
Ресторан 
HESBURGER 
активно готується 
до відкриття. «Вісті» 
поцікавилися, 
коли можна буде 
оцінити меню фаст-
фуду і пригадали 
обіцянки фінського 
інвестора.

Для ресторану швидкого харчування, будівництво якого завершу-
ється у Борисполі на вул. Київський Шлях, листопад-грудень 2020-го 
мають стати фінішною прямою перед стартом — відкриття закладу за-
плановане до Нового року. Про це «Вістям» вдалося дізнатися зі дже-
рел, близьких до офіційних.

Наразі навколо будівельного майданчика знесли огорожу, тривають ро-
боти з благоустрою території, облаштування паркомісць. Домовитися з ад-
міністрацією закладу про детальну розмову поки не вдалося.

НАГАДАЄМО, у липні 2019 року «Вісті» розповідали про реалізацію в місті 
великого інвестиційного проекту фінської мережі закладів швидкого хар-
чування HESBURGER: будівництво ресторану в центрі Борисполя і вироб-
ничих потужностей — завода-гіганта мережі на вул. Завокзальній, анало-
гів якого немає в Україні (він має забезпечувати українські заклади мережі 
HESBURGER напівфабрикатами з сировини вітчизняного виробника). Оби-
два об’єкти ще не введені в експлуатацію. 

• облаштування комфортної 
відкритої тераси ресторану;
• створення окремої 
інфраструктура для маленьких 
відвідувачів: ігрові кімнати, 
території для проведення 
дитячих свят;
• дитячий майданчик;
• відмова від використання 
пластику та всього, що 
продукує шкідливі відходи, а 
також використання сонячних 
панелей, теплових насосів для 
енергозбереження та захисту 
навколишнього середовища.

ОБІЦЯНЕ ІНВЕСТОРОМ:

ІГОР ШАЛІМОВ 
ПРО ВИБОРИ 
МЕРА І 
СЕКРЕТАРЯ
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ВОЛОДИМИР СТРОКАНЬ 
ПРО РЕМОНТ ББЛІЛ

ДВЕРІ 
ВІДЧИНЯЮТЬСЯ 

КУДИ ПОДАТКИ? 
Представники інвестора 
наголошували, що основний  
завод мережі буде зареєстрований 
у Борисполі і податки 
підприємства надходитимуть до 
бюджету Борисполя. 
Заступник Бориспільського 
міського голови Людмила 
Ковальова повідомила «Вістям», 
що станом на 18 листопада 
HESBURGER зареєстрований у 
Києві. У Борисполі підприємство 
поки не працює і перереєстрації 
не було.  
Протягом найближчих 15 років 
в Україні планується побудувати 
400 ресторанів фінського фаст-
фуду. 
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ПОЛІТИКУМ

ІГОР ШАЛІМОВ ПРО ВИБОРИ МЕРА, КАНДИДАТУРУ 
СЕКРЕТАРЯ І КАРДИНАЛЬНІ ЗМІНИ

 � Додатково представляти Ігоря Шалімова не потрібно. Він 
– свій, місцевий. Добре відомий на Бориспільщині бізнесмен 
і успішний виробничник, голова правління ПрАТ «БКБМ», 
у підпорядкуванні якого понад півтисячі працівників. Його 
політична впізнаваність і ділова репутація виросли в рази 
після яскравої виборчої кампанії-2020, у якій Шалімов очолив 
місцевий осередок провладної політсили, де був №1 у списку. 
Його команда провела майже півтори сотні «дворових» зустрічей 
із виборцями й у підсумку зайняла почесне третє місце за 
кількістю депутатів у новообраній міській раді, куди зайшли сім 
обранців: Ігор Шалімов, Владислав Байчас, Олександр Сафонов, 
Юрій Ликов, Вячеслав Деркач, Надія Семчик, Вікторія Шевц.

Перед установчою сесією Бориспільської ОТГ, яка призначена на 
23 листопада, «Вісті» поговорили з Ігорем Шалімовим про його 
оцінку виборчих перегонів, власні амбіції щодо повторного туру 
виборів мера, про кулуарні домовленості між лідерами партій-
переможців щодо претендентів на секретаря ради.

Оксана КОБЗАР

«ШТАБ 
НЕДОПРАЦЮВАВ»

— Як оцінюєте результати 
роботи місцевого штабу «Слу-
га народу» і свої власні на вибо-
рах-2020?

— Вибори на території Бори-
спільської ОТГ пройшли нормаль-
но — чесно, без порушень. Бу-
ла якась інформація про підкуп 
виборців, «каруселі», але щоб це 
вплинуло на загальну картину ви-
борчого процесу, то ні. Кожна по-
літсила намагалася запропонува-
ти найкращу програму, щось здійс-
ненне і щось нездійсненне. Люди 
зараз розумні, начитані, поінфор-
мовані, їх не змусиш голосувати. 

Вважаю, ці вибори показа-
ли ставлення до тих, хто кричав 
п’ять років, що все погано, всі 
зрадники, а в результаті їх не об-
рали. Чому? Бо така модель по-
ведінки втомила людей, депутати 
нової каденції повинні бути інши-
ми – робити реальні речі, а не з’я-
совувати стосунки у сесійній залі. 

— Натякаєте на конкретні 
прізвища екс-колег?

— Ні. Я хочу в складі нової ра-
ди працювати для розбудови ОТГ.

— Ви провели найбільше зу-
стрічей із виборцями, у порів-
няні зі штабами-конкурента-
ми. Які висновки зробили після 
спілкування з людьми?

— Наша команда провела 127 
зустрічей, із них 85 у дворах, біля 
будинків, решту – в трудових ко-
лективах. Уявіть, ми зустрілися з 
понад 2000 виборців особисто за 
1,5 місяці. Помітно, що люди на-
лаштовані критично, вони зневі-
рені. Кожна зустріч починалася 
важко, виливалося наболіле, але 
за годину-півтори наставав пере-
ломний момент і починався діа-
лог, який завжди закінчувався на 
конструктивній ноті. Ми поясню-
вали, доносили свою точку зо-

ру, не обманювали, вказували на 
шляхи вирішення проблем. 

— Хочете сказати, що кожна 
з передвиборчих обіцянок ко-
манди ЗЕ була реальною для ви-
конання? Наприклад, у мене є 
сумнів, що нинішня рада здат-
на запровадити комунальний 
транспорт і закупити елек-
тробуси. 

— Жодна з наших обіцянок не 
була нереальною! Усе, що декла-
рували людям, будемо впрова-
джувати в життя. 

— Ви кажете, що люди не-
задоволені владою. Але ж ви і 
більшість новообраних депу-
татів були при владі попередні 
п’ять років. Є відчуття колек-
тивного недопрацювання? 

— Знаєте, колективної відпо-
відальності не існує. Коли п’ять 
років тому я вперше прийшов 
на свій депутатський округ, було 
тяжко. Ми почали з формування 
місцевого самоврядування – об-
рання голів будинкових і вулич-
них комітетів. Двічі на рік збира-
лися з активом, розписували про-
блеми, витрати і системно працю-
вали. Я проти того, щоб кричати: 
«За все гарне, проти всього по-
ганого!». Конкретний депутат, на 
конкретному окрузі має брати на 
себе зобов’язання і їх вирішувати, 
а голови фракцій у раді — допо-
магати колегам у всьому. 

На своєму окрузі зі 100 перед-
виборчих обіцянок я виконав 70. 
Те, як люди мене сприймали п’ять 
років тому, було видно на першій 
моїй зустрічі з ними вже від «Слуги 
Народу» — помітно, що зібралося 
багато виборців, відчувалося теп-
ле, емоційне спілкування. Згадува-
ли, як ми дерева саджали, були су-
ботники. Усе, що пов’язано з орга-
нізацією людей для спільного бла-
га, сприймається добре і цінується 
довго. Наприклад, на Княжицько-
му озері ми посадили 87 саджан-
ців, вони прийнялися і мешканці 
за ними досі доглядають. 

— Для вас особисто ця ви-
борча кампанія стала виходом 
із «зони комфорту»?

— Це був виклик. Я не вів кам-
панію, сидячи в кабінеті, я йшов 
у двори, до людей. Відчуваю, що 
став краще розуміти бориспіль-

ців, зміг спростувати міфи про 
себе, хтось виказував негатив, у 
якихось питаннях я переглянув 
своє ставлення, почув правду лю-
дей. Я став більш критично стави-
тися до себе. 

Ми йшли з меседжем, що Бо-
риспіль застряг у 20 столітті, бо є 
проблеми з очисними спорудами, 
з відсутністю сміттєпереробного 
заводу, сортуванням відходів то-
що. Ми говорили про проблеми 
загальні, а більшість виборців пе-
реймаються проблемами локаль-
ними — дворів, будинків, під’їздів. 

Щодо будівництва сміттєпере-
робного заводу, то я відслідко-
вую законодавчу базу з цього пи-
тання. Буде подаватися в облра-
ду концепція побудови таких за-
водів у Києві та області. Верховна 
Рада прийняла закон про пере-
робку та утилізацію твердих по-
бутових відходів. На територію в 
100 тис. жителів потрібно будува-
ти сміттєпереробний комплекс на 
50 тис. тон відходів на місяць. Де? 
Будемо з громадою спілкуватися, 
потрібна альтернатива діючому 
полігону. Завдань багато.

— Із вами зайшло сім депу-
татів від «слуги». Як оцінюєте 
такий результат?

— На 7 балів із 10. Зайшли до-
стойні люди, представники різ-
них сфер. Чому не перше місце? 
Значить, недопрацювали. Як лі-
дер команди я мав би організу-
вати більш якісну роботу штабу. 

— Що скажете про склад но-
вої ради і прогнози її результа-
тивності?

— Ця виборча система була де-

мократичнішою, надала можли-
вість рівного доступу новим лю-
дям обратися до органів влади. 
Кожен кандидат, який набрав по-
над 90 голосів, мав змогу подола-
ти бар’єр на окрузі, де був обра-
ний один чи два мандати. Списки 
не відігравали ключової ролі. Ду-
маю, нова рада буде дієвою.

«МІЖ БАЙЧАСОМ І 
БОРИСЕНКОМ»

— Чи правда, що вже ділять-
ся посади та зони впливу між 
ключовими фігурами обраних 
у раду партій? Йдуть перемо-
вини щодо кандидатури секре-
таря ради?

— Посади ділилися і до вибо-
рів. Для всіх депутатів важливо, 
щоб новим секретарем стала лю-
дина сильна і комунікабельна, 
з якою можна домовитися, яка 
здатна вислухати, людина місце-
ва, яка знає проблеми ОТГ.

— Є така на прикметі? Мо-
жете назвати прізвище?

— Не буду приховувати. Це 
Байчас Владисав Михайлович. 

— Пропозиція від ЗЕ?

— І наша, й від інших партій. Це 
досвідчений керівник, голова Бо-
риспільської райради. Сесії у ра-
йоні проходили спокійно, згідно 
з регламентом, не так, як міські. 
Бориспіль втомився від маніпуля-
цій, коли хтось із депутатів приво-
дить 50 людей підтримки і протя-
гує своє питання. 

— Розглядаються інші кан-
дидатури на секретаря?

— Ще претендують Віталій Гор-
кун і Володимир Борисенко. Про 
інших мені невідомо. На уста-
новчій сесії буде таємне голосу-
вання за секретаря, буде обрана 
лічильна комісія, депутати вноси-
тимуть свої пропозиції – кандида-
тури на голосування. 

— Установча сесія мала про-
ходити під головуванням об-
раного мера Анатолія Федор-
чука, але… Як нова рада пла-
нує реалізувати ідею вша-
нування пам’яті міського 
голови?  Адже пропозиція при-
своїти його ім’я Книшовому 
комплексу громадою сприйня-
лася негативно. Є інші пропо-
зиції? Наприклад, присвоїти 
ім’я А. Федорчука академічно-
му ліцею?

— Служіння людям – це висока 
праця, невдячна водночас. Якщо 
хтось пам’ятає Книшове кладови-
ще у 90-х роках, то було вкрай за-
недбане місце. Анатолій Федор-
чук провів важку і кропітку робо-
ту, щоб комплекс став таким гар-
ним, як нині. Якщо громада проти 
озвученої ідеї, то можна обрати 
інше місце для вшанування лю-

« Наша команда провела 127 зустрічей, 
із них 85 у дворах, біля будинків, 

решту — в трудових колективах. Уявіть, 
ми зустрілися з понад 2000 виборців 
особисто за 1,5 місяці»

« Байчас стартував як кандидат із 1,7% підтримки 
на початку кампанії, а отримав третій результат, 

відставши від Борисенка лише на 500 голосів. 
Очікується конкурентна боротьба на повторних 
виборах мера»

« Я хочу в складі нової 
ради працювати для 

розбудови ОТГ»
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дини, яка відала 15 років роботі 
на благо Борисполя.  

— Чи плануєте ви брати 
участь у повторних виборах 
голови ОТГ, які призначені на 31 
січня 2021 року?

— Як виробничник і будівель-
ник, зайнявшись виборчим про-
цесом, я відчув професійну де-
формацію. Відчув, що десь я над-
то прямолінійний, недостатньо 
дипломатичний, а для політика 
це важливі нюанси. На мені ба-
гато виробничих процесів, то-
му фізично я не зможу займати-
ся повноцінно політикою. Якщо 
КАМАЗ розрахований на 10 т, то 
більше на нього не звалиш, не 
витримає. Аж 19 кандидатів пре-
тендували на голову Бориспіль-
ської ОТГ! Ну хтось же має пра-
цювати в реальному секторі еко-
номіки. 

— Рішення не балотуватися 
в мери далося легко?

— Нелегко. Коли Анатолій Со-
ловйович йшов на вибори, я не 
сумнівався, бо він би нормально 
керував ОТГ. А коли така ситуація 
трапилася, то є тривога за долю 
Борисполя. Мені, як бориспільцю, 
батьку і підприємцю не однако-
во, як розвиватиметься моє рід-
не місто.

— Яким бачите повторний 
тур виборів мера?

— Громада має виявити актив-
ність, об’єднатися навколо одно-
го лідера, щоб не розпорошува-
ти голоси, бо явка на вибори ме-
ра — 20%. Кого обере народ? Ве-
дуться дискусії. 

— Чи може стояти вибір на 
посаду голови ОТГ між Байчасом 
і Борисенком?

— Упевнений, що Борисенко 
балотуватиметься. Щодо Байчаса 
питання відкрите. Він стартував 
як кандидат із 1,7% підтримки на 
початку кампанії, а отримав тре-
тій результат, відставши від Бори-
сенка лише на 500 голосів. Очіку-
ється конкурентна боротьба.

«МАЮ ПЛАН ДІЙ»
—  Ваші перші кроки у другій 

депутатській каденції?
— Буду ініціювати розробку но-

вого генплану ОТГ із передбачен-
ням якісного транспортного спо-
лучення, об’їзних доріг, створення 
технопарків, добудовою очисних 
споруд, вирішенням проблеми 
сміття, будівництвом ЦНАПу, но-
вого корпусу лікарні, соціального 
житла. Бориспіль – місто-супутник 
столиці й аеропорту. Варто про-
аналізувати плюси розташуван-
ня для залучення інвестицій. Я за 
кардинальні зміни! 

Бориспіль має фінансову спро-
можність їх втілити. Наприклад, 
91 млн грн виділено на капре-
монт пологового — будівля 1967 
року зведення, а будівництво су-
часного відділення вартувало б 
лише 70 млн грн. Я проти того, 
щоб ми кожної сесії коригували 
бюджет.

Були попередні зустрічі з ліде-
рами партій, усі налаштовані пра-
цювати.

— Що хочете сказати депу-
татам Бориспільської ОТГ?

— Найперше – не перетворю-
вати сесійну залу на майданчик 
для власних інтересів. Усі партії 
пропонували на 80% схожі перед-
виборчі програми, тому ділити ні-
чого. Нам потрібно розробляти 
плани розвитку території на пер-
спективу і діяти. 

БУДІВНИЦТВО СПОРТКОМПЛЕКСУ 
ВАРТІСТЮ 113 млн грн

Юлія ГАМАН, фото автора

ФАКТ. Офіційний Бориспіль за-
явив про наміри щодо будівництва 
на території міського Центру туриз-
му багатофункціонального спор-
тивного комплексу вартістю 113 
млн грн. Кажуть, справа за малим: 
область має погодитися на співфі-
нансування проекту.

ДЖЕРЕЛО: директорка міського 
Центру туризму та краєзнавства уч-
нівської молоді Тетяна Рахуба.

ПОДРОБИЦІ. Зі слів Рахуби, мі-
сто потребує такого об’єкту, адже в 

одному приміщенні буде база для 
багатьох видів спорту. 

Пряма мова РАХУБИ: «При ви-
готовленні проектної документа-
ції фахівцями була зроблена вели-
чезна робота, починаючи від до-
слідження рівня підземних вод і 
закінчуючи детальним планом при-
міщення».

ДЖЕРЕЛО: перший заступник 
Бориспільського міського голови 
Микола Корнійчук.

Пряма мова КОРНІЙЧУКА: «Усі 
необхідні документи для початку 

будівництва нового спорткомплек-
су наразі готові. Коли буде форму-
ватися обласний бюджет на наступ-
ний рік, плануємо подати пропо-
зицію про рівне співфінансування 
спорткомплексу. Затримка за кош-
тами — вартість об’єкту 113 млн 
грн».

СТАЛО ВІДОМО: старе примі-
щення, що займає Центр туризму, 
а колись — школа №2, залишиться. 
За словами Тетяни Рахуби, руйнува-
ти його не планують, бо це історич-
на будівля. У подальшому планують 
розмістити там гуртки краєзнавчо-
го напрямку.

РАДА СХВАЛИЛА ЗАКОН ПРО РЕОРГАНІЗАЦІЮ ГРОМАД І РАЙОНІВ
Верховна Рада України 
17 листопада схвалила 
законопроект про 
реорганізацію громад і 
районів в другому читанні. 
Його підтримав 301 нардеп. 

Закон регулює питання щодо 
закінчення повноважень 
сільських, селищних, міських 
голів, їх рад та виконавчих 
органів. Йдеться також і про 
районні ради.

Що передбачає документ: 

правонаступництво щодо 
майна, прав та обов'язків 
територіальних громад;
правонаступництва щодо майна, 
прав та обов'язків районних 
рад, які представляли загальні 
інтереси територіальних громад 
ліквідованих районів.

Чому закон був необхідний
У партії «Слуга народу» 
пояснили, що без ухвалення 
цього законопроекту органи 
місцевого самоврядування 
не змогли б повноцінно 

функціонувати у новостворених 
громадах і районах. Також було б 
неможливо створити нові РДА.
«Громади, які змінили свою 
територію або об'єдналися 
вперше, пройшли місцеві 
вибори, без ухвалення 
законопроекту не змогли 
б запустити процедуру 
правонаступництва майна, 
кадрів», — зауважив член 
комітету з організації держвлади 
Віталій Безгін.
Він також додав, що громади не 
змогли б сформувати бюджет на 
2021 рік.

БОРИСПІЛЬСЬКУ ОТГ 
В ОБЛАСНІЙ РАДІ 
ПРЕДСТАВЛЯТИМУТЬ 
ДВА ДЕПУТАТИ
Ірина КОСТЕНКО

Підрахунок голосів та 
встановлення результатів виборів 
до Київської обласної ради тривали 
значно довше, ніж визначення 
результатів до об’єднаних 
територіальних громад. 
Отримати офіційну інформацію 
щодо результатів виборів до 
облради станом на 18 листопада 
не вдалося. 
Із неофіційних джерел «Вістям» 
стало відомо, що 5-відсотковий 
бар’єр подолали 5 партій: 
«Європейська Солідарність» — 25 
(19,54%);
«Слуга народу» — 22 мандати 
(16,94%);
«За майбутнє» — 14 мандатів 
(10,62 %); 
«Батьківщина» — 14 мандатів 
(10,55%);
«ОПЗЖ» — 9 мандатів (6, 89%).
Кілька десятих відсотка не 
вистачило політичній партії «Наш 
Край», щоб подолати 5% бар’єр. 

Від Бориспільської ОТГ до 
Київської обласної ради 
пройшли два депутати: Ігор 
Левітас від «Батьківщини» і 
Юрій Чередніченко від «ОПЗЖ».

Від «Опозиційної платформи 
— За життя» також пройшов 
до Київської облради 
Валерій Ксьонзенко, перший 
номер у партійному списку. 
У попередній каденції він 
представляв у облраді 
Бориспіль і Лівобережжя 
Київщини.

МАПА «ЧЕРВОНИХ БУДИНКІВ», ДЕ Є ІНФІКОВАНІ
Наталія ДОЛИНА

Про це на плановій нараді 16 
листопада повідомив директор 
КНП «Бориспільський міський 
центр первинної медико-санітар-
ної допомоги» Євгеній Черенок. 

Пряма мова ЧЕРЕНКА: «Ми на-
носимо кожен випадок захворю-
вання на ковід на мапу. Це так зва-
ні «червоні будинки». Квартири й 
прізвища хворих не називаємо, тож 
закон не порушуємо. 

Для чого цей список? Люди по-
винні усвідомлювати небезпеку. 
Йдеться про багатоповерхівки, ад-
же в приватних будинках немає та-
кої щільності населення і мешкан-
ці частіше бувають на свіжому по-

вітрі. У Борисполі є будинки, де ре-
гулярно фіксуються захворювання. 
Наприклад, будинок на вул. Робіт-
нича, 19. За два місяці там менше 
чотирьох випадків захворювання 
не буває. У будинку по вул. Нова, 2 
захворюваність спостерігається по 
синусоїді — місяць немає, місяць 
— шість випадків».

ФАКТ. Мешканці багатоповер-
хівок повинні дотримуватися під-
вищених заходів особистої гігієни.

Пряма мова ЧЕРЕНКА: «Перш ніж 
зайти в під'їзд, треба обробити руки і 
бажано поверхні антисептиком. Ніко-
ли не тримайтеся за перила на сходах. 

Під'їзд потрібно провітрювати 
якнайчастіше. Особливу увагу вар-

то звернути на ліфти. Якщо людина 
там чхнула або кашлянула, аеро-
золь мікробів зберігається в закри-
тому просторі тривалий час. Якщо 
є можливість, краще ліфтом не ко-
ристуватися, підніматися пішки. Як-
що такої можливості немає, в ліфті 
треба обов’язково надягати маску».

Управляючі компанії обробляють 
ті під’їзди, у яких є два і більше під-
тверджених випадків захворюван-
ня на COVID. Відповідальними за 
дезінфекцію є управляючі компанії 
або керівники ОСББ».

Відповідно до Постанови Кабіне-
ту Міністрів контроль за дотриман-
ням карантинних обмежень покла-
дено на поліцію.
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ОБЕРЕЖНО: НАПАДАЮТЬ!

СОБАКИ ГАВКАЮТЬ, 
ДИРЕКТОРИ МОВЧАТЬ

 � До «Вістей» звернулася бориспілька з проханням 
допомогти з проблемою агресивних псів підприємства 
«Ароза», що на вул. Кошового, 2. За її словами, жінка була 
свідком, як собаки кидалися на людей, а нещодавно сама 
ледь не стала жертвою: собака нападав і на неї.

Наталія ТОКАРЧУК

Пані Юлія розповідає: «Було об-
говорення цієї проблеми в Фей-
сбук, тоді собака з «Арози» вкусив 
за литку жінку. Пам’ятаю, як люди 
захищали «нещасних собачок». 

А нещодавно сама йшла вул. 

Кошового, з «Арози» вискочив ве-
ликий пес і, захлинаючись гавко-
том, біг за мною. Після стресу два 
тижні на роботу ходжу в обхід — 
вул. Дачною. Поряд із «Арозою» — 
патрульна поліція, яка не реагує на 
такі «дрібниці». Як діяти, куди звер-
нутися?». 

Керівник КП «ВУКГ» Богдан 
МЕТАШОП на запитання «Ві-
стей», чи є у Борисполі прави-
ла утримання тварин на підпри-
ємствах, розповів: «У 2019 році 
Бориспіль прийняв Програму 
контролю утримання та розмно-
ження домашніх і безпритульних 
тварин у м. Борисполі на 2019-
2025 роки, але вона здебільшо-
го стосувалася будівництва при-

тулку, який пізніше замінили на 
Центр стерилізації та адопції; 
про собак, які утримуються на 
підприємствах, там не йшлося. 

 Тож в цьому питанні місто ке-
рується загальною норматив-
но-правовою базою, прийнятою 
в Україні — це понад 10 норма-
тивно-правових актів. 

Коли центр адопції запрацює, 
собаки, що утримуються на під-
приємствах, повинні вилучати-
ся, їх мають стерилізувати та на-
магатися знайти їм господарів. 
Найчастіше керівники підпри-
ємств уникають відповідально-
сті, стверджуючи, що собаки не 
їхні. У ВУКГ на прохідній теж жи-
вуть собаки, вигнати їх немож-
ливо, тому ми всіх стерилізува-
ли. Але вони досі бігають із гав-
котом за авто, бо інстинкти не 
зникають». 

КП «ВУКГ»: ІЗ СОБАКАМИ БЕЗЛАД

ПКФ «АРОЗА»: ГОТОВІ ПЛАТИТИ ЗА СОБАК

ПОТРІБНІ ЗМІНИ У ВЕРХАХ МОВОЮ ЗАКОНУ 

А ЯК У НИХ?

Директор ПКФ «Ароза» Ан-
дрій ФЕДОРЕНКО погоджуєть-
ся, що проблема з собаками є, бо 
у місті немає притулку, куди со-
бак можна було б прилаштувати.

Пряма мова ФЕДОРЕНКА: 
«Ми не заводили цих собак. Во-
ни живуть за межами прохідної, їх 
підгодовують мешканці вулиці. Со-
баки для охорони нам не потрібні, 
на підприємстві сигналізація. 

Були звернення щодо агресив-
ності собак, мешканці до поліції 
зверталися, намагалися іх вивез-
ти, але пси повертаються. Ми ви-
ловили всіх, крім двох, які не да-
ються в руки, відвезли до вете-
ринара, зробили щеплення, сте-
рилізували. Агресивна серед них 
одна, нестерилізована. Що вдія-
ти? Труїти чи вбивати — не варі-
ант. Заплачу тим, хто знайде для 
собак дім або притулок». 

Ні центр стерилізації, ні при-
тулок не зможуть повністю ви-
рішити проблему з безпритуль-
ними тваринами, впевнений Бог-
дан Меташоп. Треба змінювати 
ставлення людей і законодавчі 
норми. 

Пряма мова МЕТАШОПА: «Те, 
що тварини опиняються на вули-
ці та неконтрольовано розмно-
жуються — безвідповідальність 
людей. Часто вони викидають на-
бридлих улюбленців або випус-
кають котів чи собак «погуляти». 
Як результат — популяція без-
притульних збільшується. 

Європейські країни успішно 
вирішують ці проблеми – там 
утримання притулків покладе-
но на місцеві органи влади і на 
це щороку витрачається майже 
150 тис. євро бюджетних коштів. 
А у бюджети йдуть податки на 
утримання тварин. 

Усі тварини в цивілізованих 
країнах реєструються та чіпу-
ються, до бази даних вносяться 
дані про господаря. Там, щоб за-
вести тварину, потрібно запла-
тити податок, є система штра-
фів. Україна рано чи пізно має 
до цього дійти».

Утримання та поводження з 
домашніми тваринами регулю-
ють кілька нормативно-право-
вих актів. 

Серед них: Закони «Про бла-
гоустрій населених пунктів», 
«Про захист тварин від жорсто-
кого поводження», Європейська 
конвенція про захист домашніх 
тварин, Кодекс України про ад-
міністративні правопорушення 
та Кримінальний кодекс та ін-
ші. Усі містять загальні рекомен-
дації та визначення поняття до-
машньої тварини. При цьому до-
машніми тваринами вважають-
ся будь-які тварини, приручені 
людиною, в тому числі такі, що 
утримуються для охорони юри-
дичними особами в обладнаних 
приміщеннях або на прив’язі. 

Правила утримання домаш-
ніх тварин та відповідальність за 
їх порушення встановлюються 
органами місцевого самовряду-
вання. Методичні рекомендації 
з розроблення правил утриман-
ня домашніх тварин у населених 
пунктах розроблені та затвер-
джені наказом Міністерством 
охорони навколишнього та при-
родного середовища України від 
2 червня 2009 р. Органи місцево-
го самоврядування можуть вста-
новлювати додаткові вимоги до 
рекомендованих правил. 

Бориспілець Микола Мартін, 
який навчається в Чехії чотири 
роки, розповідає: «Тварина на 
вулиці у Чехії — рідкість. Якщо 
мешканці міста бачать на вулиці 
собаку без господаря, телефону-
ють на «гарячу лінію», приїздить 
служба і забрає її у притулок. 

Є державні й приватні притул-
ки. Нормою є притулки при полі-
цейських дільницях у невеликих 

містах. Кожен притулок має влас-
ну сторінку в інтернеті. Щойно 
з’являється новий вихованець, 
інформація оприлюднюють. Як-
що господар не з’являється, то 
тварина залишається у притулку, 
а власник втрачає на неї права.

Є податок із власників тварин, 
усі розуміють, що собака чи кіт 
— не тільки улюбленець, а й від-
повідальність».

ВАЖЛИВО! У більшості міст та 
містечок України затверджені 
та діють правила утримання 
собак, котів і диких тварин, 
які регулюють утримання 
їх в приватному секторі, 
багатоквартирних будинках, 
на територіях промислових 
підприємств тощо. Може бути 
передбачена їх реєстрація, 
внесення до баз даних, 
порядок перевезення, вигулу 
і т.д. Бориспіль поки до цього 
не дійшов.

ОТАКОЇ. Будівництво притулку для тварин міська влада анонсувала ще 
у 2018 році. Його відкриття багато разів переносили, поки не дійшли рі-
шення змінити призначення майбутнього КП: із притулку — на центр сте-
рилізації та адопції. У жовтні новостворений заклад було зареєстровано 
офіційно, нині тривають підготовчі роботи до відкриття. 

КОЛИ ЗАКЛАД 
ВІДЧИНИТЬ ДВЕРІ, 

ДОТЕПЕР 
НЕВІДОМО

Кінологи застерігають, 
що поширені випадки, 

коли агресію проявляють 
вакциновані безпритульні й 

домашні собаки. Від таких 
власники відмовляються, 

а підприємства 
«відхрещуються».
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« Бувають хворі, які «вибивають» 
двері приймального, вимагаючи, аби 

їх госпіталізували, хоча вони можуть 
лікуватися амбулаторно, але їх гнітить 
психосоматичний стан»

КОМЕНТАР 
ІЗ ПРИВОДУ

 

Ілля ЛУЦІВ, лікар КНП 
«ББЛІЛ», працює зі 
стаціонарними хворими 
на коронавірус (раніше 
— черговий лікар 
приймального відділення, 
заступник головного 
лікаря): 
«Пік захворюваності в 
Борисполі вже є. Адже 
кількість нововиявлених 
інфікованих перевищує 
кількість тих, що 
одужали. Головне зараз 
— дотримуватися 
протиінфекційних заходів 
кожному».

ОКСАНА КУШНІРЕНКО ПРО СИМПТОМИ 
COVID-19, ІЗ ЯКИМИ ГОСПІТАЛІЗУЮТЬ

 � В Україні Covid-19 продовжує активно поширюватися. 
Прогнозують, що через місяць добовий приріст 
інфікованих очікується до 20-25 тисяч випадків. 
Інфекційне відділення №2 у КНП «Бориспільська 
багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», де 
перебувають хворі на COVID-19, заповнене. «Вісті» 
порушили тему диспансеризації — кого з інфікованих 
беруть до стаціонару, а кого відправляють додому, та 
поговорили про підтримку психологічного здоров'я 
пацієнтів із Оксаною Кушніренко, завідувачкою 
інфекційного відділення №2 місцевої лікарні.

Валентина ОЛІЙНИК

— Пані Оксано, яка ситуація 
із поширенням коронавірусу в 
нашому регіоні? Яку хвилю епі-
демії ми переживаємо зараз?

— На мій погляд, у нас не було 
ні першої, ні другої хвилі. Я не ро-
зумію поняття цих хвиль. Згідно зі 
статистикою, від початку епідемії, 
коли реєструвалися перші випад-
ки, показники наростали. Сьогод-
ні відсоток госпіталізації – 10-30% 
від тих, хто звертається. У нас 42 
ліжко-місця. Більшу частину інфі-
кованих прийняти до відділення 
не можемо — виписуються 8 чи 9 
людей і відразу їхні місця займа-
ють інші хворі. Наразі в інфекцій-
ному жодного вільного місця. 

— У чому головна причина 
зростання кількості хворих? 

— Людям набридло носити ма-
ски, спрацював «синдром втоми». 
Така ситуація і щодо антисепти-
ків… Хоча особистий захист має 
бути невід’ємним атрибутом сьо-
годення, як чищення зубів чи фі-
ліжанка кави... До речі, я помітила, 
що деякі чоловіки вже вітаються 
не за руку, а торкаються стисне-
ним кулаком чи ліктем — це до-
бре. Але здебільшого кожен ро-
бить, як вважає за потрібне, тому 
захворюваність росте. 

— Зважаючи на малу кількість 
місць у стаціонарі, як ви обира-
єте, кого із важких хворих при-
йняти, а кому відмовити?

— При госпіталізації діємо згід-
но з наказами МОЗ і протоколом 
щодо правил госпіталізації хво-
рих із цією хворобою, який вий-
шов днями. По-перше, сатурація 
має бути нижче 92%, виражена 
задишка, наявна лихоманка, що 
не збивається жарознижуючими 
препаратами тощо. Також впли-
ває наявність супутніх хвороб (цу-
кровий діабет, онкозахворювання 
чи серцево-легеневі проблеми). 
Але це не означає, що ми не бе-
ремо до стаціонару людей, які не 
підпадають під один чи два з цих 
параметрів.

На приймальному відділенні 
оцінюємо загальний стан хворо-
го. Пацієнти різні бувають. Буває, 
надходять до нас за направлен-
ням сімейного лікаря, який вва-
жає, що стан хворого погіршився 
і не піддається амбулаторному лі-
куванню. Є люди, які до сімейного 
лікаря не зверталися, лікувалися 

самостійно. Тому, довівши себе до 
важкого стану, викликають «швид-
ку», приїздять необстежені. Тоді 
збираємо анамнез, відправляє-
мо на додаткові дослідження, КТ 
тощо. І якщо ознаки інфекції з ве-
ликою часткою ураження легень 
(50% і більше) підтверджуються — 
госпіталізуємо. 

Бувають хворі, які «вибивають» 
двері приймального, вимагаючи, 
аби їх госпіталізували, хоча вони 
можуть лікуватися амбулаторно, 
їх гнітить психосоматичний стан. 
Пам'ятаєте, колись поширювали 
страшні з нагнітанням картинки, 
де на чорному червоним написа-
но: «СНІД — чума 21 століття»? Так 
і зараз, тому люди за найменшо-
го погіршення самопочуття пані-
кують та думають, що у стаціона-
рі будуть захищені й хвороба ми-
не швидше. 

До речі, хворі на коронавірус 

психологічно вразливі. Тому всіх, 
хто до нас звертається, намагає-
мося заспокоїти, розказуємо, що 
їм робити, аргументуємо, чому не 
варто лягати в лікарню, доки не-
має підтвердження хвороби. 

— Стаціонарне лікування ко-
ронавірусу за протоколом має 
бути безкоштовним. Чи виста-
чає у вас усього необхідного? 
Знайомі з сусіднього району 
скаржилися, що щодня плати-
ли за лікування по 7 тис. грн із 
власної кишені...

— Є невеличкі проблеми, але 
вони швидко вирішуються. Щодо 
гормонів, антибіотиків, антикоа-
гулянтів, анальгетиків і знеболю-
ючих, потрібних для лікування ко-
ронавірусу і як наслідок — пнев-
монії, проблем немає. 

Додаткова оплата за лікування з 
пацієнта може знадобитися за на-
явності супутньої патології у хво-
рого. Наприклад, у когось хроніч-
ний гепатит, панкреатит тощо, тоді 
лікарі рекомендують брати за свій 
кошт потрібні ліки. Поки пацієнти 
на стаціонарі, малим курсом тера-

пії їм ці препарати вводяться вну-
трішньовенно. Коли гострий пе-
ріод пройшов і людина готуєть-
ся до виписки, медики радять для 
супутнього лікування таблетова-
ні форми.

— Кажуть, цю хворобу багато 
людей переносять безсимптом-
но і не знають, що перехворіли. 

— Часто в людей виникають за-
питання на кшталт: чому в мене 
чоловік захворів, а я з дітьми — 
ні? Багато пацієнтів, як показують 
результати відповідних тестів, ма-
ють антитіла, а отже перехворіли, 
не підозрюючи про хворобу і до-
бре почувалися.

— Що, крім необхідного пе-
реліку ліків, не зовсім офіційно 
радите ковідним хворим?

— Читати легку літературу, ди-
витись позитивні фільми. У нас та-
ке відділення, що не до жартів, у 
людей відчуття страху навіть то-
ді, коли можна говорити, що вони 
вже умовно здорові. 

Наші хворі лежать у боксах, 
спецкімнатах за скляними вікна-
ми-стінами. Видно, як вони байду-

жі до всього. У період обходу лікар 
намагається підняти їм настрій, але 
цього вистачає ненадовго. Чому? 
Доведено, що коронавірус вражає 
клітини різних органів, у тому чис-
лі головного мозку, що відобража-
ється на психіці. Тому пацієнти пе-
реважно без настрою, апатичні. 
Я пропонувала директору ББЛІЛ 
Олександру Павловичу встанови-
ти в коридорі колонки, щоб вми-
кати музику — класику чи танцю-
вальний рок-н-рол, аби настрій в 
людей підвищився.  

Коли люди ідуть на поправку, 
рекомендуємо їм співати, викону-
вати посильні фізичні вправи, ро-
бити дихальну гімнастику. І часом 
дотепно і радісно, коли дядечки, 
яким глибоко за 60, наспівують, 
булькають у баночку з водою, як 
гусачки, роблять рухавку. 

ДОСЬЄ
Оксана Миклаївна 

Кушніренко.
Народилася на Київщині у 1973 р.
Закінчила Національний 
медичний університет 
ім. О.О.Богомольця.
Посада — завідувачка 
інфекційного відділення №2 
(відділення Covid-19) КНП 
«ББЛІЛ». Раніше — лікар-
інфекціоніст у місцевому 
кабінеті «Довіра» (облік та 
лікування ВІЛ-інфікованих).

ПРОФІЛАКТИКА 
ІНФІКУВАННЯ
• Менше контактувати, а 
надто зі старшими людьми. 
Спілкуватися з родичами, 
друзями частіше через аудіо 
чи відеозв’язок.
• Носіть маски! Ефективність 
їх доведена. Маску потрібно 
змінювати що дві чи що три 
години.
• Чи потрібно одягати 
окуляри? Раніше вважалося, 
що потрібно, аби через 
слизову очей вірус не 
потрапив до організму. Згідно 
з недавніми дослідженнями 
ВООЗ доведено, що через 
очі вірус проникає рідко, 
оскільки на слизовій ока 
розмножується частково, не 
проникаючи всередину, на 
відміну від вірусу грипу. Тому 
окуляри — не обов'язкові!
• Носити гумові рукавички 
— непоганий варіант при 
контакті з іншими людьми 
(якщо ви продавець, водій 
тощо), щоб часто не мити руки 
в агресивних дезрозчинах і 
не зробити шкіру рук надто 
вразливою. Якщо ж ви вийшли 
за покупками, то потрібно 
кілька разів обробити руки 
дезрозчином, а гумові 
рукавички не обов’язкові. 
Через шкіру вірус не 
проникає. 
• Аби бути здоровими, слід 
стати добрішими. Радість 
є запорукою того, що в 
організмі вироблятиметься 
ендорфін, гормон щастя 
і задоволення, від якого 
залежить настрій, який 
впливає на імунітет.
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ВІКЕНД

ВІД СТРІЧКИ В КОСУ — 
ДО ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ

 � Бориспільська майстриня Віта Боровицька створила 
невеликий власний бізнес із нуля, виготовляючи прикраси 
хенд-мейд. На досягнутому 39-річна мама двох синів не 
зупиняється – творить дівочі прикраси й розвиває бізнесові 
навички.

Юлія ГАМАН

Там, де з’являється Віта, завжди 
красиво. По-перше, сама красуня. 
По-друге, красиво говорить: вір-
туозно мелодійно володіє україн-
ським словом. По-третє, її роботи 
–  краса, що змушує ахнути найви-
багливішого клієнта.

ТОРТ ІЗ «ПІДГУЗКІВ» 
Її спеціалізація – різноманітні 

прикраси для волосся з якісних 
матеріалів. Заколки, резинки, обід-
ки, стрічки, сіточки на гульку, капе-
люшки, квіткові композиції і тема-
тичні набори до урочистих подій 
для дівчат і жінок – її рук справа. А 
ще яскраві аксесуари, подарунко-
ві букети з квітів, солодощів і фрук-
тів, декор для свят – це неповний 
перелік того, що народжує твор-
чість Віти. 

Майстриня пригадує і незвичні 
роботи, серед яких – подарунко-
вий торт із «підгузків», декор ди-
тячих аксесуарів на виписку з по-
логового, оформлення настінного 
годинника.

Ідеї для робіт і натхнення чер-
пає з усього, що її оточує. Якщо за 
вікном — осінь, то вийдуть при-
краси у вигляді кленових листоч-
ків чи обідки з калиною. А якщо 
на носі новорічні свята, то чекай-
те на роботи сніжно-морозної те-
матики. Витвори під замовлення 
— звичне у творчості Віти. Завдя-
ки соцмережам її знають за межа-
ми Борисполя, свої роботи надси-
лає по всій Україні.

ХОБІ СТАЛО 
РОБОТОЮ

Домівкою Бориспіль для Ві-
ти став 7 років тому, коли чоло-
вік-прикордонник привіз її сюди 
зі старшим сином Артемом із Жи-
томирщини. Через два роки наро-
дився молодший син Дмитро. Ві-
та з тих, хто не сидить без роботи, 
тому коли меншому виповнилося 

лише два місяці, виготовила пер-
ший виріб — обідок із трояндами.

Про заробіток тоді й мови бути 
не могло. Рік-півтора майстриня 
працювала у збиток, але і в задо-
волення, раділа, що знайшла спра-
ву до душі. Рукоділля рятувало від 
депресії, відволікало від думок 
і приносило насолоду. Уже зго-
дом, коли отримала перші гроші 
за прикраси, зрозуміла, що твор-
чість може бути не лише хобі, а ро-
ботою, яка дає прибуток.

ТВОРИТЬ ПРИКРАСИ І 
ДОБРО 

Вийшовши через два роки піс-
ля народження сина на роботу в 
соціальну службу, Віта зрозуміла, 
що таке заняття — не для неї. Ма-
ла за плечима першу освіту пси-
холога, знаходила спільну мову з 
людьми, а робота в соцслужбі бу-
ла гарним варіантом для молодої 
мами, однак Віта прислухалася до 
себе і здобула другу вищу за фа-
хом «облік і аудит». Попереднє міс-
це роботи залишила і поринула у 
творчість.

Паралельно вдалося долучити-
ся до міської спільноти «Добро», 
учасники якої допомагають сім’ям, 
що потребують підтримки. Недав-
но «Добро» розширилося і утво-
рилася група для допомоги пенсі-
онерам і безхатченкам. Робота на 
добровільних засадах, але учасни-
ки спільноти переконані, що ідея 
має право на життя і подальший 
розвиток.

 «Зараз, через 5 років, відколи я 
зрозуміла, що знайшла себе і мо-
жу розвинути хобі у власний біз-
нес, серйозно зайнялася вивчен-
ням супутніх спеціальностей, — 
ділиться співрозмовниця. — Про-
йшла курси зі створення власного 
бізнесу, а також із маркетингу і ре-
клами. Наразі слухаю іноземних 
спікерів онлайн і здобуваю знан-
ня для розвитку своєї справи». 

Правду кажуть, що талановита 
людина — талановита в усьому. 

Реакція на пропозицію 
приходити працювати у лі-
карню в період карантину: 
«Хочу піти у лікарню мамоло-
гом. Освіти немає, але циць-
ки дуже люблю». 

***
Карантин вихідного дня — 

це як тиждень гуляти з дівка-
ми без презервативу, а два 
дні — із презервативом.

***
— Офіціанте, чому пельме-

ні холодні?
— Так вони ж сибірські.

***
— Цікаво, що жінки знахо-

дили в чоловіках раніше?
— Коли раніше?
— Коли ще не винайшли 

гроші!
      ***

Критик: 
— Яка чудова річ! Яке ба-

чення. яка експресія!
Художник: 
— Так. Це якраз те місце, 

де я витираю фарби.
***

Оскаженілий чоловік влі-
тає додому:

— Марино, я знаю все!
— Зараз перевіримо, — 

спокійно відповідає жінка. 
– Ну, скажи, скільки приток 
у Дунаю?

***
Микола застрахував свою 

оселю на суму 1 млн грн і пи-
тає у страхового агента:

— А скільки мені дадуть, 
якщо моя оселя згорить сьо-
годні вночі?

— Років п’ять.
***

Вчителька запитує у класі:
— Чим відрізняється жит-

тя до Революції Гідності від 
того, що зараз?

Учень:
— До революції казали: 

«Пішов геть!». А тепер гово-
рять: «Приходьте завтра!»

***
У шлюбному агентстві:
— Ви кому перевагу відда-

єте, брюнету чи блондину?
— Мені б хотілося рудого! 

У мене меблі червоного ко-
льору!

***
Вчитель дав завдання на 

тему: «Якщо б я був директо-
ром фірми…». Усі старанно 
пишуть, і тільки Іванко ди-
виться у вікно.

— А ти чому не пишеш? — 
запитує вчитель.

— Чекаю на секретарку!
***

Якщо школи будуть за-
криті дуже довго, то батьки 
винайдуть вакцину раніше, 
ніж учені.

***
Пішла на кухню переві-

рити, чи є у мене СОVID-19. 
Нюхала копчене сало. Є дві 
новини. Коронавірусу немає. 
Сала тепер теж немає. 

АНЕКДОТИ

СИРНА ЗАПІКАНКА З ГРУШЕЮ
ІНГРЕДІЄНТИ: 500 г сиру кисломолочного, 1 груша, 
3 яйця, 75 г цукру, 75 г кукурудзяного крохмалю, 10 г 
ванільного цукру, 2 ч.л. меду, 2 ч.л. масла. 
ПРИГОТУВАННЯ. Збити жовтки з цукром. Додати 
сир, крохмаль, ванілін. Білки збити з дрібкою солі, 
з’єднати з сирною масою. Викласти в змащену маслом 
та посипану мукою форму. Грушу порізати кубиками. 
Розтопити масло, додати мед і грушу. Готувати, поки 
груша не стане м’якою. Викласти на тісто. Поставити 
в духовку розігріту до 180°С на 50-60 хв. Подавати 
охолодженою.

Марудна справа — 
жити без баталій. 
Людина від 
спокійного життя 
жиріє серцем і 
втрачає талію. 

Ліна Костенко

• Майстриня Віта Боровицька мешкає з родиною у Борисполі сім 
років, тут почувається щасливою і реалізованою.

 � СМАЧНОГО  � МУДРА ФРАЗА
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ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 
СВОЇ КОМЕНТАРІ, ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 
УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ

I-VISTI.COM

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 
вибір!

ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
ОПРИЛЮДНЕННЯ 

Гнідинська сільська рада, 
Бориспільського району, 
Київської області опри-
люднює інформацію про 
громадські слухання Де-
тального плану території 
та Звіту про стратегічну 
екологічну оцінку проек-
ту документа державного 
планування – «Детальний 
план території земельної 
ділянки, площею 0,1700 
га, кадастровий номер 
3220882601:01:021:0016, 
для розміщення автомо-
більного заправного комп-
лексу на території с. Гнідин, 
Гнідинської сільської ради, 
Бориспільського району, 
Київської області».

Місце проведення: 08340, 
Київська обл., Бориспіль-
ський район, село Гнідин, 
вул. Нова, 1 в приміщенні 
сільської ради.

Початок: 14 грудня 2020 
року о 10-30.

Замовник: Гнідинська 
сільська рада, Бориспіль-

ського району, Київської 
області.

Розробник: ТОВ «ГеоФек-
торі».

Підстава розроблення де-
тального плану території: 

• рішення сесії Гнідинської 
сільської ради № 759-56-VII 
від 10 липня 2020 р. про на-
дання дозволу на розробку 
детального плану території.

З проектом та звітом 
про стратегічну екологіч-
ну оцінку проекту доку-
мента державного пла-
нування – «Детальний 
план території земельної 
ділянки, площею 0,1700 
га, кадастровий номер 
3220882601:01:021:0016, 
для розміщення автомо-
більного заправного комп-
лексу на території с. Гнідин, 
Гнідинської сільської ради, 
Бориспільського району, 
Київської області» — можна 
ознайомитися на веб-сайті 
http://radagnidin.gov.ua/ та 
в приміщенні сільської ради 
з 13 листопада 2020 р. до 14 
грудня 2020 року.

Пропозиції та зауваження 
надаються у письмовій фор-
мі до Гнідинської сільської 
ради, Бориспільського райо-
ну, Київської області за адре-
сою: 08340, Київська обл., 
Бориспільський район, село 
Гнідин, вул. Нова, 1 e-mail: 
rada@radagnidin.gov.ua про-
тягом одного місяця з дня 
оприлюднення оголошення в 
газеті «ВІСТІ.ІНФОРМАЦІЯ.РЕ-
КЛАМА» та на веб-сайті http://
radagnidin.gov.ua/. Строк 
подання пропозицій (заува-
жень) з 13 листопада 2020 р. 
до 14 грудня 2020 року. 

Пропозиції (зауваження) 
приймаються у письмово-
му вигляді із зазначенням 
прізвища, ім’я, та по батько-
ві, місця проживання, з осо-
бистим підписом заявника 
і мають містити обґрунту-
вання з урахуванням вимог 
законодавства, держстан-
дартів та правил .

Пропозиції (зауваження), 
що надійшли після встанов-
леного терміну, не розгля-
даються.
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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+)
10.40 Щоденник Дитячого пісенного 

конкурсу "Євробачення-2020"
10.50 Під знаком Шанель. Сумніви
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.35, 1.40, 5.50 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.55 "Супер - чуття"
19.55, 23.40 "Дикі тварини"
21.45 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.10 "Світ дикої природи"
0.15 Т/с "Полдарк" (16+)

КАНАЛ "1+1".
5.30, 9.25 "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

11.35, 12.20, 14.15 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45 Комедія "Свати - 6"
21.45 Комедія"Сидоренки-Сидоренки 2
22.45 "Світ навиворіт 11: Китай"
0.55 "Світ навиворіт"

ІНТЕР.
5.25, 22.10 "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, 15.15 "Вещдок"
16.15 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 3.25 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
23.00 Док.проект "Острів Фіделя"
0.10 Т/с "Тягар істини" (12+)

2.00 Х/ф "Опівнічне сонце" (16+)
4.50 "Телемагазин"

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

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.40 Реальна містика. нові випуски
12.45, 5.30 Агенти справедливості (12+)
14.45, 15.30 Історія одного злочину (16+)
17.10 Т/с "Виклик" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Мавки" 5, 6 с. (16+)
23.30 Т/с "Опікун" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Опікун" (12+)
3.40 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, 1.25 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 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.30, 16.20, 21.25 Т/с "Козаки. 

Абсолютно брехлива історія" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт Прем’єра
23.15 Х/ф "Цар скорпіонів-4: У пошуках 

влади" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Мерлін"
10.40 Х/ф "Перший месник: Друга війна" 

(16+)
13.20 Хто проти блондинок (12+)
15.20 Хто зверху? (12+)
17.20, 19.00 Діти проти зірок
20.40 Х/ф "Перший месник: 

Протистояння" (12+)
23.50 Х/ф "Потяг смерті" (16+)
1.30 Т/с "Сирена" (16+)
2.55 Служба розшуку дітей
3.00 Зона ночі
5.00 Абзац

СТБ.
4.45, 23.05 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
6.30 Т/с "Комісар Рекс"
9.25 "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+)
18.06 "СуперМама"
19.06 "Про що мовчать жінки" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Колір пристрасті"
0.55 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "ДжеДАІ 2019"
6.25 Х/ф "Атлантичний рубіж"
8.10 Х/ф "Атлантичний рубіж: 

Воскресіння"
9.50, 17.15 "Загублений світ"
13.40 Х/ф "12 раундів"
15.45 Х/ф "12 раундів-3: Блокада"
18.15, 1.40 "Спецкор"
18.50, 2.10 "ДжеДАІ"
19.30 Т/с "Опер за викликом-3"
20.25, 21.15 Т/с "Ангели"
22.05, 23.55 Т/с "Кістки-6"
2.40 "Облом.UA."
4.15 "102. Поліція"
4.55 "Зловмисники"
5.45 Телемагазини

НТН.
5.15 Х/ф "Екстрасенс"
7.50, 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 "Небезпечні друзі"
10.45, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Таємниці кримінального світу"
14.40, 1.45, 3.00 "Речовий доказ"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Легенди бандитського Києва"
3.50 "Правда життя"
4.50 "Top Shop"

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+)
10.40 Щоденник Дитячого пісенного 

конкурсу "Євробачення-2020"
10.50 Прем'єра. Під знаком Шанель. 

Очікування
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"
19.55, 23.40 "Дикі тварини"
21.45 #ВУКРАЇНІ
22.10 "Світ дикої природи"
0.15 Т/с "Полдарк" (16+)
4.25 Д/ф "Заміновані вірністю" (12+)

КАНАЛ "1+1".
5.30, 9.25 "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, 2.55 ТСН
11.25, 12.20, 14.15 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45 Комедія "Свати - 6"
21.45 Комедія"Сидоренки-Сидоренки 2
23.45 Комедія "Любов зла"
1.55 "Гроші 2020"
3.55 Життя відомих людей

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 "Тягар істини" (12+)
2.25 Х/ф "Не було б щастя"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.50 

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.40 Реальна містика. нові випуски
12.45, 5.30 Агенти справедливості (12+)
14.45, 15.30 Історія одного злочину (16+)
17.10 Т/с "Виклик" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Мавки" 3, 4 с. (16+)
23.20 Контролер
0.00 Т/с "Свій чужий син" 1, 2 с.
1.30 Телемагазин

ICTV.
4.15 Скарб нації
4.25 Еврика!

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

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт Секретный фронт
10.55, 13.15 Х/ф "Цар скорпіонів-5: Книга 

Душ" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Т/с "Пес" (16+)
15.30, 16.20, 21.25 Т/с "Козаки. 

Абсолютно брехлива історія" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона Прем’єра
23.10 Х/ф "Інший світ-5:Кровна помста" 

(16+)
0.55 Анти-зомбі

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Мерлін"
10.50 Х/ф "Перший месник" (16+)

13.10 Суперінтуїція (12+)
15.00 Хто зверху? (12+)
17.00, 19.00 Кохання на виживання (16+)
21.00 Х/ф "Перший месник: Друга війна" 

(16+)
23.50 Х/ф "Первобутній" (16+)
1.40 Т/с "Сирена" (16+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.35, 23.05 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
7.15 Т/с "Комісар Рекс"
10.05 "МастерШеф. Професіонали" (12+)
13.05, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.40 Т/с "Слід" (16+)
18.05 "СуперМама"
19.05 "Таємниці ДНК" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Колір пристрасті"
0.55 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 Х/ф "Столик №16"
7.30 Х/ф "Тактична сила"
9.15, 17.15 "Загублений світ"

13.15 Х/ф "Незбагненне"
15.15 Х/ф "Азартні ігри"
18.15, 1.45 "Спецкор"
18.50, 2.15 "ДжеДАІ"
19.25 Т/с "Опер за викликом-3"
20.25, 21.20 Т/с "Ангели"
22.10 Т/с "Кістки-6"
0.00 Т/с "Кістки-5"
2.45 "Облом.UA."

НТН.
5.55 Х/ф "Тупик" (16+)
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 "Формула кохання"
10.50, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Свідок. Агенти"
14.50, 1.40, 3.15 "Речовий доказ"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Легенди бандитського Києва"
3.45 "Правда життя"
4.45 "Top Shop"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.
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СЕРЕДА,  25 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+)
10.40 Щоденник Дитячого пісенного 

конкурсу "Євробачення-2020"
10.50 Дивовижні сади. Гірський парк 

Вільгельмсхьое - Німеччина
11.25 Телепродаж
15.10, 21.25, 0.00 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
17.30 Д/ф "Дикая планета"
18.55 "Супер - чуття"
19.55 "Дикі тварини"
21.35 "Зворотний відлік"
0.05 Перша шпальта
0.35 Т/с "Полдарк" (16+)
3.55 Д/ф "Капелани"
5.05 Бюджетники

КАНАЛ "1+1".
5.00 "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, 12.20, 4.50 "Життя відомих людей"
13.10, 14.20, 15.25 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45 Комедія "Свати - 6"
21.45 Комедія"Сидоренки-Сидоренки 2
22.45 "Гроші 2020"
0.00 "Дубінізми 2020"
0.20 "Танці з зірками 2020"

ІНТЕР.
3.30 Х/ф "Вам і не снилося"
4.55 "Телемагазин"
5.25, 22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
9.40, 18.00, 19.00, 3.25 "Стосується 

кожного"

10.40, 12.25 Т/с "Детектив Ренуар" (12+)
15.50 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
0.00 Т/с "Тягар істини" (12+)
2.30 Х/ф "Я кохаю" (16+)

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
10.40 Реальна містика. нові випуски
12.45, 5.30 Агенти справедливості (12+)
14.45, 15.30 Історія одного злочину (16+)
17.10 Т/с "Виклик" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Мавки" 1, 2 с. (16+)
23.30 Т/с "Референт" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Референт" (12+)
3.40 Реальна містика

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
11.40, 13.15 Х/ф "Цар скорпіонів-2: 

Сходження воїна" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.15 Х/ф "Цар скорпіонів-3: Книга 

мертвих" (16+)
16.55 Х/ф "Велика стіна" (16+)
18.45, 21.10 Факти. Вечір
20.05, 21.30 Х/ф "Коммандос" (16+)
22.15 Свобода слова
0.00 Х/ф "Жанна д’Арк" (16+)
2.50 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20 Варьяти (12+)
8.00 Le Маршрутка
9.00, 19.00 Супер Топ-модель 

по-українськи (16+)
11.20 Х/ф "Встигнути за Джонсами" (12+)

13.40 Х/ф "Армагеддон" (16+)
16.50 Х/ф "Пасажири" (12+)
21.20 Х/ф "Перший месник" (16+)
0.00 Х/ф "Спадковість" (16+)
2.35 Служба розшуку дітей
2.40 Зона ночі
5.00 Абзац

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.45, 23.05 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
7.30 Т/с "Комісар Рекс"
10.25 "МастерШеф. Професіонали" (12+)
13.05, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.40 Т/с "Слід" (16+)
18.05 "СуперМама"
19.05 "Детектор брехні" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Колір пристрасті"
0.55 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
2.55 "Найкраще на ТБ"

КАНАЛ "2+2".
6.00 "ДжеДАІ 2019"
6.25, 19.25 Т/с "Опер за викликом-3"
10.15 "Загублений світ"

14.15 Х/ф "Чорна вода"
16.15 Х/ф "Повітряний маршал"
18.15, 1.50 "Спецкор"
18.50, 2.20 "ДжеДАІ"
20.25, 21.20 Т/с "Ангели"
22.15, 0.05 Т/с "Кістки-5"
2.50 "Облом.UA."
4.15 "102. Поліція"
4.55 "Зловмисники"
5.45 Телемагазини

НТН.
5.00, 4.55 "Top Shop"
5.45 Х/ф "Крик пораненого"
8.25, 16.50, 20.50, 2.30 "Випадковий 

свідок"
9.00 Х/ф "Висота"
10.45, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.00 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.40, 2.55 "Речовий доказ"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 Х/ф "Мовчазна отрута" (16+)
3.55 "Правда життя"

ПОНЕДІЛОК, 23  листопада
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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+)
10.40 Щоденник Дитячого пісенного 

конкурсу "Євробачення-2020"
10.50 Під знаком Шанель. Ритуали
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, 22.10 "Світ дикої природи"
19.55, 23.40 "Дикі тварини"
20.25 "Боротьба за виживання"
21.45 Схеми. Корупція в деталях
0.15 Т/с "Полдарк" (16+)
4.25 Д/ф "Висота 307.5" (12+)

КАНАЛ "1+1".
5.30, 9.25 "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
11.25, 12.20, 13.15, 14.15 "Одруження 

наосліп"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 Комедія "Свати - 6"
21.45 "Право на владу 2020"
0.45 "Українські сенсації 2020"

ІНТЕР.
5.20, 22.10 "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 "Тягар істини" (12+)
1.50 Х/ф "Ти не ти" (16+)

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
10.40 Реальна містика. нові випуски
12.45 Агенти справедливості (12+)
14.45, 15.30 Історія одного злочину (16+)
17.10 Т/с "Виклик" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Мавки" 7, 8 с. (16+)
23.20 Слідами
0.00, 2.00 Х/ф "Ромашка, кактус, 

маргаритка"
1.30 Телемагазин
2.30 Реальна містика

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

Костянтином Стогнієм
10.10, 1.00 Секретний фронт
11.55, 13.15 Т/с "Пес" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.30, 16.20, 21.25 Т/с "Козаки. 

Абсолютно брехлива історія" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти-зомбі Прем’єра
23.15 Х/ф "Людина з залізними кулаками" 

(16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20, 13.00, 2.30 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Мерлін"

10.00 Х/ф "Перший месник: 
Протистояння" (12+)

15.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Месники" (16+)
0.00 Х/ф "Літак президента" (16+)
2.55 Служба розшуку дітей

СТБ.
4.50, 23.05 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
6.25 Т/с "Комісар Рекс"
9.20 "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 "Один за всіх" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Колір пристрасті"
0.55 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 Х/ф "Андроїд-поліцейський"
7.45 Х/ф "Мега-акула проти Колоса"
9.25, 17.15 "Загублений світ"
13.15 Х/ф "Бен-Гур"

15.45 Х/ф "Наутилус: Повелитель океану"
18.15, 1.45 "Спецкор"
18.50, 2.15 "ДжеДАІ"
19.25 Т/с "Опер за викликом-3"
20.25, 21.15 Т/с "Ангели"
22.10, 0.00 Т/с "Кістки-6"
2.45 "Облом.UA."
4.15 "102. Поліція"
4.55 "Зловмисники"
5.45 Телемагазини

НТН.
5.50 Х/ф "Заручниця"
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 "Сумка інкасатора"
10.50, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.45, 1.10, 3.25 "Речовий доказ"
18.20, 3.45 "Правда життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.10 "Легенди бандитського Києва"
4.45 "Top Shop"

ЧЕТВЕР,  26 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 

Суспільна студія
9.30 Т/с "Історії великого кохання" (16+)
10.40 Щоденник Дитячого пісенного 

конкурсу "Євробачення-2020"
10.50 Під знаком Шанель. Безсонні ночі
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.35, 1.40, 5.50 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25 Т/с "Величні Медичі" (16+)
17.25 VoxCheck
17.30 Перша шпальта
18.55 "Світ дикої природи"
19.55 "Боротьба за виживання"
21.45, 23.40 "Дикі тварини"
22.10 Прем'єра. Принц Чарльз: всередині 

герцогства "Корнуолл"

0.15 Т/с "Полдарк" (16+)
1.45 "Голодомор. Технологія геноциду"
3.35 "Зворотний відлік"

КАНАЛ "1+1".
5.30, 9.25, 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 

ТСН
17.10 Т/с "Жінка" (12+)
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 Прем’єра "Ліга сміху 2020"
22.45 "Вечірній квартал 2020"
0.00 Х/ф "Мерзенна вісімка" (18+)
3.10 Світ навиворіт

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, 15.15, 0.55 "Вещдок"
16.15 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 1.50 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
21.00 "Мир і війна"

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 "Виклик" (12+)
13.20 Т/с "Розмінна монета" 1, 2 с. (12+)
15.30 Т/с "Розмінна монета" (12+)
18.00 Гучна справа
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "Невипадкові зустрічі" 1, 2 с. 

(12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Невипадкові зустрічі" (12+)
4.00 Реальна містика

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 23.40 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, 17.05 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.15 Т/с "Вижити за будь-яку ціну-3"
15.15, 16.15 Дизель-шоу (12+)
18.45 Факти. Вечір
20.10 Дизель-шоу Прем’єра (12+)
23.05 "На трьох-8" Прем’єра (16+)
0.10 Х/ф "Межа" (16+)
2.20 Секретний фронт

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20 Варьяти (12+)

9.20 Суперінтуїція (12+)
11.10 Кохання на виживання (16+)
13.00 Хто зверху? (12+)
15.10 М/ф "Добриня Микитич і Змій 

Горинич" (16+)
16.20 М/ф "Ілля Муромець і Соловей 

Розбійник" (16+)
18.00 М/ф "Три богатирі та Шамаханська 

цариця" (16+)
19.40 М/ф "Три богатирі на далеких 

берегах" (16+)
21.00 Х/ф "Месники: Ера Альтрона" (16+)
23.50 Х/ф "Ціна безсмертя" (16+)
2.10 Служба розшуку дітей
2.15 Зона ночі

СТБ.
5.20 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.10, 19.00, 22.50 "Холостячка Ксенія 

Мішина" (12+)
10.10, 23.50 "Як вийти заміж" (16+)
11.15, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
0.55 "Про що мовчать жінки" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 Х/ф "12 раундів"
8.05, 17.20 "Загублений світ"
12.50 Х/ф "Воркрафт: початок"
15.00 Х/ф "П`ятий елемент"
18.15, 2.35 "Спецкор"
18.50, 3.05 "ДжеДАІ"
19.25 Х/ф "Віддача"
21.20 Х/ф "Ліквідатори"
23.10 Х/ф "Солдати фортуни"
1.05 Х/ф "Наутилус: Повелитель океану"

НТН.
5.45 Х/ф "Ідеальний чоловік"
7.50, 17.30, 20.50, 2.40 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.10 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Кур'єр на схід"
10.50, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Правда життя"
14.40, 1.15, 3.10 "Речовий доказ"
16.50 "Наші права"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Легенди бандитського Києва"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 5.05 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.20, 5.35 Новини
7.10 М/с "Чорний пірат"
8.05, 19.30 "Скільки жертв голодомору і 

чи був він штучним?"
8.15, 19.50 "Спогади свідка голодомору: 

як виживали"
8.25, 13.40, 21.25 "Голодомор. Світ знав, 

але мовчав"
9.15 "Відкриваючи Україну. Сумна історія"
10.05 Д/ф "Будинок "Слово" (12+)
11.55 Біатлон. Кубок світу. Відриття 

сезону. I етап. Індивідуальна 
гонка 20 км, чоловіки (початок)

12.00 Хвилина мовчання: День пам’яті 
жертв голодоморів

12.01 Біатлон. Кубок світу. Відриття 
сезону. I етап. Індивідуальна 
гонка 20 км, чоловіки 
(продовження)

14.30 Телепродаж
15.15, 1.25 Біатлон. Кубок світу. Відриття 

сезону. I етап. Індивідуальна 
гонка 15 км, жінки

17.00 Всенічне бдіння (ПЦУ)
20.00 Спецпроєкт "Діти Великого голоду"
22.00 Голод до правди
23.45 Біатлон. Кубок світу. Відриття 

сезону. I етап. Індивідуальна 
гонка 20 км, чоловіки

КАНАЛ "1+1".
6.00 "Світ навиворіт"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00, 20.15 Детектив "Мишоловка для 

кота"
19.30 ТСН
23.20 Драма "Заборонений"
1.40 Драма "Моя бабуся Фанні Каплан"
3.25 Х/ф "Мерзенна вісімка" (18+)

ІНТЕР.
5.50 "Слово Предстоятеля"
6.00 Х/ф "Невідправлений лист"
8.00 "Шість соток"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.10 Х/ф "Калина червона"
13.30 Х/ф "Не можу сказати "прощавай"
15.15 Т/с "Я подарую тобі світанок" (12+)
20.00, 3.20 "Подробиці"
20.30 Концерт "Место встречи"
22.10 Х/ф "Любов приходить не одна"
0.05 Х/ф "Все можливо"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 3.35 Реальна містика
9.00 Т/с "Дитина на мільйон" (12+)
13.00, 15.20 Т/с "Підкидьок"
17.00 Т/с "Тінь минулого" 1, 2 с. (12+)
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Тінь минулого" (12+)
23.00 Х/ф "Ціна правди" (16+)
1.35 Телемагазин

ICTV.
4.20 Скарб нації
4.40 Факти
5.05, 1.45 Анти-зомбі
5.50, 8.20 Теорія змови
6.45 Секретний фронт
9.20 Громадянська оборона
10.10, 13.00 Т/с "Пес" (16+)
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф "Коммандос" (16+)
16.40 Х/ф "Термінатор-4: Нехай прийде 

спаситель!" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Термінатор: Фатум" (16+)
21.35 Х/ф "Термінатор-3: Повстання 

машин" (16+)
23.40 Х/ф "Судний день" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.35 Kids' Time
6.05 М/ф "Феї і таємниця країни 

драконів"

7.40 Х/ф "Джим Ґудзик і Машиніст Лукас"
10.00 Т/с "Британія" (16+)
19.00 Х/ф "Вавілон нашої ери" (16+)
21.00 Х/ф "Месники: Війна 

Нескінченності" (12+)
0.00 Х/ф "Затягни мене до пекла" (18+)
2.00 Зона ночі

СТБ.
5.20 Х/ф "Екіпаж"
7.50 "Неймовірна правда про зірок"
10.50 Т/с "Колір пристрасті"
19.00 "МастерШеф" (12+)
22.45 "Я соромлюсь свого тіла" (16+)
0.45 Х/ф "А ось і Поллі"

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Помста природи"
6.25, 3.15 "Цілком таємно-2017"
6.55 "Загублений світ"
12.00 Х/ф "Бойові свині"
13.40 Х/ф "Хороший, поганий, мертвий"
15.10 Х/ф "Озеро акул"

16.55 11 тур ЧУ з футболу "Динамо"- 
"Ворскла"

19.00 Х/ф "Слідопит"
20.40 Х/ф "Джон Вік"
22.35 Х/ф "Геймер"
0.10 Х/ф "Інопланетна обитель"
1.40 "Облом.UA."

НТН.
5.00, 4.45 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Гу-га"
8.30 Х/ф "Зворотного шляху немає"
12.30 "Легенди карного розшуку"
15.35, 3.10 "Випадковий свідок"
18.05 "Круті 90-ті"
19.00, 2.40 "Свідок"
19.30 Х/ф "У бій ідуть лише "старики"
21.20 Х/ф "Ера драконів"
23.05 Х/ф "Афера під прикриттям" (16+)
1.30 "Хвороби-вбивці"
3.40 "Речовий доказ"
4.25 "Легенди бандитської Одеси"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.30 Енеїда
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.45, 3.05, 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
11.25, 0.10 Біатлон. Кубок світу. Відриття 

сезону. I етап. Спринт 10 км, 
чоловіки

12.50 Недільна Свята Меса Римсько-
Католицької Церкви в Україні

13.30 Жюль Верн. Подорож довжиною в 
життя

14.35, 1.25 Біатлон. Кубок світу.Відриття 
сезону. I етап. Спринт 7.5 км, 
жінки

15.55, 2.35 Студія "Біатлон"

16.15 Х/ф "Сів заблукала уві сні"
17.45 Щоденник Дитячого пісенного 

конкурсу "Євробачення-2020"
18.00 Дитячий пісенний конкурс 

"Євробачення-2020". Фінал
20.00 "Боротьба за виживання"
21.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.00 Х/ф "Створення леді" (16+)

КАНАЛ "1+1".
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.25 "Великі випуски з Антоном 

Птушкіним 2"
11.45 "Світ навиворіт 11: Китай"
12.45 Комедія "Свати - 6"
18.15 "Українські сенсації 2020"
19.30, 4.50 "ТСН-тиждень"
21.00 "Танці з зірками 2020"
0.20 Концерт Наталії Могилевської

ІНТЕР.
5.45 Х/ф "Благородний венеціанець"
8.00 "Удачный проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 11.00 "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 "Максим Перепелиця"
23.25 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
1.10 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50 Сьогодні
6.50 Реальна містика
9.00 Т/с "Мавки" (16+)
16.45 Т/с "Шукаю тебе" 1, 2 с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Шукаю тебе" (12+)
23.15 Т/с "Дружина за обміном" 1, 2 с. 

(12+)
1.45 Телемагазин

ICTV.
4.50 Скарб нації
5.00 Еврика!
5.05 Факти
5.30, 8.10 Анти-зомбі
6.20, 10.00 Громадянська оборона
7.15 Більше ніж правда
9.05 Секретний фронт
11.00, 13.00 Т/с "Пес" (16+)
12.45 Факти. День
14.15 Х/ф "Термінатор-3: Повстання 

машин" (16+)
16.20 Х/ф "Термінатор: Фатум" (16+)
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф "План втечі" (16+)
23.35 Х/ф "План втечі-2" (16+)
1.20 Х/ф "Снайпер-7: Ідеальне вбивство" 

(16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 8.05 Kids' Time
6.05 М/ф "Прогулянки з динозаврами"
8.10 Діти проти зірок
9.50 Х/ф "Месники" (16+)

12.50 Х/ф "Месники: Ера Альтрона" (16+)
15.40 Х/ф "Месники: Війна 

Нескінченності" (12+)
18.40 Х/ф "Доктор Стрендж" (12+)
21.00 Х/ф "Месники: Завершення" (12+)
0.50 Х/ф "Літак президента" (16+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.45 Х/ф "Золоте теля"
9.00 "МастерШеф" (12+)
12.45 "Хата на тата" (12+)
15.00 "СуперМама"
19.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.00 "Один за всіх" (16+)
21.10 "Я соромлюсь свого тіла" (16+)
23.15 "Детектор брехні" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "ДжеДАІ 2019"
8.10 Прем’єра ! "ДжеДАІ 2020"
9.10 "Загублений світ"
14.00 Х/ф "Атака на королеву"

15.45 Х/ф "Широко крокуючи"
17.10 Х/ф "Широко крокуючи-2: 

Розплата"
19.00 Х/ф "Захисник"
20.45 Х/ф "Ефект колібрі"
22.40 Х/ф "Універсальний агент"
0.15 Х/ф "Свінгери"
2.10 "Облом.UA."

НТН.
5.45 Х/ф "Повернення немає"
7.40 "Слово Предстоятеля"
7.45 "Будьте здоровi"
8.25 "Страх у твоєму домі"
12.00 Х/ф "Скринька Марії Медічі"
13.50 Х/ф "Тривожна неділя"
15.25 Х/ф "Проект "Альфа"
17.10 Х/ф "Ера драконів"
19.00 Х/ф "Йшов четвертий рік війни..."
20.45 Х/ф "У бій ідуть лише "старики"
22.30 Х/ф "Заражена" (16+)
0.15 Х/ф "Афера під прикриттям" (16+)
2.35 "Речовий доказ"

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

П'ЯТНИЦЯ,  27 листопада

СУБОТА,  28 листопада

НЕДІЛЯ,  29 листопада
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РЕКЛАМА

НЕРУХОМІСТЬ
Продам

3-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
К.Шлях вул., р-н «Супутника», двостороння, 56 
кв.м, кімнати окремо, балкон та лоджія засклені, 
997000 грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія.

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

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

БУДИНКИ

Баришівка
Власівка с., 70 кв.м, 1 кімната велика, кухня, ко-
ридор, передпокій, с/в у будинку, вікна дерев'яні 
з решітками, інтернет, супутникове ТВ, сигналіза-
ція, сарай, гараж, погріб, більярдна, літня кухня, 25 
соток, 750000 грн, торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія.

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, дорога ас-
фальтована, 25 соток. Тел.: 0 93 2159454, Олек-
сандр. 

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.

Ковалин с., 69 кв.м, дерев'яний, обкладений 
цеглою, 2 кімнати прохідні, кухня, веранда, 25 
соток, гараж, погріб, сарай, поруч ліс, 250000 
грн. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

ПІВБУДИНКУ

Бориспіль

1/4 будинку, с. Глибоке, 37,6 кв.м, 2 кімнати+ко-
ридор, м/п вікна, стеля підбита пластиком, світло 
в будинку, газ, вода у дворі, 2 сотки, 308000 грн. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

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

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.
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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»)
ТОКАРЯ 5р.
ПРИБИРАЛЬНИКА 
ТЕРИТОРІЇ-САДІВНИКА

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99

Терміново! Для визначення меж 
земельної ділянки Гонтарук Марії 
Іванівни за адресою: пров. Калино-
вий, 8, с. Глибоке, Бориспільський 
р-н, Київська обл., просимо суміж-
них власників, які проживають за 
адресою: пров. Калиновий, 6, зате-
лефонувати за тел.: 067-86-60-766.
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Бориспіль

Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА» за-
прошує на роботу: адміністратора в ресторан, 
офіціанта в ресторан, кухаря-універсала, по-
коївку, інженера-електронщика-теплотехніка, 
автослюсаря, охоронника, водія кат. «В,С,Д». 
Тел.: 0 50 3521592. 
Запрошуємо на роботу формувальників залі-
зобетонниз виробів, з/п від 15 000 грн. Тел.: 0 67 
4344979, Олена.

На автомийку потрібні працівники з досвідом 
роботи. Тел.: 0 67 3019039.

На виробництво гофроупаковки (с. Щасливе Бо-
риспільського р-ну) потрібні: менеджер з продажу, 
завідуючий складом, начальник виробництва, во-
дій на вантажний автомобіль Іsuzu, вантажопід-
йомність 2,5 т, робочі верстатники: в 1 зміну (з 
8.00 до 17.00), в 2 зміну (з 17.00 до 23.00) на: на 
картонно-різальний верстат, на рольовий прес, на 
тигель; вантажники. Тел.: 0 67 2095551, Олексій, 0 
67 4666416, Володимир. 
На постійну роботу в ЗОШ №6, м. Бориспіль, по-
трібні прибиральниці службових приміщень, робіт-
ник по ремонту. Тел.: 0 67 4570661.

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

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.

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.

Пропонуємо роботу покоївки в готель, графік 
позмінний, без нічних змін. Тел. для довідок: 0 
63 1301513. 

РОБОТА в м.Бориспіль. Електромеханік, заси-
пальники сировини, вантажники, складальни-
ки-пакувальники, комплектувальники, вантаж-
ники, 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. 
У ресторанний комплекс м. Бориспіль потрібні го-
ловний бухгалтер, оператор з доставки, з/п при 
співбесіді. Тел.: 0 95 4833580.

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

Куплю земельну ділянку у власника в м. Бори-
спіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. 
Олександрівка. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бори-
спіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе. Тел.: 
0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в с. Гора, 
с. Щасливе або с. Проліски від 5 соток. Тел.: 0 
67 4040137.

Здам
Бориспіль

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку у м. Бориспіль. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
1-к. кв, район вокзалу, новий будинок, гар-
ний ремонт, всі зручості, 5500 грн. Тел.: 0 67 
4503318.
1-к.кв., вул. Лютнева, житловий стан, необхідні 
меблі, побутова техніка , 5000 грн+комунальні. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.
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. 

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

АВТОСАЛОН
Продам

Бориспіль
Автомобільну магнітолу «Kenwood KMM-125», 
однодінову, стан новий, ціна договірна. Тел.: 0 
97 3445986. 

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ.
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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 обмежу-
вачем, знімається. Для від народження до 12 
місяців. Максимальне навантаження 15 кг. Тел.: 
0 97 8166788, 0 93 5388181.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Газовий котел «Житомир-3», потужність 22,5 

квт, автоматика 710 minisiti, Італія, стан гарний, 
2400 грн; газова колонка «thezmex-TY 10A», 
2019 р., стан ідеальний, 2500 грн. Тел.: 0 63 
6518465.

Холодильник «Хотпоінт-Арістон» б/у, великий, в 
гарному стані, ціна 6500 грн. Тел.: 0 67 9450400. 

РІЗНЕ
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, наго-
роди, радіодеталі, радіоапаратура, бурштин, корал, 
біжутерія, кортики, фото-відео техніка, оптика, роги, 
бивні, іграшки, 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 шкі-
ру, то будь ласка: куртка чорна — 200 грн, корич-
нева — 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 ре-
монтних робіт: від нуля — під ключ; бетонно-монтажні, 
кладочні, оздоблювальні, покрівельні та ін. види. Тел.: 0 
67 5056064, 0 68 1269208.

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.матеріалів, 
вагончиків та ін., продаж бетонних кілець. Тел.: 0 67 
9285709, 0 73 0110222, Сергій. 

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

Ремонт в середині приміщень. Штукатурні роботи, шпа-
клювання, оздоблення стін, поклейка обоїв, холста, де-
коративна штукатурка і т.п. Повний перелік ремонтних 
робіт. Тел.: 0 95 6197494, Олександр.

РІЗНЕ
Бориспіль
Втрачений атестат про повну загальну освіту, виданий 
на ім'я Пилипей Олени Анатоліївни Бориспільською се-
редньою школою №6 1991 р., вважати недійсним.

Втрачений приписний квиток (довідка з військомату) 
виданий на ім'я Багдасарова Григорія Рачиковича, Бо-
риспільським військоматом. Вважати недійсним.

ЗНАЙОМСТВА
Бориспіль
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. У вас є шанс створити 
міцний фундамент для подаль-
ших досягнень у роботі й твор-

чості. Успіх буде базуватися на вашій пунк-
туальності й сумлінності.

ТЕЛЕЦЬ.  Добре б повчитися 
чомусь новому. Не намагайте-
ся впливати на навколишніх, 

дозвольте їм бути собою. Метою ваших 
зусиль повинні стати ділові проекти.

БЛИЗНЮКИ. Починають ре-
алізовуватися ваші заповітні 
плани й задуми. Просто пли-

віть за течією й насолоджуйтеся ма-
ленькими радостями. Саме зараз ви 
одержите шанс зрозуміти, що вас дійс-
но люблять.

РАК. Наступає час, сприят-
ливий для рішучих дій і важ-
ливих змін. Бажано позбути-

ся вантажу дрібних невирішених про-
блем. Знизьте навантаження на роботі 
до мінімуму.

ЛЕВ. Можете сміливо приступа-
ти до нової роботи або виконання 
складного завдання, особливо як-

що це обіцяє гарний прибуток. Але не варто 
ні з ким ділитися своїми діловими планами.

ДІВА. Не варто перетворюва-
тися в пустельника, спілкуйте-
ся з різними людьми. Не про-

тивтеся своїм інтуїтивним бажанням. Не 
потрібно відстоювати свою позицію по 
дрібницях.

ТЕРЕЗИ. Кар'єрні прагнення 
краще призупинити, не нама-
гайтеся штурмувати нові рубе-

жі, це навряд чи увінчається успіхом. Вам 
потрібно буде зробити вибір.

СКОРПІОН.  Надзвичайно ак-
тивний і позитивний період. 
Можна буде багато чого встиг-

нути зробити. А, якщо повезе, є шанс на-
віть досягти бажаної мети.

СТРІЛЕЦЬ. З'ясовуючи від-
носини й відстоюючи свої 
права та незалежність, набе-

ріться терпіння і мудрості. Подивить-
ся на себе з боку й, можливо, ви поба-
чите спосіб змінити ситуацію на свою 
користь. 

КОЗОРІГ. У вас може виник-
нути почуття ностальгії, поста-
райтеся не піддаватися зневірі 

й не вважати, що краще позаду. Вас мо-
же приємно здивувати можливість заро-
бити.

ВОДОЛІЙ. Пора вам споваж-
ніти, адже саме зараз вирішу-
ється щось важливе. Не відмов-

ляйтеся від додаткової роботи, це шанс 
одержати підвищення і премію.

РИБИ.   На вас чекає чимало 
роботи й контактів, що може 
здорово стомити своєю інтен-

сивністю й напруженим ритмом. При 
цьому вам доведеться розраховувати 
тільки на власні сили.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 23-29 ЛИСТОПАДА

Інженер-технолог
Машиніст екструдера
Оператор 
виробничої дільниці


