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ПОЛІТИКУМ

ПЕРЕД НОВООБРАНОЮ РАДОЮ 
СТОЇТЬ БАГАТО ВИКЛИКІВ
Богдан РАК

— Владиславе Михайловичу, 
по-перше, дозвольте вас приві-
тати із призначенням.

— Дякую. Для мене це великий 
виклик та велика відповідальність.

— Як ви бачите подальшу ро-
боту міської ради? Чи буде вона 
відрізнятись від того, як працю-
вала рада попереднього скли-
кання?

— Буде відрізнятись. Перед нами 
стоїть дуже багато завдань і дуже 
багато викликів. У міста є чимало 
проблем, які необхідно вирішувати. 
І не тільки в міста. Не варто забува-
ти, що Бориспільська ОТГ включає 
в себе ще й шість сільських рад, в 
яких є свої проблеми. Тому працю-
вати доведеться багато, а головне 
— швидко. 

— Окремі депутати виступи-
ли проти вашої кандидатури на 
посаду секретаря. Фактично всі 
присутні побачили, як сформу-
валась опозиція. Чи буде це за-
важати вашій роботі?

— Я готовий працювати з усіма 
депутатами. Відкритий до діалогу 
і не хочу нікого ділити по фракціях 
чи партіях. Ми всі депутати Бори-
спільської громади. І повинні пра-
цювати на її розвиток. Готовий пра-
цювати з кожним, кому не байдуже 
майбутнє громади. 

Щодо тих, хто виступив проти, 
точніше, навіть не проти — вони 
взагалі не голосували ні за, ні про-
ти. Така позиція для мене трохи 
незрозуміла. Якщо ти не згоден — 
голосуй проти, але взагалі не голо-
сувати? На мою думку, лідери цих 
партій просто сумнівалися у своїх 
депутатах, що хтось може прого-
лосувати за мою кандидатуру, тому 
заборонили їм брати участь у голо-
суванні. Хай це залишиться на їхній 
совісті. Щодо того, що вони форму-
ють опозицію. В мене одне запитан-
ня — опозиція до чого і до кого? 
Адже ми ще навіть не почали пра-
цювати. Кожен із нас зустрічався з 
людьми. Ми почули настрої, слова 
подяки і критики, почули конкретні 
побажання та пропозиції й обіцяли 
їх виконати.

І якщо вирішення цього питання 
було в них прописано у передви-
борчій програмі, а винесемо його 
на сесію ми, не будуть же вони йо-
го блокувати? 

— Дуже багато обговорень 
викликала кінцівка сесії. Чи вар-
то було так квапитись із затвер-
дженням комісій міської ради?

— Це було необхідно. Адже за-
раз, коли в нас немає міського го-
лови, ми повинні зробити все, аби 
місто працювало. Кожне питання, 
яке виноситься на сесію, повинно 

пройти розгляд на депутатських 
комісіях. Тому аби не затягувати пе-
рехідний період, ми вирішили яко-
мога швидше запустити роботу ко-
місій. До того ж, повторюю, у міста 
є багато проблем, які потрібно бу-
ло вирішувати ще вчора. Тягнути 
із призначенням складу комісій не 
було можливості.

— У окремих депутатів вини-
кли питання щодо складу комі-
сій. Чому вони потрапили в одну, 
хоча хотіли в іншу?

— Тут є кілька моментів. Перший 
— не повинно бути такого, що в од-
ній комісії десять депутатів, а в ін-
шій три. Повинна бути якась рів-
ність. Другий момент — організа-
ційний. Швидше за все, десь ста-
лася технічна помилка. Виправити 
її можна, не бачу в цьому великої 
проблеми. Але це треба робити 
спокійно, без емоцій.

На установчому засіданні ми по-
бачили, як із маленької проблеми, 
яка вирішується за п’ять хвилин, 
можна роздути великий скандал. 
Мене звинуватили, мабуть, в усьо-
му на світі, хоча ми дали зрозумі-
ти, що готові внести зміни у списки. 
Але окремих депутатів це не вла-
штувало, їм потрібен був гучний 
скандал. 

— І ви поставили питання на 
голосування без змін.

— Саме так. В міській раді по-
винен бути якийсь порядок ро-
боти. Якщо кожен бажаючий буде 
виступати з трибуни, коли йому 
заманеться, перебивати голову-
ючого, кидатись звинувачення-
ми, ми нікуди не прийдемо. Якщо 
ми хочемо якісних змін у місті, ми 
повинні багато, а головне, плідно 
працювати. А тому ми не маємо 
права перетворювати засідання 
на балаган.

— Зараз запускається процес 
об’єднання Борисполя та шести 
сільських рад в єдину громаду. 
Зважаючи на відсутність місько-
го голови, хто буде керувати про-
цесом?

— Так. На жаль, Анатолія Со-
ловйовича немає з нами, але йо-
го команда залишилась. Наразі ми 
працюємо з цією командою. Зараз 
працівники райдержадміністрації 
та міськвиконкому проводять кон-
сультації про порядок передачі 
об’єктів від районних та сільських 
рад місту. Питань там виникає чи-
мало, але в нас є порозуміння, як це 
необхідно зробити. Тому сподіва-
юсь, що цей процес пройде легко.

А загалом — ротації будуть. Це 
звичайний процес, зайшло нове ке-
рівництво, в якого є своє бачення 
роботи та розвитку управлінь, від-
ділів, комунальних підприємств. То-

му зараз ідуть консультації щодо 
кадрових питань.

— Ви вже секретар міськради, 
але все ще працюєте у приміщен-
ні районної. Коли ви переїдете та 
як будете приймати людей із осо-
бистих питань?

— У зв’язку з адміністративною 
реформою зараз іде перехідний пе-
ріод формування громад. Тому ме-
ні доводиться до обіду вирішувати 
проблеми сіл, в тому числі і тих, які 
входять в Бориспільську ОТГ, а піс-
ля обіду займатись питаннями мі-
ста. А загалом, я вважаю головним 
не те, де ти сидиш, а як ти працюєш.

Щодо мешканців міста, які хотіли 
б попасти на прийом. Найближчим 
часом ми узгодимо та опублікуємо 
графік прийому громадян. Але як-
що є нагальна потреба, я завжди 
готовий прийняти людей у район-
ній раді. Мій кабінет знаходиться 
на першому поверсі.

— Окресліть, будь ласка, го-
ловні, на вашу думку, напрям-
ки роботи міської ради VIII скли-
кання. 

— В першу чергу, ми повинні 
пройти процес об’єднання. Сфор-
мувати єдину Бориспільську гро-
маду з міста та сіл. Цей процес важ-
кий. Верховна Рада нарешті при-
йняла законопроект, але він поки 
що не підписаний Президентом. 
Сподіваюсь, що це буде зробле-
но  найближчим часом. Зараз ми  
розпочали консультації, як зроби-
ти цей процес швидким і безболіс-
ним. Головне, аби люди не відчули 
дискомфорту в цей період, аби всі 
адміністративні, комунальні та ін-
ші послуги надавались вчасно та 
якісно.

— Чи буде при вашому голову-
ванні доступ до роботи депутатів 
таким прозорим, як раніше? Чи 
буде у журналістів доступ до за-
сідань ради та комісій? 

— Звісно. Ми вважаємо, що ЗМІ 
повинні мати доступ до роботи де-
путатів. Єдине, що зараз, через ко-
ронавірусні обмеження, ми можемо 
регулювати кількість представників 
від кожного ЗМІ на засіданні. Але це 
лише поки діють обмеження.

Дуже сподіваюсь, що депутати 
будуть адекватно ставитись до при-
сутності преси та не стануть пере-
творювати засідання на балаган, як 
це вже було неодноразово під час 
попередніх скликань. Якщо ми по-
бачимо, що через присутність жур-
налістів чи відеокамер депутати по-
чинають замість роботи займатись 
самопіаром, то окремі засідання 
можливі і за зачиненими дверима.

— Що б ви хотіли сказати меш-
канцям Бориспільської громади, 
вашим колегам-депутатам?

— Мешканцям хочу подякувати 
за довіру. За те, що обрали мене де-
путатом. Буду робити все, аби ви-
правдати їхні сподівання. 

Депутатам хочу подякувати за 
призначення мене секретарем ра-
ди. Закликаю всіх — давайте зали-
шимо чвари за дверима ради та бу-
демо працювати разом задля роз-
витку нашої громади.

—  І підсумовуючи нашу роз-
мову — чи впевнені ви, що за ка-
денцію міської ради VIII скликан-
ня Бориспільську громаду чека-
ють позитивні зміни?

— Тільки так. Адже саме для цьо-
го нас обрали люди, аби Бориспіль-
ська громада розвивалась. Склад 
цієї ради досить фаховий. Якщо ми 
будемо всі разом наполегливо пра-
цювати,  розвиток Бориспільської 
громади ніщо не зупинить.

« Якщо ми хочемо якісних змін у місті, 
ми повинні багато, а головне, плідно 

працювати. А тому ми не маємо права 
перетворювати засідання на балаган»

23 ЛИСТОПАДА ВІДБУЛАСЬ УСТАНОВЧА СЕСІЯ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ, 
НА ЯКІЙ СЕКРЕТАРЕМ БУЛО ОБРАНО БАЙЧАСА ВЛАДИСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА. «ВІСТІ» ВИРІШИЛИ 
ДІЗНАТИСЬ, ЯК ТЕПЕР БУДЕ ПРАЦЮВАТИ МІСЬКА РАДА.

ВЛАДИСЛАВ 
БАЙЧАС: 
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ПОДРОБИЦІ

ВІДБУЛАСЯ УСТАНОВЧА СЕСІЯ  
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 � Перша сесія Бориспільської міської ради VIII скликання 
відбулася 23 листопада 2020 року. Секретарем ради, 
очікувано, було обрано Владислава Байчаса. За відсутності 
міського голови (до повторних виборів) він очолюватиме 
Бориспільську ОТГ.
Ірина КОСТЕНКО

До складу депутатського корпусу 
Бориспільської громади входить 38 
депутатів. На сесії були присутні 37 
обранців. Одна людина була відсут-
ня через хворобу. 

Новообрані депутати прийняли 
присягу. Її зачитав найстарший за 
віком депутат Микола Корнійчук. 
Підписи депутатів під присягою і 
отримання депутатських значків, 
обрання тимчасової президії та лі-
чильної комісії — усе відбувалося 
за заздалегідь визначеним сцена-
рієм. На голосування виносилися 
попередньо узгоджені прізвища. 

Коли справа дійшла до обрання 
секретаря ради, присутнім зачита-
ли звернення від депутатів, які про-
понували обрати на цю посаду Вла-
дислава Байчаса. Заперечення про-
ти цієї кандидатури від імені фрак-
ції «Голос» висловив депутат Віталій 
Горкун. Він заявив, що їхня фракція 
взагалі не братиме участі в голосу-
ванні за цю кандидатуру на поса-
ду секретаря. Володимир Борисен-

ко від фракції  «Європейської солі-
дарності» запропонував зобов’яза-
ти всіх депутатів ставити у бюлетені 
для таємного голосування однако-
ві позначки у знак протесту начеб-
то через тиск на депутатів напе-
редодні голосування. Проте зако-
ном така вимога не передбачена. 
В результаті з 37 присутніх у голо-
суванні взяли участь 24 депутати. 
25-й — сам кандидат — не голо-
сував через конфлікт інтересів. Не 
голосували депутати від двох пар-
тій: «Голос» і «Європейська солідар-
ність» — їм прямо або опосередко-
вано заборонили брати бюлетені.

Усі 24 голоси були на підтримку 
запропонованої кандидатури. Вла-
дислава Байчаса було обрано се-
кретарем Бориспільської міської 
ради. 

Роботу сесії продовжив уже но-
вообраний секретар, коли зайняв 
місце головуючого. Із розміреного 
темпу роботи сесію вивело питання 
про затвердження складу депутат-
ських комісій. Депутат Олена Дон-

ченко, яка багато разів очолювала 
земельну комісію, написала заяву, 
що знову хотіла б працювати у ній, 
та чомусь потрапила до будівель-
ної. Вона висловила своє невдово-
лення із сесійної трибуни. Питання 
намагалися врегулювати на місці. 
Але коли депутат Євгеній Боженко 
почав обурюватися із сесійної три-
буни, головуючий, попередивши, 
що він слова не надавав, швидко 
припинив полеміку. Питання поста-
вили на голосування і воно набра-
ло достатню кількість голосів. Тим 
самим було відновлено дисциплі-
ну в сесійній залі. 

• Робоча зустріч освітян ОТГ. 

ОСВІТА: 
КРОК ДО 
ОБ’ЄДНАННЯ

 � Розпочався процес консультацій щодо об’єднання 
Бориспільської громади. Закон, який це регламентує, 
прийнятий Верховною Радою і знаходиться на підписі 
у Президента. Тому міська та районна влада розпочали 
підготовку до передачі об’єктів та повноважень.

Розпочати процес вирішили з 
освіти, адже це найбільша бю-
джетна галузь. 

На першій робочій зустріч у 
міськвиконкомі під головуван-
ням секретаря міської ради Вла-
дислава Байчаса зібралися фі-
нансисти та заступники місько-
го голови, а також освітяни міста 
і району, директори шкіл Бори-
спільської ОТГ.

«Головна мета зустрічі — позна-
йомитися. Нам необхідно зрозумі-
ти, як місто готове прийняти шко-
ли? Які рішення повинна прийня-
ти райрада, а які сільські ради, аби 
процес пройшов швидко та безбо-
лісно», — зазначив Байчас.

Розпочнуть процес переда-

чі об’єктів  зі шкіл. Кожна сільська 
школа є юридичною особою, з 
власною бухгалтерією, тому праців-
никам не доведеться міняти місце 
роботи, а лише підпорядкування.

«У питанні приєднання сіль-
ських шкіл до міста дії мають бу-
ти скоординованими, бо люди бо-
яться скорочень. Важливо подба-
ти про фінансування шкіл із по-
чатку наступного року, щоб не 
було хвилювань у колективах», — 
зауважила начальник управління 
фінансів Бориспільської РДА Та-
мара Матяш.

Представники міської влади за-
певнили, що нічого змінювати кар-
динально не планують.

«У місті так склалося, що майже 

всі заклади освіти перейшли до 
централізованої бухгалтерії. Бух-
галтерів мають ліцей «Дизайн-О-
світа» та НВК  ім. К. Могилка. Те, що 
в сільських школах є свої бухгал-
терії — добре, це робить мобіль-
нішим процес закупівлі товарів і 
послуг, а в деяких випадках дозво-
ляє уникати тендерних процедур. 
Ми повинні зберегти цю фінансо-
ву децентралізацію», — зазначила 
заступник міського голови Людми-
ла Пасенко.

«Правильний шлях — це прийня-
ти сільські школи такими, які вони 
є. Якщо буде необхідність щось змі-
нити, тоді будемо говорити», — до-
дала заступник міського голови 
Людмила Ковальова.

ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ НА 2021 РІК. За словами Людмили Ко-
вальової, в міськвиконкомі прораховували варіанти фінансування 
освітньої галузі ОТГ, але не вистачає даних щодо надбавок і премій, 
які отримують сільські вчителі. Керівництво райради запевнило — 
інформацію надасть. 

Звернули увагу й на те, що директорам сільських шкіл необхідно 
швидше подати пропозиції щодо капітальних і поточних ремонтів у 
закладах, аби закласти кошти у бюджет.

«Заяви на будь-які роботи та капремонти ви будете направляти 
до міської ради. Попереджаю, чітко виставляйте пріоритети — що 
необхідно в першу чергу, адже іноді, коли читаєш заявки на роботи, 
виникає враження, що в школах ремонти ніколи не робилися. Ділити 
школи на міські та сільські не будемо. Фінансування ремонтів буде 
йти всім, кому необхідно», — підкреслив перший заступник міського 
голови Микола Корнійчук.

Такі зустрічі планується провести по кожній бюджетній галузі. 
Адже з 2021 року бюджет у Бориспільської ОТГ буде один, і необ-
хідно планувати витрати й розподіляти кошти.
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НЕПРИЄМНЕ СУСІДСТВО

ФЕРМА У МІСТІ. 
ДОЗВОЛУ СПИТАТИ ЗАБУЛИ

• Звернення до відділу з контролю за благоустроєм 
не принесли результатів.

• У власності підприємця три земельні ділянки.

• Будівництво ведеться впритул до будинків.

• На ферму завозять корми.

 � У приватному секторі на вул. Коцюбинського та Князя 
Володимира у Борисполі кілька місяців діє тваринна 
ферма. Про це «Вісті» повідомили невдоволені таким 
фактом мешканці сусідніх будинків. 

Наталія ТОКАРЧУК

За їхніми словами, поруч із ді-
ючою фермою будується ще од-
на промислова будівля, хоча 
поряд — приватні домогоспо-
дарства, дозволу яких на таке 
сусідство ніхто не запитав. Із си-
туацією розбиралися «Вісті».

Сергій В., який мешкає на вул. Ко-
цюбинського, розповідає: «Усі сусі-
ди в приватному секторі здивува-
лися, коли на розі вулиць Коцюбин-
ського і Князя Володимира (в про-
вулку між будинками 150 та 154 а) 
мешканець поряд зі своїм будин-
ком звів нежитлову будівлю, а пізні-
ше оселив там кіз, свиней, індиків, 
курей та іншу живність. На цьому 
хазяїн не зупиняється, почав будів-
ництво споруди площею приблиз-
но 400 кв.м, схоже, нежитлової. Ду-
маю, буде харчове виробництво: 
сироварня чи коптильня тощо. Вже 
зараз на вулиці стоїть сморід… Хі-
ба можливий такий вид діяльності 
поряд із приватними садибами?». 

У власності підприємця три су-
міжні земельні ділянки по 10 соток. 
«Усі будови зводяться на лінії ме-
жі, впритул до сусідських. Котло-
ван під будівництво викопали на 
відстані 1 м до сусіда, чим поруши-
ли будівельні норми», — коментує 
Сергій. 

За словами чоловіка, розмови 
з підприємцем-забудовником не 
вийшло, добросусідських відносин 
той підтримувати не збирається, і 
відповідь на претензії сусідів була 

короткою: «Я бізнесмен, чим захо-
чу, тим і буду займатися».

Звернення до відділу з контр-
олю за благоустроєм теж не при-
несли результатів. «Звертався до 
працівників відділу усно, писав 
офіційну заяву. Все марно, навіть 
коментувати відмовилися», — роз-
повідає Сергій. Каже, їздив зі скар-
гою і до відділу Держпродспожив-
служби, що на вул. Польовій, 26. 
Там порекомендували писати за-
яву до головного управління, що 
знаходиться у м. Вишневе. Тож чо-
ловік втратив надії шукати правду 
в Борисполі.

Депутат округу минулої каденції 
Ігор Петренко пояснив, що вперше 
чує про проблему. «Ні з приводу не-
законного будівництва, ні з приводу 
відкриття ферми мешканці округу 
не зверталися. Я здійснював виїзди 
по округу. Схожого на промислову 
будівлю не бачив. Ділянки на вулиці 
Коцюбинського та Князя Володими-
ра виділені під індивідуальну жит-
лову забудову, ніяких промислових 
підприємств там бути не може. Ви-
няток — продуктовий магазин на 
розі цих вулиць, про його відкриття 
просили мешканці. На виїзді з вул. 
Коцюбинського діє автомагазин, а 
на вул. Яблуневій — техстанція, але 
це вже землі району. 

Для промислового будівництва 
необхідна зміна цільового призна-
чення землі, оформлення дозволів 
тощо. Якщо ферма там є, вона пра-
цює незаконно», — прокоментував 
Петренко. 

ВАЖЛИВО
• Речовини, які викликають появу смороду від тваринних ферм, 
є небезпечними для людини. У достатніх концентраціях вони є 
токсичними та можуть викликати проблеми зі здоров’ям. Тому 
мінімальна відстань від ферми до житлових будинків (санітарно-
захисна зона) повинна бути не менше 500 м. 
• Територія господарської діяльності таких господарств 
планується так, щоб мати окреме місце складування гною, 
водопостачання та водовідведення. 
• Площа земельної ділянки має бути достатньою для 
забезпечення повного використання, зберігання та переробки 
органічних решток (гною) або його реалізацію після переробки 
та знезараження шляхом перетворення в компостну суміш. 

МОВОЮ ЗАКОНУ
• Діяльність у сфері 
розведення худоби та 
будівництва тваринних 
комплексів (в т.ч. приватних 
міні-ферм) регулюється 
низкою законодавчих 
актів. Серед них: Закони 
України «Про ветеринарну 
медицину», «Про фермерське 
господарство», «Про охорону 
навколишнього середовища», 
Державні будівельні норми 
України В.2.2-1-95 «Будівлі і 
споруди для тваринництва» 
та інші. 
• Розміщення тваринницької 
ферми на території 
населеного пункту 
неможливе без згоди  
депутатів місцевої ради. 
Так, відповідно до п. 38 
ст. 26 ЗУ «Про місцеве 
самоврядування» виключно 
на пленарних засіданнях 
сільських, селищних, міських 
рад вирішуються питання 
надання відповідно до 
законодавства згоди на 
розміщення на території 
села, селища, міста нових 
об’єктів, сфера екологічного 
впливу діяльності яких згідно 
з діючими нормативами 
включає відповідну 
територію.

Коли верстався номер, 
мешканці вул. Коцюбинського 
повідомили, що підприємець 
завіз на свою ділянку ще й 
коней. 
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ВАЖЛИВО

ЦВК ПІДБИЛА ПІДСУМКИ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ: ПЕРЕМОГЛИ 
«СЛУГА НАРОДУ» ЗЕЛЕНСЬКОГО І «БАТЬКІВЩИНА» ТИМОШЕНКО
Олеся МАКАРЕНКО

25-го жовтня по всій Україні 
відбулися місцеві вибори. Люди 
обирали представників органів 
влади на місцях та міських голів. 
Одразу ж після перших даних 
екзит-полів більшість політич-
них партій намагалися перетяг-
нути ковдру на себе та поспіш-
но стверджували про отриману 
ними першість на цих виборах. 
Опираючись на попередні да-
ні, окремі політичні сили мані-
пулювали з екранів телебачення, 
маючи на меті переконати всіх 
навколо у своїй перемозі.

Утім, реальність виявилася інак-
шою, а офіційні цифри, що їх 18 ли-
стопада оприлюднила Центральна 
виборча комісія, дали точно зрозу-
міти, які політичні команди отрима-
ли найбільшу підтримку від людей. 
Так, за підсумками обробки відомо-
стей про результати виборів у 1517 
місцевих радах, найбільшу кількість 
мандатів отримали «Слуга народу» 
Зеленського та «Батьківщина» Тим-
ошенко. 17,59% мандатів отримали 
представники президентської пар-
тії, а висуванці «Батьківщини» на дру-
гому місці — вони отримали 12,39%.

Враховуючи ці дані, вимальову-
ється чітка картина – перемогу на 
місцевих виборах отримали пар-
тія президента та партія Юлії Тим-
ошенко. Також цей показник є ще 
й свідченням того, що «Батьківщи-
на» здобула першість на місцевих 
виборах серед позавладних партій.

Коментуючи оприлюднені ЦВК 
результати виборів, політолог Олег 
Саакян наголосив, що «перше міс-
це «Батьківщини» Юлії Тимошенко 
серед опозиційних сил і рівнороз-
поділена підтримка по країні — це 
хороший заділ на новий електо-
ральний цикл. Особливо, якщо бу-
де приділено значно більше уваги 
роботі з виборцями у містах».

Дійсно, чітка та незмінна пози-
ція команди Тимошенко у питан-
нях, які вирішують майбутнє Укра-
їни, відстоювання інтересів людей, 
професійність та досвід кандидатів 
на всіх рівнях, представництва пар-
тії по всій країні — це ті показники 
впевненості у завтрашньому дні, які 
сьогодні так потрібні людям і в най-
менших селах, і в найбільших містах.

«Партійна машина «Батьківщи-
ни» підтвердила свою ефективність 
на виборах, тож тим, хто в чергове 
списував Тимошенко, на Турівській 
залюбки випишуть персонального 
облизня», — зауважив Олег Саакян, 
зважаючи на отримані командою 
Юлії Тимошенко результати.

Водночас політичний експерт 
Андрій Золотарьов в інтерв’ю 
UKRLIFE.TV, обговорюючи місцеві 
вибори 25-го жовтня, зауважив, що 
«Батьківщина» показала гарний ре-
зультат як команда, яка орієнтува-
лася на конкретні потреби людей 
і не спекулювала на питаннях, що 
розколюють країну.

Він наголосив, що «Батьківщина» 
— єдина структурована політична 
партія, яка має реальне представ-

ництво від Луганська до Закарпаття.
Сьогодні результати місцевих 

виборів доводять і те, що команда 
Юлії Тимошенко випередила інші 
позавладні партії і продовжує бути 
лідером опозиції. Відсоток мандатів 
12,39% у місцевих радах, який став 
переможним для команди Тимо-
шенко, дає людям надію бути по-
чутими й не дозволяти ані центру, 
ані владі на місцях ухвалювати рі-
шення, які розколюють суспільство 
та суперечать інтересам і безпеці 
країни.

«Батьківщина» Юлії Тимошенко 
завжди відстоювала позицію лю-
дей, а результати місцевих виборів 
стануть можливістю робити це з іще 
більшою ефективністю. Адже на міс-
ця прийшли справжні професіона-
ли своєї справи, які, дотримуючись 
ідеології партії, на перше місце став-
лять інтереси людей та країни. Ре-
зультат команди Тимошенко на міс-
цевих виборах — це ще й показник 
того, що питання, які турбують сус-
пільство, їх невідкладне вирішення 
завжди повинні бути в пріоритеті як 

для політиків місцевого рівня, так і 
для центральної влади.

Крім того, результати місцевих 
виборів та підтримка, яку здобула 
«Батьківщина», за словами політич-
ного експерта Андрія Золотарьова, 
є найкращою соціологією, і в май-
бутньому теперішні результати ста-
нуть для партії вагомим внеском на 
виборах до Верховної Ради. Експерт 
переконаний — ці дані дозволяють 
команді Тимошенко розраховувати 
на один з перших результатів під час 
майбутньої парламентської кампанії.

«РОШЕН» БУДУЄТЬСЯ ТА ПОПОВНЮЄ БЮДЖЕТ МІСТА
 � Підприємство розвивається, сплачує податки і створює 

нові робочі місця

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

У Борисполі будівництво бісквіт-
ного комплексу «Рошен» розпочи-
налося із подолання спротиву і не-
розуміння депутатів. Сьогодні це 
підприємство — один із найбіль-
ших платників податків у Бориспо-
лі,  що продовжує створювати нові 
робочі місця. 

За інформацією заступника Бо-
риспільського міського голови 
Людмили Ковальової, бісквітний 
комплекс «Рошен» протягом 10 мі-
сяців сплатив до міської казни 8 
млн 406 тис. грн.

Пряма мова Людмили КОВА-
ЛЬОВОЇ: «На території бісквітно-
го комплексу «Рошен» здійсню-
ють діяльність два підприємства: 
ТОВ «Бісквітна фабрика «Рошен» 
і ПРАТ «Київська кондитерська 
фабрика «Рошен». Бісквітна фа-
брика з початку року станом на 
01.11.2020 року заплатила місту 
5,1 млн грн. ПДФО, 106 тис. грн 
податку на нерухоме майно і 1 
млн грн. орендної плати за землю. 
Всього це складає 6 млн 206 тис. 
грн. Кондитерська фабрика поча-
ла працювати у серпні. За цей пе-
ріод вона вже сплатила 2,2 млн 
грн ПДФО».

Підприємство продовжує буду-
вати нові потужності. Новозбудо-
вані корпуси добре видно з вули-
ці Привокзальної. Масштаби будів-
ництва вражають.

Директор ТОВ «Бісквітна фа-
брика «Рошен» Костянтин Півень 
розповів «Вістям» про найближ-
чі перспективи розвитку підпри-
ємства. 

Пряма мова Костянтина ПІВ-
НЯ: «Потужності кондитерського 
напрямку були передані в оренду 
підприємству, яке займається цим 
напрямком. Бісквітна фабрика «Ро-
шен» займатиметься профільним 
бізнесом  — глибокою перероб-
кою зерна пшениці. Це ексклюзив-
ний напрямок, такого в Україні ще 
немає. 

Глибока переробка зерна — це 
виробництво борошна і висівок. З 
цього борошна виготовлятиметь-
ся крохмаль, із нього — сиропи, які 
використовуватимуться в конди-
терському виробництві. 

На сьогодні кондитерська фа-
брика запускає нову лінію, куди 
набирають більше десяти праців-
ників. Протягом наступного року 
буде працевлаштовано ще не мен-
ше 100 осіб». 
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ДУХОВНІСТЬ

«МИ РОСЛИ РАЗОМ ІЗ ДІТЬМИ. ВОНИ НАС ФОРМУВАЛИ, 
ВЧИЛИ, ВИХОВУВАЛИ...»

 � Багатодітна родина священика з Сулимівки, де отець 
Володимир і матінка Марина виховують восьмеро дітей 
віком від 3 до 22 років, розповіла «Вістям» про перевірені 
секрети дієвого виховання та поділилась історією своєї 
«знакової» зустрічі.

Валентина ОЛІЙНИК,                     
фото із сімейного альбому сім'ї 
Воробей

— Як ви познайомилися? 
Марина: — У церкві, 24 роки то-

му, якраз у ці дні... Батюшка з дитин-
ства зрощений у цьому середови-
щі. А я пішла туди, коли мені було 
25 років. Я часом віджартовуюсь і 
кажу, що була вже перезрілою ягід-
кою. Була впевнена, що все пропа-
ло і життя в мене вже ніякого не-
ма і не буде.  Але це не був відчай, 
ні, просто Господь призвав мене до 
церкви у той час. Тоді я сама  шука-
ла спілкування з Богом і все таке 
мені було цікавим і важливим. 

І от якось приїхала на службу, 
аби сповідатись. Як кожна дівчина, 
дуже хотіла зустріти свою людину, 
потрібну саме мені, щоб наше по-
дальше життя було угодне Богу. Во-
лодимир теж  перебував наче на 
розпутті в той час. Думав, як далі в 
житті іти. На той момент проходив 
військову службу і вже мав демобі-
лізуватись… До свята Казанської 
Божої 4 листопада у церкві була 
служба. Ми обоє, не змовляючись, 
подали прохання «На всяку потре-
бу», де згадуються імена зі словами 
«Господи, управ». І от  іде служба і я 
чую:  «Господи, управ, Володимира, 
Марину… » І все. Я ще подумала, а  
до чого тут Володимир? І він теж, як 
потім виявилося, тоді звернув ува-
гу, що просив помолитися за ньо-
го, а ще раптом якась Марина ви-
гулькнула. Ми не надали особливо-
го значення цьому, але це був при-
ємний збіг. Взагалі, коли я свідомо 
почала ходити у церкву, зрозуміла, 
що хочу бачити поруч людину, яка 
б теж була віруючою. Так воно і тра-
пилося в результаті. Знаєте, це ду-
же важливо, аби у подружжя були 

спільні погляди на життя, якийсь 
свій єдиний напрямок, якого вони 
слідують… 

— Зараз діти апатичні, не ма-
ють поваги ні до кого… Як ви 
прищеплюєте загальнолюдські 
принципи гідної поведінки?

Марина: — Протест у дітей тра-
пляється і надалі цупко закріплю-
ється в їхній моделі поведінки за-
звичай тому, що вони щось вико-
нували не зі власного бажання, а з 
жорсткого примусу. Ну, знаєте, ко-
ли батьки не просять лагідним то-
ном про щось, а вимагають… Наші 
діти нам у всьому допомагають. І в 
церкві, і по дому… Хіба можуть бу-
ти якісь поодинокі винятки. Взагалі, 
нам, батькам,  треба пам’ятати, що 
це всього лише діти. Для них важ-
ливо почуватися саме дитиною, з 
якою рахуються. 

— Хто у вашій сім'ї займа-
ється уроками? Маєте поділ на 
обов’язки?

Марина: — Коли ми тільки пе-
реїхали з Криму, де всі спілкували-
ся російською, щодо навчання нам 
усім було дуже важко... Якщо щось у 
шкільних домашніх завданнях було 
пов'язано з українською мовою, то 
діти відразу бігли до тата, бо він на 
цьому більше знався… Щодо всьо-
го іншого, то бувало і є по-різному. 
Чіткого поділу на будь-які обов’яз-
ки в нашій сім’ї немає. Якщо я маю 
час і можливість щось робити, то 
роблю, ні — то тато. А якщо рап-
том ні він, ні я не можемо справи-
тися, то вже, Господи, допоможи… 
(Сміється.) 

— У час тотального безбож-
ництва і безвірництва як навер-
таєте до Бога власних дітей?

Марина: — У першу чергу, при-
кладом. Але, звісно, не завжди все 

виходить так, як ми плануємо. Жит-
тя розставляє свої акценти. Напри-
клад, наша старша донька ходила 
у недільну школу, із захопленням 
вивчала і спеціальні дисципліни... 
Ми ніколи не змушували і не зму-
шуємо дітей іти до церкви, але по-
ки вони малі і лише споглядають, то 
одягнув і поніс на руках чи повів за 
руку... Коли вони вже стають стар-
ші, це вже їхній діалог із Богом. Їхня 
власна віра. І тут уже наше батьків-
ське завдання їх підтримати. 

— Чи вистачає часу на  себе? 
Марина: — Дуже люблю в’язати, 

готувати... І хоч це і так роблю, бо 
передусім мама, але і в будь-якому 
випадку робила б це, як мені зда-
ється, чи не постійно. Як для мене, 
так і мого чоловіка, проводити час 
із нашими дітьми є найкращим ви-
дом спільного дозвілля. Коли ми 
ще жили в Криму, то на великі свя-
та організовували для них і всіх ін-
ших дітей з приходу великі дійства 
з декораціями, пошиттям спеціаль-

ного одягу для вистав тощо... В на-
шому приході так завжди було. 

— Що робите спільно найчас-
тіше? Може, спеціально до вели-
ких свят натираєте рами ікон у 
церкві чи печете просфори, чи, 
якщо говорити про відпочинок, 
дивитеся мультики і граєте в на-
стільні ігри?

— Спільно проводити час у нас 
зараз досить проблемно, адже є 
дорослі і геть маленькі діти, а от-
же, інтереси різні. Та що стосуєть-
ся буднів, то зараз, у холодну пору 
року наша улюблена сімейна гра — 
хованки. Влітку вона непопулярна, 
бо поки ще дочекаєшся сутінків, то 
дітям вже і спати треба готуватися... 

— Чи вдаєтесь до покарань? 
Раніше у недільних школах му-
штрування було не лише самою 
наукою, але й «різками»... 

Володимир: — Ставлення до са-
мого процесу виховання змінило-
ся. Нашій найстаршій дитині сьо-
годні вже 22 роки. За цей час і в 
мене, і в дружини відбулася бать-
ківська трансформація. Ми росли 
разом із дітьми. Вони нас  форму-
вали, вчили, виховували. На цьому 
шляху було багато помилок. Це сто-
сується і якогось фізичного впли-
ву при виховних моментах, бо бу-
ли і такі, на жаль. Усе це моменти 
виховання в радянській сім’ї. Вони 
на кожного наклали свій відбиток. 
Певний час цих помилок особисто 
нам просто не було видно, та з ча-
сом ми з дружиною прийшли до та-
кого життєвого висновку, що ста-
ли категоричними щодо будь-яко-
го, навіть найменшого, фізичного 
покарання. 

Оскільки ніхто з батьків не є врів-
новаженим у такі моменти, треба со-
бі зізнатися, що насправді ми зри-
ваємося на дітях, які б там виправ-
дання в нас не були.  А отже, це все 
одно насилля. Тому в будь-який мо-
мент негативу до дітей треба заспо-
коїтися, прийняти те, що відбуваєть-
ся, саму дитину, і тільки тоді щось 
робити з самою ситуацією. 

А от якщо фізичне насилля все 

ж буде присутнім, це призведе 
до того, що діти пасуватимуть пе-
ред силою, в тому числі і в дорос-
лому житті. Вони поводитимуть-
ся агресивно (в тому числі і щодо 
вже престарілих батьків), не мати-
муть здатності домовлятися, реа-
гувати на ситуацію, контролювати 
себе...  В них усередині просто не 
буде нічого іншого в цій ситуації. А 
ми, батьки, маємо закласти зовсім 
іншу програму... 

— Сьогодні діти зацікавлені 
більше віртуальним світом, аніж 
реальним життям... Що ви пора-
дите батькам?

Володимир: — Якщо батьки 
намагатимуться показувати  при-
клад власною поведінкою щодо 
цих проблем, діти побачать, що це 
справді важливо. Для них це і буде 
максимальним авторитетом. Тіль-
ки в такому випадку весь негатив, 
який на них чинить соціум, вони бу-
дуть нівелювати, шукаючи якийсь 
гідний вихід. Тобто в дітей має бути 
батьківський імунітет до того, що 
вважається неприйнятним. 

Така ж ситуація і щодо гаджетів. 
Це виклик нового часу. Звичайно, 
є тут і певні хороші моменти (сто-
суються роботи і навчання), але ми 
всі розуміємо, що інший бік медалі 
— це ігри, певні соціальні групи то-
що. Іншими словами — марна ви-
трата часу і навіть вже певна залеж-
ність. Та заборонити, повністю при-
брати ці моменти не вдасться. Треба 
просто систематично спілкуватися 
на цю тему. У дітей має формувати-
ся критичне ставлення. Щоб вони 
змогли перехворіти цим та зрозумі-
ти, що будь-яка річ у житті це не роз-
кіш, а передусім відповідальність...

Іще одне, коли ми виховуємо ді-
тей, маємо насамперед пам'ятати, 
це не ми їх виховуємо, а вони нас. 
Тільки тоді, коли ми самі захочемо 
виховуватися, тоді в нас і почнуть 
складатися більш-менш нормаль-
ні відносини з дітьми. А коли ми не 
змінюємося, нічого нового не нама-
гаємося навчитися, то і з вихован-
ням наших дітей нічого не вийде. 

• Проводити час із дітьми є найкращим видом спільного сімейного дозвілля.



I-VISTI.COM  | 7
 №42 [1050], 27 ЛИСТОПАДА 2020  | 

СУМНА ДАТА

ЗБЕРЕЖИ ПАМ'ЯТЬ. ЗБЕРЕЖИ ПРАВДУ
 � Щороку у четверту суботу листопада Україна і світ 

вшановують пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років. 
Цього року інформаційна кампанія проходить під гаслом 
«Збережи пам'ять. Збережи правду» та покликана 
нагадати, що до збереження пам'яті про Голодомор може 
долучитися кожен. Наприклад, записати спогади ще живих 
очевидців або передати до музею сімейні артефакти, що 
збереглися з того часу.

На жаль, більшість очевидців тих 
страшних подій відійшла у небут-
тя, а разом з ними — усі деталі цієї 
сторінки історії України. Тому все, 
що нам залишається — спогади чи 
щоденники, у яких міститься весь 
біль та страх, які довелось пережи-
ти цим людям. 

З нагоди роковин трагедії «Вісті» 
пропонують вашій увазі спогади 
наших земляків, викладені у видан-
ні «Бориспіль у роки Голодомору. 
В серцях і пам’яті (1932-1933 рр.)» 
(упорядник Т.М. Гойда, 2008 р.).

Любов Іванівна Тимко: «Був го-
лод. Їли макуху, мерзлу картоплю, 
цвіт акації, лободу, бур’яни. А ще 
мати забрала свої золоті сереж-
ки, обручку і відвезла до Києва, вимі-
няла на пуд огіркового насіння. Ми 
його змололи, а потім заправляли 
ним затірку. Ще жарили сою».

Віра Миколаївна Момот: «Нас 
у матері було 4 дітей. Вона в кол-
госп не вступила, по людях заро-
бляла шмат хліба. А також город 
обробляли. А коли вже зовсім нічого 
не лишилося, їли усе кряду: бур’яни, 
черв’яків, лушпайки. Лушпайками й 
город навесні садили. Були вже дуже 
пухлі, ходили – від вітру падали. А я 
була така виснажена – завмерла бу-
ла на сутки. Не було в чому ховати, 
то мати заходилася шити якесь 
платтячко. А вночі я ожила…».

Лідія Сергіївна Седюк: «Ма-
ти розповідала, що часто голод-
ні люди стояли під вікнами, вони й 
не просили нічого, просто дивили-
ся, але від того ставало якось мо-
торошно. Доводилось зачинятися, 
бо були самі і боялися дуже. Допо-
магали чим могли: виставляли бу-
ряки чи ще якісь овочі. Батько був 
провідником, їздив скрізь і привозив 
щось їстівне, тому, хоч і важко бу-
ло, а з голоду не пухли».

Микола Григорович Момот: «В 
родині в нас було троє дітей. Ма-

ма і сестра померли у 1933 році. 
Мені тоді було 5 років, але пам’я-
таю, як їх ховали, що були дуже 
пухлі. А потім люди приходили, 
щоб пом’януть померлих, а не бу-
ло чого дати… Ми самі лушпиння 
їли, бур’яни…»

Ганна Іванівна Ричкова: «Мені 
було 13 років. Ми були бідні, мали 
велику родину – 6 дітей, батьки, дід 
– усього 9 душ. У колгосп пішли, коня 
віддали. По ночах часто кидали ха-
ти, ходили вулицею, бо хати пали-
ли. Люди казали, що кулаки. У кого 
ще було трохи зерна – бригада хо-
дила, забирала. Голод зробили на-
рошно. Мати нас рятувала, як мог-
ла. Ходила у Київ пішки. Познайоми-
лась там із жінкою, яка працювала 
на пароплаві. А на тому пароплаві 
було повно зерна. Й вона якась при-
мудрялась приносити того зерна 
– нав’язувала вузлик на грудях – і 
так приносила. Потім на жорнах 
його перемелювали. Батько робив 
сторожем у ресторані, у Бориспо-
лі в центрі, то він приносив звідти 
лушпайок…».

  

Щоденник Дмитра 
Заволоки

У 2019 році Український інститут 
національної пам'яті презентував 
книгу «Репресовані» щоденники. 
Голодомор 1932–33 років в Укра-
їні», що вмістила у собі письмові 
спогади людей, які стали свідка-
ми тих страшних подій. Серед них і 
наш земляк, уродженець Бориспо-
ля Дмитро Заволока, який із 1932-
го працював партійним слідчим в 
обласній контрольній комісії, був 
начальником відділу культури та 
пропаганди Ленінського районно-
го партійного комітету міста. Роди-
на Заволок мешкала на вул. Пуш-
кінській, 23.

Березень 1932 року
«Вчора ще приїхала мамаша. Але 

сьогодні лише з нею відверто роз-
говорився. Становище дома над-
звичайно тяжке. Вже декілька мі-
сяців зовсім у хаті відсутній хліб. 
Живуть картоплею, та карто-
пляниками. В дітей (Миші, Колі, Ві-
ті) стало розвивається гостре 
малокровіє і часто жаліються на 
головокружениє. Хліб з’являється 
в хаті лише тоді, коли мати при-
їжджає з Києва і привозить “гос-
тинців”».

Вересень 1932 року
«Був у Борисполі, їздив по неве-

личкій персональній справі, про-
був всього там всього декілька 
годин, але й їх було досить, щоб 
побачити як різко перемінився 
Бориспіль. Вулиці опустіли, скрізь 
відчувається якийсь застій, що 
нагадує місцевість після військо-
вих подій, або великої епідемії, 
або стихійного лиха, що спусто-
шила, як зовнішні ознаки життя, 
так й внутрішні. Вулиці позаро-
стали бур’янами, людей дуже ма-
ло видно. Ті, що зустрічаються 
по дорозі мають понурий пригні-
чений вигляд, майже, як правило, 
всі обшарпані. Погляди кидають 
на зустричних ворожі, підозрілі і 
не привітні. Стараються хова-
тися від очей. Подвір’я запуще-
ні. Велика кількість дворів зовсім 
зруйновані й виглядають пожа-
рищами, але без чорних обгорі-
лих стовпів…»

Тетяна Гойда: «Мені 
дуже боляче, коли 
зустрічаються люди, 
які кажуть, що голоду 
не було…»

Тетяна Гойда, старший науковий 
працівник Бориспільського дер-
жавного історичного музею: 

—  Досліджувати тему Голодо-
мору наш музей почав ще у кінці 
1980-х — на початку 1990-х років. 
Започаткувала цю роботу нинішній 
директор Наталія Йова. Я приєдна-
лась до неї, коли прийшла працю-
вати до музею у 1995 році.

Ми багато працювали: разом із 
працівниками районного управлін-
ня культури їздили по селах, запису-
вали (зокрема, і на плівку) спомини 
тих, хто пережив голод. А по Бори-
сполю ми просто ходили по хатах, 
спілкувалися з людьми. Хочу відмі-
тити, що нам дуже допомагали шко-
лярі. І у нашому виданні «Бориспіль 
у роки Голодомору. В серцях і пам’я-
ті (1932-1933 рр.)» також є спомини, 
які записали учні разом із учителями. 

Всі спогади пропущені через 
серце, їх дуже важко було опрацьо-
вувати. Це дійсно, крик та біль лю-
дей… Надзвичайно вразили спо-
мини бориспільця Миколи Колоса, 

який разом з батьком за пайку хлі-
ба возив підводою мертвих на кла-
довище. Кожного ранку від лікарні 
від’їжджала підвода збирати трупи 
по вулицях міста: і бориспільців, і 
тих, що йшли через Бориспіль у по-
шуках їжі…  Кожного ранку вони 
звозили мертвих на кладовища до 
загальних ям, які стали колективни-
ми могилами. От мені вдалось осо-
бисто поспілкуватися з цим чолові-
ком, який у деталях розповідав, як 
це було страшно, адже на той мо-
мент він був ще дитиною…

Хочу сказати, що було дуже важ-
ко розговорити людей на цю те-
му, адже вони свого часу жили під 
страхом смерті: десь щось розка-
жеш у приватній розмові, а хтось 
донесе. І цей страх був настільки 
великим, що до цього часу у тих 
людей збереглась якась внутріш-
ня протидія, що краще промовча-
ти, аніж щось сказати. У науковому 
світі це називають «постгеноцид-
ним синдромом». 

І мені дуже боляче, коли зустрі-
чаються люди, які кажуть, що голо-
ду не було… 

За словами Тетяни Гойди, експо-
зиція музею, присвячена темі Го-
лодомору, нікого не залишає бай-
дужим. «До нашого музею при-
ходять родинами і поодинці. Ми 
завжди спілкуємось з відвідувача-
ми, адже після побаченого люди 
часто прагнуть поділитися спога-
дами, які чули від рідних. Щоро-
ку ближче до пам’ятної дати часто 
приходять учні шкіл міста та ра-
йону. Навіть були діти з садочків, 
яким ми намагалися розповідати 
про події у більш спрощеній фор-
мі. Цього року у зв’язку з каранти-
ном такі екскурсії не організову-
ють, але тематична виставка, при-
свячена пам’яті жертв Голодомору, 
обов’язково буде», — прокоменту-
вала вона.

ВІН НАЗАВЖДИ ЗАЛИШИТЬСЯ ПЕРЕМОЖЦЕМ
26 листопада 2020 року мав би відзначати свій 61-й День народження Бориспільський місь-

кий голова Анатолій Соловйович Федорчук. Менше місяця він не дожив до цього дня. 

Анатолій Федорчук очолив Бориспіль у 2006 році. З того часу він залишався незмінним мером 
нашого міста, отримуючи переконливу перемогу на кожних виборах. Вибори 2020 року не стали 
винятком. Анатолій Соловйович переміг з великим відривом. Але передчасно пішов із життя, оси-
ротивши місто… 

Під керівництвом Анатолія Федорчука почався інтенсивний розвиток Борисполя, благоустрій, 
ремонт і будівництво доріг. Перед його приходом місто потопало у темряві, сьогодні 80% вулиць 
освітлено. 

До приходу Анатолія Федорчука востаннє школа була збудована у 1989 році (школа №4 — НВК 
«Гімназія «Перспектива»). Протягом останніх років освіта Борисполя розширила свою сферу: введено 
в експлуатацію Бориспільський академічний ліцей, збудовано один дитсадок, будується другий… 
Книшовий меморіально-парковий комплекс на місці захаращеного старого закритого кладовища 
— це справа, яку Анатолій Соловйович вважав одним із своїх найважливіших досягнень на посаді 
міського голови. 

Анатолій Федорчук дуже високо підняв планку демократії, толерантності, поваги до преси, до 
думки громади. 

«Вісті» глибоко сумують і висловлюють щире співчуття рідним і близьким Анатолія Федорчука.26.11.1959 — 30.10.2020
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ТЕЛЕПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 10.55, 3.35 Енеїда
6.30 Книга-мандрівка Україна
6.35 М/с "Попелюшка"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 2.15, 5.25 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 2.45 

Суспільна студія
9.30 Т/с "Гранд готель" (12+)
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.35, 2.40, 5.50 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.30 Т/с "Максиміліан та Марія 

Бургундська" (16+)
17.30 Наші гроші
18.55, 22.10 "Світ дикої природи"
19.55, 23.40 "Боротьба за виживання"
21.45 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.35 "Супер - чуття"
0.15 Т/с "Полдарк" (16+)
4.25 Д/ф "Одесити на Донбасі" (12+)

КАНАЛ "1+1".
5.30, 9.25 "Життя відомих людей 2020"
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

11.25, 12.20, 14.15 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45 Комедія "Великі вуйки 2"
22.45, 23.45 "Світ навиворіт 11: Китай"
0.50 Детектив "Мишоловка для кота"

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, 21.00 "Вещдок. Особливий 

випадок"
18.00, 19.00, 3.20 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
0.00 Т/с "Тягар істини 2" (12+)
1.50 Х/ф "Поклич мене у світлу далину"
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
10.40 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" 13, 14 с. (16+)
23.30 Т/с "Дружина за обміном" 1, 2 с. 

(12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Дружина за обміном" (12+)

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 10.10 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.40, 13.15 Х/ф "План втечі-2" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День

13.55, 16.15 Х/ф "План втечі" (16+)
16.35, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
17.50 Т/с "Козаки. Абсолютно брехлива 

історія" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт Прем’єра
22.40 Т/с "Фантом" (16+)
0.40 Х/ф "Тремтіння землі-3: Повернення 

в Перфекшен" (16+)
2.30 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 "Містер Хутен і Леді" (16+)
11.30 Х/ф "Чихуахуа із Беверлі-Хіллз 2"
13.00 Хто проти блондинок? (12+)
15.40 Хто зверху? (12+)
17.30, 19.00 Діти проти зірок
20.40 Х/ф "Бетмен: Початок" (16+)
23.30 Х/ф "Опівнічний експрес" (18+)
1.40 Т/с "Шлях чарівника"
2.25 Служба розшуку дітей
2.30 Зона ночі

СТБ.
5.15 Т/с "Доктор Хаус" (16+)

5.55 Т/с "Комісар Рекс"
8.50 "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 "Про що мовчать жінки" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Колір страсті" (16+)
23.05 Х/ф "Ніконов і КО"
1.05 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 Т/с "Ласко" (16+)
7.45 Х/ф "Хороший, поганий, мертвий" 

(16+)
9.15, 17.15 "Загублений світ"
14.00 Х/ф "Озеро акул" (16+)
15.45 Х/ф "Слідопит" (16+)
18.15, 1.30 "Спецкор"
18.50, 2.00 "Джедаі"
19.25 Т/с "Опер за викликом-4" (16+)
20.25, 21.15 Т/с "Ангели" (16+)
22.05, 23.50 Т/с "Кістки-6" (16+)
2.30 "Облом.UA."
4.15 "102. Поліція"
4.55 "Зловмисники"
5.45 Телемагазини

НТН.

5.15 Х/ф "Політ золотої мушки" (16+)
8.00, 16.50, 20.50, 2.20 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 1.50 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Зупинився потяг"
10.50, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Таємниці кримінального світу"
14.40, 1.30, 3.20 "Речовий доказ"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Легенди бандитської Одеси"
4.00 "Правда життя"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 10.55, 3.35 Енеїда
6.30 Книга-мандрівка Україна
6.35 М/с "Попелюшка"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.10, 2.15, 5.25 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 2.45 

Суспільна студія
9.30 Т/с "Гранд готель" (12+)
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.35, 2.40, 5.50 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25 Т/с "Величні Медичі" (16+)
17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.55, 22.10 "Світ дикої природи"
19.55 "Боротьба за виживання"
21.45 Наші гроші
23.40 "Дикі тварини"
0.15 Т/с "Полдарк" (16+)
4.25 Д/ф "Висота 307.5" (12+)

КАНАЛ "1+1".
5.30, 9.25 "Життя відомих людей 2020"

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
11.25, 12.20, 14.15 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45 Комедія "Великі вуйки 2"
23.15 Мелодрама "Велика різниця"
1.05 Детектив "Мишоловка для кота"

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"
16.15, 21.00 "Вещдок. Особливий 

випадок"
18.00, 19.00, 3.15 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"

23.55 Т/с "Тягар істини 2" (12+)
1.45 Х/ф "Осінній марафон"
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, 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" 11, 12 с. (16+)
23.20 Контролер
0.00 Т/с "Підкидьок" 1, 2 с.
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Підкидьок"
4.10 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 Теорія змови 5.30
11.15, 13.15 Х/ф "Судний день" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.15 Х/ф "Термінатор-4: Нехай 

прийде спаситель!" (16+)
16.35, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
17.50 Т/с "Козаки. Абсолютно брехлива 

історія" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона Прем’єра
22.30 Т/с "Фантом" (16+)
0.45 Х/ф "Тремтіння землі" (16+)
2.25 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 "Містер Хутен і Леді" (16+)
11.20 Х/ф "Чихуахуа із Беверлі-Хіллз"

13.10 Суперінтуїція (12+)
15.10 Хто зверху? (12+)
17.00, 19.00 Кохання на виживання (16+)
21.00 Х/ф "Жінка-кішка" (16+)
23.00 Х/ф "Вавилон нашої ери" (16+)
1.00 Т/с "Шлях чарівника"
2.50 Зона ночі

СТБ.
4.55 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
6.50 Т/с "Комісар Рекс"
9.35 "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 страсті" (16+)
23.05 Х/ф "Ніконов і КО"
1.05 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
6.30 Т/с "Ласко" (16+)
8.20 Х/ф "Бойові свині" (16+)

10.00, 17.20 "Загублений світ"
13.50 Х/ф "Захисник" (16+)
15.25 Х/ф "Ефект колібрі" (16+)
18.15, 1.25 "Спецкор"
18.50, 1.55 "Джедаі"
19.25 Т/с "Опер за викликом-4" (16+)
20.20, 21.10 Т/с "Ангели" (16+)
22.00, 23.45 Т/с "Кістки-6" (16+)
2.25 "Облом.UA."

НТН.
5.55 Х/ф "Поет і княжна"
7.55, 16.50, 20.50, 2.20 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 1.50 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Йшов четвертий рік війни..."
10.45, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Свідок. Агенти"
14.50, 1.30, 3.15 "Речовий доказ"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Легенди бандитської Одеси"
3.45 "Правда життя"
4.45 "Top Shop"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

ВІВТОРОК,  1 грудня

СЕРЕДА,  2 грудня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 10.55, 3.00 Енеїда
6.30 Книга-мандрівка Україна
6.35 М/с "Попелюшка"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.30, 2.35 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспільна студія
9.30 Т/с "Гранд готель" (12+)
11.25 Телепродаж
15.10, 21.25, 0.00 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25 Т/с "Величні Медичі" (16+)
17.30 Д/ф "Дикая планета"
18.55 "Світ дикої природи"
19.55 "Боротьба за виживання"
21.35 "Зворотний відлік"
0.05 Перша шпальта
0.35 Т/с "Полдарк" (16+)
3.55 Д/ф "Кіноперформанс. Народний 

Малахій!" (12+)
4.35 Д/ф "Олександр Довженко: Одеський 

світанок"

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 

ТСН
9.25, 12.20 "Життя відомих людей 2020"
13.10, 14.20 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45 Комедія "Великі вуйки 2"
23.15 "Гроші 2020"
0.30 "Дубінізми 2020"
0.50 "Танці з зірками 2020"
4.20 Детектив "Мишоловка для кота"

ІНТЕР.
6.05, 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, 3.20 "Стосується 

кожного"
10.40, 12.25 Т/с "Детектив Ренуар" (12+)

15.50 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Вещдок. Особливий випадок"
23.55 Т/с "Тягар істини 2" (12+)
1.45 Х/ф "Все можливо"
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
10.40 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" 9, 10 с. (16+)
23.30 Т/с "Дитина на мільйон" 1, 2 с. 

(12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Дитина на мільйон" (12+)
3.45 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
11.20, 13.15 Х/ф "Нестримні" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Х/ф "Нестримні-2" (16+)
16.15 Х/ф "Нестримні-3" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Теорія змови Прем’єра
21.25 Т/с "Пес" (16+)
22.40 Свобода слова
23.55 Х/ф "Тремтіння землі-5" (16+)
1.50 Х/ф "Снайпер-7: Ідеальне вбивство" 

(16+)

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

по-українськи (16+)

11.40 М/ф "Три богатирі на далеких 
берегах" (16+)

13.00 Х/ф "Доктор Стрендж" (12+)
15.20 Х/ф "Месники: Фінал" (12+)
21.20 Х/ф "Інферно" (16+)
0.10 Х/ф "Глибинне зло" (18+)
1.50 Х/ф "Аквамарин"
2.55 Служба розшуку дітей

СТБ.
5.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
6.00 Т/с "Комісар Рекс"
8.55 "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 страсті" (16+)
23.05 Х/ф "Ніконов і КО"
1.05 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 19.25 Т/с "Опер за викликом-3" 

(16+)
9.45 "Загублений світ"

14.40 Х/ф "Ліквідатори" (16+)
16.20 Х/ф "Джон Вік" (16+)
18.15, 1.30 "Спецкор"
18.50, 2.00 "Джедаі"
20.25, 21.15 Т/с "Ангели" (16+)
22.05, 23.50 Т/с "Кістки-6" (16+)
2.30 "Облом.UA."
4.15 "102. Поліція"
4.55 "Зловмисники"
5.45 Телемагазини

НТН.
5.00, 4.55 "Top Shop"
5.45 Х/ф "Дім - це храм"
8.50, 16.50, 20.50, 2.35 "Випадковий 

свідок"
9.25 Х/ф "Алмази для Марії"
10.50, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.05 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.40, 3.10 "Речовий доказ"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 Х/ф "Заражена" (16+)
4.00 "Правда життя"
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ТЕЛЕПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 10.55, 3.35 Енеїда
6.30 Книга-мандрівка Україна
6.35 М/с "Попелюшка"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 18.50, 21.00, 

23.10, 2.15, 5.25 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 2.45 

Суспільна студія
9.30 Т/с "Гранд готель" (12+)
11.25 Телепродаж
14.25 Біатлон. Кубок світу. II етап. Спринт 

10 км, чоловіки
15.50 Д/ф "АУ" (12+)
17.25 Біатлон. Кубок світу. II етап. Спринт 

7, 5 км, жінки
19.10 "Супер - чуття. Особливий загін"
19.55, 23.40 "Боротьба за виживання"
21.35, 23.35, 2.40, 5.50 Спорт
21.45 Схеми. Корупція в деталях
22.10 "Супер - чуття"
0.15 Т/с "Полдарк" (16+)
4.25 Д/ф "Перехрестя Балу" (12+)

КАНАЛ "1+1".
5.30, 9.25 "Життя відомих людей 2020"
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, 5.05 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 "Великі вуйки 2"
21.45 "Право на владу 2020"
0.45 Драма "Заборонений"
2.55 Детектив "Мишоловка для кота"

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, 21.00 "Вещдок. Особливий 

випадок"
18.00, 19.00, 4.10 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
0.00 Т/с "Тягар істини 2" (12+)
1.50 Х/ф "Інтердівчинка" (16+)
4.55 "Телемагазин"

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

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" (16+)
23.20 Слідами
0.00, 2.00 Х/ф "Сьомий гість" (12+)
1.30 Телемагазин

ICTV.
4.20 Скарб нації
4.30 Еврика!
4.35 Факти
5.00 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.45 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
11.50, 13.15 Х/ф "Тремтіння землі" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.15, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
17.50 Т/с "Козаки. Абсолютно брехлива 

історія" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти-зомбі Прем’єра
22.40 Т/с "Фантом" (16+)
0.45 Х/ф "Тремтіння землі-4: Легенда 

починається" (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 "Містер Хутен і Леді" (16+)
11.00 Х/ф "Чихуахуа із Беверлі-Хіллз 3"
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Темний лицар" (16+)
0.10 Х/ф "Метро" (16+)
2.55 Служба розшуку дітей

СТБ.
5.20 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
6.00 Т/с "Комісар Рекс"
8.55 "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 "Один за всіх" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Колір страсті" (16+)
23.05 Х/ф "Ніконов і КО"
1.05 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
6.30 Т/с "Ласко" (16+)

8.20 Х/ф "Атака на королеву" (16+)
10.10, 17.15 "Загублений світ"
14.00 Х/ф "Широко крокуючи" (16+)
15.25 Х/ф "Віддача" (16+)
18.15, 1.45 "Спецкор"
18.50, 2.15 "Джедаі"
19.25 Т/с "Опер за викликом-4" (16+)
22.20, 0.05 Т/с "Кістки-6" (16+)
2.45 "Облом.UA."

НТН.
5.00, 4.50 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Сказання про двох братів-

близнюків"
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 "Вовча зграя"
10.45, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.40, 1.35, 3.30 "Речовий доказ"
18.20, 3.50 "Правда життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Легенди бандитської Одеси"

ЧЕТВЕР,  3 грудня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 4.30 Енеїда
6.30 Книга-мандрівка Україна
6.35 М/с "Попелюшка"
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.15, 2.15, 5.25 Новини
7.05, 8.05, 12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія
9.00 Божественна літургія Православної 

Церкви Україниу
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 23.40, 2.40, 5.50 Спорт
15.20 Країна пісень
16.30 Т/с "Максиміліан та Марія 

Бургундська" (16+)
17.25 VoxCheck
17.30 Перша шпальта
18.55 "Світ дикої природи"
19.55, 23.50 "Боротьба за виживання"
21.45 Прем'єра. "Я - Патрік Свейзі"
0.15 Т/с "Полдарк" (16+)
2.50 "Зворотний відлік"

КАНАЛ "1+1".
5.30, 9.25, 2.45 "Життя відомих людей 

2020"
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
11.35, 12.20, 14.15 "Великі випуски з 

Антоном Птушкіним"
17.10 на Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 "Ліга сміху 2020"
22.45 "Вечірній квартал"
0.00 "#Гуднайтшоу" 2020 г.
0.45 "Ліга сміху"
5.00 "Світське життя"

ІНТЕР.
6.05, 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, 0.50 "Вещдок"
16.20 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 1.50 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
21.00 "Мир і війна"
3.20 "Жди меня. Україна"
4.45 "Телемагазин"
5.15 "Орел і Решка. Шопінг"

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+)
13.35 Т/с "Тінь минулого" 1, 2 с. (12+)
15.30 Т/с "Тінь минулого" (12+)
18.00 Гучна справа
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "Шукаю тебе" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Шукаю тебе" (12+)
4.30 Реальна містика

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 1.15 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, 17.25, 0.00 "На трьох" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.15 Т/с "Вижити за будь-яку ціну-3"
15.25, 16.15 Дизель-шоу (12+)
18.45 Факти. Вечір
20.10 Дизель-шоу Прем’єра (12+)
22.55 "На трьох-8" Прем’єра (16+)
1.45 Х/ф "Тремтіння землі-3: Повернення 

в Перфекшен" (16+)
3.30 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"

7.20 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Містер Хутен і Леді" (16+)
10.00 Суперінтуїція (12+)
12.00 Кохання на виживання (16+)
14.00 Аферисти в мережах (16+)
16.00 Х/ф "Інферно" (16+)
18.40 Х/ф "Перевага" (16+)
21.00 Х/ф "Темний лицар: Відродження 

легенди" (16+)
0.30 Х/ф "Глибинний підйом" (16+)
2.30 Служба розшуку дітей
2.35 Зона ночі

СТБ.
5.25 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.20, 19.00, 22.50 "Холостячка Ксенія 

Мішина" (12+)
10.10, 23.30 "Як вийти заміж" (16+)
11.20, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
0.35 "Про що мовчать жінки" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
6.35 Т/с "Ласко" (16+)

8.25 Х/ф "Декіру: Три камені"
10.00, 17.20 "Загублений світ"
14.00 Х/ф "40 днів та ночей" (16+)
15.45 Х/ф "Помпеї: Апокаліпсис" (16+)
18.15, 2.20 "Спецкор"
18.50, 2.50 "Джедаі"
19.25 Х/ф "Голодний кролик атакує" (16+)
21.25 Х/ф "211" (16+)
23.10 Х/ф "Допит" (16+)
0.50 Х/ф "Мега-акула проти Крокозавра" 

(16+)

НТН.
5.50 Х/ф "Тричі про кохання"
7.50, 17.30, 20.50, 2.25 "Випадковий 

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

"Свідок"
9.00 Х/ф "Лише одна ніч"
10.45, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50, 4.00 "Правда життя"
14.45, 1.10, 2.40 "Речовий доказ"
16.50 "Наші права"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Легенди бандитської Одеси"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.05 Енеїда
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.45, 2.40, 4.00, 

5.35 Новини
7.10 М/с "Чорний пірат"
8.05, 19.25 "Тваринна зброя"
9.05 Відтінки України
9.40 Музеї. Як це працює
10.10 Х/ф "Мрія любові"
12.00 "Історії вулканів"
12.30 "Секрети Сонячної системи"
13.30 Телепродаж
14.15 Біатлон. Кубок світу. II етап. Гонка 

переслідування 12, 5 км, чоловіки
15.00 UA Фольк. Спогади
16.10 Біатлон. Кубок світу. II етап. 

Естафета 4х6 км, жінки
17.30 Х/ф "Ісус. Бог і людина" 1 с. (12+)
20.30 "Супер-чуття"
21.25 Д/ф "Неймовірні винаходи"

22.00 Х/ф "Тепер я буду любити тебе" 
(16+)

0.15 Д/ф "Гідра" (16+)
1.35 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)

КАНАЛ "1+1".
6.00 "Життя відомих людей 2020"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
19.30, 5.15 ТСН
20.15 "Чистоnews 2020"
20.20 "Жіночий квартал", 2020 г.
22.20 "Вечірній квартал"
23.15 "Світське життя. 2020"
1.15 "Великі випуски з Антоном 

Птушкіним"

ІНТЕР.
5.55 "Слово Предстоятеля"

6.05 Х/ф "Дайте книгу скарг"
8.00 "Шість соток"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.10 Х/ф "Відпустка за свій рахунок"
13.50 Х/ф "Суєта суєт"
15.40 Х/ф "Найчарівніша та 

найпривабливіша"
17.15, 20.30 Т/с "Несолодка пропозиція" 

(12+)
20.00, 2.35 "Подробиці"
22.00 "Бенефіс Філіппа Кіркорова"
0.50 Х/ф "Бебі-бум" (16+)
3.05 "Орел і Решка. Шопінг"
3.45 "Мультфільм"
4.25 Х/ф "Три плюс два"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 3.30 Реальна містика
8.40 Т/с "Невідправлений лист" (12+)
12.50, 15.20 Т/с "Віражі долі" (12+)
17.00 Т/с "Якщо ти мене пробачиш" 1, 2 с. 

(12+)

20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Якщо ти мене пробачиш" (12+)
23.00 Т/с "Вибираючи долю" 1, 3 с. (12+)
1.45 Телемагазин

ICTV.
5.00 Скарб нації
5.10 Еврика!
5.20 Факти
5.50 Т/с "Копи на роботі" (12+)
7.20 "На трьох" (16+)
10.15, 13.00 Т/с "Пес" (16+)
12.45 Факти. День
16.35 Х/ф "П’ята хвиля" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Розлом Сан-Андреас" (16+)
21.25 Х/ф "Ґодзила" (16+)
23.40 Х/ф "Епідемія страху" (16+)
1.40 Х/ф "Тремтіння землі-4: Легенда 

починається" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time

6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20 Варьяти (12+)
7.50, 10.00 Орел і решка
12.10 Lе Маршрутка
13.20 Хто зверху? (12+)
15.20 Х/ф "Жінка-кішка" (16+)
17.40 Х/ф "Повернення Супермена" (16+)
21.00 Х/ф "Бетмен проти Супермена" 

(16+)
23.55 Х/ф "Одного разу в Голлівуді" (16+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.50, 10.55 Т/с "Колір страсті" (16+)
7.50 "Неймовірна правда про зірок"
17.00, 22.45 "Хата на тата" (12+)
19.00 "МастерШеф" (12+)
0.45 "Я соромлюсь свого тіла" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
9.25 "Джедаі 2020"
10.25 "Загублений світ"

15.10 Х/ф "Майор Пейн" (16+)
17.00 Х/ф "Леді Кривавий бій" (16+)
18.55 Х/ф "Бандитки"
20.40 Х/ф "Примарний патруль" (16+)
22.15 Х/ф "Битва проклятих" (16+)
0.00 Х/ф "Гірські акули" (16+)
1.35 "Облом.UA."

НТН.
5.00, 4.50 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Доля людини"
7.55 Х/ф "Тегеран-43"
10.55 Х/ф "У небі "Нічні відьми"
12.30 "Легенди карного розшуку"
15.30, 2.45 "Випадковий свідок"
18.05 "Переломні 80-ті"
19.00, 2.15 "Свідок"
19.30 Х/ф "На Вас чекає громадянка 

Никанорова"
21.15 Х/ф "Час відплати" (16+)
23.30 Х/ф "Небезпечний пасажир" (16+)
1.05 "Хвороби-вбивці"
3.20 "Речовий доказ"
4.00 "Легенди бандитського Києва"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.05 Енеїда
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.45, 1.10, 2.40, 

4.00, 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
13.40 Біатлон. Кубок світу. II етап. 

Естафета 4х7.5 км, чоловіки
15.00 Прем'єра. Спецпроєкт "Спадок"
15.35 Телепродаж
16.10 Біатлон. Кубок світу. II етап. Гонка 

переслідування, 10 км, жінки
17.00 Студія "Біатлон"
17.20 Добровольці
18.15 Д/ф "Северин Наливайко" (12+)

20.00, 0.10 Спецпроєкт "Спадок"
20.25 "Боротьба за виживання"
21.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.00 Х/ф "Безмежне Саргасове море" 

(16+)
0.40 #ВУКРАЇНІ
1.35 Д/ф "Одесити на Донбасі" (12+)

КАНАЛ "1+1".
6.00 "Життя відомих людей 2020"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.25, 10.45 "Великі випуски з Антоном 

Птушкіним 2"
11.45 "Світ навиворіт 11: Китай"
12.45, 0.55 "Світ навиворіт"
18.15 "Українські сенсації 2020"
19.30, 5.00 "ТСН-тиждень"
21.00 Комедія "Діамантова рука"
23.00 Комедія "Побачення у веґасі"

ІНТЕР.
5.45 Х/ф "Синьйор Робінзон"
8.00 "Удачный проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 11.00 "Інше життя"
12.00 "Вещдок. Особливий випадок"
16.40, 20.30 Т/с "Детектив Ренуар" (12+)
20.00 "Подробиці"
21.35 Х/ф "У зоні особливої уваги"
23.45 Х/ф "Хід у відповідь"
1.20 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50 Сьогодні
6.50 Реальна містика
9.20 Т/с "Мавки" (16+)
17.00 Т/с "Вірна подруга" 1, 2 с. (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Вірна подруга" (12+)
23.00 Т/с "Ноти любові" 1, 2 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Ноти любові" (12+)

ICTV.
5.00 Скарб нації
5.10 Еврика!
5.15 Факти
5.40, 2.00 Анти-зомбі
6.35 Теорія змови
7.30 Секретний фронт
8.25 Громадянська оборона
9.25, 13.00 Т/с "Розтин покаже" (16+)
12.45 Факти. День
14.10 Х/ф "Ґодзила" (16+)
16.30 Х/ф "Розлом Сан-Андреас" (16+)
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф "2012" (16+)
0.25 Х/ф "Загибель Лос-Анджелеса" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20 Діти проти зірок
9.00 Х/ф "Бетмен: Початок" (16+)
12.00 Х/ф "Повернення Супермена" (16+)

15.00 Х/ф "Бетмен проти Супермена" 
(16+)

18.10 Х/ф "Диво-жінка" (12+)
21.00 Х/ф "Я, робот"
23.10 Х/ф "Глибинний підйом" (16+)
1.10 Варьяти (12+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.40 Х/ф "Кин-Дза-Дза"
8.15 "МастерШеф" (12+)
12.00 "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+)
23.10 "Таємниці ДНК" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
9.15 "Загублений світ"
13.00 Х/ф "Загадки Сфінкса" (16+)
14.45 Х/ф "Спис долі" (16+)

17.00 Х/ф "Людина президента" (16+)
18.50 Х/ф "Людина президента-2" (16+)
20.35 Х/ф "Джек Райан: Теорія хаосу" 

(16+)
22.35 Х/ф "Рейс 7500" (16+)
0.00 Х/ф "Мега-пітон проти Гатороїда" 

(18+)
1.45 "Облом.UA."

НТН.
5.50 Х/ф "Жіночі радощі та печалі"
7.35 "Слово Предстоятеля"
7.40 "Будьте здоровi"
8.15 "Страх у твоєму домі"
11.45 Х/ф "На Вас чекає громадянка 

Никанорова"
13.20 Х/ф "Без року тиждень"
14.45 Х/ф "Морський характер"
16.45 Х/ф "Час відплати" (16+)
19.00 Х/ф "Вони воювали за Батьківщину"
22.05 Х/ф "Драконові оси" (18+)
23.40 Х/ф "Небезпечний пасажир" (16+)
1.10 "Речовий доказ"

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

П'ЯТНИЦЯ,  4 грудня

СУБОТА,  5 грудня

НЕДІЛЯ,  6 грудня
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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, доро-
га асфальтована, 25 соток. Тел.: 0 93 2159454, 
Олександр. 

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

Ковалин с., 69 кв.м, дерев'яний, обкладений цег-
лою, 2 кімнати прохідні, кухня, веранда, 25 соток, 
гараж, погріб, сарай, поруч ліс, 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.

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.

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.
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Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

АДМІНІСТРАТОРА 
В РЕСТОРАН
КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
ПОКОЇВКУ
БАНЩИКА
ІНЖЕНЕРА
-ЕЛЕКТРОНЩИКА
-ТЕПЛОТЕХНІКА
АВТОСЛЮСАРЯ
ТОКАРЯ 5 Р.

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99



I-VISTI.COM  | 11
 №42 [1050], 27 ЛИСТОПАДА 2020  | 

РЕКЛАМА

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

ТОРГОВІ МІСЦЯ
Тел.: 0�95�712�54�65м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»
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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 постійну роботу працівників у 
мобільну бригаду (клінінг), з/п 12000 грн/15 змін. 
Робота у м. Бориспіль. Тел.: 0 67 2338089.
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.

На роботу потрібен оператор ПК, з/п договірна. 
Тел.: 0 96 1904253, 0 63 3555611, 0 95 9059779.

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 електрозварювальника, с. Любарці. 
Тел.: 0 50 3527380. 
Терміново потрібні прибиральниці, оператор під-
логомийної машини, спецодяг, соцпакет, з/п 7000 
грн/15 змін. Тел.: 0 67 2426177.
Терміново у меблевий магазин потрібен ЗБИРАЛЬ-
НИК меблів з д/р. Тел.: 0 63 1859575.

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.

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. 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Бориспіль
Кормові буряки, с. Глибоке, 2 грн/1 кг. Тел.: 0 63 
1471083, 0 99 1534472.

РІЗНЕ

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., вул. Лютнева, житловий стан, необхідні 
меблі, побутова техніка , 4800 грн+комунальні. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія.

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.

Оренда автозупинки під магазин, 14 кв.м, р-н ТЦ 
«Золоте Руно». Тел.: 0 67 3688909, 0 67 5017077.

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. 

Найму гараж у кооп. «Авіатор-2», вул. В.Момота. 
Тел.: 0 96 1904253, 0 63 3555611, 0 95 9059779. 

АВТОСАЛОН
Продам

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

В кондитерський цех потрібні: помічник тех-
нолога(старша зміни-майстер) з д/р, пекарі, 
кондитери, водій, г/р позмінний, з/п за до-
мовленістю, є розвозка, надаємо житло (гур-
тожиток). Тел.: 0 67 5089723.

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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Бориспіль
Дрова, недорого. Тел.: 0 97 3635036.

КУПЛЮ
Бориспіль
Куплю будівельну сільгосптехніку, цистерни-ваго-
нчики-битовку-кунг, станки, буд.матеріали. Тел.: 
0 68 6848964.
Куплю металобрухт чорних та кольорових металів, 
макулатуру, склобій. Високі ціни, самовивіз, авто-
ваги. Вул. М.Калмикова, 12. Тел.: 0 99 4791140.

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 
ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бетонно-мон-
тажні, кладочні, оздоблювальні, покрівельні та ін. 
види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 1269208.

Будівельні роботи. Кладка цегли, шлакоблока, 
піноблока, бетонування, штукатурка, гіпсокар-
тон, вагонка, демонтаж. Тел.: 0 63 3867550, 0 99 
3598319.

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

РІЗНЕ
Бориспіль
Втрачений військовий квиток, виданий на ім'я Ло-
боди Сергія Сергійовича Бориспільським міським 
військкоматом 2007 року, вважати недійсним.
Втрачений військовий квиток, серія АВ №346380, 
виданий на ім'я Коцюруба Андрія Андрійовича, 
вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на право власності на 
земельну ділянку, серія ЯА №384032, виданий на 
ім'я Гопкало Наталії Петрівни Бориспільським ра-
йонним відділом земельних ресурсів 23.05.2005 р., 
вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на право власності на 
земельну ділянку, серія ЯА №384033, виданий на 
ім'я Гопкало Наталії Петрівни Бориспільським ра-
йонним відділом земельних ресурсів 23.05.2005 р., 
вважати недійсним.

ЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

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

ОВЕН. Ви при бажанні можете 
почати новий етап відносин або 
кар'єри. Ваша ініціатива має шанс 

придбати цілком матеріальні обриси. Не 
хвилюйтеся, удача зараз на вашій стороні.

ТЕЛЕЦЬ.   У вас вирують по-
чуття й емоції, і одним з голов-
них завдань буде вміти ними 

управляти. Стриманий підхід, продумані 
кроки дозволять вам позбутися вантажу.

БЛИЗНЮКИ. Безумовно, за-
раз ваш час. Він сприяє роз-
криттю вашого творчого по-

тенціалу, нагромадженню сил і енергії. 
Але не забувайте про навколишніх, ви 
відчуєте, що потрібні, з вами прагнуть 
спілкуватися.

РАК. Постарайтеся уникати 
конфліктів з близькими людь-
ми й зрозуміти їхні мотиви, во-

ни ж просто турбуються про вас і бажа-
ють вам добра. Вам можуть запропону-
вати цікаву роботу.

ЛЕВ.  Проблемою цього тиж-
ня може виявитися погана підго-
товка. І це стосується як робочих 

справ, так і сімейних поїздок або заходів.  Вам 
постійно буде чогось не вистачати.

ДІВА. Присвятіть досить часу 
вирішенню робочих проблем, за 
вас це ніхто не зробить. Ваша здат-

ність знаходити загальні теми для розмов 
особливо придасться вам. Подумайте про 
відповідальний крок кар'єрними сходами.

ТЕРЕЗИ. Вам варто трохи знизи-
ти ділову активність, тому що ваша 
ретельність слабко позначиться 

на кінцевому результаті. Непогано б більше 
спати, гуляти й спілкуватися з друзями.

СКОРПІОН.  Постарайтеся не 
чіплятися за минуле, тим більше, 
що у вас з'явиться шанс виправи-

ти помилки, які ви зробили, зізнатися, нареш-
ті, у своїх почуттях, повернути своє кохання.

СТРІЛЕЦЬ. Вам необхідно 
зберігати душевну рівновагу й 
спокій, прийміть навколишній 

світ таким, який він є. Не намагайтеся пе-
реробити близьких людей, думайте про 
те, що гідностей у них більше, ніж недолі-
ків, вибачите їм маленькі слабості.

КОЗОРІГ. На вас очікує бага-
то зустрічей, дзвінків, перего-
ворів. Удача обіцяє супрово-

джувати вас у ділових поїздках і сімей-
них турботах. Постарайтеся не відволі-
катися від головних цілей.

ВОДОЛІЙ. Напір і енергія обі-
цяють принести гідний резуль-
тат в робочих справах. Ви мо-

жете прийняти недостатньо продумане 
рішення.

РИБИ.   Вашим девізом може 
стати "міра у всьому". Поста-
райтеся не будувати амбіцій-

ні плани, важливо просто робити спра-
ви й вирішувати повсякденні питання. 
Своєчасний прояв ініціативи на роботі.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 30 ЛИСТОПАДА-6 ГРУДНЯ


