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ВОЛОДИМИР СТРОКАНЬ 
ПРО РЕМОНТ ББЛІЛ

СВІТЛО 
СВІТОНІЇ
ЕКОНОМІСТ ЗА ОСВІТОЮ, 
В МИНУЛОМУ МЕНЕДЖЕР 
ТУРФІРМИ БОРИСПІЛЬКА 
СВІТЛАНА ПОД'ЯКОВА 
ЗНАЙШЛА СВОЄ ІСТИННЕ 
ПОКЛИКАННЯ В МУЗИЦІ, 
ЯКА СТАЛА ЇЇ 
НАТХНЕННЯМ, 
ВІДДУШИНОЮ, 
РОЗВИТКОМ 
І МРІЯМИ...

Талановита співачка і музикант запа-
тентувала сценічне ім’я Світонія й за-
йнялася творчістю професійно: при-

дбала обладнання і облаштувала у квартирі 
міні-студію, освоїла потрібні для роботи про-
грами. Вона сама творить пісні — пише слова 
і музику, є і виконавцем, і аранжувальником, і 
продюсером, і стилістом. Щоб розвинути во-
кал, брала приватні уроки у столичного ви-
кладача музики. Щоб розвиватися у творчості, 
відкриває свою душу слухачеві. І зусилля дали 
результат. 

У січні 2020-го Світонія презентувала автор-
ську композицію в етно-стилі з елементами 
хіп-хопу «Мавка» («Вісті» писали про це). 

Навесні світ побачив ще одну роботу автор-
ки — «Веснянку», навіяну народними моти-
вами, а восени вийшла чуттєва композиція 
«Ворожила», просочена жіночими чарами 
кохання.

«Нова моя робота про магію взаємин чоло-
віка і жінки. Про древнє мистецтво зваблен-
ня», — розповідає авторка та зізнається, що у 
неї самої не вистачає часу на особисте життя 
через щільний творчий графік. Нині її серце 
вільне, але душею вона щиро поринула в му-
зику — каже, щодень пізнає себе, радіє життю 
і спілкуванню з дорослою донькою Анастасією.

Свої композиції Світлана викладає у 
YOUTUBE, на Інстаграм-сторінці, де паралель-
но започаткувала короткі уроки музичної осві-
ти — розповідає цікаве про класичну музику 
і невідомі факти про відомих композиторів. 

Нещодавно виконавиця стала гостею студії ра-
діо «Промінь», а 10 листопада була у вечірньому 
ефірі Яскравого радіо, де запустили в ротацію її 
пісню «Ворожила». Світлана робить настійливі 
спроби потрапити на ТВ. Каже, налаштована рі-
шуче, але карантин вніс корективи.

Загадкова й таємнича, як муза, Світонія несе 
світло для світу через свою музику. Тож на часі 
нові композиції.
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ОТАКОЇ!

ТРИ БУКВИ 
РЕФОРМИ ОТ

Г  � 25 жовтня пройшли місцеві вибори-2020, які 
мали б змінити систему місцевого самоврядування 
в Україні та завершити територіальну реформу. 
Проте вибори пройшли, а змін немає! Коли чекати 
обіцяного, вивчали «Вісті».

Установча сесія Бориспіль-
ської міської ради нового скли-
кання відкладається на невизна-
чений термін через те, що об-
ласна виборча комісія станом 
на 10 листопада не оприлюдни-
ла результати виборів до Київ-
ської облради. 

«Місцеві кандидати в депутати 
до Київської облради Володимир 
Шалімов й Ігор Левітас утриму-
ються від написання заяви на ви-
знання їх депутатами Бориспіль-
ської міської ради. Коли будуть 
підтверджені результати виборів 
до облради, тобто будуть опри-
люднені списки територіальною 

виборчою комісією, зможе відбу-
тися установча сесія міськради», 
— повідомив перший заступник 
Бориспільського міського голо-
ви Микола Корнійчук.

Зараз виконавчий комітет Бо-
риспільської міськради працює 
у тому ж режимі, що і до вибо-
рів. Усі звернення громадян роз-
глядаються, але чимало земель-
них питань у «підвішеному» ста-
ні. Депутати попереднього скли-
кання, зібравшись після виборів, 
3 листопада для вирішення на-
гальних питань медичної галузі, 
відклали розгляд земельних пи-
тань через підозру маніпуляцій. 

Новообрані депутати Бори-
спільської ОТГ, повноважен-
ня яких ще не вступили в си-
лу, наразі готуються до про-
ведення установчої сесії і че-
кають на оголошення дати її 
проведення.

«Коли депутати міськради но-
вого скликання приступлять до 
роботи, спочатку буде обрано лі-
чильну комісію та президію, яка 
вестиме сесію. Перше питання, 
яке буде розглянуте на установчій 
сесії — вибори нового секретаря 
ради, що відбуватимуться шляхом 
таємного голосування. 

Постійні депутатські комісії 
будуть затверджуватися вже на-

ступної сесії, яка, можливо, про-
йде за день-два після установ-
чої, тоді робота Борисполя бу-
де в руках новообраної влади», 
— прокоментував депутат місь-
кої ради минулого і майбутнього 
скликання Ігор Шалімов.

Як розповідають сільські голови 
Бориспільської ОТГ, апарати сіль-
рад будуть працювати у звичному 
режимі до кінця бюджетного року. 
Що стосується повноважень голів 
і депутатів сільських рад — усі че-
кають на установчу сесію.

«Працюємо по-старому, поки 
не буде установчої сесії. Поки 
повноваження сільських голів ді-
ють. Ми продовжуємо приймати 
людей, наразі є питання переда-
чі майна від району селам, а від 
сіл — громадам. Мова йде про 
об’єкти соціальної сфери: шко-

ли, садочки, амбулаторії тощо. Це 
важкі питання, адже законодавчо 
все не до кінця врегульовано», 
— розповідає Іванківський сіль-
ський голова Анатолій Тур.

Велика проблема для об’єдна-
них громад України в законодав-
чих прогалинах. Зараз усі чекають, 
що Верховна Рада схвалить зако-
нопроект №3651-д «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України щодо впорядкування окре-
мих питань організації та діяльності 
органів місцевого самоврядування 
та районних державних адміністра-
цій», який має врегулювати питання 
передачі майна і повноважень но-
воствореним громадам. 

Так, 3 листопада цей законопро-
ект прийняли в першому читанні. 
Коли буде друге — невідомо. Через 

це виникає чимало запитань і про-
блем на місцях — як буде працювати 
нова громада, за якими правилами? 

«Це ключовий законопроект 
для місцевого самоврядування. 
Без цього законопроекту незрозу-
міло, як буде працювати нова гро-
мада. Незрозумілі етапи передачі 
повноважень та їх розподіл. Фак-
тично ми зараз опинилися в пра-
вовому вакуумі», — каже заступ-
ник голови Бориспільської район-
ної ради Іван Недогибченко.

«У нас поки не змінилося нічо-
го. Допоки не буде прийнято зако-
нопроект №3651-д, змін чекати не 

варто. Єдине — ми зараз приймає-
мо рішення сільських рад про при-
єднання до Бориспільської грома-
ди. І все. Чекаємо прийняття зако-
ну», — коментує заступник місько-
го голови Людмила Пасенко.

ВИБОРИ ПРОЙШЛИ — РЕЗУЛЬТАТУ НЕМАЄ

НОВІ ДЕПУТАТИ ПЕРЕД СТАРТОМ

У СЕЛАХ БЕЗ ЗМІН

ЗАКОНОДАВЦІ НЕ ВСТИГАЮТЬ

Богдан РАК,    
фото Сергій МАРЧЕНКО ВАЖЛИВО! 

На офіційному сайті 
Верховної Ради, у примітці 
до законопроекту, вказано: 
прийнято в першому 
читані зі скороченням 
терміну підготовки до 
другого читання. Усі фахівці 
сподіваються, що закон 
буде прийнятий до кінця 
поточного бюджетного року. 
Що буде, якщо не встигнуть 
законотворці у верхах, 
фахівці на місцях навіть не 
хочуть коментувати. Поки 
принципів функціонування 
Бориспільської ОТГ немає.

ДАТА ПОВТОРНИХ ВИБОРІВ МЕРА. 10 листопада на вечірньому 
засіданні Бориспільська ТВК прийняла рішення про призначення 
повторних виборів міського голови 31 січня 2021 року. 
Початок виборчого процесу 11 грудня 2020 року.

• Бориспільська ОТГ із адміністративним центром м. Бориспіль нині перебуває у правовому вакуумі, як і інші об'єднані громади країни. Так, після виборів-2020 велика 
місцева ОТГ досі не має законних підстав розділити повноваження між  Бориспільською, Глибоцькою, Іванківською, Кучаківською, Любарецькою, Рогозівською, 
Сеньківською громадами. Кулуарно поки обговорються зони владного і політичного впливу на територію ОТГ.
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КАРАНТИН

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ ДО COVID-19
 � Терапевт Бориспільської БЛІЛ Віталій Нечипоренко про 

виклики та алгоритм поведінки в умовах пандемії.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Як зорієнтуватися у ситуації з 
новим зростаючим сплеском за-
хворюваності на коронавірус, як 
мінімалізувати загрозу інфіку-
вання і протистояти їй — про це 
розмова «Вістей» із завідуючим 
терапевтичним відділенням Бо-
риспільської багатопрофільної 
лікарні інтенсивного лікування 
Віталієм Нечипоренком. 

— Чи можна відрізнити «на 
око» коронавірус від інших респі-
раторних вірусних захворювань?

— Різниця в тому, що заразність 
грипу настає від моменту захво-
рювання людиною: коли пацієнт 
відчуває, що занедужав, у нього 
слабкість, млявість, підвищення 
температури, нежить, болі у гор-
лі, — з цього моменту вона стає 
заразною для інших і 5-7 днів мо-
же поширювати інфекцію. Тут має 
спрацьовувати гасло: «Захворів — 
залишайся вдома, звертайся до лі-
каря». 

При коронавірусі такий прин-
цип не працює. Найбільша зараз-
ність інфікованого — п’ять днів 
перед проявом будь-яких симп-
томів. Серед них може бути слаб-
кість або підвищена температу-
ра, болі в горлі, нежить, утрудне-
не дихання. 

Зникнення нюху на початкових 
етапах захворювання трапляєть-
ся рідко, але інколи буває першим 
симптомом. Коли такі скарги з’яв-
ляються, людина вже п’ять днів бу-
ла інфікована. Тобто заклик НОСИ 
МАСКУ грає роль, бо невідомо — 
зі здоровим чи хворим ти поряд. 

Щоб діагностувати недугу, по-
трібне обстеження. Немає одно-
значної симптоматики коронавіру-
су. Потрібна діагностика за допо-
могою лабораторних досліджень. 

Другою особливістю, яка харак-
терна для коронавірусної інфекції, 
є низка ускладнень, які при зви-
чайному грипі зустрічаються не 
часто. У 80% хворих на корона-
вірус перебіг недуги є середньої 
тяжкості, людина не потребує гос-
піталізації, невеликий відсоток ща-
сливчиків взагалі не відчули, що 
перенесли хворобу. 

— Якщо симптоматика була 
схожа на легку форму перебі-
гу захворювання, а тестуван-
ня не проводилося, чи мож-
на визначити, чи був у людини 
COVID-19?

— Для цього існує аналіз на ан-
титіла. Діагностуються три види 
антитіл: імуноглобуліни М, А і G. 

Імуноглобуліни М — найбільш 
ранні, гострофазові. Вони з’явля-
ються з сьомого дня від початку 
клінічних проявів захворювання, 
які прийнято вважати нульовим 
днем, хоча фактично це 14-й день 
захворювання. На максимум кіль-
кість імуноглобуліну М виходить 
на третій тиждень від нульового 
дня, і далі йде зниження.

Імуноглобуліни А — почина-
ють утворюватися з 10-14 дня. Во-
ни протягом 2-3 тижнів збільшу-
ють концентрацію. Потім їх кіль-
кість знижується. 

Імуноглобуліни G — почина-
ють з’являтися після третього тиж-
ня від початку перших проявів за-
раження. Після четвертого тижня 
від перших проявів вони виходять 
на максимум. У цей період імуно-
глобулінів А і М немає. 

За кількістю цих імуноглобулінів 
можна судити, коли людина пере-
несла гостру фазу захворювання. 

Імуноглобуліни G — це ті, які 
показують імунну пам’ять. Скіль-
ки вона зберігається — одно-
значної відповіді немає. Ми за-
надто мало знайомі зі збудни-
ком. За нинішніми даними, кон-
центрація імуноглобулінів G у 
різних випадках із часом зміню-
ється по-різному. Відомо, що че-
рез три місяці після захворюван-
ня концентрація їх у крові почи-
нає падати. На скільки і до якої 
межі — не вивчено. 100% захисту 
від коронавірусу не існує. 

— Чи доречно восени вжива-
ти таблетовані вітаміни, щоб за-
хиститися від сезонних інфекцій 
і коронавірусу, зміцнивши імуні-
тет?

— Наїстися вітамінних фруктів 
і ягід у сезон, щоб вистачило на 
рік, неможливо. Вітаміни в орга-
нізмі не зберігаються, але є скла-
довою здорового харчування, во-
ни необхідні для зміцнення імуні-
тету. Також у раціоні повинні бути 
білки як складова частина імуно-
глобулінів. 

Говорити про необхідність фар-
макологічних профілактичних за-
ходів можна індивідуально. Кож-
на людина має набір хвороб, ана-
мнез життя, що впливає на опір-
ність організму захворюванням. 
Рекомендації щодо підтримки іму-
нітету може надати сімейний лікар. 
Перш ніж застосовувати вітамін С, 

D, цинк тощо, потрібна його кон-
сультація, бо є протипоказання. 

У харчуванні варто дотримува-
тися правила: якщо не хочеться 
того чи іншого продукту, не силуй-
те себе тільки тому, що там є віта-
міни. Організм підкаже, що йому 
корисне, а від чого відмовитися. 
Дослухайтеся до себе!

— Якщо людина перенесла 
COVID-19, то вона може розсла-
битися?

— Коли людина перехворіла 
коронавірусом, вона не повинна 
розслабитися, мовляв, можу хо-

дити без маски. Є науково-корек-
тні дослідження, підтверджені ав-
торитетними медичними видан-
нями, що трапляються повторні 
зараження вірусом. Надто мало ін-
формації про повторний перебіг 
хвороби. Берегтися, використо-
вувати профілактичні заходи 
обов’язково для всіх. Ми не зна-
ємо, як вірус вестиме себе у май-
бутньому, не знаємо, чи не з’яв-
ляться інші подібні віруси. Тому 
можливо, що захисних рекомен-
дацій доведеться дотримуватися 
ще протягом років чи десятиліть.

МАЄ ЗНАТИ КОЖЕН 
Підтверджено 
актуальність відомих усім 
заходів:
• Носіть маску
• Тримайте дистанцію
• Мийте чи дезінфікуйте руки
• Менше бувайте в закритих 
приміщеннях, де є скупчення 
людей
• Збалансовано харчуйтеся
• «Не беріть дурного в 
голову, важкого в руки»: не 
виснажуйте себе фізично 
і не допускайте стресів. 
Хронічний стрес знижує 
імунітет.

«ПСИХОЛОГІЧНО 
ПРИГНІЧЕНА 
ЛЮДИНА ЛЕГШЕ 
ПІДХОПИТЬ ВІРУС»

Нечипоренко про 
психологічну гігієну: 
«Важливим для опірності 
до вірусів є психологічний 
стан людини. Те, що діється 
в інформаційному просторі, 
є психологічною пандемією, 
яка здатна призводити до 
депресивних думок і станів. 
Перевантаження негативною 
інформацією (COVID-19, 
аварії, вбивства, стихійні 
лиха, про які інформують 
регулярно) формує 
хронічний стрес у людини.
Також восени зменшується 
інсоляція. Це час загострення 
хронічних і психічних хвороб. 
Усе разом призводить 
до того, що загальний 
суспільний імунітет 
знижується — це 
багаторівневий стан, йому 
немає єдиного методу 
протидії. 
Психологічно пригнічена 
людина може легше 
підхопити вірус, навіть 
дотримуючись заходів 
посиленого захисту. 
Який вихід? Людям слід 
говорити правду, надавати 
необхідну інформацію, не 
викривляти її, паралельно 
висвічуючи позитивні речі в 
нашому житті. У всьому має 
бути баланс. 
Хочете уникнути зайвого 
стресу — не дивіться 
телевізор, більше гуляйте 
на природі, проводьте час 
із дітьми, отримуйте радість 
від онуків або знаходьте хобі, 
яке приносить задоволення, і 
живіть з радістю в душі». 

« Найбільша заразність інфікованого 
короновірусом — п’ять днів перед проявом 

будь-яких симптомів»

• Пацієнт не може знаходитися 
на стаціонарному лікуванні до аб-
солютно задовільного самопочут-
тя та відсутності скарг.

• При виписці зі стаціонару чітко 
дотримуйтеся рекомендацій ліка-
ря (особливо щодо прийому гор-
мональних препаратів, Омега-3 по-
ліненасичених жирних кислот, ста-
тинів, мелатоніну, мультивітамінів 

із достатньою кількістю вітаміну D, 
препаратів біологічної медицини).

• Постійно тримайте контакт зі 
своїм сімейним лікарем, який при 
необхідності буде призначати кон-
трольні аналізи та корегувати лі-
кування.

• Легкі фізичні навантаження не-
обхідні, але прислухайтеся до сво-

го організму, не навантажуйтесь до 
дискомфорту.

• Харчуйтеся збалансовано, з до-
статньою кількістю овочів та фрук-
тів, які мають природні вітаміни та 
харчові волокна.

• Наберіться терпіння: шлях до 
одужання тривалий, але «дорогу 
осилить той, хто йде».

• Знаходьте причини для пози-
тивних емоцій, радійте життю.

Пам‘ятайте мудрий латин-
ський вислів: «Praemonitus, 
praemunitus» (Попереджений 
— значить озброєний).

ПОРАДИ ТИМ, ХТО ПОДОЛАВ КОРОНАВІРУС

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM
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У СУСІДА КРАЩЕ?

БОРОТЬБА З ЕПІДЕМІЄЮ: 
ТУРЕЦЬКИЙ ДОСВІД

 � Нещодавні слова МОЗ 
України Степанова «Ми 
на порозі катастрофи….» 
вразили не тільки українців. 
Світ не оминув увагою 
українську проблему, 
зокрема Туреччина. Яких 
заходів щодо боротьби 
з коронавірусом вживає 
наш сусід — республіка 
Туреччина — «Вістям» 
розповів гість Борисполя 
з Анкари Йилмаз Джума, 
який прилітав до міста у 
тижневе відрядження. 

Наталія ТОКАРЧУК

МАСКИ ТА ЗАБОРОНИ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ 60+

Ще з початку епідемії Туреччи-
на запровадила карантин вихідно-
го дня: в суботу і неділю не працю-
вали магазини в т.ч. продуктові, за-
чинено все. 

«Спочатку це викликало обурен-
ня і паніку, люди почали масово 
скуповувати необхідне, до опівно-
чі біля магазинів були черги. Потім 
усі звикли», — розповідає Йилмаз. 

За його словами, носіння масок 
було і є обов’язковим, навіть на ву-
лиці, за цим слідкує поліція. Також 
із початку епідемії діяла заборона 
виходити на вулицю людям віком 
60+. Продуктами їх забезпечували 
родичі або держава, соцпрацівни-
ки щотижня залишали продуктові 
набори біля дверей квартир. 

ПОЛІЦІЯ ПРАЦЮЄ 
В ПОСИЛЕНОМУ 
РЕЖИМІ 

Від початку карантину і донині 
поліція працює на повну, щоб за-
побігти поширенню інфекції — па-
трулювання цілодобове. 

«Поліція строга, ніхто не буде 
прирікатися: порушників забира-

ють у відділок і накладають великі 
штрафи. Враховуючи невідворот-
ність покарання та необхідність 
сплати штрафу в найкоротші тер-
міни, випадків порушень каранти-
ну фіксується небагато. Поліція та-
кож контролює перебування на са-
моізоляції тих, хто захворів чи був у 
контакті з хворими», — каже турок. 

Про роботу відповідальних за 
контроль за поширенням епідемії 
органів влади красномовно гово-
рить випадок, який стався з Йил-
мазом на початку епідемії. «У бе-
резні, коли у світі почалася паніка 
й країни закривали кордони, я «за-
стряг» в Україні, виїхати не зміг. По-
чав шукати шляхи додому власним 
маршрутом — на таксі (бо автобуси 
не їздили) добирався до кордону з 
Білоруссю, в Чернігівській облас-
ті, переходив кордон, із Гомеля до-
бирався до Мінська, а звідти летів 
до Стамбула, потім до Анкари. Піс-
ля повернення до мене з’явилися 
лікар і поліція — перевірити стан 
здоров’я та повідомити про само-
ізоляцію», — розповідає чоловік. 

ТУРЕЦЬКЕ НОУ-ХАУ: 
HES КОД 

Щоб спростити для поліції кон-
троль за дотриманням режиму ізо-
ляції, в Туреччині розроблений 
електронний додаток до мобільно-
го телефону — HES (Hayat Eve Sığar, 
в перекладі «життя, вписане в дім»). 

Кожен турок зобов’язаний заван-
тажити його та отримати спецкод, 
який показує поточний стан здо-
ров’я власника гаджета. «Без цього 
коду ви не зможете купити квиток, 
в т.ч. для внутрішніх поїздок, потра-
пити до лікарні чи держустанови 
тощо. Якщо людина захворює на 

ковід, це відображається в додат-
ку її та її родичів — тоді всі вони ма-
ють дотримуватися 14-денної ізо-
ляції. У випадку виходу з будинку 
хворого поліція отримає повідом-
лення через електронний додаток 
і оштрафує порушника на 3500 лір 
(11 тис. 550 грн). Так додаток мо-
ніторить картину захворюваності  
й відслідковує порушників. Багато 
людей критикують такі ініціативи, 
кажуть, що вони порушують права 
людини, але в умовах поширення 
епідемії головне — зберегти люд-
ські життя», — коментує Йилмаз. 

МЕДИКИ БЕЗ 
ЗВІЛЬНЕННЯ ТА 
ДОПЛАТ І ТЕСТ ЗА 
ТРИ ГОДИНИ 

Із початком епідемії всі держав-
ні лікарні стали «коронавірусни-
ми», вони проводять обстеження 
та лікують. 

Тестування проводять теж усі лі-
карні. Час отримання результатів 
тесту — від 3 до 24 годин. У Анка-
рі та Стамбулі відкриті спецлікарні 
на відстані 200 м від аеропортів, які 
надають послуги пасажирам, хво-
рим на коронавірус. Обстеження та 
лікування хворих є безкоштовним. 

Із минулого тижня всі приватні 
лікарні та клініки Туреччини були 
оголошені такими, що долучають-
ся до лікування коронавірусних 
хворих. 

На запитання про наявність до-
плат за роботу з хворими на ко-
ронавірус Йилмаз відповідає, що 
доплата не передбачена. Лікарі та 
медпрацівники (медсестри, саніта-
ри, акушери тощо) з початку пан-
демії не мають права на звільнен-

ня. Це викликає невдоволення, бу-
ли спроби страйкувати, але безу-
спішні. 

У Туреччині щодня о 20.00 прохо-
дять онлайн засідання спецкоміте-
ту МОЗ. Міністр доповідає про ста-
тистику захворюваності та відпові-
дає на питання журналістів. Завдя-
ки суворим карантинним заходам 
рівень захворюваності нижчий, по-
рівняно з Україною. 

Туреччина працює над створен-
ням власної вакцини. Із 197 світо-
вих центрів із дослідження корона-
вірусу 13 знаходяться в Туреччині. 

«Нещодавно в університеті Ер-
джиєс була вперше протестована 
місцева вакцина. Планується, що 
її потрібно буде вводити щорічно. 
Волонтер, якому її вводили, висту-
пив у прямому ефірі, щоб проде-
монструвати, що побічних ефектів 
не виявлено», — розповідає Йил-
маз. 

ЗАНЯТТЯ У 
ШКОЛАХ ДВА РАЗИ 
НА ТИЖДЕНЬ, А 
ДЕЗІНФЕКЦІЯ — 
ЩОДЕННА

За словами Йилмаза, на муніци-
палітети покладений обов’язок де-
зінфекції громадських зон. 

На міському транспорті зменше-
на кількість рейсів. Для входу в ме-
тро запровадили спеціальну чер-
гу, бо кількість місць у вагонах об-
межена.

Навчання в університетах дис-
танційне, а садки та школи працю-
ють, температуру в учнів і вчите-
лів вимірюють кожні дві години. 
Навчання в школах змішане — ді-

ти приходять двічі на тиждень, ін-
ший час займаються самостійно. 

Із 4 листопада у держустановах 
та організаціях почався перехід на 
вахтову та віддалену форму діяль-
ності. Згідно з новими правилами, 
співробітники у віці 60+, вагітні жін-
ки, особи з хронічними захворю-
ваннями, жінки, що мають дітей ві-
ком до 10 років, можуть працюва-
ти вдома. 

Із понеділка, 9 листопада, Туреч-
чина посилює протиепідемічні за-
ходи: скорочено тривалість робо-
чого дня, відтепер усі заклади, уста-
нови, магазини, ТЦ тощо працюва-
тимуть до 16.30. 

• Йилмаз Джума, 44 роки, мешканець 
м. Анкари. За освітою економіст, про-
фесія — фінансовий консультант. 

• Щоденна дезінфекція в метро. 

• На відміну від України, де вважається, що дезінфекція не є 
дієвим засобом для боротьби з коронавірусом, у Туреччині 
дезінфікують усе: транспорт, громадські та соціальні об'єкти, 
житлові квартали. 

• У метро — чисто та без натовпу. Проводиться щоденна дезинфекція, 
поверхонь та вагонів метро. Вхід до метро обмежений спеціальною 
чергою з метою регулювання допустимої кількості пасажирів.
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ГОСТЯ НОМЕРА

Валентина ОЛІЙНИК

— Чому до сімейного насиль-
ства увага в світі настільки ви-
сока? Як фахівець, чи можете ви 
ідентифікувати жертв домаш-
нього насильства просто на ву-
лиці?

— Увага суспільства до насиль-
ства в сім’ї має бути не висока, а 
надвисока. І правильно, що зараз 
цьому надається більше значення, 
ніж раніше. Прояви насильства в 
суспільстві починаються з сімей, із 
невдалих стосунків між батьками. 
Через нерозкриття «таємниці» до-
машнього насильства виростають 
знівечені діти. Пізніше ці моделі 
поведінки діти несуть у світ і тран-
слюють насильство як норму. Тому 
про насильство треба говорити.

В українському суспільстві досі 
діє радянський стереотип: те, що 
відбувається за зачиненими две-
рима, має там залишатися. Тому 
жертви мовчать. Також агресори 
маніпулюють свідомістю жертви 
за допомогою залякувань і мані-
пуляцій, використовують фізич-
ний вплив, моральний, економіч-
ний. І це страшно. Це бачать діти.

Жертва домашнього насиль-
ства не завжди розуміє, що вона 
жертва. А чим більше інформації 
про насильство, тим швидше жер-
тва зможе адекватно оцінити своє 
складне становище та звернутися 
за допомогою. 

Як фахівець, я швидко визначаю 
жертв домашнього насилля на ву-
лиці. Ці жінки вирізняються: у них 
налякані та сумні очі, вони часто 
кричать на власних дітей у гро-
мадських місцях. Це логічно, ад-
же неможливо довго жити в стані 
емоційного перенапруження і бу-
ти врівноваженою.

— Чи можете конкретизува-
ти, що саме, зважаючи на по-
ведінку дітей, видає існування 
проблем у їхніх сім’ях?

— Діти загалом стали жорсто-
кішими. Варто поспостерігати, як 
вони спілкуються між собою. Най-
частіше агресори копіюють у ко-
лективі поведінку агресора, яко-
го бачать перед собою щодня. Ді-
тям властиво копіювати поведінку 
сильних. Так проявляється булінг 
у школах. 

Насправді насильник у душі — 
нещасна людина, але визначити 
це йому важко, а самостійно ча-
сом неможливо. От і виходить, що 
у всесвіт транслюється поведін-
ка нещасних людей. Батьки нега-
тивним прикладом не вчать дітей 
людяності. Коли проблема дося-
гає масштабів шкіл, тоді сторонні 

дізнаються про конкретні сімейні 
проблеми. 

Мої колеги з центрів допомо-
ги жертвам домашнього насил-
ля радять терапію для дітей і до-
рослих. Є випадки, коли батьки 
не усвідомлюють відповідальності 
за поведінку дітей, відмовляють-
ся працювати з психологами, що 
призводить до того, що діти зго-
дом стають на хибний шлях. 

— У світі є нормою, коли діти 
з сімей, де є насилля, телефону-
ють на безкоштовні гарячі лінії, 
але в Україні до цього ставлять-
ся з пересторогою…

— Причини у відсутності обі-
знаності про насильство та страх 
осуду. 

Я сама була жертвою домаш-
нього насилля. Вітчим проявляв 
насильство до моєї мами. Мене не 
чіпав, але я відчувала напружен-
ня, страх. Мати мовчала, я мов-
чала — і ніхто не знав, що в нас 
удома. Навіть її батьки, мої дідусь 
і бабуся, не знали, поки вітчим не 
напився і не поганяв нас по селу. 
Сусіди злякалися, але не заявили 
до міліції, бо боялися помсти ві-
тчима. Я навіть рідному батькові 
не розказувала, хоча мені було 11. 
Так насильство масштабує страхи.

Зараз я, пройшовши триріч-
ну терапію, досі не можу згадати, 
що відбувалося в той час удома. 
Мозок кожної людини не «стирає 
файли», він блокує спогади, але 
досвід не зникає. Для мене най-
менший спогад, навіть дрібні риси 
візуальної схожості чоловіків на 
вітчима досі викликають страх на 
фізичному рівні. Тіло людини реа-
гує завжди. От у мене зараз навіть 
голос змінився.

Щоб діти та жінки знали, що ро-
бити у випадках домашнього на-
сильства, їм про це треба розка-
зати.

— У кожної жінки, яка зали-
шається у травматичних стосун-
ках, є своя причина…  

— У розмовах із клієнтами ла-
кмусовим папірцем іде моя ре-
пліка: «Чи хотіли б ви своїй дити-
ні (онукам тощо) такої долі, як у 
вас?» Я пояснюю, що діти — це на-
че комп’ютери. Вони народжують-
ся з чистим жорстким диском, ку-
ди записуються потрібні для жит-
тя програми. І як батьки ставлять-
ся до дитини, як її люблять, так і 
формується її самооцінка, так її, як 
би це патетично не звучало, і лю-
бить весь Всесвіт. При цьому те, 
які у батьків стосунки між собою 
– це модель сім’ї дитини в майбут-
ньому. Хлопчик зчитує модель по-

ведінки з тата, дівчинка — з мами. 
Для дівчинки тато — прототип її 
майбутнього чоловіка, для хлоп-
чика мама є прототипом дружини. 

Сценарієм життя батьків ідуть 
80 % дітей. 10-20% обирають ан-
тисценарій. 

Гребти проти системи/сценарію 
складно, бо немає елементів для 
наслідування… 

Зараз я працюю з молодими 
людьми, їм 20-30 років. Вони при-
ходять до терапії з такими про-
блемами і змінюють свій сценарій. 
Чому? Із часу експлуатації їхнього 
«жорсткого диску» минуло менше 
часу, ніж у 40-50-річних, тому мен-
ше «вірусів начіплялося». Для лю-
дей 40 років потрібно більше часу 
для змін. Мене тішить, коли ці лю-
ди вірять, що можуть змінити своє 
життя. Вони працюють і стають ін-
шими: щасливими, здоровими й 
цілеспрямованими.

— Якщо батьки вирішують 

розлучитися, постає пробле-
ма неповної сімї, що не найкра-
ще відображається на дітях. Як 
знайти баланс?

— Моя точка зору така. Демон-
струвати дитині щодня насиль-
ство під соусом нормальності є 
більшою проблемою, ніж розлу-
чення. Розлучена жінка подалі від 
агресора здатна виховати психіч-
но здорову дитину. Так, психіка та-
кої жінки розбалансована та хит-
ка, але за допомогою психологів 
можна вирівняти її душевний стан. 

Запам’ятайте: бути самотньою 
не соромно, просити про допомо-
гу — не соромно. Соромно бути 
нещасною в шлюбі з агресором і 
не допомогти собі вийти з ситуа-
ції. Треба перестати бути жертвою! 

Перестати тягнути на собі по-
чуття провини за все, що хибно 
зумів прищепити жертві тиран у 
токсичній моделі стосунків. 

Багато є позитивних прикладів, 

коли жінки, попрацювавши над 
собою, успішно виходили заміж 
вдруге, а вітчим давав їхнім дітям 
позитивний прототип тата. Якщо 
дитина бачить повагу вітчима, і 
коли він із любов’ю ставиться до 
її матері, то дитина теж змінюєть-
ся на краще. Відчиму не обов’яз-
ково любити чужу дитину, достат-
ньо поважати. 

Якщо жінка продовжує жити з 
кривдником заради дітей, то слід 
пам’ятати: діти виростають, «роз-
літаються» і не схочуть повер-
татися в батьківський дім, де їм 
зле. Тільки з роками жертва зро-
зуміє, що насправді в неї не було 
справжньої сім’ї. Вибір є: залиша-
тися жертвою чи стати вільною від 
насилля. 

ЩОДЕННЕ ПРИНИЖЕННЯ, ОБРАЗИ, ПОБОЇ ВДОМА? ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ТВІЙ ДІМ 
ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ НА ПЕКЛО І ТИ НЕ БАЧИШ ВИХОДУ? ПРО ЦЕ «ВІСТЯМ» РОЗПОВІЛА ГОСТЯ 
НОМЕРА КАТЕРИНА КОВАЛЬ, КОНСУЛЬТАНТ І ПСИХОТЕРАПЕВТ В МЕТОДІ ПОЗИТИВНОЇ 
ПСИХОЛОГІЇ, КОУЧ, НУМЕРОЛОГ. ПСИХОЛОГИНЯ ЖИВЕ І ПРАЦЮЄ В БОРИСПОЛІ. 

КАТЕРИНА 
КОВАЛЬ:

«БУТИ САМОТНЬОЮ НЕ СОРОМНО. 
СОРОМНО БУТИ В ШЛЮБІ З АГРЕСОРОМ 
І НЕ ПРОСИТИ ПРО ДОПОМОГУ»

ОДНИМ РЯДКОМ
• За інформацією Міністерства 
соціальної політики, 
кожна 5-та жінка в Україні 
стикається з тією чи іншою 
формою насильства. 
• Протягом 2019 року було 
зафіксовано понад 130 
тисяч звернень громадян 
із приводу домашнього 
насильства. Це на 15% більше 
у порівняні з 2018 роком. При 
цьому 88% випадків — від 
жінок, 10% — від чоловіків. 

ІНФОРМАЦІЯ 
ЮНІСЕФ
• У світі три чверті дітей у 
віці 2-4 роки страждають від 
жорстокої дисципліни з боку 
батьків чи опікунів. 
• Щороку через насильство 
в сім’ї у світі помирають 1,4 
мільйони людей. 

ВАЖЛИВО! 
• ГО «Ла-Страда 
Україна», національна 
безкоштовна «гаряча» лінія з 
попередження домашнього 
насильства 
0 800 500 335 (з мобільного 
або стаціонарного) або 
116 123 (з мобільного)
• У громадській організації 
«Ла-Страда Україна» працює 
єдина в Україні національна 
дитяча «гаряча лінія» у будні з 
12:00 до 16:00
0 800 500 225 (з мобільного 
або стаціонарного) або 
116 111 (з мобільного)

« Насправді насильник у душі — нещасна  
людина, але визначити це йому важко, а 

самостійно часом неможливо. Це має розуміти 
жертва»
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ГРОМАДСЬКИЙ ПРОСТІР

• Анатолій Федорчук був 
активним читачем бібліотеки, 
часто замовляв книжки.

• Жанна Кручиніна багато років очолює бібліотечну 
справу в Борисполі. 

ЧИТАЦЬКИЙ ЗАЛ БЕЗ КАВИ І 
ОБСЕРВАЦІЯ ДЛЯ КНИЖОК

 � Востаннє послугами бібліотеки я користувалася в 
студентстві, в 90-ті, коли якісних книг не стало. У до 
інтернетний час помічником був читальний зал. Пізніше 
перейшла на електронну книгу, але паперові книжки із 
запахом їхніх сторінок люблю дотепер. А коли ви були у 
бібліотеці?

Наталія ТОКАРЧУК

Із країни, в якій 30 років тому чи-
тали «запоєм», Україна стала міс-
цем, де не в пошані бібліотеки — 
ми входимо у п’ятірку країн із най-
меншою кількістю користувачів і 
відвідувань на одну публічну бі-
бліотеку. 

А ще більшість бібліотек країни 
перебувають у злиднях, не мають 
інтернету й можливості поповню-
вати фонди. Як почувається бори-
спільська бібліотека в невтішних 
фінансових і карантинних реаліях 
України, «Вісті» поцікавилися у її 
директора Жанни Кручиніної. 

АНТУРАЖ ІЗ 
МИНУЛОГО, А РОБОТА 
— СУЧАСНА 

Переступивши поріг міської бі-
бліотеки, наче опиняєшся у мину-
лому. Про те, що зараз 2020-й, а не 
1980-й, свідчать лише назви кни-
жок і комп’ютери в читальному за-
лі. Утім, Жанна Кручиніна, директор 
Бориспільської міської централізо-
ваної бібліотечної системи запев-
няє — це хибна думка, насправді бі-
бліотека та принципи її роботи змі-
нилися, інакше б не вижили. 

«Ми не просто місце для збері-
гання й видачі книжок, ми — куль-
турний осередок міста, — розпо-
відає Кручиніна. — Тут проходять 
творчі вечори, зустрічі з цікави-
ми людьми, виставки, покази до-
кументальних фільмів. Тут навча-
ються комп’ютерній грамотності 
люди похилого віку, краєзнавці ви-
вчають архівні випуски газет. Сьо-
мий рік безкоштовно працює гур-
ток хендмейду — майстрині про-
водять заняття на волонтерських 
засадах, приїздять люди з сіл. Є пі-
аніно, на якому можна займатися». 

За її словами, колеги цікавлять-
ся життям інших бібліотек —  укра-
їнських і зарубіжних — дивляться, 
які ідеї можна перейняти. «У Пол-
таві в міській бібліотеці встанови-
ли 3Д-принтер. Приходять батьки 
з дітьми конструювати у вихідний. 
Хотілося б подібне втілити і в Бо-
рисполі», — каже співрозмовниця. 

ЗАЛ ДЛЯ КОВОРКІНГУ
На заміну університету третьо-

го віку, що діяв у читальному за-
лі бібліотеки кілька років поспіль, 
прийшли курси комп’ютерної гра-
мотності. 

«Попит на заняття університету 
був великим, але ми не могли за-
довольнити всіх бажаючих, адже 
кількість місць обмежена — ли-
ше дев’ять комп’ютерів. Тому ви-
рішили замінити курс навчання 

на коротший, тепер це курси ме-
діа грамотності та цифрової осві-
ти. Триває він три місяці, заняття 
щочетверга. Ще нещодавно (коли 
Бориспіль був у «жовтій» і «пома-
ранчевій» зоні) проводили занят-
тя, дотримуючись дистанції на 4-5 
осіб. Коли Бориспіль перейшов у 
«червону» зону, заняття призу-
пинилися», — розповідає Жанна 
Кручиніна. 

Інколи приходять учителі, щоб 
індивідуально займатися з учнем 
або провести онлайн урок. У бі-
бліотеці є інтернет, можна прийти 
зі своїм ноутбуком чи планшетом 
або скористатися бібліотечними 
комп’ютерами — перевірити пош-
ту, написати листа, знайти інфор-
мацію тощо. Коли бібліотека закри-
та, можна побачити, як молодь си-
дить на східцях, «ловить» вайфай. 

БЕЗ КУЛЬТУРИ 
НЕМАЄ ДИВАНІВ І 
КАВИ 

«Я притримуюся традиційних 
поглядів: або книжка, або кава. 
Он гляньте — через дорогу про-
дається кава, за рогом теж, зліва 
у хлібному — кава, праворуч ще 
магазин із кавою. Випийте — а то-
ді приходьте. 

Треба залучати людей в бібліоте-
ку, але ж не за будь-яку ціну. Була 
ідея зробити зони відпочинку — 
поставили дивани. Потім зрозумі-
ли, що це помилка. Наше населен-
ня не готове, бракує культури. За-
ходили люди з вулиці на ці дивани, 
де тепло, і просто сиділи чи лежа-
ли. Доводилось силою виводити і 
поліцію викликати, бо мало не ко-
ханням намагалися займатися на 
тих диванах. Тому невеликі диван-
чики та крісла у нас біля стелажів 
для тих, хто приходить читати», — 
розповідає Кручиніна. 

ВІД КЛАСИКИ ДО 
ПСИХОЛОГІЇ

Жанна Кручиніна розповідає: 
«Коли стало відомо, що Бориспіль 
перейде до «червоної» зони, лю-
ди брали книжки сумками, бо зна-
ли, що бібліотека не працюватиме.

Ми формуємо список необхід-
них книжок (люди замовлять їх те-
лефоном і через інтернет, пишуть у 
Фейсбук), у призначений день пе-
редаємо через віконце. Коли кни-
ги повертають, відправляємо їх 
на 15-денну обсервацію, — каже 
Жанна Борисівна, демонструючи 
стелажі з книгами в чорних поліе-
тиленових пакетах. — Ми керує-
мося рекомендаціями ВООЗ для бі-
бліотек». 

На питання про читацькі вподо-

бання відповідає, що однозначної 
відповіді не може дати, бо читають 
усе — і класику, і сучасну україн-
ську, російську та зарубіжну літе-
ратуру. Вікова категорія різна — 
від студентів до пенсіонерів. До-
бре читають Гуцала, Дімарова, Го-
нчара, Довженка, Остапа Вишню. 
Попитом користуються історичні 
книжки. Є і аутсайдери, серед них 
бувають сучасні автори. Читають 
фантастику, детективи та романи 
про кохання, деякі зачитані «до ді-
рок». Є прихильники книжок з фі-
лософії та психології. 

«Люди запитують про новинки, 
— зазначає директор. — Колись 
я подавала пропозицію, щоб на 
міському рівні депутати затвер-
дили програму культурного роз-

витку, яка передбачала б щоквар-
тальне поповнення фондів або 
виділення коштів на це. Можливо, 
майбутній депутатський склад пе-
рейметься цим питанням. Під час 
передвиборчої кампанії до нас ба-
гато кандидатів приходили — агі-
тували, книжки дарували, обіця-
ли. А запитаєш — коли востаннє 
приходили за книжкою, то і мов-
чать. Як пропагувати українську 
сучасну літературу, якщо на нову 
книжку черга і запис?».

НЕ СПИСУЮТЬ І 
НЕ ВИКИДАЮТЬ

У часи перегляду історичних по-
дій і декомунізації міська бібліоте-
ка нічого з літератури не списує і 
не викидає, лише зношені книжки. 

«Книжки не можна знищувати, 
бо в них наша історія, — наголо-
шує Жанна Кручиніна. — Тому ми 
зберігаємо книжки навіть з історії 
комсомолу, про революційні дії на 
Київщині, про героїв тих часів. Як-
що закінчиться місце для зберіган-
ня, передамо їх в інше сховище, в 
Київ, але не знищимо. Із історії тре-
ба робити висновки, а не відхре-
щуватися від неї — добрим те було 
чи поганим. Такими книжками сту-
денти цікавляться, пишуть курсові 
та реферати. Нещодавно дівчинка 
писала роботу «Роль КПРС у Вели-
кій Вітчизняній війні». 

Керівниця бібліотеки розпові-

дає, що люди привозять і дарують 
домашні книжки. Якщо у фонді є 
якийсь автор чи твір, зайві книж-
ки ставляться у стелажі в фойє бі-
бліотеки, їх можна брати безпе-
решкодно, якщо хочеться мати 
вдома. 

Дослідники цікавляться архів-
ними газетами. На жаль, видання 
в незадовільному стані, розсипа-

ються. Потрібно думати про пе-
реведення їх в цифровий формат. 
«Ще в 2013 році ми хотіли поча-
ти оцифровувати газети. Зробили 
б це власними силами, але потрі-
бен був потужний лазерний ска-
нер. Але стався майдан, усім було 
не до того. За ним теж — то доро-
ги, то лікарні, то епідемія...», — із 
сумом говорить директорка. 

Жанна Кручиніна зазначає, 
що владою міста створені всі 
умови, аби і персонал, і читачі 
почувалися комфортно. «У нас 
ніколи не боліла голова щодо 
сплати оренди приміщення 
чи комунальних послуг, як це 
буває у бібліотеках інших міст. 
Анатолій Соловйович Федорчук 
не допускав жодних проблем, 
ми відчували його підтримку. До 
речі, він був постійним читачем 
бібліотеки. Я пам’ятаю останню 
книжку, яку він замовляв: 
грецького письменника 
Нікоса Казандзакіса. Казав, що 
подивився п’єсу за його твором, 
і та справила на нього велике 
враження, тому захотів почитати і 
твір», — згадує Жанна Кручиніна. 
Директорка має сподівання, 
що нова влада теж не буде 
байдужою до розвитку базових 
культурних осередків міста.  

ОСТАННЯ КНИЖКА МЕРА

• До міської бібліотеки ходять усі — від малих до старих. 
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КОМПАНІЯ 

ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ» (ТОРГОВА МАРКА EUROMILL) 
У БОРИСПОЛІ: ЯКІСНА ПРОДУКЦІЯ І НОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ

 � Сьогодні конкуренція серед вітчизняних 
борошномельних підприємств є високою. Проте недавно 
на ринку борошна з'явився новий гравець —  ТОВ 
«Київський хлібопродукт», який всього за три роки зумів 
потіснити відомих учасників і вивести власну торгову марку 
— борошно EuroMill — в число популярних і затребуваних. 
Підприємство зареєстровано і працює в Борисполі. Про  
перспективи розвитку важливого для міста виробництва 
дізнавалися «Вісті».

ПРОДУКЦІЯ 
ПРЕМІУМ-СЕГМЕНТУ

На підприємстві встановлені 
два млини. Перший — класичний 
вальцьовий, ідеальний для виго-
товлення борошна першого та ви-
щого ґатунку.

Другий млин — унікальний ав-
стрійський, на кам’яних жорнах, 
створених із екологічно чистих ма-
теріалів. 

«Ці жорна ми купували в горах 
Австрії, де вони виготовляються зі 
спеціальних порід каменів. Пере-
тирається зерно і робиться еко-бо-
рошно. Завдяки впровадженню 
міжнародної системи управління 
якістю виготовляємо продукцію 
преміум-сегменту», — пояснює Ан-
дрій Мазур. 

БОРОШНО НА 
БУДЬ-ЯКИЙ СМАК

Біле повітряне борошно вищо-
го ґатунку EuroMill сподобається 
господиням, які люблять експери-
ментувати з випічкою і основу для 
своїх кулінарних витворів обира-
ють ґрунтовно. Тісто виходить по-
вітряне та пухке, гарно піднімаєть-
ся і не липне до рук. 

Борошно першого ґатунку – об-
міркований вибір для випікання за-
пашного домашнього хліба. Завдя-
ки більшій кількості клейковини ті-
сто еластичніше, створює апетитну 
форму. Такий хліб довше зберігає 
свіжість.

СЕРТИФІКАЦІЯ, 
КОНТРОЛЬ І 
КУПАЖІ 
Підприємство пройшло 
сертифікацію НААСР та ІСО: 
9001, що підтверджує та 
гарантує якість борошна 
у відповідності до 
європейських стандартів.

Завдяки акредитованій 
державою лабораторії контроль 
якості продукції відбувається на 
всіх трьох етапах виробництва: 
вирощування зерна, поставка 
стиглого зерна та створення 
борошна. 

Також у лабораторії 
розроблюються унікальні 
купажі борошна — 
оригінальні рецепти з 
екологічно чистих складових. 
Мета цих розробок — 
створення борошна з 
максимальним вмістом 
корисних для організму 
речовин.

ТОВ «ЧАЙКА-СПЕЦАГРО» — НОВОСТВОРЕНИЙ 
ПІДРОЗДІЛ ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ»
Рік тому власниками ТОВ «Київський хлібопродукт» було прийнято 
рішення створити дочірній підрозділ — сільськогосподарське 
підприємство. 
«Ми створили це підприємство з далекосяжними планами — щоб 
частково забезпечити якісною сировиною наше власне виробництво. 
Ми беремо в оренду земельні паї, створюємо земельний банк. 
Нині обробляємо 900 га в Чернігівській області та 300 га в 
Бориспільському районі. Звичайно, для тих завдань, які ми перед 
собою поставили, цього замало. Тому ми запрошуємо земельних 
пайовиків до співпраці. 
Пропонуємо власникам паїв — приходьте, подивіться на наше 
виробництво, ми відкриті до діалогу. Три роки ми успішно працюємо, 
плануємо розвиватися далі, вирощувати врожаї зерна. 
Пропонуємо об’єктивні й привабливі ціни та вигідні умови оренди 
землі», — наголошує Андрій Мазур.

Підприємство розташоване 
в м. Бориспіль на території 
колишнього промкомбінату, 
що тривалий час знаходився 
в занедбаному стані. Нові 
власники привели його 
до ладу, менше ніж за три 
роки побудували з нуля 
борошномельний комплекс, 
елеватор, лабораторію 
контролю якості, придбали 
сучасну техніку і обладнання. 
«Я народився і виріс у 
Борисполі, хочу, щоб наше 
місто розвивалося, а для цього 
потрібно, щоб підприємці 
сплачували гроші в міський 
бюджет. Тому і вирішив 
побудувати виробництво 
у Борисполі. Наразі 
переробляємо до 50 т пшениці 
за добу, на примлиновому 
елеваторі може зберігатися 
понад тисяча тонн зерна. Але це 
тільки початок. Наша компанія 

постійно розвиває виробничі 
потужності. Недавно була 
прокладена колія залізничного 
транспорту, яка допоможе у 
подальшому збільшити обсяги 
відвантаження борошна як 
українським, так і іноземним 
покупцям. Розпочато 
будівництво нового млина, на 
якому буде встановлено якісне 
турецьке обладнання компанії 
«Alapala». Млин буде здатний 
переробляти 300 т зерна за 
добу. Плануємо будівництво 
елеватора ємністю 30 тис. тонн. 
Тут може зберігатися зерно 
як для власного виробництва, 
так і для потреб фермерів та 
аграріїв. Є домовленості щодо 
іноземних інвестицій для 
розвитку виробництва», — 
розповідає голова наглядової 
ради підприємства торгова 
марка «EuroMill» Андрій 
Миколайович Мазур.

Андрій Мазур: 
«У ПЛАНАХ — РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА»

Наталія ДОЛИНА КУПУЙТЕ НА 
ЗДОРОВ’Я
Борошно торгової марки 
EuroMill представлено 
в мережі національних 
супермаркетів «Фора», 
«Сільпо», «Новус», «Варус», 
«Пчелка-маркет», «Гурман» та 
інших.
Також підприємство успішно 
співпрацює з лідерами ринку 
напівфабрикатів і замороженої 
продукції — виробниками 
продукції «Три ведмеді», 
«Геркулес», «Рудь» та іншими 
відомими українськими 
компаніями.

• Борошномельний комплекс підприємства.

Борошно торгової марки «EuroMill» — продукція найвищого ґатунку 

ЗАПРОШУЄМО НА 
РОБОТУ БАЖАЮЧИХ
Розвиток виробництва 
передбачає створення 
робочих місць. 
Враховуючі нинішню ситуацію 
зі значним зростанням 
безробіття, це конче важливо 
для міста і району. 
«Сьогодні на підприємстві є 
вакансії, тому запрошуємо на 
роботу мешканців Борисполя і 
району. Пропонуємо достойну 
заробітну плату», — зазначив 
Андрій Мазур.

Контакти:

068 287 22 44 
ТОВ «Київський хлібопродукт»

096 105 40 40 
ТОВ «Чайка-Спецагро», 

земельний відділ
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АНШЛАГ НА НЕДІЛЬНОМУ: 
«ГЕНЕРАЛЬСЬКЕ» САЛО І ДОРОГІ ЯЙЦЯ

 � Минулої неділі ринок на Розвилці працював на 
повну силу, майже як у докарантинні часи. Напевно, це 
пояснюється загрозою впровадження урядом карантину 
вихідного дня. Пам’ятаючи весняний період тотальної 
заборони на ринкову торгівлю, покупці закуповували 
продукти про запас.

Наталія ДОЛИНА

М’ЯСО 
ПОДЕШЕВШАЛО

Свинина — у великому асорти-
менті на будь-який смак і дешевша, 
ніж минулої неділі — 110-115 грн 
за кг. Переважна більшість торгов-
ців м’ясом приїхала в Бориспіль із 
Черкащини.

Яловичина зберегла цінові пози-
ції. Як і раніше, вартість не опуска-
ється нижче 170-180 грн за кг. Ви-
бір обмежений, знайти яловичи-
ну вдалося лише в двох торговців. 
Кажуть, утримувати велику рогату 
худобу селянам складно і невигід-
но, тому скоро пропозицій взага-
лі не буде.

Стратегічний продукт — сало 
— також не демонструє тенден-
цію до зниження цін, коштує 120 
грн за кг, але є і продукт «пре-
міум-сегменту» — білосніжне, з 
м'якою шкіркою, обсмаленою со-
ломою, за 140 грн за кг, яке ще 
називають «генеральським». Бі-
ля нього стояла черга, попри ви-
соку ціну розкупили товар мит-
тєво.

АСОРТИМЕНТ 
МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Сиру, молока, сметани було ба-
гато. Сир подорожчав, продавчині 
просили 95-105 грн за кг. 

Подорожчали домашні яйця. За 
десяток просили від 35 до 45 грн.

Птиця дорога. Домашня курка — 
75 грн за кг, гуска — 105 грн.

Меду багато, але дорого — 80-
100 грн за півлітрову банку.

ЦІНИ НА ОВОЧІ Й 
ФРУКТИ

Яблука досить дорогі — 15 грн за 
кг, лимони — 45 грн. Груші — 40 грн 
за кг. Апельсини — 55 грн, сливи — 
35 грн за кг. Цвітна — 15 грн за кг, 
картопля — 9 грн.

САДЖАНЦІ НА ЗИМУ
Попитом користувалися саджан-

ці плодових дерев. Ще на підході до 
ринку можна було побачити людей, 
які несли до зупинки автобуса при-
дбані саджанці. 

Продавали яблуні, сливи, череш-
ні, абрикоси, груші. Усі саджанці в 
одну ціну — 120 грн за штуку. Про-
давці в основному приїхали із Во-
ронькова та Іванкова.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 
Людей на ринку було багато, але 

всі намагалися дотримуватися ка-
рантинних заходів. І продавці, і по-
купці — у масках, більшість торгов-
ців у рукавичках. Прилавки відго-
роджені захисною плівкою.

На зупинці великих черг не було, 
маршрутки під'їжджали одна за од-
ною, в салоні всі сиділи. 

ЯК ВИСНОВОК
Недільний ринок працює згідно з 

вимогами непростого часу. Відвідува-
чі й працівники усвідомлюють не-
обхідність дотримання заходів без-
пеки. Чи будуть працювати ринки 
після запровадження карантину 
вихідного дня, покаже час.

А тепер, дорогі молодята, 
обміняйтеся масками — цілу-
ватися в ЗАГСі заборонено!

***
Ніяк не можу привчити сво-

го чоловіка до порядку! Весь 
час ховає гроші в інше місце!

***
— Марічко!? 
— Га.. 
— Заміж підеш? 
— Ні. Тато каже, субсидій не 

буде.
***

— Синочку, але ж це не та 
масочка, яку ти одягнув зран-
ку?! 

— Ця набагато краща! Я по-
мінявся у школі.

***
— Наречений запідозрив 

неладне, коли зі сторони мо-
лодої прийшли тільки дале-
кобійники і моряки.

***
Коли вранці Циля продала 

подарований їй увечері букет, 
Мойша зрозумів: це таки його 
жінка ...

***
Шукаю заміжню розчарова-

ну жінку, яка хоче відомстити 
чоловікові і продасть його ри-
бальські снасті за півціни!

***
— Щось шашлик у вас зов-

сім не жується! 
— А ви масочку зніміть....

***
— Що спільного між гастар-

байтерами і політиками? 
— І ті й інші пересилають 

дітям гроші через кордон. 
Правда, в протилежних на-
прямках...

***
— Мамо, а що таке шлюб? 
— Це, доню, коли жінка бере 
собі на виховання дорослого 
хлопчика, чиї батьки вже з 
ним не справляються!

***
Живу сам. Друга година 

ночі, сплю, стук у двері, відчи-
няю, стоїть сусідка: 

— Тобі солі не треба?
***

У маршртуці. 
— Чоловіче, чого ви об 

мене все третесь і третесь, 
може, ви мене хочете? 

— Ну що ви? Звичайно, ні... 
—То відійдіть, може хтось 

інший хоче!
***

Сором'язливий чоловік від-
правив коханій дівчині смс з 
текстом «Цей абонент просить 
вас вийти за нього заміж» ... 
Отримав відповідь «Шановний 
абонент! На вашому рахунку 
недостатньо коштів для цієї 
операції».

***
У резюме ви вказали, що 

вам не подобаються геї... 
— Ні, це я їм не подобаюсь. 
— Ви нам не підходите. 
— Ось бачите? Я ж так і на-

писав!
***

Чоловіки, вони як кури: 20 
метрів від хати — і вже нічиї.

Анекдоти

ВІКЕНД

ЛИСТОПАД У ПАРКУ Оксана КОБЗАР,    
фото Ігор РОМАНЕНКО

Помірний листопад м’яким 
килимом теплих кольорів 
укрив землю під деревами 
парку. Вималювався природній 
атмосферний пейзаж пізньої 
осені... Навіть відчутний 
особливий її запах – аромат 
опалого листя...
Цьогоріч у Борисполі перша 
осінь, коли комунальники дали 
змогу містянам насолодитися 
листопадом повною мірою, 
бо щоранку з азартом не 
згрібали і не вимітали опале 
листя з землі, прочищали 
лише доріжки. Перехожим – 
насолода пройтися казковим 
осіннім парком, а дітям забава – 
погратися листям.
Щоправда, розміри парку і 
стан дерев залишають бажати 
кращого. Місто потребує 
збільшення зелених зон, вільних 
від комерційних об’єктів. 

ГРИБНИЙ СУП
Інгредієнти: 500 г грибів, 
5 картоплин, 2 морквини, 1 
цибулина, 1 корінь петрушки, 
вершкове масло та олія, спеції, 
зелень.
Приготування. Свіжі гриби 
порізати та обсмажити на 
вершковому маслі, перекласти 
у каструлю з 2 л окропу та 
півгодини варити на невеличкому 
вогні. Картоплю порізати та 
додати у бульйон. Моркву, цибулю 
та корінь петрушки порізати, 
обсмажити на рослинній олії 
та додати у суп. Посолити, 
приперчити і поварити ще з 
півгодини. 
Подавати зі сметаною, вершковим 
маслом або майонезом.

 � ОСІНЬ  � СМАЧНОГО

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

I-VISTI.COM
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Примітка: 
у разі потреби отримання додаткових роз’яснень щодо характеристики багатоквартирних будинків 

(за адресами) залежно від наявності видів їх благоустрою, учаснику конкурсу необхідно звернутися з 
письмовим клопотанням до конкурсної комісії;

перелік об’єктів не є остаточним, та може змінюватись протягом дії договору на надання послуг;
графіки вивозу побутових відходів погоджуються з Замовником при укладанні договору.
7. Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктів поводження з побутовими 

відходами (об’єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення відходів, об’єкти поводження з 
небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо) відповідно до правил благоустрою терито-
рій населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту):

7.1. На території міста відсутні об’єкти поводження з побутовими відходами.
7.2. Визначення місця поводження з відходами здійснюється виконавцем самостійно.
8. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:
8.1. Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або надсилаються поштою.
8.2. Місце подання конкурсних пропозицій – 08301, Київська область,         м. Бориспіль, вул. Київ-

ський Шлях, 72 каб. 406. Конкурсні пропозиції приймаються щоденно понеділок – четвер з 08:00 год. 
до 17:15 год., п’ятниця з 08:00 год. до 16:00 год. крім вихідних ( субота, неділя) та святкових днів, обідня 
перерва з 13:00 до 14:00.

8.3. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – до 13 год. 00 хв. за київським часом 28 січня 
2021 року.

9. Способи та місце отримання конкурсної документації:
9.1.Спосіб: конкурсна документація надається особисто, поштою протягом 3-х робочих днів після 

надходження від учасника заявки про участь у конкурсі. або електронними засобами зв’язку (E-mail:).
9.2. Місце: 08301, Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72 каб. 406, понеділок – четвер 

з 08:00 год. до 17:15 год., п’ятниця з 08:00 год. до 16:00 год. крім вихідних ( субота, неділя) та святкових 
днів, обідня перерва з 13:00 до 14:00.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових 

відходів (тверді: папір та картон, полімери, скло) на території  міста Борисполя з 
контейнерних майданчиків від багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків

Лот № 1
1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Виконавчий комітет Бори-

спільської міської рада, 08301, Київська область,       м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72.
2. Підстава для проведення конкурсу: Рішення виконавчого комітету Бориспільської 

міської ради від «02» березня 2020 № 159 «Про проведення конкурсу з визначення ви-
конавця послуг з вивезення побутових відходів (тверді: папір та картон, полімери, скло) 
на території міста Борисполя», та протокол від 05 листопада 2020 року № 10 засідання 
конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів (тверді: 
папір та картон, полімери, скло) на території міста Борисполя. 

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої 
можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів:

Місце: 08301, Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72, каб. 305, тел. 
(04595) 6-18-28.

Час:11:00 за київським часом «28» січня 2021 року.
Прокопчук Лариса Петрівна – секретар конкурсної комісії, головний спеціаліст відді-

лу з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства головного 
управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради, 
тел. (04595) 6-18-28.

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
4.1. Наявність матеріально-технічної бази, технічний стан якої дозволяє забезпечити 

зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення 
побутових відходів, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних 
засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та 
ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів, підтримання належного санітар-
ного стану спеціально обладнаних транспортних засобів.

4.2. Вартість надання послуги з вивезення побутових відходів.
4.3. Досвід роботи на території України з надання послуг з вивезення побутових від-

ходів.
4.4. Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.
4.5. Забезпечення контейнерами для роздільного збирання побутових відходів, об’ємом 

від 1,1 м3 до 1,5 м3 на всіх контейнерних майданчиках міста Бориспіль, а саме:
4.5.1. синій контейнер з написом «Папір та картон»;
4.5.2. жовто-зелений контейнер з написом «Полімери та Скло».
5. Характеристика території де повинні надаватися послуги з вивезення побутових 

відходів:
5.1. Послуги з вивезення побутових відходів (тверді: папір та картон, полімери, скло) 

повинні надаватись на території міста Бориспіль з контейнерних майданчиків.
5.2 Протяжність міських доріг 269 км, із них 258 км з твердим покриттям.
5.3. Місце поводження з відходами (видалення відходів та їх захоронення) на території 

міста відсутні.
5.4. Найближчий полігон із захоронення відходів знаходиться на землях Глибоцької 

сільської ради Бориспільського району Київської області на відстані 4-7 км від міста 
Борисполя.

6. Характеристика об’єктів утворення побутових відходів:

Примітка: 
у разі потреби отримання додаткових роз’яснень щодо характеристики багатоквартир-

них будинків (за адресами) залежно від наявності видів їх благоустрою, учаснику конкурсу 
необхідно звернутися з письмовим клопотанням до конкурсної комісії;

перелік об’єктів не є остаточним, та може змінюватись протягом дії договору на на-
дання послуг;

графіки вивозу побутових відходів погоджуються з Замовником при укладанні дого-
вору.

7. Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктів поводження 
з побутовими відходами (об’єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення від-
ходів, об’єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо) 

відповідно до правил благоустрою територій населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми 
санітарного очищення населеного пункту):

7.1. На території міста відсутні об’єкти поводження з побутовими відходами.
7.2. Визначення місця поводження з відходами здійснюється виконавцем самостійно.
8. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:
8.1. Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або надсилаються поштою.
8.2. Місце подання конкурсних пропозицій – 08301, Київська область,         м. Бориспіль, вул. Київ-

ський Шлях, 72 каб. 406. Конкурсні пропозиції приймаються щоденно понеділок – четвер з 08:00 год. 
до 17:15 год., п’ятниця з 08:00 год. до 16:00 год. крім вихідних ( субота, неділя) та святкових днів, обідня 
перерва з 13:00 до 14:00.

8.3. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – до 09 год. 00 хв. за київським часом 28 січня 
2021 року.

9. Способи та місце отримання конкурсної документації:
9.1.Спосіб: конкурсна документація надається особисто, поштою протягом 3-х робочих днів після 

надходження від учасника заявки про участь у конкурсі. або електронними засобами зв’язку (E-mail:).
9.2. Місце: 08301, Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72 каб. 406, понеділок – четвер 

з 08:00 год. до 17:15 год., п’ятниця з 08:00 год. до 16:00 год. крім вихідних ( субота, неділя) та святкових 
днів, обідня перерва з 13:00 до 14:00.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів (тверді: 

папір та картон, полімери, скло) на території  м. Борисполя від індивідуальних житлових будинків 
приватного сектору

Лот № 2
1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Виконавчий комітет Бориспільської 

міської рада, 08301, Київська область,       м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72.
2. Підстава для проведення конкурсу: Рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради 

від «02» березня 2020 № 159 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення 
побутових відходів (тверді: папір та картон, полімери, скло) на території міста Борисполя та прото-
кол від 05 листопада 2020 року № 11 засідання конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з 
вивезення побутових відходів (тверді:папір та картон, полімери, скло) на території міста Борисполя.

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна озна-
йомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів:

Місце: 08301, Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72, каб. 305, тел. (04595) 6-18-28.
Час:15:00 за київським часом «28» січня 2021 року.
Прокопчук Лариса Петрівна – секретар конкурсної комісії, головний спеціаліст відділу з питань 

комунальної власності та житлово-комунального господарства головного управління житлово-кому-
нального господарства виконавчого комітету міської ради, тел. (04595) 6-18-28.

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
4.1. Наявність матеріально-технічної бази, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та 

охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення побутових відходів, здійснювати 
щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регла-
ментних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів, 
підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів.

4.2. Вартість надання послуги з вивезення побутових відходів.
4.3. Досвід роботи на території України з надання послуг з вивезення побутових відходів.
4.4. Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.
5. Характеристика території де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів:
5.1. Послуги з вивезення побутових відходів (тверді: папір та картон, полімери, скло) повинні нада-

ватись на території міста Бориспіль та охоплювати індивідуальні житлові будинки приватного сектору.
5.2 Протяжність міських доріг 269 км, із них 258 км з твердим покриттям.
5.3. Місце поводження з відходами (видалення відходів та їх захоронення) на території міста відсутні.
5.4. Найближчий полігон із захоронення відходів знаходиться на землях Глибоцької сільської ради 

Бориспільського району Київської області на відстані 4-7 км від міста Борисполя.
6. Характеристика об’єктів утворення побутових відходів:

ОФІЦІЙНО
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ТЕЛЕПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.35 Енеїда
6.30 Книга-мандрівка
6.35 М/с "Попелюшка"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 1.15, 5.25 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 1.45 

Суспільна студія
9.30, 16.25 Т/с "Величні Медичі" (16+)
10.30 Стильні подорожі
10.55 Дивовижні сади. Ботанічний сад - 

Бразилія
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.35, 1.40, 5.50 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
17.30 Наші гроші
18.55 "Супер - чуття"
19.55 "Дикі тварини" Найсильніші
21.45 Прем'єра. Слідство. Інфо. Нарадча 

кімната
23.40 "Дикі тварини"
0.15 Т/с "Полдарк" (16+)

КАНАЛ "1+1".
6.00 "Життя відомих людей"

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, 3.45 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 12.20, 14.20, 14.45 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45 Комедія "Свати"
21.45 Комедія "Сидоренки-Сидоренки 2"
22.45, 23.45 "Світ навиворіт 11: Китай"

ІНТЕР.
5.20, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
14.20, 15.20 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 3.25 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
0.00 Т/с "СБУ. Спецоперація"

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 Реальна містика. нові випуски
12.30, 5.30 Агенти справедливості (12+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
17.00 Т/с "Відважні" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Шуша" 12, 13 с. (16+)
23.30 Т/с "Шуша" 14 с. (16+)
0.30, 2.00 Х/ф "Блискуча кар'єра" (12+)
1.30 Телемагазин
3.00 Реальна містика

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, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.45, 13.15 Х/ф "Прибульці"
12.45, 15.45 Факти. День

14.35, 16.15 Х/ф "Прибульці в Америці"
17.45 Т/с "Коп з минулого" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт Прем’єра
21.25 Т/с "Козаки. Абсолютно брехлива 

історія" (16+)
23.20 Х/ф "Інший світ-3: Повстання 

ліканів" (18+)
1.05 Х/ф "Інший світ" (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"
11.50 Х/ф "Доктор Дуліттл"
13.20 Хто проти блондинок? (12+)
15.20 Хто зверху? (12+)
17.20, 19.00 Діти проти зірок
20.50 Х/ф "Ліга видатних джентльменів" 

(16+)
22.50 Х/ф "Бійня в офісі" (18+)
0.40 Т/с "Сирена" (16+)
2.25 Служба розшуку дітей
2.30 Зона ночі

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"

5.30, 23.05 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
7.20 Т/с Комісар Рекс
10.20 МастерШеф Професіонали (12+)
13.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30 Вікна-Новини
15.35 Т/с "Слід" (16+)
18.05 СуперМама
19.05 Про що мовчать жінки (16+)
20.10, 22.45 Т/с "Другий шанс на перше 

кохання"
22.00 Вiкна-Новини
1.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
6.10 Т/с "Команда А-2"
8.00 Х/ф "Життя обману"
9.50, 17.15 "Загублений світ"
13.50 Х/ф "Горець-2"
15.25 Х/ф "Горець-3"
18.15, 1.40 "Спецкор"
18.50, 2.10 "Джедаі"
19.25 Т/с "Опер за викликом-3"
20.20, 21.20 Т/с "Ангели"
22.20, 23.55 Т/с "Кістки-5"
2.40 "Облом.UA."
4.15 "102. Поліція"
4.55 "Зловмисники"
5.45 Телемагазини

НТН.
7.55, 16.50, 20.50, 2.50 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.20 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Хроніка пікіруючого 

бомбардувальника"
10.35, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Таємниці кримінального світу"
14.30 "Тюремна казка. В очікуванні дива"
15.30 "Сповідь ката"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Легенди бандитського Києва"
1.45, 3.00 "Речовий доказ"
4.00 "Правда життя"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.35 Енеїда
6.30 Книга-мандрівка
6.35 М/с "Попелюшка"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 1.15, 5.25 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 1.45 

Суспільна студія
9.30, 16.25 Т/с "Величні Медичі" (16+)
10.30 Стильні подорож
10.55 Дивовижні сади. Багатель - 

Франція
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.35, 1.40, 5.50 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.55 "Супер - чуття"
21.45 Наші гроші
22.10 "Світ дикої природи"
23.40 "Дикі тварини"
0.15 Т/с "Полдарк" (16+)
4.25 Д/ф "Одесити на Донбасі" (12+)

КАНАЛ "1+1".
6.00 "Життя відомих людей"
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, 3.45 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 12.20, 14.15, 14.35 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45 Комедія "Свати"
21.45 Комедія "Сидоренки-Сидоренки 2"
22.45 "Міняю жінку 15"
0.45 Фантастика "Віктор Франкенштейн"
2.40 "Гроші 2020"

ІНТЕР.
5.25, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"

14.20, 15.20 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 3.25 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
0.00 Т/с "СБУ. Спецоперація"
1.55 Х/ф "Розмах крил"
4.50 "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 Реальна містика. нові випуски
12.30, 5.30 Агенти справедливості (12+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
17.00 Т/с "Відважні" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.35 Футбол. Ліга Нації УЄФА Швейцарія 

- Україна
0.10 Т/с "Біля причалу" 1, 2 с. (16+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Біля причалу" (16+)
4.00 Реальна містика

ICTV.
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт Секретный фронт
10.55, 13.15 Х/ф "Назад у майбутнє"
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.15 Х/ф "Назад у майбутнє-2"
16.20 Х/ф "Назад у майбутнє-3"
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона Прем’єра
21.25 Т/с "Козаки. Абсолютно брехлива 

історія" (16+)
23.20 Х/ф "Інший світ" (18+)
1.45 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"
12.00 М/ф "Іван Царевич і Сірий вовк 2" 

(16+)

13.20 Суперінтуїція (12+)
15.00 Хто зверху? (12+)
17.00, 19.00 Кохання на виживання (16+)
21.00 Х/ф "Встигнути за Джонсами" (12+)
23.10 Х/ф "Мандри Гулливера"
0.50 Т/с "Сирена" (16+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.30, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
7.10 Т/с Комісар Рекс
10.15 МастерШеф Професіонали (12+)
13.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
15.35 Т/с "Слід" (16+)
18.05 СуперМама
19.05 Таємниці ДНК (16+)
20.10, 22.45 Т/с "Продається будинок із 

собакою"
0.55 Слідство ведуть екстрасенси (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
6.10 Т/с "Команда А-2"
8.05 Х/ф "Чорний орел"

9.55, 17.15 "Загублений світ"
13.30 Х/ф "Втеча з Лос-Анджелеса"
15.25 Х/ф "Кікбоксер"
18.15, 1.40 "Спецкор"
18.50, 2.10 "Джедаі"
19.25 Т/с "Опер за викликом-3"
20.20, 21.20 Т/с "Ангели"
22.20, 23.55 Т/с "Кістки-5"
2.40 "Облом.UA."

НТН.
6.00 Х/ф "Чотири листи фанери, або Два 

вбивства в барі"
7.50, 16.50, 20.50, 2.45 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.15 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Чорна стріла"
10.50, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Свідок. Агенти"
14.50 "Втеча. Реальні історії"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Легенди бандитського Києва"
1.40, 2.50 "Речовий доказ"
3.50 "Правда життя"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.
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СЕРЕДА,  18 листопада

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.00 Енеїда
6.30 Книга-мандрівка
6.35 М/с "Попелюшка"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 1.35 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 2.00 

Суспільна студія
9.30, 16.25 Т/с "Величні Медичі" (16+)
10.30 Стильні подорожі
10.55 Дивовижні сади. Венеціанські сади 

- Італія
11.25 Телепродаж
15.10, 21.25, 0.00 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
17.30 Д/ф "Дикая планета"
18.55 "Вижити в дикій природі"
20.00 "Супер - чуття. Особливий загін"
21.35 "Зворотний відлік"
0.05 Перша шпальта
0.35 Т/с "Полдарк" (16+)
3.55 Д/ф "Хто створив Змієві Вали?"
5.05 Бюджетники

КАНАЛ "1+1".
6.00 "ТСН-тиждень"
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, 3.20 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 12.20, 4.50 "Життя відомих людей"
13.10, 14.20, 15.20 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45 Комедія "Свати"
21.45 Комедія "Сидоренки-Сидоренки 2"
22.45 "Гроші 2020"
0.00 "Дубінізми 2020"
0.20 "Танці з зірками 2020"

ІНТЕР.
2.30 "Легенди бандитської Одеси"
3.15 Х/ф "Максим Перепелиця"
4.50, 4.55 "Телемагазин"
5.20, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

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

9.35, 18.00, 19.00, 3.10 "Стосується 
кожного"

10.35, 12.25 Т/с "Детектив Ренуар" (12+)
15.45 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
0.00 Т/с "СБУ. Спецоперація"
2.00 Х/ф "Всього один поворот"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.00 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.30 Реальна містика. нові випуски
12.30, 5.30 Агенти справедливості (12+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
17.00 Т/с "Відважні" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Шуша" 9, 10 с. (16+)
23.30 Т/с "Шуша" 11 с. (16+)
0.30, 2.00 Х/ф "Будинок для двох"
1.30 Телемагазин

ICTV.
4.50 Скарб нації
5.00 Еврика!

5.05 Служба розшуку дітей
5.10 Громадянська оборона
6.00 Факти тижня
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
11.45, 13.15 Х/ф "Смерч" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.25, 16.15 Х/ф "Таксі-4"
16.35 Х/ф "Таксі-5" (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.10, 21.20 Х/ф "Війна богів" (16+)
22.45 Свобода слова
0.00 Х/ф "Каратель" (16+)
1.45 Х/ф "Повстання" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)
8.30 Lе Маршрутка
9.30, 19.00 Супер Топ-модель 

по-українськи (16+)
12.00 М/ф "Іван Царевич і Сірий вовк" 

(16+)
14.00 Х/ф "Капітан Марвел" (12+)

16.20 Х/ф "Чорна пантера" (12+)
21.30 Х/ф "Доктор Дуліттл"
23.00 Х/ф "Доктор Дуліттл 2"
0.50 Х/ф "Тіло Дженнифер" (18+)
2.55 Служба розшуку дітей

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.35, 23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
7.20 Т/с Комісар Рекс
10.25 МастерШеф Професіонали (12+)
13.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
15.35 Т/с "Слід" (16+)
18.05 СуперМама
19.05 Детектор брехні (16+)
20.10, 22.45 Т/с "Продається будинок із 

собакою"
0.55 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
3.00 Найкраще на ТБ

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
6.10, 19.25 Т/с "Опер за викликом-3"
10.05 "Загублений світ"
14.05 Х/ф "Літак проти вулкана"
15.50 Х/ф "Водяний світ"

18.15, 1.50 "Спецкор"
18.50, 2.20 "Джедаі"
20.30, 21.30 Т/с "Ангели"
22.30, 0.05 Т/с "Кістки-5"
2.50 "Облом.UA."
4.15 "102. Поліція"
4.55 "Зловмисники"
5.45 Телемагазини

НТН.
5.00 "Top Shop"
5.45 Х/ф "Папуга, що говорить на ідиш"
7.35, 16.50, 20.50, 2.55 "Випадковий 

свідок"
7.55 Х/ф "Прощавайте, фараони!"
9.20 Х/ф "Балада про доблесного лицаря 

Айвенго"
10.55, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.25 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.50 "Втеча. Реальні історії"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.20 Х/ф "Страховик" (16+)
3.00 "Речовий доказ"
4.00 "Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 16  листопада
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ТЕЛЕПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.35 Енеїда
6.30 Книга-мандрівка
6.35 М/с "Попелюшка"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 1.15, 5.25 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 1.45 

Суспільна студія
9.30, 16.25 Т/с "Величні Медичі" (16+)
10.30 Стильні подорожі
10.55 Дивовижні сади. Сад Бурле Маркса 

- Бразилія
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.35, 1.40, 5.50 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
17.30 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
18.55 "Супер - чуття"
19.55, 23.40 "Дикі тварини"
21.45 Схеми. Корупція в деталях
22.10 "Світ дикої природи"
0.15 Т/с "Полдарк" (16+)
4.25 Д/ф "Заміновані вірністю" (12+)

КАНАЛ "1+1".
6.00 "Життя відомих людей"
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, 4.00 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 12.20, 14.15 "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 "Українські сенсації 2020"

ІНТЕР.
5.25, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

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

12.25 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
14.20, 15.20 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 3.25 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
0.00 Т/с "СБУ. Спецоперація"
2.10 Х/ф "Поїзд поза розкладом"
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 Реальна містика. нові випуски
12.30 Агенти справедливості (12+)
14.30, 15.30 Історія одного злочину (16+)
17.00 Т/с "Відважні" (16+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Шуша" (16+)
23.20 Слідами
0.00, 2.00 Х/ф "Сусіди по розлученню"
1.30 Телемагазин
2.30 Реальна містика

ICTV.
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
12.35, 13.15 Х/ф "Війна богів" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.05, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
17.45 Т/с "Коп з минулого" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти-зомбі Прем’єра
21.25 Т/с "Козаки. Абсолютно брехлива 

історія" (16+)
23.20 Х/ф "Інший світ-4: Пробудження" 

(18+)
1.00 Х/ф "Інший світ-3: Повстання 

ліканів" (18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20, 13.00, 1.50 Варьяти (12+)

9.00 Т/с "Мерлін"
11.10 Х/ф "Доктор Дуліттл 2"
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Самотній рейнджер" (16+)
0.10 Х/ф "Вовки-перевертні" (16+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.35, 23.05 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
7.15 Т/с Комісар Рекс
10.15 МастерШеф Професіонали (12+)
13.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30 Вікна-Новини
15.35 Т/с "Слід" (16+)
18.05 СуперМама
19.05 Один за всіх (16+)
20.15, 22.45 Т/с "Другий шанс на перше 

кохання"
22.00 Вiкна-Новини
1.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 Т/с "Команда А-2"
7.00 Х/ф "Тактична сила"

8.45, 17.15 "Загублений світ"
13.45 Х/ф "Незбагненне"
15.45 Х/ф "Катастрофа на авіалінії"
18.15, 1.40 "Спецкор"
18.50, 2.10 "Джедаі"
19.25 Т/с "Опер за викликом-3"
20.20, 21.20 Т/с "Ангели"
22.20, 23.55 Т/с "Кістки-5"
2.40 "Облом.UA."

НТН.
6.00 Х/ф "Вінчання зі смертю"
7.50, 16.50, 20.50, 2.55 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.25 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Акселератка"
10.45, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.45 "Полювання на монстрів"
15.40 "Продавці мрій"
18.20, 4.00 "Правда життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Легенди бандитського Києва"
1.15, 3.30 "Речовий доказ"

ЧЕТВЕР,  19 листопада

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Енеїда
6.30 Книга-мандрівка
6.35 М/с "Попелюшка"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 1.15, 5.25 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 1.45 

Суспільна студія
9.30, 16.25 Т/с "Величні Медичі" (16+)
10.30 Стильні подорожі
10.55 Дивовижні сади. Люксембурзький 

сад - Франція
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.35, 1.40, 5.50 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
17.25 VoxCheck
17.30 Перша шпальта
18.55 "Супер - чуття"
19.55, 23.40 "Дикі тварини"
21.45 "Супер-чуття"
22.10 Прем'єра. Принц Чарльз: всередині 

герцогства "Корнуолл"
0.15 Т/с "Полдарк" (16+)

КАНАЛ "1+1".
6.00, 11.25, 12.20, 14.20 "Життя відомих 

людей"
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, 3.40 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 "Ліга сміху 2020"
22.45 "Вечірній квартал 2020"
0.45 Комедія "Як украсти мільйон"
3.00 "#Гуднайт_клаб"

ІНТЕР.
5.25, 23.00 "Слідство вели... з Леонідом 

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

12.25 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
14.20, 15.20, 0.55 "Вещдок"
16.15 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 1.50 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
21.00 "Мир і війна"
3.20 "Жди меня. Україна"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.30 Т/с "Відважні" (16+)
13.40 Т/с "Сімейний портрет" 1, 2 с. (12+)
15.30 Т/с "Сімейний портрет" 3, 4 с. (12+)
18.00 Гучна справа
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "Про що не розповість річка" 1, 2 

с.
1.45 Телемагазин

ICTV.
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 1.20 Факти

4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Анти-зомбі
11.05, 12.40, 13.15 Т/с "Вижити за будь-

яку ціну-3"
12.45, 15.45 Факти. День
15.20, 16.20, 0.15 "На трьох" (16+)
17.15 Дизель-шоу (12+)
18.45 Факти. Вечір
20.10 Дизель-шоу Прем’єра (12+)
23.05 "На трьох-8" Прем’єра (16+)
1.50 Революція гідності. Спецпроєкт

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)
9.00 Суперінтуїція (12+)
10.50 Кохання на виживання (16+)
12.50 Аферисти в мережах (16+)
13.50 Х/ф "Самотній рейнджер" (16+)

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

19.00 Х/ф "Клони"
21.00 Х/ф "Містер і Місіс Сміт" (16+)
23.10 Х/ф "Страшні історії для розповіді 

в темряві" (16+)
1.30 Т/с "Сирена" (16+)
2.25 Служба розшуку дітей

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
6.05, 19.00, 22.45 Холостячка (12+)
10.10, 23.50 Як вийти заміж (16+)
11.15 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30 Вікна-Новини
15.25, 18.05 Весільні драми
22.00 Вiкна-Новини
0.55 Про що мовчать жінки (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
6.30 Т/с "Територія №8"
8.10, 17.20 "Загублений світ"
14.05 Х/ф "В ім`я Бен-Гура"

15.50 Х/ф "Король Артур і лицарі 
круглого столу"

18.15, 3.10 "Спецкор"
18.50, 3.40 "Джедаі"
19.25 Х/ф "Придорожній заклад"
21.50 Х/ф "Чорна вода"
23.50 Х/ф "Спека"
1.40 Х/ф "Американський йєті"

НТН.
5.00, 4.55 "Top Shop"
6.10 Х/ф "Фарт"
7.55, 17.20, 20.50, 2.55 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.25 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Нічна пригода"
10.50, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50, 3.55 "Правда життя"
14.40 "Жертви краси"
15.40 "ОБХСС: безжальне правосуддя"
16.50 "Наші права"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Легенди бандитського Києва"
1.15, 3.25 "Речовий доказ"

UA: ПЕРШИЙ.
7.10 М/с "Чорний пірат"
8.05 "Тваринна зброя"
9.00 Божественна літургія Православної 

Церкви Україниу у Свято-
Михайлівському Золотоверхому 
соборі з нагоди Собору 
архістратига Михаїла та інших 
небесних сил безплотних

11.30 Х/ф "Ромео і Джульєта" 2 с.
13.25, 21.25 Д/ф "Жінки Майдану" (12+)
14.30 Телепродаж
15.00 UA Фольк. Спогади
16.00 Відсутність доказів. Дізнатися 

правду про Снігову людину
16.55 Х/ф "Свята Сім'я" 2 с. (12+)
18.55 "Дикі тварини"
19.30 Д/ф "Капелани"
22.25 Революція гідності. Маи?дан
23.45 Д/ф "Веронські скарби"
1.10 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)

КАНАЛ "1+1".
6.00, 7.00, 5.20 "Життя відомих людей 

2020"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
15.00 Комедія "Свати"
19.30, 3.45 ТСН
20.15 "Чистоnews 2020"
20.20 "Вечірній квартал 2020"
22.20, 3.00 "Вечірній квартал"
23.15, 0.15 "Світське життя. 2020"

ІНТЕР.
5.55 "Слово Предстоятеля"
6.05 Х/ф "Жандарм та інопланетяни"
8.00 "Шість соток"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.10 Х/ф "Гусарська балада"
13.00 Х/ф "Біле сонце пустелі"

14.45 Х/ф "Невловимі месники"
16.20 Т/с "Голос з минулого" (12+)
20.00, 3.00 "Подробиці"
20.30 Концерт "Місце зустрічі"
22.10 Д/п "Нюрнбергський процес. Без 

права на помилування" Прем’єра
23.00 Х/ф "Справа Колліні" (12+)
1.20 Х/ф "Дідька лисого" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 3.50 Реальна містика
8.00, 15.20 Т/с "Шуша" (16+)
17.00 Т/с "Розмінна монета" 1, 2 с. (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Розмінна монета" 3, 4 с. (12+)
23.15 Т/с "Свій чужий син" 1, 3 с.
1.45 Телемагазин

ICTV.
8.10 Т/с "Вижити за будь-яку ціну-3"
10.15 Х/ф "Цар скорпіонів-5: Книга Душ" 

(16+)

12.10, 13.00 Х/ф "Цар скорпіонів-3: Книга 
мертвих" (16+)

12.45 Факти. День
14.40 Х/ф "Цар скорпіонів-4: У пошуках 

влади" (16+)
16.40 Х/ф "Цар скорпіонів-2: Сходження 

воїна" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Мумія" (16+)
21.10 Х/ф "Велика стіна" (12+)
23.00 Х/ф "Людина з залізними 

кулаками" (16+)
0.50 Х/ф "Прибульці"

НОВИЙ КАНАЛ.
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20 Варьяти (12+)
7.50, 10.00 Орел і решка
12.00 Lе Маршрутка
13.10 Хто зверху? (12+)
15.10 М/ф "Альоша Попович і Тугарин 

Змій" (16+)
16.50 М/ф "Добриня Микитич і Змій 

Горинич" (16+)

18.10 М/ф "Ілля Муромець і Соловій 
Розбійник" (16+)

19.50 М/ф "Три богатирі та Шамаханська 
цариця" (16+)

21.00 Х/ф "Першому гравцю 
приготуватися" (12+)

0.10 Х/ф "Громобій"

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.50, 10.55 Т/с "Другий шанс на перше 

кохання"
7.50 Неймовірна правда про зірок
12.55 Т/с "Продається будинок із 

собакою"
16.55, 23.05 Хата на тата (12+)
19.00 МастерШеф (12+)
1.05 Я соромлюсь свого тіла (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
9.25 Прем’єра ! "Джедаі 2020"
10.25, 0.35 "Загублений світ"
13.15 Х/ф "Люсі"

15.00 Х/ф "12 раундів"
17.00 Х/ф "12 раундів-3: Блокада"
18.45 Х/ф "Азартні ігри"
20.45 Х/ф "Повітряний маршал"
22.45 Х/ф "Деяка справедливість"
2.25 "Облом.UA."
3.15 "Цілком таємно-2017"
4.55 "Зловмисники"

НТН.
5.25 Х/ф "Пам'ятай ім'я своє"
7.15 Х/ф "Викликаємо вогонь на себе" 

(12+)
13.35 "Легенди карного розшуку"
15.30, 3.00 "Випадковий свідок"
18.05 "Круті 90-ті"
19.00, 2.30 "Свідок"
19.30 Х/ф "За сірниками"
21.25 Х/ф "Цінний вантаж" (16+)
23.20 Х/ф "Контрольний постріл" (18+)
1.20 "Хвороби-вбивці"
3.40 "Речовий доказ"
4.40 "Легенди бандитської Одеси"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.05 Енеїда
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.45, 2.40, 3.55, 

5.35 Новини
7.10 М/с "Чорний пірат"
8.05 "Супер - чуття. Особливий загін"
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 Леонардо да Вінчі
14.30 Телепродаж
15.00, 1.10 Країна пісень
16.00 Т/с "Величні Медичі" (16+)
19.15 "Всі на море. Чилі"
20.00 "Боротьба за виживання"
21.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.00 Х/ф "Мері: створення принцеси" 

(16+)

КАНАЛ "1+1".
6.00, 7.00 "Життя відомих людей 2020"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.30, 10.45 "Великі випуски з Антоном 

Птушкіним 2"
11.50 "Світ навиворіт 11: Китай"
12.50, 1.50 "Світ навиворіт"
18.15 "Українські сенсації 2020"
19.30, 4.30 ТСН "ТСН-тиждень"
21.00 "Танці з зірками 2020"
0.00 Мелодрама "Усе заради кохання"

ІНТЕР.
5.55 Х/ф "Жандарм і жандарметки"
8.00 "Удачный проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00 "Інше життя"
12.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
16.50, 20.30 Т/с "Детектив Ренуар" (12+)

20.00 "Подробиці"
21.30 Х/ф "Невловимі месники"
23.15 Х/ф "Біле сонце пустелі"
1.00 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50 Сьогодні
6.50 Реальна містика
9.15 Т/с "Референт" (12+)
13.10 Т/с "Опікун" (12+)
17.00 Т/с "Невипадкові зустрічі" 1, 2 с. 

(12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
20.00 Т/с "Невипадкові зустрічі" (12+)
22.00 Т/с "Дружини на стежці війни" 1, 3 

с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Дружини на стежці війни" (12+)
2.30 Агенти справедливості (12+)

ICTV.
5.00 Скарб нації

5.10 Еврика!
5.20 Факти
5.45, 9.30 Громадянська оборона
6.35 Більше ніж правда
7.30 Анти-зомбі
8.30 Секретний фронт
10.25, 13.00 Т/с "Пес" (16+)
12.45 Факти. День
16.40 Х/ф "Мумія" (16+)
18.45 Факти тижня
21.20 Х/ф "Веном" (16+)
23.20 Х/ф "Інший світ-4: Пробудження" 

(18+)
0.50 Х/ф "Прибульці в Америці"

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Майлз із майбутнього"
7.20, 2.30 Варьяти (12+)
8.50 Х/ф "Мандри Гулливера"
10.40 Діти проти зірок
12.00 М/ф "Альоша Попович і Тугарин 

Змій" (16+)

13.50 Х/ф "Містер і Місіс Сміт" (16+)
16.00 Х/ф "Першому гравцю 

приготуватися" (12+)
19.00 Х/ф "Пасажири" (12+)
21.00 Х/ф "Армагедон" (16+)
0.10 Х/ф "Омен" (16+)

СТБ.
5.25 Х/ф "Кохана жінка механіка 

Гаврилова"
6.50 Х/ф "Міміно"
8.50 МастерШеф (12+)
12.55 Хата на тата (12+)
14.55 СуперМама
19.00 Слідство ведуть екстрасенси (16+)
20.00 Один за всіх (16+)
21.05 Я соромлюсь свого тіла (16+)
23.05 Детектор брехні (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
8.50 "Загублений світ"
12.45 Х/ф "Неймовірний Халк"

14.50 Х/ф "Атлантичний рубіж"
16.20 Х/ф "Атлантичний рубіж: 

Воскресіння"
18.00 Х/ф "Воркрафт: початок"
20.10 Х/ф "П`ятий елемент"
22.40 Х/ф "Андроїд-поліцейський"
0.10 Х/ф "Мега-акула проти Колоса"
1.55 "Облом.UA."

НТН.
6.00 Х/ф "Останній гейм"
7.30 "Слово Предстоятеля"
7.35 "Будьте здоровi"
8.10 "Страх у твоєму домі"
11.50 Х/ф "За сірниками"
13.45 Х/ф "Тридцять три"
15.15 Х/ф "Довга, довга справа..."
17.00 Х/ф "Цінний вантаж" (16+)
19.00 Х/ф "Формула кохання"
20.45 Х/ф "Висота"
22.30 Х/ф "Мовчазна отрута" (16+)
0.10 Х/ф "Контрольний постріл" (18+)
2.10 "Речовий доказ"

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

П'ЯТНИЦЯ,  20 листопада

СУБОТА,  21 листопада

НЕДІЛЯ,  22 листопада
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

2-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
Старе с., 4/4, 54,4/30,1/9, квартира підготова-

на до ремонту, поруч зупинка, дитячий садок, 
школа, магазини, ліс, 340000 грн, торг. Тел.: 0 95 
5832990.

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 бал-
кон та лоджія, 849000 грн. Тел.: 0 96 3842328.

БУДИНКИ

Бориспіль
Гоголя вул., центр, 107 кв.м., один поверх на 

два входи для 2 сімей, 6 кімнат, ділянка 20 со-
ток рівна, два великих гаражі, один зроблений 
під СТО з ямою, господарські споруди, гарна 
інфраструктура (супермаркети, школа, дитса-
док). Ціна 2110000 грн, можливий невеликий 
торг. Тел.: 0 67 9550885, 0 93 5453285.

Іванків с., Амосова, 20 вул., газ, світло, доро-
га асфальтована, 25 соток. Тел.: 0 93 2159454, 
Олександр. 

Переяслав-Хмельницький
Ковалин с., 3 кімнати, коридор, веранда, привати-
зований, газ, 40 соток, біля будинку свердловина, 
сад, літня кухня, гараж, сарай, погріб, поруч ліс, 
ціна договірна. Тел.: 0 95 1714380, 0 67 8541318, 
Галина.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль
Коцюбинського вул., 57,5 кв.м, 2 кімнати, кухня 20 
кв.м, ванна, газове опалення, свердловина, вода 
у будинку, можливе місце для твердопаливного 
котла, 5 соток, держакт, ціна договірна. Тел.: 0 93 
1817991, 0 63 4740538.

ГАРАЖІ

Бориспіль
Гараж капітальний, цегляний, кооп. «Прогрес», 

вул. Комуністична, недорого, торг. Тел.: 0 67 
8015417, 0 95 8873730, Інна. 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль
Амосова вул., 0,10 га, ціна договірна. Тел.: 0 68 
3278353.
Мусоргського вул., 10 соток, під будівництво, на 
ділянці є фундамент, будівельний паспорт, газ 
та світло біля ділянки. Тел.: 0 63 6518465. 
Вороньків с., 30 соток, газ, світло на ділянці, дер-
жакт,570000 грн. Господар. Тел.: 0 67 9064255.
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.    

Куплю
Бориспіль
Будинок з цегли від 50 кв.м, з усіма зручностями в 
будинку, газ, тверде топливо, ціна 350000 грн. Тел.: 
0 66 3124033, 0 68 9636640. 
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 Києва. 
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. 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 
машинка, 6000 грн. Тел.: 0 67 4503318.
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Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

АДМІНІСТРАТОРА В РЕСТОРАН
ОФІЦІАНТА В РЕСТОРАН
КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
ПОКОЇВКУ
ІНЖЕНЕРА 
- ЕЛЕКТРОНЩИКА 
- ТЕПЛОТЕХНІКА
АВТОСЛЮСАРЯ
ОХОРОННИКА
ВОДІЯ (КАТ. «В», «С», «D»)

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

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

ТОВ «ПБК»ПРО-100» 25.11.2020 року о 
12:00 проводитиме встановлення меж зе-
мельних ділянок в натурі (на місцевості), що 
знаходяться за адресою: Київська обл., Бо-
риспільський р-н, Сеньківська сільська рада, 
кадастрові номери 3220886700:07:002:0759, 
3220886700:07:002:0749 орендарем якої є ТОВ 
«БЛАНЛІС». Просимо суміжних землекористу-
вачів бути присутніми за вказаною адресою 
для погодження акту прийомки-передачі 
межових знаків. У разі неявки акти вважаються 
погодженими.

19 листопада 2020 року буде про-
ведено визначення меж земельної 
ділянки Шипуліної Калісти Герма-
новни за адресою: вул. Гагарина, 6, 
с. Вороньків, Бориспільський р-н, 
Київська обл. Прохання з’явитися су-
міжних власників проживаючих на 
земельній ділянці з кадастровим но-
мером: 3220881701:01:006:0037.
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Підприємству на постійну роботу потрібна при-
биральниця приміщень з д/р, без шкідливих 
звичок, з/п при співбесіді. Тел.: 0 97 4279119, 0 
97 9320505.

У ресторанний комплекс м. Бориспіль потрібні го-
ловний бухгалтер, оператор з доставки, з/п при 
співбесіді. Тел.: 0 95 4833580.

Київ
Муляри (камінщики) потрібні для будівництва 

багатоповерхових будинків в м. Київ. Вартість 
за 1 куб. м. кладки - 750-800 грн., вартість за 1 
кв.м. - 150 грн. Офіційне працевлаштування та 
заробітна плата. Тел.: 0 96 5453888. 

Охоронці в м.Київ. Вахта 30/15, 20/10, 15/15. З/п 
9000 грн.Старші зміни, з/п 500 грн/день. Харчуван-
ня, проживання за рахунок підприємства.Консуль-
тації з працевлаштування надаються цілодобово. 
Тел.: 0 73 4069918, 0 95 2858119.

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Брус, балки, крокви, шалівка, дошка столяр-

на сосна, вільха, ясен, дуб, дошка для підлоги. 
Тел.: (44) 5392119, 0 67 4435873, 0 67 7324045, 0 
67 3278510.

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Стілець для годування-гойдалка Carrello Nanny 

3в1: колиска-гойдалка-стілець для годування, 
новий. Блок керування6 вибір швидкості гой-
дання, керування мелодіями. Таймер 15-30-60 
хв. Обертається мобіль з підвісними іграшками, 
16 мелодій, 5 звуків природи. Нахил спинки ре-
гулюється — 3 положення. Столик з обмежува-
чем, знімається. Для від народження до 12 міся-
ців. Максимальне навантаження 15 кг. Тел.: 0 97 
8166788, 0 93 5388181.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Газова плита «Грета», 700 грн; шифер б/у, ціна 

60 грн. Тел.: 0 67 4934247, 0 95 0443156.

КУПЛЮ
Бориспіль
Куплю будівельну сільгосптехніку, цистерни-вагон-
чики-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, іграш-
ки, авіазапчастини та багато іншого.Тел.: 0 97 1343108, 
0 99 0866750. 
Приймаємо кольоровий метал та металобрухт, дуже 
дорого, Київська обл., м. Бориспіль (Бориспільський 
р-н). Тел.: 0 98 5388615.

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.

2 кімнати для двох жінок, або пари, всі зручності, 
4000 грн без комунальних послуг. Тел.: (04595) 
52067, 0 66 7701019.

3 кімнати в приватному секторі, м. Бориспіль, 
р-н з/д вокзалу, всі зручності. Можлива оплата 
за обмін по ремонту (гіпсокартон, плитка). Тел.: 
0 66 4249193, 0 67 7695807. 

Будинок, с. Любарці, зручності на вулиці, 1700 
грн. Тел.: 0 67 4503318.

Здаються в оренду торгові місця, м. Бориспіль, 
ринок «Зоряний». Тел.: 0 95 7125465.

Півбудинку, с. Гора, 1 кімната, кухня, душова ка-
біна, холодильник, зручнсті на вулиці, 4000 грн 
за все. Тел.: 0 67 4503318. 

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль
Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА» 
запрошує на роботу: адміністратора в ресто-
ран, офіціанта в ресторан, кухаря-універсала, 
покоївку, інженера-електронщика-теплотех-
ніка, автослюсаря, охоронника, водія кат. 
«В,С,Д». Тел.: 0 50 3521592. 
Запрошуємо на постійну роботу працівни-
ків у мобільну бригаду (клінінг), з/п 12000 
грн/15 змін. Робота у м. Бориспіль. Тел.: 0 67 
2338089.
Запрошуємо на роботу формувальників залі-
зобетонниз виробів, з/п від 15 000 грн. Тел.: 0 
67 4344979, Олена.

На автомийку потрібні працівники з досві-
дом роботи. Тел.: 0 67 3019039.

На виробництво гофроупаковки (с. Щасливе 
Бориспільського р-ну) потрібні: менеджер з про-
дажу, завідуючий складом, начальник вироб-
ництва, водій на вантажний автомобіль 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 ро-
льовий прес, на тигель; вантажники. Тел.: 0 67 
2095551, Олексій, 0 67 4666416, Володимир. 
Національна мережа продуктових магазинів 
АТБ запрошує на роботу продавця-консуль-
танта, 10500 грн/міс (16 змін); охоронця, 11050 
грн/міс. (16 змін); молодшого приймальника 
товарів (вантажника), 11050 грн/міс. (16 змін); 
прибиральницю, 8400 грн/міс. (16 змін). Тел.: 0 
50 4137236.

РОБОТА в м.Бориспіль. Електромеханік, 
засипальники сировини, вантажники, скла-
дальники-пакувальники, комплектувальни-
ки, вантажники, з/п висока, стабільна. Тел.: 0 
67 5221290.

РОБОТА В ПОЛЬЩІ, м.Глівіци. Офіційна та гідна 
робота на мед. складі для жінок, безкоштовні ва-
кансії, надаємо житло. Ліц.№981 від 10.07.2018 вид.
МСПУ. Тел.: 0 93 0165413(вайбер), 0 67 1744429. 

Терміново потрібні прибиральниці, оператор 
підлогомийної машини, спецодяг, соцпакет, з/п 
7000 грн/15 змін. Тел.: 0 67 2426177.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Вантажні перевезення: пісок, щебінь, чорно-
зем, відсів, гній. Тел.: 0 98 1200220.

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

Викачування від 1 до 7 куб.м, без вихідних. Тел.: 0 
93 7564969, 0 97 5505353, 0 66 4553391.

Послуги маніпулятора: перевезення буд.матері-
алів, вагончиків та ін., продаж бетонних кілець. 
Тел.: 0 67 9285709, 0 73 0110222, Сергій. 

Професійна укладка плитки любої складності, 
оздоблювальні роботи, монтаж, штукатурка, шпа-
лери, фарбування, ламінат. Тел.: 0 95 5796297.

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

Ремонт в середині приміщень. Штукатурні роботи, 
шпаклювання, оздоблення стін, поклейка обоїв, хо-
лста, декоративна штукатурка і т.п. Повний перелік 
ремонтних робіт. Тел.: 0 95 6197494, Олександр.

ЗНАЙОМСТВА
Чоловік 45 років, познайомлюсь з жінкою для 
серйозних відносин та створення сім'ї. Тел.: 0 63 
5642127.

Чоловік 48 років, 172/80, познайомиться з жінкою 
не схильною до повноти для серйозних відносин. 
Тел.: 0 97 3537645.
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ОВЕН.   Вам варто бути 
дипломатичнімиши по від-
ношенню до навколишніх, 

не потрібно заходити в їхній вну-
трішній світ без запрошення.

ТЕЛЕЦЬ.  Ви будете вла-
годжувати виникаючі 
проблеми на роботі. Од-

нак перш ніж рішуче діяти, варто 
все ретельно продумати, не підда-
вайтеся першому пориву.

БЛИЗНЮКИ. Не поспі-
шайте будувати тверді 
плани й строго виконува-

ти їх. Сприятливий період для того, 
щоб спокійно плисти за течією. Ви 
самі не помітите, як досягнете ба-
жаної мети.

РАК. Можливі неперед-
бачені відповідальні за-
ходи, причому відповіда-

ти вам доведеться не тільки й не 
стільки за себе, скільки за справи 
інших людей.

ЛЕВ.    Напружена робо-
та почне приносити плоди. 
Вам необхідно продумати, 

як краще використовувати робочий 
час, звільнивши себе від непотрібних 
зустрічей і контактів.

ДІВА.   У вас додасться 
справ і відповідальності. 
Що ж, виявить себе. Тіль-

ки не забувайте, що не варто ні з 
ким сваритися, краще працювати 
в команді.

ТЕРЕЗИ. Нікого не крити-
куйте й не з'ясовуйте від-
носини. Бажано перегля-

нути свої плани й задуми і приве-
сти їх у відповідність із реальною 
ситуацією.

СКОРПІОН.  Буде не за-
йвим підсумувати прожи-
те і відкрити для себе нову 

сторінку. На вас чекає чимало при-
ємних моментів — подарунків від 
долі і від близьких людей.

СТРІЛЕЦЬ. Ваше рішен-
ня вплине на багато по-
дій, що відбуваються з ва-

ми. Не балакайте зайвого і не відво-
лікайтеся на дрібниці, і ви досягнете 
бажаного.

КОЗОРІГ. Зараз важли-
во зосередитися. Тільки 
властива вам логіка і здо-

ровий глузд убережуть вас від лег-
коважних вчинків, тож не заважай-
те їм працювати.

ВОДОЛІЙ. Добре не тіль-
ки будувати плани, але 
й потихеньку починати 

їх реалізовувати. Не міняйте своєї 
точки зору комусь на догоду.

РИБИ.   На вас чекає чи-
мало роботи й контактів, 
що може здорово стоми-

ти своєю інтенсивністю й напру-
женим ритмом. При цьому вам до-
ведеться розраховувати тільки на 
власні сили.
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