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ВЛАДИСЛАВ БАЙЧАС:
«ЗРОБИМО ВСЕ, ЩОБ 
УТРИМАТИ ПЕРЕВІЗНИКІВ 
НА ПЛАВУ»  

БОРИСПІЛЬСЬКА 
ЕКСТРЕНА 
ДОПОМОГА: 
УСІМ НЕОБХІДНИМ 
ЗАБЕЗПЕЧЕНІ

У перший день зими, 1 грудня, відбулася 
зустріч секретаря міської ради Владислава 
Байчаса з місцевими перевізниками. Головне 
питання порядку денного – організація  роботи 
місцевого транспорту в умовах карантину.

Медики місцевої екстреної 
допомоги опинилися на першій 
лінії боротьби зі смертельно 
небезпечною інфекцією. 
У яких умовах працюють 
медики, дізнавалися «Вісті».
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НАГАЛЬНЕ

Наталія ДОЛИНА, фото автора

На нараді під головуванням 
секретаря Бориспільської місь-
кої ради обговорювали питання  
служби невідкладної допомоги в 
Бориспільській ОТГ.

Важлива ініціатива
Ініціатором створення цієї по-

трібної для населення служби ви-
ступив Владислав Байчас.

«Ми всі розуміємо, що медична 
реформа залишила багато прога-
лин. Ми можемо нарікати на дер-
жаву, а можемо, як місцева влада, 
щось зробити, щоб у людей не ви-
никало проблем», — зазначив се-
кретар міської ради на попередній 
нараді з медиками.

Після  реформування медичної 
галузі в Борисполі залишилася ли-
ше служба екстреної медичної до-
помоги. Згідно нормативів, бригади 
екстреної не повинні виїжджати на 

непрофільні виклики (висока тем-
пература, тиск тощо), проте по фак-
ту третину викликів становлять са-
ме непрофільні випадки. В умовах 
пандемії навантаження на службу 
екстреної допомоги зростає. Як на-
слідок, пацієнти, яким потрібна тер-
мінова медична допомога, можуть 
її не дочекатися.

Обговорили варіанти
За дорученням Владислава Байча-

са було вивчено досвід роботи Бро-
варської служби невідкладної до-
помоги, де працює чотири бригади.

Крім того, подібна служба на 
сьогодні існує й у КНП «БРЦПМСД 
Бориспільської райради». За сло-

вами директора районної первин-
ки Ганни Ільчишиної, вдень невід-
кладну допомогу надають праців-
ники амбулаторій сімейної меди-
цини, після 17:00 та у вихідні дні 
— служба невідкладної допомо-
ги. Фінансування на пальне, ме-
дикаменти та зарплату йшло з ра-
йонного бюджету. Але з 2021 року 
фінансування за цією програмою 
вже не буде.

Учасники наради обговорили 
шляхи створення служби невідклад-
ної допомоги, яка буде обслугову-
вати населення Бориспільської ОТГ. 

«Є два варіанти — на базі район-
ної чи міської первинки. Я би від-
дав перевагу міській первинці», — 
запропонував Владислав Байчас.

Після обговорення присутні пого-
дилися, що цей варіант є найбільш 
доцільним.  Ганна Ільчишина також 
повідомила, що районні медики під-
тримують створення єдиної служби 
з центром у м. Бориспіль.

Також постало питання, чи потріб-
но закривати кабінети невідкладної 
допомоги, створені на базі міської 
первинки. Присутні дійшли згоди, 
що цього робити не потрібно, ад-
же кабінети невідкладної допомо-
ги успішно працюють тривалий час, 
там завжди багато пацієнтів.

Як висновок. Для створення 
нової служби потрібні приміщен-
ня, автомобілі, медичний персо-
нал. Все це, за словами Владислава 
Байчаса, можна вирішити. Пробле-
ма в іншому — досі немає закону 
про територіальні громади, де бу-
дуть виписані всі моменти переда-
чі об’єктів, які знаходяться на тери-
торії новоутвореної ОТГ. 

Втім, коли закон буде підписаний 
президентом, ситуація зі створен-
ням служби невідкладної допомо-
ги вже буде вивчена, базу для об-
слуговування населення  підготов-
лено. Залишиться лише запустити 
механізм у дію.

У ПЕРШИЙ ДЕНЬ ЗИМИ, 1 ГРУДНЯ, ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ СЕКРЕТАРЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВЛАДИСЛАВА 
БАЙЧАСА З МІСЦЕВИМИ ПЕРЕВІЗНИКАМИ. ГОЛОВНЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО — 
ОРГАНІЗАЦІЯ  РОБОТИ МІСЦЕВОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ КАРАНТИНУ.

ВЛАДИСЛАВ 
БАЙЧАС: 

СЛУЖБА НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ: РОБОТА НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ

«ЗРОБИМО ВСЕ, ЩОБ УТРИМАТИ ПЕРЕВІЗНИКІВ НА ПЛАВУ»
Наталія ДОЛИНА

Питання перевезення 
школярів вирішене

На сьогодні ситуація є досить 
складною. Жорсткі карантинні об-
меження болюче вдарили як по па-
сажирах, так і по перевізниках. Во-
діям маршруток заборонено брати 
більше людей, ніж є місць для си-
діння. Через цю заборону пасажи-
ри, зокрема, школярі, які не всти-
гли зайняти сидячі місця, змушені 
годинами чекати на холоді наступ-
ного рейсу. З іншого боку, переві-
зники зазнають суттєвих збитків, 
що ставить їхні підприємства на 
межу виживання. За словами Вла-
дислава Байчаса, аби вирішити пи-
тання перевезення школярів, дове-
лось чимало попрацювати.

«У зв’язку з пандемією це є серйоз-
ною проблемою. Проте ми знайш-
ли вихід, переговорили з поліцією і 
спільно знайшли вихід. У час пік бу-
демо підвозити дітей до шкіл», — під-
креслив секретар міської ради.

Кількість рейсів на 
Лозівку збільшать

Заступник міського голови Ми-
кола Корнійчук зачитав  пропози-
цію мешканки мікрорайону Лозівка 
збільшити кількість рейсів до шести 
(наразі їх п’ять). Люди просять зроби-
ти останній рейс о 20:00, щоб можна 
було дістатися додому після роботи. 

Перевізник Олександр Кисельов 
повідомив, що цей маршрут для 
підприємства є нерентабельним, 
однак на пропозицію збільшити 
кількість рейсів після обговорен-
ня погодився. У  свою чергу, Вла-
дислав Байчас зазначив, що місь-
ка рада готова доплачувати пере-

візникам, аби ті виконували біль-
ше рейсів.

Питання щодо збільшення рей-
сів у села поки залишається від-
критим. 

«Коли ми зустрічалися з меш-
канцями сіл Сеньківка і Стариця, 
головним і наболілим питанням у 
людей було саме транспортне спо-
лучення. Це питання будемо вирі-
шувати, прораховувати кількість 
рейсів, компенсації перевізникам, 
пільги», — повідомив  Байчас.

Визначається 
компенсація за 
перевезення 
пільговиків

Також учасники зустрічі обгово-
рили питання компенсації  за пе-
ревезення пільгових пасажирів. За-
раз міська влада компенсує пере-

візникам лише одного пільговика 
за рейс. Є пропозиція збільшити їх 
кількість до двох. 

Микола Корнійчук зазначив, що 
після того, як буде сформований но-
вий склад виконкому, питання  роз-
глянуть на найближчому засіданні.

Ситуація ускладнюється тим, що 
наразі невідомо, яким буде новий 
бюджет. Втім, у будь-якому випад-
ку, з порядку денного це питання 
не знімається і буде враховане при 
формуванні бюджету.

«У зв’язку з епідемією перевізни-
ки можуть не вижити. Ми хочемо 
вивести формулу компенсації їх 
збитків, щоб утримати підприєм-
ства на плаву», — сказав Владис-
лав Байчас.

У підсумку, учасники зустрічі от-
римали доручення зробити  розра-
хунки витрат та кількості перевезе-
них пасажирів, зокрема, пільговиків. 
Наступна зустріч із перевізниками 
запланована на вівторок, 8 грудня. 

Перевізник Олександр Кисе-
льов поділився з «Вістями» вра-
женнями від зустрічі.

«Вдячні, що ці 
зустрічі відбулися»

«Ситуація наразі дійсно кри-
тична. Під час двомісячної забо-
рони на перевезення ми зазнали 

великих збитків, втратили трети-
ну водіїв, які влаштувалися на ін-
шу роботу. Зараз ми працюємо, 
але через карантинні обмежен-
ня ледь виживаємо. Через це 
змушені закрити нерентабель-
ні маршрути. Так, рейси № 6, 10, 
15 вже давно не обслуговують-
ся. Нині закриваємо два графі-
ки маршруту № 1а, один графік 
№ 8. Маршрут Нестерівка-Лозів-
ка для нас збитковий, пасажирів 
дуже мало, а треба закуповувати 
пальне, платити водіям, обслуго-
вувати машини. Тому ми  вдяч-
ні, що ці зустрічі, адже це вже не 
перша, відбулися. Бачимо, що 
нова влада намагається допо-
могти нам вирішити проблеми. 
Компенсацію за маршрут Лозів-
ка-Нестерівка чекали три міся-
ці, зараз почали виплачувати».
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МЕДИЦИНА

МІСЬКА ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ТИМЧАСОВО ЗМІНИТЬ АДРЕСУ
 � Київська обласна рада виділила кошти на ремонт 

приміщення екстреної медичної допомоги. На період 
ремонту служба переїде. 

Ірина КОСТЕНКО

Екстрена медична допомога 
знаходиться у власності Київської 
обласної ради. З цієї причини на 
місцевому рівні неможливо було 
вирішити питання ремонту примі-
щення, область цього теж не ро-
била. Та нині крига скресла. Про 
це повідомив «Вістям» перший 
заступник Бориспільського місь-
кого голови Микола Корнійчук: 
«Нарешті обласна рада виділи-
ла кошти на капітальний ремонт 
приміщення екстреної медичної 
допомоги, яке знаходиться на ву-
лиці Чехова. Вони звернулися до 
міської влади з проханням надати 
альтернативне приміщення на час 

ремонту. У п’ятницю, 27 листопада, 
до Борисполя завітав начальник 
Броварської станції екстреної ме-
дичної допомоги Георгій Зубков-
ський. Наша зустріч проходила за 
участі секретаря Бориспільської 
міської ради Владислава Байча-
са. Прийнято рішення виділити їм 
приміщення на вулиці Героїв Не-
бесної Сотні, 18, де раніше була ад-
міністрація Бориспільського цен-
тру первинної медико-санітарної 
допомоги. Це зручно, бо медики 
екстреної розташуються неподалік 
від своєї бази. Також Георгій Зуб-
ковський запевнив, що тендер уже 
проведено і визначено виконавця 
ремонтних робіт».

ПОВТОРЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ 
ТРАГЕДІЇ НЕ БУДЕ

COVID-19 АТАКУЄ: СТАТИСТИКА

Наталія ДОЛИНА

Великий резонанс у країні 
викликала смерть двох 
пацієнтів у Львівській 
області, які знаходились 
у лікарні на ШВЛ, коли 
там сталось відключення 
електропостачання. 
Щоб подібне не повторилося 
в Борисполі, секретар міської 
ради Владислав Байчас узяв 

питання резервного джерела 
живлення інфекційного 
відділення КНП «ББЛІЛ» на 
особистий контроль. 
На плановій нараді 30 листопада 
директор лікарні Олександр Щур 
відзвітував, що на сьогодні всі 
роботи практично завершено. 
Не пізніше, ніж 1 грудня, у лікарні 
запрацює  резервне джерело 
електроживлення.

Наталія ДОЛИНА

На плановій понеділковій 
нараді було озвучено 
статистику захворюваності за 
минулий тиждень.
Заступник Бориспільського 
міського голови Микола 
КОРНІЙЧУК: «Україна по 
інтенсивності захворюваності 
на ковід виходить на перше 
місце в Європі. У Борисполі 
ситуація теж серйозна. За даними  

лабораторного центру, за 
минулий тиждень захворіло 292 
особи в місті та 320 у районі. За 
даними міської первинки, до цієї  
статистики додаються ще 400 
хворих по місту. 
Всього за період із березня за 
даними лабораторного центру 
захворіло 1947, за даними міської 
первинки — 2339 осіб.  Із них  
активних хворих 427,  1892 хворих 
одужало,  20 людей померло. На 
сьогодні госпіталізовано 18 осіб».

БОРИСПІЛЬСЬКА ЕКСТРЕНА ДОПОМОГА: 
УСІМ НЕОБХІДНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ

 � В умовах епідемії коронавірусу медики місцевої 
екстреної допомоги опинилися на першій лінії боротьби 
зі смертельно небезпечною інфекцією. Фахівці екстреної 
забирають і доправляють до лікарень хворих із підозрою 
на коронавірус. У яких умовах працюють медики, 
дізнавалися «Вісті».

Наталія МИХАЙЛЕНКО

Збільшилося 
навантаження 

У період карантину працівники 
швидкої отримують рекордну кіль-
кість  викликів.

«Порівняно з вереснем значно 
збільшилося навантаження на бри-
гади. Якщо раніше було до 30 ви-
кликів  за добу, то  зараз щодобово 
не  менше 50. Із них половина не-
профільних (висока температура, 
гіпертензивний криз)», — розпові-
дає завідувач Бориспільської під-
станції екстреної медичної допо-
моги Світлана Карпенко.

За її словами, на підстанції пра-
цює  чотири бригади. Нині на ко-
від хворіють чотири працівники 
(фельдшери і водій), ще двоє ме-
диків очікують результатів.

«Ситуація ускладнюється тим, що  
ми госпіталізуємо пацієнтів не ли-
ше по місту, а й по інших районах. 
Перевозимо хворих із ковідом та 
іншими захворюваннями в Бари-
шівку, Березань, Бровари в спеці-
алізовані лікарні. Також шукаємо 
вільні місця в медзакладах для па-
цієнтів із інсультами, інфарктами. 

Трапляються випадки, коли люди-
на мешкає в Борисполі, але в лікар-
ні немає місць. Або ми тільки завер-
шили виклик у Переяславі, як над-
ходить виклик із Борисполя і брига-
да терміново мчить туди. Тяжкі часи 
настали для нашої служби в Україні,  
співробітники втомлюються, годи-
нами з машини не виходять. Часто 

немає часу за день перекусити», — 
із сумом визнає Світлана Карпенко.

Напади на медиків
Медики служби екстреної мед-

допомоги завжди працювали в зо-
ні ризику, бо часто вимушені нада-
вати допомогу психічно неврівно-
важеним хворим, пацієнтам у стані 
алкогольного, наркотичного отру-
єння, а також асоціальним особам. 
У таких випадках медики не захи-
щені й під загрозою опиняється вся 
бригада, а спеціальних правил, ін-
струкцій і засобів самооборони за-
коном не передбачено. 

 «Бригади через навантаження 
іноді затримуються на виїзди, тому 
пацієнти вважають, що ними нехту-
ють. Зростає агресія пацієнтів щодо 
екстреної. 

Нещодавно був випадок в с. Ди-
мерці. Чоловік викликав швидку, а 
всі бригади були на викликах. Тоді 
він скоїв напад на підстанцію, роз-
трощив двері.  Було й таке: на під-
станції стояли два зламані авто, а ін-
ші були на викликах. Прибігли люди, 
яким здалося, що їх проігнорували, 
скандалили. Бувають і образи, по-
грози», — ділиться наболілим керів-
ник Бориспільської підстанції екс-
треної медичної допомоги.

Усе є, відсотки 
виплатили

Із приємного – проблем із засо-
бами індивідуального захисту у 

швидкої немає. За словами Світ-
лани Карпенко, завдяки обласно-
му центру екстреної медичної до-
помоги та медицини катастроф, 
місцевим спонсорам, підприєм-
цям і волонтерам, органам влади, 
персонал забезпечений усім не-
обхідним.

За вересень медикам перераху-
вали  доплати за обслуговування 
хворих на ковід. Медики отрима-
ли 300% доплати, водії — 200%. Та-
кож за вересень-жовтень, згідно 
постанови МОЗ № 610 «Деякі пи-
тання оплати праці медичних та ін-
ших працівників закладів охорони 
здоров’я», працівникам екстреної 
перерахували додаткову доплату. 
Щоправда, її  отримали лише ліка-
рі та фельдшери, водіїв і санітарок 
чомусь у цей перелік не внесли.

Обіцяють капремонт
«Вісті» неодноразово писали, 

в яких жахливих умовах змушені 
працювати медики Бориспільської 
підстанції екстреної медичної до-
помоги. Приміщення підстанції 
не бачило ремонту десятки ро-
ків, стіни і стеля вражені грибком 
і цвіллю.

«Зараз нам пообіцяли, що скоро 
розпочнуть капремонт. Уже прихо-
дили підрядники, складали кошто-
рис. Пообіцяли закупити нові ме-
блі, утеплити гараж для авто екс-
треної», — розповідає Світлана 
Карпенко.

Наостанок керівник від імені ко-
лективу звертається до людей — 
теперішніх і майбутніх пацієнтів — 
із проханням  бути чемними, ста-
витися з розумінням до складних 
умов епідемії. «Ми як солдати на 
передовій, не потрібно працю ме-
диків вбивати злими словами, агре-
сивними вчинками, викликати з не-
профільного приводу, адже  це мо-
же коштувати здоров’я й життя тим, 
хто потребує допомоги лікаря», — 
підсумувала Карпенко.
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Шановні військовослужбовці!
Від імені Бориспільської міської ради та виконавчого комітету міської ради вітаю вас із Днем 

Збройних Сил України! 
У цей день ми висловлюємо щирі слова вдячності воїнам, які нині відстоюють суверенітет та цілісність 

нашої держави у зоні проведення ООС, які пройшли горнило війни та повернулися додому, тим, хто ни-
ні несе службу в лавах Збройних Сил України. З сумом та гордістю згадуємо військовослужбовців, які за-
гинули при виконанні військового обов’язку, захищаючи українську землю від ворожих посягань. Шану-
ємо героїв, які в усі часи боронили рідний край та, не вагаючись, жертвували найдорожчим, аби Україна 
мала майбутнє як незалежна і соборна держава. 

Дорогі воїни, бажаю вам міцного здоров’я, незламного духу і перемоги у цій війні! Сердечно бажаю 
вам життєвих гараздів, добра, благополуччя, гідного і щасливого майбутнього в сильній і процвітаючій 
Українській державі. 

Зі святом вас!

Дорога бориспільська громадо, шановні працівники органів 
місцевого самоврядування! 

Від імені Бориспільської міської ради та виконавчого комітету міської ради вітаю вас із Днем 
місцевого самоврядування. 

Органи місцевого самоврядування відіграють одну із найважливіших ролей у розвитку сучасного су-
спільства, адже їх першочергове завдання — робити все можливе для того, аби наші мешканці жили в 
комфортних умовах, відчували себе захищеними і потрібними. Громада довірила нам право представля-
ти її інтереси в органах влади, що є величезною відповідальністю. Саме тому наша щоденна праця, напо-
легливість, професіоналізм, мудрість, принциповість, сумління та ініціативність значною мірою повин-
ні бути запорукою успіху спільної мети — процвітаючої Бориспільської міської територіальної громади. 
Нехай на цьому нелегкому шляху надійними супутниками нам стануть порозуміння і співпраця депутатів 
міської ради від усіх політичних сил та підтримка й довіра наших виборців.

Бажаю всім представникам місцевого самоврядування мудрості й нових здобутків у нашій нелегкій і 
відповідальній праці, міцного здоров’я, щастя, родинного благополуччя, здійснення всіх життєвих планів 
і сподівань, творчої наснаги та вагомих перемог. 

З повагою Секретар міської ради                         Владислав Байчас

СПОРТШКОЛА ЗАКРИТА 
ДЛЯ БАТЬКІВ

Юлія ГАМАН

Невдоволені батьки не обмежи-
лись усними претензіями на адресу 
директора закладу Михайла Шко-
рупа — на відповідальних посадов-
ців виконкому та управління освіти 
і науки посипались скарги. 

Проте місцева влада підтримала 
позицію очільника спортивної шко-
ли. За його словами, карантинні об-
меження триватимуть щонаймен-
ше до кінця року. Тож зараз дирек-
тор ДЮСШ продовжує займатися 
господарськими питаннями, відби-
ваючи атаки невдоволених батьків, 
та потайки мріє про мурал на одній 
зі стін приміщення закладу.

«Рішення про заборону перебу-
вання батьків у приміщенні закла-
ду пов’язане виключно з каранти-
ном, який переживає зараз уся краї-
на, — пояснив свою позицію Михай-
ло Шкоруп. — Все робиться заради 
безпеки та здоров’я дітей. Якщо у 
приватних басейнах пускають бать-
ків на тренування дітей, то ми собі 
цього дозволити не можемо. Крім 
того, наш заклад є державним і ми 
маємо дотримуватися рекоменда-
цій уряду. Чому в школах заборо-
нено перебування батьків у примі-
щенні й на території закладу і ніхто 
не обурюється? У нас так само на-

вчаються діти і ми відповідаємо за 
їхнє здоров’я. Заняття у басейні по-
чинаються о 8:00 ранку. Ми розмі-
щуємо дітей на відстані 1,5-2 метри, 
щоб дотримуватись необхідної дис-
танції. Вже звичними є вимірюван-
ня температури та дезінфекція рук».

 � Бориспільська дитячо-юнацька спортивна школа 
сьогодні працює в режимі жорсткого карантину: окрім 
дотримання інших санітарних норм, до закладу заборонено 
заходити батькам. Це стало причиною батьківського 
обурення, яке переросло у справжній конфлікт.

АКЦЕНТ. На період епідемії 
спортивній школі довелося 
пожертвувати фінансовими 
надходженнями від оренди 
приміщень дорослою частиною 
населення. Віднедавна всі 
заняття для дорослих у ДЮСШ 
були призупинені.

ІЗ БОРИСПОЛЯ ПО НИТЦІ – 
СПОРТШКОЛІ РЕМОНТ

Зі слів Михайла Шкорупа, на 
сьогодні Бориспільська ДЮСШ 
чи не єдина в області має гарний 
ремонт. До справи долучилися 
всі: від керівництва міста та де-
путатського корпусу до штатних 
працівників закладу.

Розповідаючи про хід ремонт-
них робіт протягом трьох років, 
впродовж яких Михайло Шкоруп 
очолює заклад, він із вдячністю 
згадує тих, завдяки чиїм зусиллям 
та бажанню відбулося омріяне: за-
клад нарешті почали ремонтувати 
і продовжують це робити зараз.

«Проведення ремонту спор-
тивної школи стало можливим 
завдяки ініціативі та підтримці 
покійного Анатолія Федорчука 
та депутатського корпусу попе-
реднього складу міської ради. 
Активну позицію та вболівання 
за долю закладу виявили депу-
тати Володимир та Ігор Шалімо-
ви, відомі в місті меценати. Саме 
їхня переконливість відіграла 
доленосну роль у подальшому 
житті та розвитку нашого закла-
ду», — прокоментував дирек-
тор ДЮСШ.

ФАКТ. Після 47 років застою три роки тому у ДЮСШ почалися 
довгоочікувані ремонтні роботи. За цей період було відремонтовано 
дах, приведено до ладу протипожежну систему, зроблено ремонт 
холу, капітальний ремонт чоловічої та жіночої роздягалень, туалету, 
гардеробу, тренерської кімнати команди хокею на траві, замінені 
вікна на металопластикові. Також було проведено ремонт басейну та 
здійснено заміну захисної сітки над стелею.
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• Графічні відбитки стопи скануються та направляються електронною поштою виробнику.

НОВА ПОСЛУГА МІСЬКОЇ ПЕРВИНКИ
 � Людям із плоскостопістю, діабетичною стопою 

чи посттравматичними вадами стопи більше немає 
необхідності їздити в Київ. Тепер зробити графічний 
відбиток стопи, розрахувати всі розміри та отримати 
ортопедичні устілки можна і в Борисполі. Такі послуги 
надає міська первинка. 

Богдан РАК

«Я добре знаю цю пробле-
му, у Борисполі є багато дітей із 
плоскостопістю. Є проблеми й у ді-
абетиків. Раніше для того, аби отри-
мати ортопедичні устілки, необхід-
но було їхати в Київ, витрачати час 
і гроші. Тому в мене вже давно бу-
ло бажання відкрити такий кабінет у 
Борисполі. Загалом хотіли і майстер-
ню з виготовлення, але поки  зупини-
лись на кабінеті», — розповідає ди-
ректор КНП «Бориспільський місь-
кий ЦПМСД» Євгеній Черенок.

Керівництву первинки вдалося на-
лагодити роботу з фірмою, яка виго-
товляє якісні устілки. Вони надали 
амбулаторії плантограф, і тепер усі 
графічні відбитки стопи, після обра-
хування розмірів, відразу сканують-
ся та направляються електронною 
поштою виробнику, а людина через 
кілька днів отримує «Новою пош-
тою» вже готові устілки в зручному 
для неї відділенні.

Також усі пацієнти отримують ре-

комендації з приводу режиму ходьби 
в устілках, догляду за ними, а також 
усі необхідні рекомендації по подаль-
шому лікуванню або профілактиці.

Кабінет почав працювати нещо-
давно, але вже користується попи-
том. Приходять як діти, так і дорослі.

«Відразу попереджаю, дітей до 6 
років можна не приводити. В кожної 
дитини до 6 років, плюс мінус рік, фі-
зіологічна плоскостопість. Лише з 7 
років можна дивитись та допомагати 
стопі займати правильне положен-
ня», — зауважує Євгеній Черенок.

Усі знімки залишаються в електро-
нній базі, тому є можливість  відсте-
жувати зміни формування стопи та 
надавати вчасні рекомендації паці-
єнтам.

«Якщо казати про дітей, то через 
визначений проміжок часу дитина 
приходить на контроль. Ми порів-
нюємо знімки і можемо бачити ди-
наміку, це дуже зручно і для лікаря, і 
для пацієнта», — вважає Євгеній Че-
ренок.

Кабінет плантографії 
працює в амбулаторії 
загальної практики 
сімейної медицини 
№6, що знаходиться за 
адресою: м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 
158Б (район «Розвилка»). 
Телефони для запису: 
(093) 089-50-40; 
(04595) 6-10-50.

 � ДОВІДКА

 � ДО ТЕМИ

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ПО-НОВОМУ 
ЗІ СТАРИМИ ПРОБЛЕМАМИ

У вересні 2020 року на засіданні виконавчого комітету Бориспільської 
міської ради було затверджено нові двоставкові тарифи на теплопоста-
чання. Але по-новому за тепло платять не всі. Про законодавчі колізії, 
які створили пастку для теплопостачальників, розмова з директором 
КПТМ «Бориспільтепломережа» Володимиром Палінкою.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

ТАРИФИ ПРИЙНЯЛИ, А ЗАКОН 
НЕ ВСТИГЛИ

«Було прийнято закон про жит-
лово-комунальні послуги, яким пе-
редбачено зміну назви послуги: за-
мість «централізоване опалення» 
вона стала називатися «постачання 
теплової енергії». Тоді ж було відмі-
нено всі старі закони, у тому числі 
про розробку тарифу та його кори-
гування. Міська влада і Бориспіль-
тепломережа зробили все можли-
ве, щоб адаптувати стосунки зі спо-
живачами у відповідності до нової 
законодавчої бази. От тільки бази 
цієї немає і сьогодні.

На нову послугу були розробле-
ні типові договори, і кожен спожи-
вач до 1 травня 2020 року мав визна-

читися із формою договору. Для тих, 
хто не визначився, договори мали 
вважатися укладеними по замовчу-
ванню. Через початок карантину тер-
міни вибору форми договору зміни-
ли: визначатися можна ще 5 місяців 
після завершення карантину. 

Коли стало очевидним, що до по-
чатку опалювального сезону цьо-
го зробити неможливо, а будинки 
обігрівати потрібно, було прийня-
то рішення укласти публічний до-
говір (щоб людям не було потреби 
підписувати папери особисто, по-
рушуючи карантинні обмеження). 
Для цього розробили законопро-
ект 2458 «Про внесення змін до де-
яких законів України щодо врегу-
лювання окремих питань у сфері 
надання житлово-комунальних по-
слуг», у якому і вводиться поняття 
публічного договору, невід’ємною 
частиною якого є тариф. Закон пла-
нували винести на обговорення де-
путатів Верховної Ради у вересні, 
але досі не прийняли. Тому насе-
лення, як і раніше, отримує послу-
гу з централізованого опалення за 
старими сезонними тарифами». 

На запитання, наскільки старі 
тарифи, прийняті ще у 2018 році, 
покривають нинішні витрати під-

приємства, Володимир Палінка 
зазначив, що сьогодні про це су-
дити важко, потрібно підбити під-
сумки листопада. Але варто розу-
міти, що опалення складається не 
тільки з газу, за цей час подорож-
чали енергоносії, розподіл газу, 
збільшилася мінімальна заробіт-
на плата.

 
ДЛЯ «БЮДЖЕТНИКІВ» ЗАКО-

НОДАВСТВО НЕ ЗМІНИЛОСЯ
«Надання тепла бюджетним 

установам, організаціям та іншим 
споживачам Борисполя відбува-
ється за іншою законодавчою ба-
зою, яка не змінювалася», — по-

яснив Володимир Палінка у від-
повідь на питання, чому для цих 
категорій ввели нові двоставкові 
тарифи. До речі, їх уже довелося 
коригувати.  На засіданні виконав-
чого комітету 23 листопада Воло-
димир Палінка прокоментував не-
обхідність такого рішення: «У ве-
ресні, коли приймалися тарифи, 
вартість газу закладалася в сумі 
5007 грн за тис. куб. м. Але вже у 
жовтні Нафтогаз виставив тепло-
мережі ціну 6 597 грн за тис. куб. м. 
Підприємство отримало збитки». 

Тарифи на листопад скоригува-
ли з урахуванням жовтневої вар-
тості газу.

Перший заступник Бори-
спільського міського голови 
Микола Корнійчук  так про-
коментував питання варто-
сті газу та боргів.

ПРО ВАРТІСТЬ ГАЗУ:
«Прикро те, що влітку заку-

пили газ за ціною близько 3 тис. 
грн за тис. куб. м. Повідомляло-
ся, що у сховища тоді закачали 
рекордні 29 млрд куб. метрів 
газу. Це при тому, що для галузі 
теплопостачання, населення та 
підприємств необхідно близько 
14-15 млрд. А зараз його про-
дають нам зовсім за іншу ціну».

ПРО БОРГИ:
«Минуло півтора місяці опа-

лювального сезону, справжня 
зима тільки розпочинається, а 
ми вже використали газу на 15 
млн грн, тоді як заплатили за 
нього копійки. А в нас ще зали-
шилася заборгованість за ми-
нулий опалювальний сезон у 
сумі близько 8 млн грн. Борги 
великі».  
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 � До редакції «Вістей» звертаються містяни, які 
скаржаться на неадекватну реакцію оточуючих щодо 
хворих коронавірусною інфекцією. 

Юлія ГАМАН

Так, пані Валентина М. розповіла 
про свій досвід спілкування із сусі-
дами під час хвороби на COVID-19. 
«Уся наша родина була на самоізо-
ляції, змоги виходити не мала. Проте 
ніхто із сусідів по під’їзду не запро-
понував придбати продукти чи ліки. 
На прохання допомоги отримували 
лише «відмазки». Більше того, коли 
один із мешканців під’їзду помер від 
наслідків, спричинених коронавіру-
сом, звинуватили у цьому нашу ро-
дину», — жаліється жінка.

У неприємній ситуації опини-
лась і інша родина. Їхній син, учень 
початкових класів, зазнав булінгу 
з боку однокласників. «У мене бу-
ла застуда, але хтось перекрутив 
інформацію і класом почали ши-
ритися чутки, що я захворіла на 
COVID-19. Сина почали цькувати. 
Одні тицяли на нього пальцями, 
розказуючи про «заразну» маму, 
інші демонстративно тікали, коли 
він наближався до них», — розпо-
відає мати хлопця.

За коментарем щодо цих та ін-
ших випадків «Вісті» звернулися 
до бориспільського практикую-
чого психолога Анни Келлер.

— Ситуацію, коли люди відвер-
таються від тих, хто захворів на ко-
від, уникають їх або ж насміхаються 

над ними, ми звикли розцінювати з 
точки зору моралі та виховання. А 
насправді тут діють інстинкти ви-
живання, коли якесь певне явище 
(в даному випадку — коронавірус-
на інфекція) загрожує життю. Це — 
небезпека. А при небезпеці в пер-
шу чергу вмикається страх: страх 
смерті, страх втрати близької лю-
дини. Загострене відчуття небезпе-
ки коренями сягає у глибину віків, 
тому ми маємо родовий страх ви-
живання. Страхом ми захищаємо-
ся і таким чином виживаємо. Люди 
зараз у силу різних причин знахо-
дяться у стресовому стані. Корона-
вірус, явище незнайоме та малови-
вчене, у даній ситуації виступило 
у ролі тригера — пускача древніх 
інстинктів, захисних реакцій і нега-
тивних емоцій людини. Люди від-
чувають безсилля та беззахисність, 
не можуть контролювати і до кін-

ця зрозуміти ситуацію. Відомо, що 
у стресі спрацьовує механізм: біг-
ти або бити. Бігти  —  значить уни-
кати спілкування, відвертатися від 
хворих, а бити — насміхатися. Так 
діє інстинкт самозбереження. І ли-
ше людина з міцними, глибокими, 
напрацьованими механізмами усві-
домлення може справлятися зі сво-
їми інстинктами та керувати емоці-
ями. Але тут є інша загроза. Гамую-
чи страх, людина спрямовує його 
вглиб своєї психіки і зазнає ауто-
агресії. А це спричиняє психосо-
матичні розлади: безсоння, алер-
гію, набір зайвої ваги, панічні ата-
ки тощо. Із досвіду можу сказати, 
що кількість людей, які страждають 
на панічні атаки,  зараз збільшила-
ся у рази.

• Кожному із нас треба 
врівноважити свою нервову 
систему, зробити її міцнішою 
і стійкішою. Для цього треба 
усунути якомога більше 
стресових факторів, які 
негативно впливають на 
нервову систему. Одним 
із них є гаджети, тривале 
використання яких призводить 
до дестабілізації психіки: 
людина переживає тривогу, 
розчарування, гнів, злість, 
огиду, сум. У такому стані 
підсилюються усі ті страхи, які 
викликає ситуація з ковідом. 
• Негативні новини шкодять 

психіці. Зараз багато людей 
мають на телефонах додатки, які 
регулярно інформують їх про 
стан перебігу захворюваності 
у світі та країні. Це створює 
ілюзію контролю над ситуацією, 
а насправді збільшує емоційну 
напругу, посилює страх 
неминучої біди. Не варто зайвий 
раз травмувати свою психіку. 
Краще видалити такий додаток.
•  Щоб запобігти стресу, 
збільшуйте в організмі кількість 
серотоніну — так званого 
гормону радості. Він дає відчуття 
спокою, довіри, стабільності. Для 
цього треба гуляти на свіжому 

повітрі, робити фізичні вправи, 
виконувати якісь одноманітні 
дії (гойдатися на гойдалці, 
наприклад, чи вишивати), 
проводити для себе хоча б 
короткі медитації. Якщо ви 
любите малювати, знайдіть на 
Ютубі слово «Нейрографіка» і 
малюйте. Щодо двох останніх 
пунктів — медитації чи 
нейрографіки, то зазначу, 
що в даний час нехтувати 
такими видами психотерапії не 
можна. Це ефективні методи, 
які заспокоюють нерви і 
гармонізують психічний стан 
людини.

Три поради від Анни Келлер

КОВІД — НЕ ПРИВІД ПАНІКУВАТИКОВІД — НЕ ПРИВІД ПАНІКУВАТИ

МИСТЕЦЬКА ЗИМА У БОРИСПОЛІ: 
У МІСЬКІЙ БІБЛІОТЕЦІ ЗАПРАЦЮВАЛА НОВА ВИСТАВКА
Віка ПРАВДЕНКО

1 грудня 2020 року у Бори-
спільській центральній біблі-
отеці відбулося відкриття ви-
ставки картин «Енергообмін», 
організаторкою якої є відома у 
місті художниця, педагог та ор-
ганізаторка Всеукраїнського 
культурно-мистецького проек-
ту «Подих акварелі» Людмила 
Степанян.

Впродовж грудня поточного ро-
ку та січня 2021 року бориспіль-
ці матимуть можливість побачити 
не лише 19 авторських акварелей 
мисткині, а і результати унікально-
го для України «Енергообміну» — 
колекції з близько 40 картин, які 
авторка виставки зібрала шляхом 
обміну з різними художниками.

«Тут і живопис, і графіка, які при-
їхали до Борисполя з Одеси, Запо-

ріжжя, Дніпра, Львова, Закарпаття, 
Полтави, Києва та Київської облас-
ті. Список авторів цих картин вра-
жає, адже це відомі в Україні та за її 
межами митці», — повідомляє ор-
ганізаторка.

Особливістю виставки є те, що 
від задуму до реалізації пройшло 
менше місяця. Ознайомитися з ко-
лекцією картин можна з понеділка 
по п'ятницю з 10:00 до 17:30.

Людмила СТЕПАНЯН, 
організаторка виставки «Енергообмін»:
«Ідея виставки виникла, коли я перебирала 

свої папки з невеличкими етюдами та давніми 
малюнками. Кожна робота для мене особлива: 
переважна більшість виконані з натури і несуть 
певні спогади. За роки моєї практики їх зібра-
лося чимало і я б хотіла, щоб вони дарували 
радість та прикрашали чиїсь домівки. Спочатку 
думала дарувати їх чи викладати в інтернет для 
обміну з художниками. Вперше спробувала об-
мін, приїхавши з творчої поїздки до Одеси, звід-
ки привезла кілька хороших морських етюдів.

Згодом я створила величезний альбом ро-
біт, які я готова обміняти. Це викликало не-
абиякий резонанс — зі мною почали мінятися 
митці з багатьох міст України. Вони писали те-
плі слова, надихаючі відгуки та продовжували 
надсилати свої картини й подарунки. Тепер у 
моїй колекції є класні етюди і повноцінні жи-
вописні та графічні роботи, варті уваги. Саме 
їх можна побачити на виставці».

7 ГРУДНЯ — ДЕНЬ 
УКРАЇНСЬКОЇ ХУСТКИ

Ілона НЕГОДА, фото з архіву Бо-
риспільського державного істо-
ричного музею

Цього дня в містах України вже 
традиційно проходять конкурси та 
флешмоби «Зроби фото з хусткою». 
Жінки та дівчата одягають хустки 
та постять фото у соціальних мере-
жах, проводять майстер-класи, де-
монструючи, як хустку можна пере-
творити зі звичного елементу гар-
деробу у вишуканий декор. 

Відомо, що українська хустка 
здавна мала не лише побутове, а 
й обрядове значення. Традиційно 
хустка була атрибутом заміжньої 
жінки. Дівчата ходили з непокри-
тою головою, а хустку одягали вже 
після весілля, коли відбувався об-
ряд «покривання голови», який оз-
начав набуття сімейного статусу. 
Використовувалась вона і при ін-
ших обрядах. Наприклад, зведен-
ня нової хати зазвичай почина-
ли гостиною й тоді перев’язували 

хусткою руки майстрам. На хрести-
нах руки перев’язували кумам. На 
похоронах хустками прикрашали 
хоругви, свічі й давали їх усім учас-
никам. 

Зараз хустка майже втратила об-
рядове значення, але натомість про-
довжує залишатися вживаним еле-
ментом у сучасному вбранні. Не за-
бувають про хустку і відомі дизайне-
ри, пропонуючи хустки, що надають 
особливого колориту жінкам.

Спеціаліст Бориспільського дер-
жавного історичного музею Тетя-
на Гойда розповідає, що колекція 
хусток, яка зберігається у фондах 
музею, активно використовується 
під час різних заходів. «Торік на Ка-
терини проводили «хусткування»: 
одягали музейні хустки, проводили 
майстер-клас для бажаючих навчи-
тися оригінально пов’язувати та но-
сити цей головний убір та дізнатися 
більше про обрядову роль хустки», 
— згадує Тетяна Гойда. 
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А ПАМ'ЯТЬ ЖИВА, 
БО ЖИВУТЬ 
ДОБРІ СПРАВИ

40 дням пам'яті про 
Анатолія Соловйовича 

присвячується…

Кожна людина живе, думає, 
мріє, планує… Щасливі ті, чиї пла-
ни (хоч, на жаль, і не всі) здійсни-
лися, а справи продовжують жи-
ти поміж людей. Сьогодні гово-
рити про Анатолія Федорчука — 
це велика відповідальність, адже 
згадуємо його як непересічного 
управлінця, стратега з великої лі-
тери та просто людину зі своїми 
мріями й уподобаннями.

Бориспільський міський голо-
ва Анатолій Федорчук із 2006 ро-
ку, реалізуючи свою програму дій 
«Від порядності влади до поряд-
ку в місті», за порівняно короткий 
час зміг представити місто Бори-
спіль як сучасну, прогресивну те-
риторіальну громаду, яка не ли-
ше сповідує принципи демокра-

тії, виробила рівні правила гри 
для бізнесу, а й відкрита для між-
народної співпраці й реалізації 
проєктів національного та світо-
вого значення. 

Анатолій Соловйович був лю-
диною, яка завжди цілодобово 
готувалась до перемог. А інакше 
й бути не могло. Адже поразки 
— не для лідера успішної грома-
ди: за плечима люди, відповідаль-
ність за розвиток міста. Ці пере-
моги були таки здобуті. Комусь 
здавалося, що легко. А насправ-
ді, шлях до них лежав у площині 
постійних політичних перемовин, 
пошуків інвесторів, умінні домов-
лятись із опонентами, що тільки  
підтверджує його професіоналізм 
та високі морально-етичні якості. 
Так, Бориспіль здобув перемогу в 
конкурсі бізнес-проєктів міст об-
ласного значення на отримання 
кредиту Світового банку для ре-

конструкції й розвитку водопро-
відно-каналізаційного господар-
ства, згодом було чимало й ін-
ших успішних проєктів спільно 
з міжнародною фінансовою ор-
ганізацією «Північна Екологічна 
Фінансова Корпорація (НЕФКО)» 
та Європейським інвестиційним 
банком. Багато років поспіль Бо-
риспіль був лідером у Київській 
області за результатами аналізу 
соціально-економічного розвит-
ку, а з питань розвитку місцевої 
демократії — пілотним містом Ра-
ди Європи. За підсумками Загаль-
нонаціональної програми «Люди-
на року 2017» Анатолій Федорчук 
переміг у номінації «Міський го-
лова року 2017», і це було вагоме 
визнання, адже зазвичай обира-
ли переможців серед міських го-
лів обласних центрів. 

Знали і поважали Анатолія Фе-
дорчука на всіх рівнях держав-

ної влади. Він як член Правлін-
ня Асоціації міст України за ко-
роткий час здобув авторитет, бо 
був високопрофесійним управ-
лінцем, який має стратегічне мис-
лення та готовий ділитись про-
гресивним досвідом із колегами 
зі всієї України. Так, до Бориспо-
ля приїжджали представники ор-
ганів місцевого самоврядування 
міст та об'єднаних територіаль-
них громад і дивувались, як мо-
же одна людина бути настільки 
обізнаною у всіх сферах життя 
міста. А все дуже просто: Анато-
лій Соловйович мислив систем-
но, вмів прораховувати ризики й 
бачити сильні сторони. Можли-
во, саме тому йому доводилось 
порушувати «незручні» питання 
перед представниками держав-
ної влади. Серед мерів можна бу-
ло порахувати на пальцях тих, хто 
готовий був прямо говорити про 
наболіле. І до думки Анатолія Со-
ловйовича прислухались, адже, 
озвучуючи проблеми, він знав, 
як покроково їх вирішити. Взага-
лі, ніколи не критикував заради 
критики, а лише з метою спільно-
го вирішення питання, бо відчу-
вав високу відповідальність ке-
рівника, який уміє працювати в 
команді.

У ці дні згадується й те, що мі-
сто за Анатолія Федорчука на-
було особливої привабливос-
ті: можна прогулятись вуличка-
ми, є куди привести гостей і на-
віть приємно їх здивувати. Зручні 
сквери, освітлені мікрорайони, 
облаштовані тротуари, місця для 
фотосесій, відкриття музею «Су-
часний Бориспіль», оновлена Єв-
ропейська площа — це тільки ча-
стина ініційованих ним справ.

Історик за освітою, Анатолій 
Соловйович особливо ставив-
ся до минулого рідного краю. 
Згадується особлива радість в 
очах, коли він оглядав перші ес-
кізи пам’ятників, що встановле-
ні на Книшовому меморіальному 
парковому комплексі, або ж коли 
озвучував ідею заснування Алеї 
Тисячоліття, чи дбав про звели-
чення постаті Павла Чубинсько-
го та його праць… І завжди отри-
мував задоволення, коли проєкт, 
ініційований ним, оживав і при-
носив радість людям.

Так, люди… Саме з його вуст 
часто звучало, що міська влада 
має працювати для людей. Він ви-
магав цього і від себе, і від нас, 
своїх підлеглих, і всі працівники 
виконавчого комітету знали, що 
не мають права схибити, підве-
сти. Тоді як в Україні тільки-но по-
чало з’являтися поняття «інклю-
зивне суспільство», Анатолій Со-
ловйович доклав зусиль, щоб у 
місті запрацювала Реабілітацій-
на установа змішаного типу для 
інвалідів та дітей-інвалідів «Наш 

дім» імені Валентини Бондарен-
ко, відкрився міський спортив-
ний реабілітаційний зал «Здо-
ров’я» для людей з обмеженими 
фізичними можливостями на ба-
зі міського центру спорту та фі-
зичного здоров’я населення. Та 
й створення комунальних неко-
мерційних підприємств «Бори-
спільський міський центр пер-
винної медико-санітарної допо-
моги», «Бориспільський стомато-
логічний центр» було ініційовано, 
щоб кожна людина мала змогу в 
гідних європейських умовах від-
відати лікаря.

Особливу увагу Анатолій Фе-
дорчук приділяв освіті, адже й 
сам трудовий шлях починав на 
посаді вчителя історії Бориспіль-
ської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 7. Поточні та ка-
пітальні ремонти класних кімнат, 
харчоблоків, спортивних та ак-
тових залів, утеплення фасадів 
приміщень, оновлення матері-
ально-технічної бази, підтримка 
творчо обдарованих учнів та вчи-
телів, будівництво футбольних 
полів зі штучним покриттям, но-
вих спортивних та дитячих май-
данчиків — це далеко не повний 
перелік успішних справ. Освітя-
нам по-доброму «заздрили», ад-
же найчастіше міського голову 
можна було побачити то в закла-
ді освіти, то на загальномісько-
му святі обдарованих дітей, то на 
конкурсі «Учитель року». А будів-
ництво закладу дошкільної осві-
ти «Віночок» та Бориспільського 
академічного ліцею стало куль-
мінацією його турботи про дітей! 

Він ніколи не був авторитар-
ним керівником, бо завжди був 
прогресивним лідером, умів 
працювати в команді. І що ціка-
во — усі в його команді успішні, 
бо Анатолій Федорчук визнавав 
працю кожної людини й висо-
ко її цінував, а ще вмів помічати 
прихований потенціал у колегах 
і мотивувати їх. Окрім того, цін-
ності та культура управління мі-
стом, сформовані Анатолієм Со-
ловйовичем, є неабияким при-
кладом для багатьох муніципа-
літетів.

Він назавжди залишиться у 
наших вдячних серцях, у спра-
вах, які продовжують його зем-
не існування, навіть у нереалі-
зованих проєктах, які обов’язко-
во знайдуть своїх послідовників. 
Ми горді з того, що мали честь 
пліч-о-пліч із Анатолієм Солов-
йовичем жити, думати, працюва-
ти, мріяти і планувати. А пам’ять 
про нього жива, бо живуть його 
добрі справи. Сумуємо разом із 
родиною.

Виконавчий комітет 
Бориспільської міської ради
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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 Країна пісень
16.30 Т/с "Максиміліан і Марія 

Бургундська" (16+)
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.55 "Дикі тварини"
19.55 "Тваринна зброя"
21.45 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.10 "Супер - чуття"
23.40 "Боротьба за виживання"
0.15 Т/с "Полдарк" (16+)

КАНАЛ "1+1".
6.00 "Життя відомих людей 2019"

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 3.45 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 12.20, 14.15, 14.45 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45 Комедія "Рідня"
22.45 "Світ навиворіт. 10 років. 

Ювілейний випуск"
0.10 "Світ навиворіт 11: Китай дайджест"
1.10 "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, 15.20 "Вещдок"
16.15 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 3.05 "Стосується кожного"

20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
0.00 Т/с "Головний калібр"
2.20 Т/с "Несолодка пропозиція" (12+)
4.55 "Телемагазин"

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

Сьогодні
9.30 Зоряний шлях. нові випуски
10.40 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 "Роман з детективом" 5, 6 с.
23.30 Т/с "Вибираючи долю" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Вибираючи долю" (12+)
3.55 Реальна містика

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.15 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, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.10, 13.10 Х/ф "Іграшкові солдатики" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.10 Т/с "Пес" (16+)
16.25 Х/ф "П’ята хвиля" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт Прем’єра
21.25 Т/с "Пес-6" (16+)
22.40 Т/с "Фантом" (16+)
1.40 Х/ф "Підривники" (16+)
3.35 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 "Бібліотекарі" (16+)
11.20 Х/ф "Я, робот"
13.40 Хто проти блондинок (12+)
15.20 Хто зверху? (12+)
17.20, 19.00 Діти проти зірок
20.40 Х/ф "Красуня та чудовисько"

23.20 Х/ф "Відьми з Сугаррамурді" (18+)
1.40 Т/с "Шлях чарівника" (16+)
2.30 Служба розшуку дітей

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.50 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
6.35 Т/с "Комісар Рекс"
8.30 "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 пристрасті" (16+)
23.05 Х/ф "Ніконов і Ко"
1.05 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 Т/с "Ласко"
7.50 Х/ф "Леді Кривавий бій"
9.50, 17.15 "Загублений світ"
13.45 Х/ф "Людина президента"
15.25 Х/ф "Людина президента-2"
18.15, 2.00 "Спецкор"
18.50, 2.30 "Джедаі"
19.25 Т/с "Ментівські війни. Київ"
22.30, 0.20 Т/с "Кістки-6"

НТН.
5.50 Т/с "Запороги"
7.55, 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 "Із життя начальника карного 

розшуку"
10.50, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Таємниці кримінального світу"
14.35, 1.45, 2.55 "Речовий доказ"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Легенди бандитської Одеси"
3.45 "Правда життя"
4.45 "Top Shop"

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 Країна пісень
16.30 Т/с "Максиміліан і Марія 

Бургундська" (16+)
17.30 Схеми. Корупція в деталях
18.55 "Дикі тварини"
19.55 "Тваринна зброя"
21.45 #ВУКРАЇНІ
22.10 "Супер - чуття"
23.40 "Боротьба за виживання"
0.15 Т/с "Полдарк" (16+)
4.25 Д/ф "Заміновані вірністю" (12+)

КАНАЛ "1+1".
6.00, 2.35 "Життя відомих людей 2019"
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 3.45 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 12.20, 14.15, 14.45 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.45 Комедія "Рідня"
22.45, 0.55 "Майже колишні"

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, 3.15 "Стосується кожного"

20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
0.00 Т/с "Головний калібр"
2.30 Т/с "Несолодка пропозиція" (12+)

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 "Роман з детективом" 3, 4 с.
23.20 Контролер
0.00 Т/с "Віражі долі" 1, 2 с. (12+)
1.30 Телемагазин
2.00 Т/с "Віражі долі" (12+)

ICTV.
4.15 Скарб нації
4.20 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, 19.25 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Теорія змови 5.30
11.10, 13.15 Х/ф "Підривники" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
16.30 Х/ф "Епідемія страху" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона Прем’єра
21.25 Т/с "Пес-6" (16+)
22.40 Т/с "Фантом" (16+)
1.40 Х/ф "Тремтіння землі-6" (16+)
3.10 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 "Бібліотекарі" (16+)
11.30 Х/ф "Хлопці будуть в захваті" (16+)
13.20 Суперінтуїція (12+)
15.00 Хто зверху? (12+)

17.00, 19.00 Кохання на виживання (16+)
21.00 Х/ф "Електра" (16+)
23.00 Х/ф "П'ята категорія" (12+)
0.40 Х/ф "Нічка жахів" (18+)
2.50 Зона ночі

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.35 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
7.15 Т/с "Комісар Рекс"
9.05 "МастерШеф. Професіонали" (12+)
13.00, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.35 Т/с "Слід" (16+)
18.05 "СуперМама"
19.05 "Таємниці ДНК" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Колір пристрасті" (16+)
23.05 Х/ф "Ніконов і Ко"
1.05 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 Т/с "Ласко"
7.55 Х/ф "Майор Пейн"
9.45, 17.20 "Загублений світ"
13.50 Х/ф "Бандитки"

15.40 Х/ф "Примарний патруль"
18.15, 2.05 "Спецкор"
18.50, 2.35 "Джедаі"
19.25 Т/с "Ментівські війни. Київ"
22.35, 0.25 Т/с "Кістки-6"
3.05 "Облом.UA."
4.15 "102. Поліція"
4.55 "Зловмисники"
5.45 Телемагазини

НТН.
5.50 Т/с "Запороги"
7.55, 16.50, 20.50, 2.30 "Випадковий 

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

"Свідок"
9.00 Х/ф "Таємниця "Чорних дроздів"
10.50, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Свідок. Агенти"
14.40, 1.35, 3.00 "Речовий доказ"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Легенди бандитської Одеси"
3.50 "Правда життя"
4.50 "Top Shop"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

ВІВТОРОК,  8 грудня

СЕРЕДА, 9 грудня

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

(дата офіційного опублікування в 
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (автоматично генерується 
програмними засобами ведення Реє-
стру, не зазначається суб’єктом госпо-
дарювання)

20201076691
(реєстраційний номер справи про 

оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обгово-

рення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громад-

ського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля планованої діяльності, 
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, 
з метою виявлення, збирання та враху-
вання зауважень і пропозицій громад-
ськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
ТОВ «ДАН-ФАРМ УКРАЇНА» запланува-

ло встановлення на власній свинофермі, 
що спеціалізується на відтворенні, доро-
щуванні молодняку елітних порід свиней 
та їх реалізації, відгодівлі ремонтного мо-
лодняку, спеціального обладнання для 
знищення побічних продуктів тваринно-
го походження – установку спалювання 
типу «IncinerPro i1000» продуктивністю 
100 кг/год виробництва компанії «БЕНТЛІ 
ІНДАСТРІ С.Р.Л.» (Румунія). Установка пра-
цює на зрідженому газі (пропан-бутано-
ва суміш - 40% пропану та 60% бутану). 
Максимальна витрата зрідженого газу 
складе 9 л/год.

(загальні технічні характеристики, у 
тому числі параметри планованої ді-
яльності (потужність, довжина, площа, 
обсяг виробництва тощо), місце прова-
дження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання 
Товариство з обмеженою відпові-

дальністю «ДАН-ФАРМ УКРАЇНА». Код 
ЄДРПОУ 31527875.

Місцезнаходження юридичної осо-
би: 09213, Київська обл.., Кагарлицький 
р-н., с. Халча, вул. Шевченкових сім'ї , 

32. Телефон: +380 (457) 33-05-30
(повне найменування юридичної 

особи, код згідно з ЄДРПОУ або пріз-
вище, ім’я та по батькові фізичної особи 
- підприємця, ідентифікаційний код або 
серія та номер паспорта (для фізичних 
осіб, які через свої релігійні переко-
нання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідному кон-
тролюючому органу і мають відмітку 
у паспорті), місцезнаходження юри-
дичної особи або місце провадження 
діяльності фізичної особи – підприємця 
(поштовий індекс, адреса), контактний 
номер телефону)

3. Уповноважений орган, який за-
безпечує проведення громадського 
обговорення

Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України. Адреса: 
03035, м. Київ, вул. Митрополита Васи-
ля Липківського, буд.35. Департаменту 
екологічної оцінки та контролю, від-
ділу оцінки впливу на довкілля. Тел./
факс: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50. 
Електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua. 
Контактна особа: Тіщенкова Марина 
Олегівна, директор Департаменту.

(найменування уповноваженого ор-
гану, місцезнаходження, номер телефо-
ну та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення 
про провадження планованої діяльно-
сті та орган, який розглядатиме резуль-
тати оцінки впливу на довкілля 

Відповідно до ЗУ «Про оцінку впли-
ву на довкілля» рішенням про прова-
дження планованої діяльності є Дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин, що 
видається Департаментом екології та 
природних ресурсів КОДА (ЗУ «Про 
охорону атмосферного повітря»)

(вид рішення про провадження пла-
нованої діяльності, орган, уповнова-
жений його видавати, нормативний 
документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок гро-
мадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інфор-
мацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань

Тривалість громадського обговорен-
ня становить 25 робочих днів (не мен-
ше 25, але не більше 35 робочих днів) 
з моменту офіційного опублікування 
цього оголошення (зазначається у на-
зві оголошення) та надання громад-
ськості доступу до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інфор-
мації, визначеної суб’єктом господа-
рювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадсько-
го обговорення громадськість має пра-
во подавати будь-які зауваження або 
пропозиції, які, на її думку, стосуються 
планованої діяльності, без необхідності 
їх обґрунтування. Зауваження та про-
позиції можуть подаватися в письмо-
вій формі (у тому числі в електронному 
вигляді) та усно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу 
громадських слухань. Пропозиції, на-
дані після встановленого строку, не 
розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби 
(СОVID-19), спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2, до повного його скасу-
вання та протягом 30 днів з дня скасу-
вання карантину, громадські слухання 
не проводяться і не призначаються на 
дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбу-
дуться 

Дату, час, місце та адресу проведен-
ня громадських слухань не визначено; 
тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби 
(СОVID-19), спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2, до повного його скасу-
вання та протягом 30 днів з дня скасу-
вання карантину, громадські слухання 
не проводяться і не призначаються на 
дати, що припадають на цей період.

(зазначити дату, час, місце та адресу 
проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбу-
дуться (вказати дату, час, місце та ад-
ресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний ор-
ган або уповноважений територіаль-
ний орган, що забезпечує доступ до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої 
діяльності

Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України. Адреса: 
03035, м. Київ, вул. Митрополита Васи-
ля Липківського, буд.35. Департаменту 
екологічної оцінки та контролю, від-
ділу оцінки впливу на довкілля. Тел./
факс: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50. 
Електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua. 
Контактна особа: Тіщенкова Марина 
Олегівна, директор Департаменту.

 (зазначити найменування органу, 
місцезнаходження, номер телефону та 
контактну особу)

7. Уповноважений центральний ор-
ган або уповноважений територіаль-
ний орган, до якого надаються заува-
ження і пропозиції, та строки надання 
зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України. Адреса: 
03035, м. Київ, вул. Митрополита Васи-
ля Липківського, буд.35. Департаменту 
екологічної оцінки та контролю, від-
ділу оцінки впливу на довкілля. Тел./
факс: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50. 
Електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua. 
Контактна особа: Тіщенкова Марина 
Олегівна, директор Департаменту.

Зауваження і пропозиції приймають-
ся протягом усього строку громадсько-

го обговорення, зазначеного в абзаці 
другому пункту 5 цього оголошення.

 (зазначити найменування органу, 
поштову та електронну адресу, номер 
телефону та контактну особу)

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля пла-
нованої діяльності на 267 аркушах та 
Додатки. (зазначити усі інші матеріали, 
надані на розгляд громадськості)

 (зазначити іншу екологічну інфор-
мацію, що стосується планованої ді-
яльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з 
оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації (відмінне від при-
міщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого гро-
мадськість може ознайомитися з ними

Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «ДАН-ФАРМ УКРАЇНА». 
Місцезнаходження: 09213, Київська 
обл., Кагарлицький р-н., с.Халча, вул. 
Шевченкових сім'ї, 32. Дата з якої гро-
мадськість може ознайомитись з до-
кументами – з 04.12.2020. Контактна 
особа – Василенко Євгеній. Тел.: (050) 
410-12-08.

Халчанська сільська рада. Місцезна-
ходження:, 09213, Київська область, с. 
Халча, вул. Романа Наумовича Куща, 2. 
Дата з якої громадськість може озна-
йомитись з документами - з 04.12.2020. 
Контактна особа – сільський голова 
Ананьєва Людмила Василівна  (066) 
232-41-47.

Єдиний реєстр з оцінки впливу на 
довкілля, електронна адреса: http://eia.
menr.gov.ua. Дата з якої громадськість 
може ознайомитись з документами - 
дата подачі підприємством до Єдиного 
реєстру ОВД – 03.12.2020.

 (найменування підприємства, уста-
нови, організації, місцезнаходження, 
дата, з якої громадськість може озна-
йомитися з документами, контактна 
особа)
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ТЕЛЕПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
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 Країна пісень
16.30 Т/с "Максиміліан і Марія 

Бургундська" (16+)
17.30 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
18.55 "Дикі тварини"
19.55 "Тваринна зброя"
21.45 Схеми. Корупція в деталях
22.10 "Супер - чуття"
23.40 "Боротьба за виживання"
0.15 Т/с "Полдарк" (16+)

КАНАЛ "1+1".
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 "Сніданок з 1+1"
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 

19.30, 3.45 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2020"
11.25, 12.20, 14.20, 14.45 "Одруження 

наосліп"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45 Комедія "Рідня"
21.45 "Право на владу 2020"

ІНТЕР.
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 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 19.00, 3.15 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
22.10 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
0.00 Т/с "Головний калібр"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
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 "Роман з детективом" 7, 8 с.
23.20 Слідами
0.00, 2.00 Х/ф "Секрет неприступною 

красуні"

ICTV.
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
11.45, 13.15, 1.45 Х/ф "Бадьорість духів" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 16.15 Т/с "Пес" (16+)
16.50 Х/ф "Одного разу порушивши 

закон" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти-зомбі Прем’єра
21.25 Т/с "Пес-6" (16+)
22.40 Т/с "Фантом" (16+)

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

7.20, 13.00, 1.40 Варьяти (12+)
9.00 Т/с "Бібліотекарі" (16+)
10.10 Х/ф "Красуня та чудовисько"
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Аліса в Країні Чудес"
23.30 Х/ф "Аліса в Задзеркаллі"

СТБ.
5.40 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
7.15 Т/с "Комісар Рекс"
9.15 "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 пристрасті" (16+)
23.05 Х/ф "Ніконов і Ко"
1.05 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"

6.35 Т/с "Ласко"
8.25 Х/ф "Потоп"
10.10, 17.15 "Загублений світ"
13.15 Х/ф "Льодовиковий період"
15.00 Х/ф "Спис долі"
18.15, 2.00 "Спецкор"
18.50, 2.30 "Джедаі"
19.25 Т/с "Ментівські війни. Київ"
22.30, 0.20 Т/с "Кістки-6"

НТН.
7.50, 16.50, 20.50, 3.15 "Випадковий 

свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 2.45 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Секретний ешелон"
10.50, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.45, 1.50, 3.25 "Речовий доказ"
18.20, 3.50 "Правда життя"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Легенди бандитської Одеси"

ЧЕТВЕР,  10 грудня

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 10.55, 4.25 Енеїда
6.30 Книга-мандрівка. Україна
6.35 М/с "Попелюшка"
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

23.20, 2.15, 5.25 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.50, 18.20 

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

Спринт 7 км, жінки
15.15 Біатлон. Кубок світу. IIІ етап. 

Спринт 10 км, чоловіки
16.40, 23.45 "Боротьба за виживання"
17.25 VoxCheck
17.30 Перша шпальта
18.55 "Дикі тварини"
19.55 "Тваринна зброя"
21.35, 2.40, 5.50 Спорт
21.45 Прем'єра. "Я - Брюс Лі"
0.15 Т/с "Полдарк" (16+)

2.45 "Зворотний відлік"

КАНАЛ "1+1".
6.00 "Життя відомих людей 2019"
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, 3.25 ТСН
9.25, 10.25, 11.25, 12.20 "Життя відомих 

людей 2020"
13.00, 14.20, 15.35 "Великі випуски з 

Антоном Птушкіним"
17.10 Мелодрама "Жінка"
19.00 "Секретні матеріали 2020"
20.35 "Чистоnews 2020"
20.45, 0.40 "Ліга сміху 2020"
22.45 "Вечірній квартал"
0.00, 2.40 "#Гуднайтшоу 2020"

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

Каневським"

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10, 8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Мелек" (12+)
12.25 Т/с "Пані Фазілет і її доньки"
14.20, 15.20, 0.55 "Вещдок"
16.15 "Вещдок. Особливий випадок"
18.00, 1.50 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
21.00 "Мир і війна"
3.20 "Жди меня. Україна"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.30 Т/с "Виклик" (12+)
13.35 Т/с "Вірна подруга" 1, 2 с. (12+)
15.30 Т/с "Вірна подруга" (12+)
18.00 Гучна справа
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Т/с "Якщо ти мене пробачиш" 1, 2 с. 

(12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Якщо ти мене пробачиш" (12+)

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

Костянтином Стогнієм
10.10 Анти-зомбі
11.10, 13.15, 17.00, 0.15, 3.15 "На трьох" 

(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Т/с "Вижити за будь-яку ціну-3"
15.00, 16.15 Дизель-шоу (12+)
18.45 Факти. Вечір
20.10 Дизель-шоу Прем’єра (12+)
23.00 "На трьох-8" Прем’єра (16+)
1.50 Х/ф "Одного разу порушивши закон" 

(16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20, 1.40 Варьяти (12+)
8.50 Суперінтуїція (12+)
11.10 Кохання на виживання (16+)

12.10 Аферисти в мережах (16+)
14.20 Х/ф "Шибайголова" (16+)
17.10 Х/ф "Електра" (16+)
19.10 Х/ф "Суддя Дредд"
21.00 Х/ф "Зоряний десант"
23.40 Х/ф "Монстри" (16+)

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.40 Т/с "Коли ми вдома. Нова історія"
6.35, 19.00, 22.50 "Холостячка Ксенія 

Мішина" (12+)
10.10, 23.00 "Як вийти заміж" (16+)
11.15, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
0.05 "Про що мовчать жінки" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
6.20 Т/с "Ласко"
7.15 Т/с "Ментівські війни. Київ"
11.15, 17.15 "Загублений світ"
15.15 Х/ф "Джек Райан: Теорія хаосу"
18.15, 3.45 "Спецкор"

18.50, 4.15 "Джедаі"
19.25 Х/ф "Бюро людяності"
21.15 Х/ф "Ворота темряви"
23.05 Х/ф "Експансивна куля"
0.50 Х/ф "Крижані акули"
2.25 Х/ф "Мега-акула проти гігантського 

восьминога"

НТН.
5.50 Т/с "Запороги"
7.50, 17.30, 20.50, 2.50 "Випадковий 

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

"Свідок"
9.00 Х/ф "Це було в розвідці"
10.50, 22.30 Т/с "Морський патруль" (16+)
12.50, 3.50 "Правда життя"
14.40, 1.20, 3.00 "Речовий доказ"
16.50 "Наші права"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного розшуку"
0.15 "Легенди бандитської Одеси"
4.50 "Top Shop"

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, 16.30, 19.25 "Тваринна зброя"
9.05 Відтінки України
9.40 Музеї. Як це працює
10.10, 22.00 Х/ф "Передчуття"
12.00 "Історії вулканів"
12.40 Біатлон. Кубок світу. IIІ етап. 

Етафета 4х6 км, жінки
14.00, 1.45 UA Фольк. Спогади
15.05 Телепродаж
15.40 Біатлон. Кубок світу. IIІ етап. Гонка 

переслідування 12, 5 км, чоловіки
17.35 Х/ф "Апостол Павло: Диво на 

шляху в Дамаск" 1 с. (12+)
20.25 "Дикі тварини"
21.25 Д/ф "Неймовірні винаходи"
0.10 Д/ф "Малевич"

КАНАЛ "1+1".
6.00, 7.00 "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"
22.20 "Вечірній квартал"
23.15, 0.15 "Світське життя. 2020"
1.15 "Великі випуски з Антоном 

Птушкіним"
3.45 "Життя відомих людей 2019"

ІНТЕР.
5.55 "Слово Предстоятеля"
6.05 Х/ф "Дівчина без адреси"
8.00 "Шість соток"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.10 Х/ф "Висота"

13.00 Х/ф "Весна на Зарічній вулиці"
15.00, 20.30 Т/с "Заради кохання я все 

зможу!"
20.00, 2.15 "Подробиці"
22.00 "Бенефіс Ірини Аллєгрової"
0.40 Х/ф "Чортове колесо" (16+)
2.45 "Орел і Решка. Шопінг"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30, 3.10 Реальна містика
8.30 Т/с "Я тебе знайду" (12+)
12.30, 15.20 Т/с "Втрачені спогади" (12+)
16.50 Т/с "Другий шанс" 1, 2 с.
20.00 Головна тема
21.00 Т/с "Другий шанс"
23.00 Т/с "Відкрите вікно" 1, 3 с. (12+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Відкрите вікно" (12+)

ICTV.
5.00 Скарб нації
5.10 Еврика!

5.15 Факти
5.40 Т/с "Копи на роботі" (12+)
7.15 "На трьох" (16+)
10.20, 13.00 Т/с "Пес" (16+)
12.45 Факти. День
13.50 Т/с "Пес-6" (16+)
16.40 Х/ф "Елізіум" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "На межі майбутнього" (16+)
21.30 Х/ф "Облівіон" (16+)
23.45 Х/ф "Крикуни" (16+)
1.50 Х/ф "Іграшкові солдатики" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.20, 2.00 Варьяти (12+)
7.50, 10.00 Орел і Решка
12.10 Le Маршрутка
13.10 Хто зверху? (12+)
15.10 М/ф "Том і Джеррі: Форсаж"
16.50 М/ф "Шпигуни під прикриттям"
18.50 Х/ф "Я - номер чотири" (16+)
21.00 Х/ф "Загін самогубців" (16+)

23.40 Х/ф "Монстри 2: Темний континент" 
(16+)

2.30 Зона ночі

СТБ.
5.15 Т/с "Коли ми вдома"
5.50, 10.55 Т/с "Колір пристрасті" (16+)
7.55 "Неймовірна правда про зірок"
17.00, 22.30 "Хата на тата" (12+)
19.00 "МастерШеф" (12+)
0.45 "Я соромлюсь свого тіла" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
8.50 Прем’єра ! "Джедаі 2020"
9.50, 1.00 "Загублений світ"
12.50 Х/ф "У пошуках бурштинової 

кімнати"
15.00 Х/ф "Храм черепів"
16.55 13 тур ЧУ з футболу "Динамо"- 

"Колос"
19.00 Х/ф "Сльози Сонця"
21.15 Х/ф "Веселі канікули"

23.15 Х/ф "Бойові пси"
2.00 "Облом.UA."
3.15 "Цілком таємно-2017"
4.55 "Зловмисники"
5.45 Телемагазини

НТН.
5.50 Х/ф "В останню чергу"
7.30 Х/ф "Хазяїн тайги"
9.05 Х/ф "Зникнення свідка"
10.45 Х/ф "Одиночне плавання"
12.35 "Легенди карного розшуку"
15.30, 2.35 "Випадковий свідок"
18.05 "Переломні 80-ті"
19.00, 2.05 "Свідок"
19.30 Х/ф "Дачна поїздка сержанта 

Цибулі"
21.05 Х/ф "У бігах" (16+)
23.00 Х/ф "Грінго" (18+)
0.55 "Хвороби-вбивці"
3.05 "Речовий доказ"
3.55 "Легенди бандитського Києва"
4.45 "Top Shop"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.05 Енеїда
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.55, 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
13.30 Телепродаж
14.05 Біатлон. Кубок світу. IIІ етап. Гонка 

переслідування 10 км, жінки
14.55 Біатлон. Кубок світу. IIІ етап. 

Етафета 4х7, 5 км, чоловіки
16.20 Студія "Біатлон"
16.40 Т/с "Величні Медичі" (16+)
20.00 "Світ дикої природи"
21.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)

22.00 Х/ф "Баухауз" (16+)
0.20 Д/ф "Кіноперформанс. Народний 

Малахій!" (12+)
1.05 Країна пісень

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

Птушкіним 2"
11.50 "Світ навиворіт. 10 років. 

Ювілейний випуск"
13.15, 3.10 "Світ навиворіт"
18.15 "Українські сенсації 2020"
19.30, 5.00 ТСН "ТСН-тиждень"
21.00 Комедія "Я ти він вона"
23.00 Комедія "Dzidzio. Перший раз"
1.05 Комедія "Кохання і різдво"

ІНТЕР.
8.00 "Удачный проект"
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 11.00 "Інше життя"
12.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
16.50 Т/с "Детектив Ренуар" (12+)
20.00 "Подробиці"
20.30 "Большой бокс. Владислав Сиренко 

- Костянтин Довбыщенко"
23.00 Х/ф "Екіпаж"
1.55 "Вещдок"

КАНАЛ "Україна".
5.50 Сьогодні
6.50 Реальна містика
9.15 Т/с "Роман з детективом"
17.00 Т/с "Квочка" 1, 2 с.
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Квочка"
23.00 Т/с "Відчайдушний домогосподар" 

1, 3 с.
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Відчайдушний домогосподар"

ICTV.
5.35 Скарб нації
5.45 Еврика!
5.50 Факти
6.15 Анти-зомбі
7.15 Теорія змови
8.10 Секретний фронт
9.10 Громадянська оборона
10.05, 13.00 Т/с "Розтин покаже" (16+)
12.45 Факти. День
14.05 Х/ф "Облівіон" (16+)
16.35 Х/ф "На межі майбутнього" (16+)
18.45 Факти тижня
21.20 Х/ф "22 милі" (16+)
23.05 Х/ф "Холодна помста" (16+)
1.30 Х/ф "Крикуни" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.15 Kids' Time
6.05 М/ф
7.20 Діти проти зірок
9.00 М/ф "Шпигуни під прикриттям"
11.00 Х/ф "Суддя Дредд"

13.00 Х/ф "Диво-жінка" (12+)
15.50 Х/ф "Загін самогубців" (16+)
18.20 Х/ф "Земля майбутнього: Світ за 

межами" (16+)
21.00 Х/ф "Аквамен" (12+)
23.50 Х/ф "Зоряний десант"

СТБ.
5.15 "Невідома версія. Дівчата" (12+)
5.55 Х/ф "Жінка, яка співає"
7.50 Х/ф "Формула кохання"
9.40 "МастерШеф" (12+)
13.00 "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"
7.55, 0.55 "Загублений світ"
12.50 Х/ф "Викрадення літака"

14.25 Х/ф "Експансивна куля"
16.15 Х/ф "За лінією вогню"
18.00 Х/ф "Детектив Ейс Вентура"
19.45 Х/ф "Детектив Ейс Вентура-2: Коли 

природа кличе"
21.20 Х/ф "Ямакасі"
23.10 Х/ф "Бронежилет"
2.00 "Облом.UA."

НТН.
5.45 Х/ф "Опік"
7.45 "Слово Предстоятеля"
7.50 "Будьте здоровi"
8.25 "Страх у твоєму домі"
12.00 Х/ф "Дачна поїздка сержанта 

Цибулі"
13.30 Х/ф "Повернення "Святого Луки"
15.15 Х/ф "Чорний принц"
17.05 Х/ф "У бігах" (16+)
19.00 Х/ф "Інтердівчинка"
22.00 Х/ф "Смертельна стежка" (16+)
23.40 Х/ф "Грінго" (18+)
1.30 "Речовий доказ"

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

П'ЯТНИЦЯ,  11 грудня

СУБОТА,  12 грудня

НЕДІЛЯ,  13 грудня
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РЕКЛАМА

НЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
СМАРТ квартиру, 10/10, 32 кв.м, центр Борисполя, 
під чистову, 488000 грн. Тел.: 0 68 9976135.

Головурів с., 1/3 ц., автономне опалення, 41,7 кв.м, 
житлова площа — 21,8 кв.м, кухня — 8,1 кв.м, с/в 
суміжний, простора лоджія, частково меблі, жит-
ловий стан, 364800 грн, торг. Тел.: 0 99 0660633, 
0 95 1534133.

2-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
Нова 2 вул., косметичний ремонт, меблі, 1090600 
грн. Тел.: 0 67 3173639, 0 99 2694959, 0 63 
8851779.

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, 1435000 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 Гоголя вул., центр, 107 кв.м., один поверх на 

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
Бориспіль
Мусоргського вул., 10 соток, під будівництво, на 
ділянці є фундамент, будівельний паспорт, газ 
та світло біля ділянки. Тел.: 0 63 6518465. 

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 в Борисполі у господаря. 
Тел.: 0 68 9976135.

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.
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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
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îäðàçó
Кімнату в приватному будинку, всі зручності для 
дівчини, або жінки, 2500 грн. Тел.: 0 67 4503318.

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

Недорого. Тел.: 0 67 3173639, 0 99 2694959, 0 63 
8851779. 

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
В кондитерський цех потрібні: помічник техно-
лога (старша зміни-майстер) з д/р, пекарі, кон-
дитери, водій, г/р позмінний, з/п за домовлені-
стю, є розвозка, надаємо житло (гуртожиток). 
Тел.: 0 67 5089723.

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» запрошує 
на постійну роботу осіб з інвалідністю (прибирання 
території, робота на повітрі). Тел.: (044) 2817986.

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

На постійну роботу в ЗОШ №6, м. Бориспіль, по-
трібні прибиральниці службових приміщень, робіт-
ник по ремонту. Тел.: 0 67 4570661.

На постійну роботу потрібен охоронець, г/р 
1/2. Оплата та умови при співбесіді. Тел.: 0 67 
7341607.

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.

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.

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.

Куплю квартиру, будинок у господаря, в Бо-
рисполі або в Бориспільському р-ні. Тел.: 0 68 
9976135.

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 , 4000 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. 

Здам житло у м. Бориспіль та районі. Тел.: 0 67 
3173639, 0 99 2694959, 0 63 8851779.

Кімнату в 2-к кв., зручності, 2500 грн. Тел.: 0 67 
4503318.

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Терміново! Потрібен продавець у продуктовий Терміново! Потрібен продавець у продуктовий 
магазин, гнучкий г/р по домовленості, з/п висо-магазин, гнучкий г/р по домовленості, з/п висо-
ка, м. Бориспіль. Тел.: 0 97 1773770, 0 66 3965185, ка, м. Бориспіль. Тел.: 0 97 1773770, 0 66 3965185, 
0 63 2969105.0 63 2969105.

Київ

Автомийники(-ці) на роботу в м. Київ. Заробіт-
на плата 15 000 грн. Можливо без д/р. Г/р 2/2 
дня. Хороші умови праці. Іногороднім надаємо 
гуртожиток. Тел.: 0 98 2799914. 

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

Брус, балки, крокви, шалівка, дошка столяр-Брус, балки, крокви, шалівка, дошка столяр-
на сосна, вільха, ясен, дуб, дошка для підлоги. на сосна, вільха, ясен, дуб, дошка для підлоги. 
Тел.: (44) 5392119, 0 67 4435873, 0 67 7324045, 0 Тел.: (44) 5392119, 0 67 4435873, 0 67 7324045, 0 
67 3278510.67 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.

КУПЛЮ
Бориспіль

Куплю будівельну сільгосптехніку, цистерни-ваго-
нчики-битовку-кунг, станки, буд.матеріали. Тел.: 
0 68 6848964.

Куплю металобрухт чорних та кольорових Куплю металобрухт чорних та кольорових 

металів, макулатуру, склобій. Високі ціни, са-металів, макулатуру, склобій. Високі ціни, са-
мовивіз, автоваги. Вул. М.Калмикова, 12. Тел.: мовивіз, автоваги. Вул. М.Калмикова, 12. Тел.: 
0 99 4791140.0 99 4791140.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо вам потрібно пофарбувати натуральну 
шкіру, то будь ласка: куртка чорна — 200 грн, 
коричнева — 250 грн, бордова — 300 грн; паль-
то (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.

Комплексний ремонт квартир, офісів, будинків: 
фундамент, кладка під ключ, гіпсокартон, кахель, 
виготовлення парканів, зварювальні роботи, по-
крівельні роботи, вирізування дерев. Тел.: 0 99 
2235183, 0 67 6888761, Олександр.
Прочистимо каналізаційні труби, димоходи, венти-
ляційні шахти. Німецька технологія та обладнання, 
ввід води. Сантехніка. Якісно, гарантія, цілодобо-
во. Тел.: 0 98 0130040, 0 93 9888611.

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

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM
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ОВЕН.  Вам не рекомендується 
міняти звичну сферу діяльності. 
Хоча не виключена зміна місць. 

Якщо ви прагнете просунутися службо-
вими сходами.

ТЕЛЕЦЬ.   Сконцентруйтеся на 
нових ідеях і планах, інакше вам 
стане нудно на роботі та вдома. 

Намагайтеся стримувати негативні емоції 
й не кривдити близьких різкими словами.

БЛИЗНЮКИ. Саме зараз ви 
маєте всі шанси вирішити го-
ловну проблему свого життя, 

яка обтяжує вас не один рік. Доля сама 
підкаже вам вихід з ситуації. І він буде най-
кращим.  Ви переконаєтеся, що кохаєте 
й кохані.

РАК. Ідуть у минуле старі об-
рази й непорозуміння, а про-
блеми, що збиралися доне-

давна, поступово знайдуть свої рішен-
ня. Ви зможете почати нові відносини,  
вийти на новий рівень.

ЛЕВ.  Кар'єрні питання будуть 
досить складні й загрожують по-
ставити вас перед вибором. Ба-

жано не впиратися, а надати подіям мож-
ливість іти своєю чергою.

ДІВА. Вам необхідно вчитися 
приймати допомогу й не нама-
гатися весь час бути першим. 

Неможливо постійно нести на своїх пле-
чах непосильну ношу. Коли хоч трохи на-
вчитеся довіряти близьким людям.

ТЕРЕЗИ. Досить буденний і на-
пружений період. Якщо щось не 
буде виходити, намагайтеся не 

йти напролом, відкладіть питання на кіль-
ка днів.

СКОРПІОН.  Можуть відбу-
тися неймовірні події, які змі-
нять ваше світосприйняття й 

ваше життя. У професійній сфері на вас 
також чекає успіх і солідний прибуток.

СТРІЛЕЦЬ. Цей тиждень мо-
же подарувати вам казкові 
можливості, якщо ви не буде-

те забувати простягати руку допомоги 
близьким і друзям. Ситуація сприятлива 
до контактів, співробітництва, цікавих зу-
стрічей і далеких поїздок.

КОЗЕРІГ. Не варто розслаблю-
ватися, інакше ви не впораєте-
ся з запланованими справами. 

Прийдеться зосередитися. Будьте уважні 
до новин, одна з них може відкрити для 
вас більші можливості.

ВОДОЛІЙ. Ви зараз бачи-
те мету й не зауважуєте пере-
шкод. Впевненість у собі надає 

вам сили. Душевна рівновага дозволяє 
йти вперед.

РИБИ.   У боротьбі за спра-
ведливість постарайтеся уни-
кати непотрібних конфліктів і 

непорозумінь. Не довіряйте авантюри-
стам і підлесникам,  прислухайтеся до 
голосу інтуїції, він вас не підведе.
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