скарб нації
5.35 Еврика!
5.45 Факти
6.10 Анти-зомбі
7.10 Секретний фронт
8.20 Громадянська оборона

9.25 Т/с «Відділ 44» (16+)
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «Джон Вік-2» (16+)
15.40 Х/ф «Джон Вік-3» (16+)
18.45 Факти тижня
21.30 Х/ф «Паркер» (16+)
0.10 Х/ф «Без компромісів» (18+)
2.15 Х/ф «Розплата» (16+)

  НОВИЙ КАНАЛ.  
6.00, 7.15 Kids’ Time
6.05 Мультфільм
7.20, 2.00 Варьяти (12+)
9.10 Діти проти зірок
11.00 М/ф «Мегамозок»
12.50 Х/ф «Тварина»
14.20 Х/ф «Люди Ікс» (16+)
16.20 Х/ф «Люди Ікс 2» (16+)
19.00 Х/ф «Люди Ікс: Остання 
битва» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Ікс: Перший 
клас» (16+)
23.40 Х/ф «Дедпул 2» (18+)

  СТБ.  
5.15 Х/ф «Осінній марафон»
6.55 Х/ф «Вас чекає громадянка 
Ніканорова»
8.45 МастерШеф – 10 (12+)
12.20 Хата на тата (12+)
14.55 СуперМама 2
19.00 Слідство ведуть екстрасенси 
(16+)
20.00 Один за всіх (16+)
21.10 Я соромлюсь свого тіла 7 
(16+)
23.10 Детектор брехні (16+)

  КАНАЛ «2+2».  
6.00 «Джедаі 2019»
9.10, 1.00 «Загублений світ»
12.55 Х/ф «Солдатики»
15.00 Х/ф «Полісмен з Беверлі-
Хіллз»
17.00, 19.00 Х/ф «Полісмен з 
Беверлі-Хіллз-2»
21.00 Х/ф «Прибрати Картера»

23.00 Х/ф «Урок виживання»
2.40 «Облом.UA.»
4.30 «102. Поліція»
5.10 «Зловмисники»

  НТН.  
5.00 «Top Shop»
6.00 «Легенди бандитського 
Києва»
6.30 Х/ф «Будні карного розшуку»
8.10 «Слово Предстоятеля»
8.20 «Будьте здоровi»
9.05 Т/с «Кво Вадіс»
12.00 Х/ф «Непіддатливі»
13.35 Х/ф «Королева 
бензоколонки»
15.05 Х/ф «Легке життя»
17.00 Х/ф «Проект А» (16+)
19.00 Х/ф «Беремо все на себе»
20.30 Х/ф «Летять журавлі»
22.20 Х/ф «Револьвер» (16+)
0.25 Х/ф «Проект А – 2»
2.30 «Речовий доказ»

НЕДІЛЯ, 18 ЖОВТНЯ

07.01.1944 Р. – 
02.09.2020 Р. 

11 жовтня минає 40 днів з часу, 
як відійшов у вічність 
дорогий і любимий чоловік, 
турботливий батько та дідусь 
КАРДАШЕВСЬКИЙ ПЕТРО ДЕНИСОВИЧ!
Минають дні тяжкої скорботи та 
печалі, залишивши нам на згадку 
світлі, добрі спогади та смуток. 
Рідненький, ми сумуємо за тобою.
Не вистачає усмішки і слова,
І погляду ласкавого й простого. 
Великий слід в житті ти залишив,
І скільки всім добра зробив.

Любив людей, любив життя,
Пішов достойно в небеса,
Тобі не буде забуття.
А поки пам’ять житиме в віках – 
Живим ти будеш у серцях. 
Царство тобі небесне і вічна 
пам’ять. 
Всі, хто знав і пам’ятає Петра 
Денисовича, пом’яніть його 
добрим словом і тихою молитвою. 

Вічно сумуючі дружина, 
дочка, син, онуки, рідні 
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Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
АДМІНІСТРАТОРА 
В РЕСТОРАН
ОФІЦІАНТА В РЕСТОРАН
ПОКОЇВКУ
ГОЛОВНОГО ІНЖЕНЕРА
ТЕХНІКА-ДОГЛЯДАЧА
АВТОСЛЮСАРЯ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99

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

м.Бориспіль, вул.Привокзальна, 54

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

0-67-214-20-19

ПРОПОНУЮТЬСЯ ГНУЧКІ ЦІНИ

ТОВ «КЗБМ Астор»
реалізує сертифіковану продукцію

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

НЕРУХОМІСТЬ
ПРОДАМ

  3-к. Квартири  

БОРИСПІЛЬ
Сергія Камінського вул., 7/9 ц., не новобудова, 67,3 кв.м, 
11,6/10,3/17,7, ванна і туалет окремо, є балкон та ло-
джія, 849000 грн. Тел.: 0 96 3842328.

 Будинки 

БОРИСПІЛЬ
Глибоке с., цегляний, 80 кв.м, газифікований, 4 кімнати 
не прохідні, кухня, коридор, кладова, госп.будівлі, сверд-
ловина, с/в у будинку, або обмін на 1-к.кв. у м. Борис-
піль, власник. Тел.: 0 0 67 1684856, 96 2430438.

ЗГУРІВКА

Згурівка смт., будинок з усіма зручностями. 
Тел.: 0 95 7342128, 0 97 8976547.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
БОРИСПІЛЬ
Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 68 3278353.

Глибоке с., центр, 25 соток, приватизована, поруч світло, 
газ, є садок. Ціна договірна. Тел.: 0 98 2812556.

Сеньківка с., пров. Миру, під забудову, 44 сотки, рівна, 
приватизована, на ділянці старий будинок, колодязь, 
поргіб, сарай, світло, газ поруч, дорога висипана, ціна 
договірна, торг. Тел.: 0 63 5973244, Надія. 

ПОЛТАВА
Гребінка м., Гребінківський р-н, Перемоги вул., під бу-
дівництво, 10 соток, 140 км від м. Київ, 15 хв. від заліз-
ничного вокзалу, по вулиці є світло, газ, 32000 грн. 
Тел.: 0 66 3507891, 0 67 7356009. 

КУПЛЮ

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

Земельну ділянку у власника від 4 до 20 соток під будів-
ництво в м. Бориспіль, до 20 км. від Києва. 
Тел.: 0 67 4040137.

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

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

Куплю земельну ділянку у власника в м. Бориспіль або 
с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. Олександрівка. 
Тел.: 0 67 4040137.

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

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

ЗДАМ

БОРИСПІЛЬ

1-к. кв, район Екомаркету, меблі, бойлер, пральна ма-
шинка, 6000 грн. Тел.: 0 67 4503318.

2 кімнати для жінки, всі зручності, 4000 грн без кому-
нальних послуг. Тел.: (04595) 52067, 0 66 7701019.

будинок, с. Іванків, всі зручності, бойлер, гаряча вода, 
ванна, 4 кімнати, місце для авто, 4000 грн. 
Тел.: 0 67 4503318.

кімнату в приватному будинку, вул. Матросова, 2-х 
спальне ліжко, шафа, телевізор, інтернет, пральна, посу-
домийна машинки, гарний ремонт 3000 грн. Т
ел.: 0 67 4503318.

Приміщення магазину з обладнанням 120,1 кв.м, 
с. Сулимівка, Бориспільський район. 
Тел.: 0 67 1646429.

АВТОСАЛОН
ПРОДАМ

БОРИСПІЛЬ

Мерседес ML400, 2002 р, пробіг 245000, дизель, 
економний, повноприводний, є маленьки подряпини, 
але не значні. Ціна 185000 грн. 
Тел.: 0 95 0123199, 0 67 4425993, Григорій, Людмила.

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

БОРИСПІЛЬ
Куплю автомобілі будь-якої марки, биті, розкомплекто-
вані, нерозмитнені, проблемні. Тел.: 0 67 9505041,  
0 93 0087484.

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

На виробництво гофроупаковки (с. Щасливе Бориспільсько-
го р-ну) потрібні: менеджер з продажу, завідуючий скла-
дом, начальник виробництва, водій на вантажний автомо-
біль Іsuzu, вантажопідйомність 2,5 т, робочі верстатники: в 1 
зміну (з 8.00 до 17.00), в 2 зміну (з 17.00 до 23.00) на: на 
картонно-різальний верстат, на рольовий прес, на тигель. 
Тел.: 0 67 2095551, Олексій, 0 67 4666416, Володимир. 

На постійну роботу в ЗОШ №6, м. Бориспіль, потрібні 
прибиральниці службових приміщень, робітник по ре-
монту, сторож, з/п 6000 грн. Тел.: 0 67 4570661.

На постійну роботу потрібні охоронці, у гарній фізич-
ній формі. Офіційне працевлаштування. Наявність 
медичної довідки та довідки про несудимість,  
та водії. Г/р 1/2, 2/2, вахта. Тел.: 0 67 3288818,  
0 67 7036934.

На роботу в розплідник потрібні різноробочі та водій. Ро-
бота постійна та сезонна. Допомога з житлом, розвозка 
та дорога оплачується. З/п від 6000 до 10000 грн. Офіцій-
но. Паспорт, код. Тел.: 0 97 9446264, 0 50 6970533. 

Підприємству в м.Бориспіль на опалювальний період 
потрібні оператори. Котельня працює на деревині. 
Офіційне працевлаштування. Тел.: 0 50 3536783,  
0 96 4571137.

Потрібен зварювальник на півавтомат по виготовленню 
металовиробів (ворота, двері та ін.). З/п відрядна.  
Тел.: 0 44 3325698, 0 63 1751649.

Пресувальник-вулканізаторник (виготовлення деталей з 
гумових сумішей на гідравлічних пресах), з/п від 10 000 
грн. Д/р не обов’язковий. Надаємо житло, обіди. Гнучкий 
г/р (вахта, зміна т.д.) Оф.оформл.с. Любарці Бориспіль-
ського р-н. Тел.: 0 67 4011396.

Пропоную підробіток чоловіку без ш/з, 2-3 рази на тиж-
день. Тел.: 0 95 9059779, 0 67 1130295, 0 73 1260990.

РОБОТА в м.Бориспіль. Засипальники сировини, вантаж-
ники, складальники-пакувальники, комплектувальники, 
електромеханік, вантажники, з/п висока, стабільна.  
Тел.: 0 67 5221290.

Терміново потрібна прибиральниця в приватний буди-
нок, 1 раз на тиждень. Вимоги: з д/р та вмінням прасу-
вати, без ш/з. З/п 700 грн/день. Тел: 0 50 3806786, Лю-
бов Феодосіївна. 

ФАСТІВ
Збиральники печериць на підприємство м. Фастів.  
З/п 10000-17000 грн. Навчання та проживання безко-
штовно Тел.: 0 67 4677604.

ШУКАЮ РОБОТУ
БОРИСПІЛЬ
Пропоную послуги няні по догляду за дитиною дошкіль-
ного або шкільного віку (молодші класи), маю педагогіч-
ну освіту, знаю дві іноземні мови. Тел.: 0 95 4343217,  
0 98 4413471.

ПРОДАМ
 Будівельні матеріали 
БОРИСПІЛЬ

Брус, балки, крокви, шалівка, дошка столярна сосна, 
вільха, ясен, дуб, дошка для підлоги. Тел.: (44) 
5392119, 0 67 4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.

 Дитячі речі 
БОРИСПІЛЬ
Дитяче ліжко-гойдалка з шухлядою, дитяча коляска 
(трость). Тел.: 0 66 3836880. 

Стілець для годування-гойдалка Carrello Nanny 3в1: ко-
лиска-гойдалка-стілець для годування, новий. Блок керу-
вання6 вибір швидкості гойдання, керування мелодіями. 
Таймер 15-30-60 хв. Обертається мобіль з підвісними 
іграшками, 16 мелодій, 5 звуків природи. Нахил спинки 
регулюється – 3 положення. Столик з обмежувачем, зні-
мається. Для від народження до 12 місяців. Максималь-
не навантаження 15 кг. Тел.: 0 97 8166788, 0 93 5388181. 

 Меблі 
БОРИСПІЛЬ

Меблі б/в: дитячий письмовий стіл, 1000 грн; тумба 
для взуття, 1000 грн; шафа-купе 40х150, 1500 грн; холо-
дильник «Індезіт», 1500 грн; духова шафа, 3000 грн. 
Тел.: 0 97 6640176.

 Побутова техніка 
БОРИСПІЛЬ

Продам холодильник снайге, б/в.  
Тел.: 0 66 3678338.

Телевізор ТСL-54, 1200 грн, комплект для ванної кімнати, 
умивальник, 2000 грн; насос БЦЖ, ціна 1500 грн.  
Тел.: 0 67 9952786. 

 Тварини 

БОРИСПІЛЬ
Дійна коза, чорна масть, безрога. Ціна договірна.  
Тел.: 0 50 2747838.

Поросята малі 6-7 неділь, породи Ландрас,  
Дюрок-Петрен, Альба. Ціна договірна.  
Тел.: 0 50 1590197, 0 98 4810302.

 Сільське господарство 

БОРИСПІЛЬ
Буряк кормовий, м. Бориспіль. Тел.: 0 96 6195103.

 Різне 

БОРИСПІЛЬ
Мисливська рушниця, ТОЗ БМ-16, 16 колібр, гільзи латун-
ні, пластикові, 12, 16 колібр пижі войлочні осалені 10,  
12 калібр, центробій, все нове у упаковці, в-во СРСР  
(дозвіл №1367 від 24.03.2012 р. вид. МВС України).  
Тел.: 0 50 6665692.

Пасіку на 20 бджолосімей карпатської породи,  
вулики українськи лежаки, два криті двухосні кунги. 
Тел.: 0 68 5959891, (044) 2955269.

Стругально-циркулярний верстат, 380/220 в, електродви-
гун 3,5 квт, 4500 грн. Перекидачі автомобільні, 2 шт.,  
2000 грн. Тел.: 0 67 7782209.

КУПЛЮ
БОРИСПІЛЬ
Куплю будівельну сільгосптехніку, цистерни-вагончики-
битовку-кунг, станки, буд.матеріали. Тел.: 0 68 6848964.

Куплю предмети старовини: годинники, ікони, нагороди, 
радіодеталі, радіоапаратура, бурштин, корал, біжутерія, 
кортики, фото-відео техніка, оптика, роги, бивні, іграшки, 
авіазапчастини та багато іншого.Тел.: 0 97 1343108,  
0 99 0866750. 

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, ко-
ричневе – 300 грн, бордове – 400 грн. Тел.: 0 95 1492131.

Бригада будівельників виконує абсолютно усі види ре-
монтних робіт: від нуля – під ключ; бетонно-монтажні, 
кладочні, оздоблювальні, покрівельні та ін. види.  
Тел.: 0 67 5056064, 0 68 1269208.

Комплексний ремонт квартир, офісів, будинків: фунда-
мент, кладка під ключ, гіпсокартон, кахель, виготовлен-
ня парканів, зварювальні роботи, покрівельні роботи, 
вирізування дерев. Тел.: 0 99 2235183, 0 67 6888761, 
Олександр.

Послуги універсального майстра: будівельні, ремонтні, 
дрібні послуги по дому, сантехніка, електрика.  
Тел.: 0 68 3042037.

Прочистимо каналізаційні труби, димоходи,  
вентиляційні шахти. Німецька технологія та обладнання, 
ввід води. Сантехніка. Якісно, гарантія, цілодобово.  
Тел.: 0 98 0130040, 0 93 9888611.

РІЗНЕ
БОРИСПІЛЬ
Втрачений атестат про повну середню освіту, виданий на 
ім’я Половко Тетяни Володимирівни Бориспільською се-
редньою школою №6 в травні 1998 р., вважати недійсним.

Втрачений Сертифікат на право на земельну частку (пай), се-
рія КВ №0200377, виданий на ім’я Соболь Ірини Григорівни 
на підставі рішення Бориспільської райдержадміністрації від 
10.06.1997 р. №277, 14.07.1997 р., вважати недійсним. 

Втрачені договір дарування земельної ділянки №1206 та 
витяг з Держреєстру речових прав №4594326, видані на 
ім’я Кононенко Надії Миколаївни приватним нотаріусом 
Хміль Т.М. 08.06.2013 р., вважати недійсними.

Втрачені договір купівлі-продажу між Кононенко О.М. і 
Онищенко Н.І. та Витяг з речових прав №7240456, видані 
на ім’я Онищенко Ніни Іванівни приватним нотаріусом 
Козій А.В. 30.07.2013 р., вважати недійсними. 
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АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 12-18 ЖОВТНЯ

ОВЕН. Хоча гроші вас не дуже хви-
люватимуть, їх усе одно буде бага-
то. Ви вмiєте притягувати до себе 

капiтал. Повагу партнерiв вам забезпечено.

ТЕЛЕЦЬ. Ви краще впораєтеся 
з роботою, пов’язаною з творчіс-
тю. Малюйте, вишивайте, плетіть 

кошики. Все, що ви зробите, обов’язково 
виявиться потрібним.

БЛИЗНЮКИ. Вам настільки нуд-
но, що ви самі почнете шукати 
собі проблеми. Приємно здиву-

ють фiнансовi сюрпризи, тож ні в чому 
собі не відмовляйте.

РАК. Вiд розваг доведеться від-
мовитися, ваші близькі дещо 
втомилися розшукувати вас 

у нічних клубах і дорогих ресторанах. Час 
подумати про сім’ю.

ЛЕВ. Вам сподобається віддава-
тися коханню повністю й без за-
лишку. Доля зведе з людиною, 

яка зможе підкорити ваше серце.

ДІВА. Ви будете чарівні, це по-
значиться на стосунках iз проти-
лежною статтю. Але утримайтеся 

вiд непотрібних романів заради спортив-
ного інтересу.

ТЕРЕЗИ. Багатьом захочеться  
поставити вас на п’єдестал. Але 
пам’ятайте, що знехтувані шану-

вальники можуть і нашкодити, тому 
не грайтеся чужими почуттями.

СКОРПІОН. Ви досягнете успіху 
в любовних стосунках. Будьте 
уважнi у фiнансових питаннях i 

ретельно перевiряйте документи.

СТРІЛЕЦЬ. Ваші здібності  
підприємця значно зростуть.  
Подбайте про відкриття рахунку 

в банку. Знайдiть час для вiдвiдання 
батькiв.

КОЗОРІГ. У вас можуть з’явитися 
додаткові обов’язки, але пережи-
вати не потрібно, просто активі-

зуйтеся й здивуйте начальство своєю 
працездатністю.

ВОДОЛІЙ. Ваші таланти швидко 
оцінять. Від вас потребуватимуть 
лише особистої присутності 

на роботі, а все інше зроблять колеги.

РИБИ. Було б добре перетягнути 
на свiй бiк кількох конкурентів – 
вони давно мріяли грати у ва-

шій команді. Грошi бажано вигідно ін-
вестувати.


