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БИТВА ДУМОК

ОЛЕГ ВЕРЕС: РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ТА 
ДОМОВЛЕНОСТІ

Татяна ХАУХА

Свободівець 
попередньої каденції 
без депутатських 
привілеїв

П’ять років тому Олег Верес 
йшов до міської ради на протива-
гу діючій владі — на той час це був 
Анатолій Федорчук. Чи можна бу-
ло виконати свою передвиборну 
програму, коли ти в опозиції? «Ду-
же важко, але коли люди просили 
про допомогу, не відмовляв, 90% 
завдань було виконано. Всі дума-
ють, що депутат — всесильна лю-
дина. Насправді його повноважен-
ня обмежені, єдиний привілей — 
доступ до документів, отримання 
інформації про рішення, які бу-
дуть прийматися, а найголовніше 
— можливість апелювати до гро-
мади, адже без допомоги громади 
якісь дієві речі зробити важко», — 
зазначає Верес.   

За що боровся
Одне з найголовніших питань, 

яким опікувався Верес — зелені зо-
ни, кількість яких стрімко зменшу-
ється. «Міський парк раніше не ви-
знавався зеленою зоною, внаслідок 
чого хаотично забудовувався. Три-
валий час ніхто не звертав уваги на 
дотримання містобудівної докумен-
тації, на генеральний план. А це стра-
тегічне питання для міста. Я завжди 
виступав за те, щоб влада чітко до-
тримувалася положень генплану. 
Хоч зонінг (план зонування міста) 
був прийнятий з порушенням, парк 
завдяки моїм зусиллям все ж був ви-
знаний зеленою зоною», — розпові-
дає співрозмовник.     

Так само, за його словами, він не-
одноразово порушував питання за-
будови історичних ділянок міста. 
«На початку каденції робив заяви, 
а потім обрав іншу тактику — нама-
гався з трибуни та через ЗМІ доно-
сити інформацію про порушників 
та зловживання», — пояснює Верес.  

Непрохідний 
«Вісті» поцікавилися у Оле-

га Вереса — чому, на його дум-
ку, цього разу він не пройшов до 
міської ради та не виборов місце 
очільника міста.

«Під час виборів у жовтні гарно 
попрацювали мої опоненти. Крім 
того, вплинула і велика кількість 
партій, це розпорошило голоси. Я 
брав участь у виборах не вперше, 
але ніколи не відчував стільки бру-
ду, як було цього разу. Одне з ви-
дань випустило матеріал про мою 
діяльність в партії «Свобода» з від-
вертою брехнею — буцімто я «від-
жав» партію та набрав на вибори 
невідомих людей, хоча я 10 років є 
членом партії. 

Партія «Свобода», мабуть, витра-
тила найменше коштів на передви-
борчу кампанію та агітацію — вся 
кампанія обійшлася партії в 2 тис. 
доларів. Не тому, що ми не цінує-
мо нашого виборця, а тому, що не 
можемо дозволити собі надмірні 
витрати. Для того, щоб витрачати 
більше, потрібно звертатися до ін-
весторів та спонсорів, а у них завж-
ди є свої умови, не завжди при-
йнятні. Хотілось би, щоб у міській 
раді ти мав можливість висловлю-
вати свою думку, а не спонсора, то-
му на співробітництво зі спонсора-
ми ми не пішли.  

Під час передвиборної кампанії 
я обійшов майже всі навчальні за-

клади ОТГ, чого не робив раніше. 
Ми з громадою знаходили спільну 
мову. Потім приходили мої опонен-
ти і відверто лили на мене бруд. На 
спростування пліток часу та мож-
ливостей вже не було. Думаю, це 
також вплинуло на результати го-
лосування. Я провів дуже багато 
зустрічей з колективами підпри-
ємств, із мешканцями багатоквар-
тирних будинків. На жаль, здебіль-
шого люди виявляли пасивність. 
Мені було дивно, як вони будуть 
робити вибір, не побачивши чи не 
послухавши того чи іншого канди-
дата». 

Парламентські 
перспективи

На питання, чи не планує він бра-
ти участь у парламентських вибо-
рах, Олег Верес відповідає, що ще 
не думав про це. «До виборів дале-
ко. Потрібно бути відомим не тіль-
ки в місті, а й в усьому ОТГ та Київ-
ській області. Крім того, це великі 
кошти на передвиборчу кампанію. 
І якщо місто Бориспіль я можу обій-
ти ногами, а до сіл, що додались — 
доїхати, то охопити весь регіон ду-
же важко. Ще буду думати. Крім то-
го, я партійна людина. І для мене 
важливі партійні пріоритети та рі-
шення, я завжди їх поважаю. Все 
вирішує партія», — зазначає Верес.  

Про зустріч 
політичних сил 

«Чи була зустріч Вереса, Бори-
сенка, Годунка та Денисова?» — 
це питання не один тиждень по-
спіль обговорює громада після 
того, як один з кандидатів, а са-

ме Ярослав Годунок, заявив, що 
знімає свою кандидатуру на ко-
ристь демократичних сил. Олег 
Верес прокоментував цю подію:

«Чи потрібно вести діалог? Я вва-
жаю, що так. У мене були перемо-
вини і з Олександром Денисовим, і 
з Володимиром Борисенко. Особи-
сті перемовини. І була одна люди-
на, яка протягом двох тижнів усіля-
ко уникала зустрічі — Ярослав Го-
дунок. Хоча заочно він теж говорив, 
що треба об’єднуватися. Потім він 
знявся з виборів, і це мене здивува-
ло. Я вважаю, що якщо люди хочуть 
один одного підтримати, то повинні 
вийти до людей із якоюсь спільною 
програмою, а не просто сказати: все 
пропало, я знімаю кандидатуру... 

Щодо мене, то я мав розмову з 
Володимиром Борисенко 27 груд-
ня, за день до останнього термі-
ну, коли можна було зняти канди-
датуру. Тоді ще не йшла мова про 

зняття будь-кого із виборчих пере-
гонів. За моїми оцінками, лідером 
перегонів був він, а я йшов дру-
гим-третім. 28 грудня мене знову 
несподівано запросили на зустріч, 
на якій також були присутні Дени-
сов та Годунок. Вів зустріч чомусь 
Годунок, який сказав буквально на-
ступне: все пропало, якісь бандити 
захоплюють місто, треба знімати-
ся. Щоправда, не зазначив, на чию 
користь. Коли всі розійшлися, так 
і не домовившись, я запитав Годун-
ка: «Де ж ти був раніше? Адже такі 
справи не робляться у останні годи-
ни. Об’єднання може бути тільки то-
ді, коли ми узгоджуємо спільну про-
граму. Ми її не узгодили — тому я» 
іду на вибори зі своєю програмою. 

Таким чином, можу підсумувати: 
ні Денисов, ні я ні на що не пого-
джувалися і нічого нікому не обі-
цяли. Заява Ярослава Годунка була 
для мене несподіванкою».   

 � Коли номер готувався до друку, до «Вістей» звернувся колишній кандидат на посаду 
міського голови Олег Верес, який побажав висловити власну думку про політичні 
домовленості між демократичними силами. Журналісти газети зустрілися з Олегом 
Вересом, щоб дізнатися його бачення історії, яка активно обговорюється в соціальних 
мережах. 
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— Чи запропонували вам новий очільник та його ко-
манда вже якусь посаду?

— Пропозицій не було.
— Яку б посаду особисто ви хотіли посісти, щоб допо-

могти новому очільнику Володимиру Борисенку? 
— Якщо пану Володимиру треба допомога, то я готовий 

допомогти. І не тільки на посадах. Я не йду з політики, і нада-
лі очолюю осередок партії «Свобода» в Борисполі, є членом 
громадської ради. 

— Ви б погодилися стати керівником ЖКГ та щось зро-
бити на цій посаді на користь міста?  

— Я маю великий досвід — працював в Укртелекомі на різ-
них посадах, в тому числі керівних. Все залежить від Володи-
мира Борисенка. Якщо він запропонує допомагати йому у 
певному напрямку, я готовий співпрацювати.

Кажуть, що комунальні підприємства неефективні. А от, на-
приклад, у Івано-Франківську (там голова мій колега-свобо-

дівець) ефективні комунальні підприємства. Тамтешня місь-
ка рада навіть викупила державне підприємство, вагоно-ре-
монтний завод, щоб зберегти для громади територію, потуж-
ності, робочі місця. Це єдиний такий випадок в Україні. 

— Як ви порадите боротися з корупцією?
— У нас не вистачає прозорості. І це завжди викликатиме 

спротив громади. Наприклад, тарифи. Вони підвищуються і в 
Івано-Франківську, але ніхто не обурюється. Чому? Бо перед 
підвищенням це питання виносилося на розгляд громади. 
Мені подобається, що новий очільник проводить зустрічі з 
людьми онлайн. Я думаю, він може не тільки з людьми ділити-
ся результатами роботи за тиждень, а ще й радитися. Не треба 
боятися спілкуватися з людьми, не треба боятися опонентів. 
Навпаки, чим їх більше та чим більше вони критикують, тим 
більше буде змоги у нового мера вирішити всі негативні мо-
менти та прийняти остаточне рішення зважено.

— Як зрушити з місця вирішення «вічних» проблем мі-
ста, наприклад, постійних відключень електроенергії? 
Порадьте новообраній владі.

— Це складне питання, більш того, це «хронічна хвороба» 
Борисполя. Її не усунеш з легкістю. Але з чогось потрібно по-
чинати. Можливо, з діалогу з ДТЕК. Можливо, змушені будемо 
чимось пожертвувати, наприклад, зменшити темпи будівниц-
тва. Адже рано чи пізно виникне дилема: або розбудовуємо 
місто і маємо незабаром колапс з електроенергією, або змен-
шуємо темпи будівництва в місті та витрачаємо час на збіль-
шення потужностей зовнішніх мереж електроенергії. На все 

це потрібна політична воля очільника міста.
— Є ультиматум Ярослава Годунка до міського голови 

— звільнити всіх заступників голови. Що думаєте з цьо-
го приводу?

— Красиві слова. Але ніхто не думає про юридичну точку 
зору. Подає кандидатури міський голова, а затверджує місь-
ка рада.

— Ви порадите Борисенку звільнити заступників на 
найближчій сесії?

— Думаю, він повинен це зробити. Якщо він хоче змін, по-
трібно замінити команду заступників. А міська рада йому в 
цьому або допоможе, або ні. 

— Чим плануєте займатися найближчим часом? Розка-
жіть про політичні плани.

— Короткий час поспостерігаю, а потім включуся в робо-
ту, в політичне життя. Буду пропонувати втілити в життя де-
які пункти із своєї передвиборної програми. Якщо будуть 
пропозиції на користь громади, буду допомагати. Якщо по-
бачу, що ситуація не покращилася або ще й погіршилася, бу-
ду вживати заходів.

— Як поповнити бюджет ОТГ? 
— В Борисполі накопичилося дуже багато проблем. Ми мо-

жемо залучати інвестиції, але електромережі в нас «гнилі», а 
каналізаційна система ледь тримається. Тому треба знайти 
певний баланс, щоб і інвестиції залучати, і в той же час не пе-
ревантажувати комунальні мережі. Сподіваюсь, міський го-
лова зможе знайти цей баланс, я йому щиро цього бажаю. 

ДАБЛ-ІНТЕРВ’Ю
 � Ми запропонували Олегу Вересу відповісти 

на деякі запитання, які вже задавали ще одному 
з колишніх кандидатів на посаду очільника міста.  
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УЛЬТИМАТУМ ЯРОСЛАВА ГОДУНКА 
ДО ВЛАДИ

 � Ярослав Годунок, колишній секретар Бориспільської міської ради та один із 
претендентів на посаду очільника міста, розповів «Вістям» про те, як, чому та на чию 
користь знявся з передвиборної гонки, а також про кричущі проблеми міста та шляхи їх 
вирішення.

— Як вважаєте, чому цього ра-
зу ви не пройшли до міської ра-
ди? Як ви оцінюєте передвибор-
чу кампанію?

— Мені здається, що виборці за-
плутались у законодавстві та не 
зрозуміли його як слід, тому і ре-
зультат відповідний. Вважаю, в цьо-
му є і моє недопрацювання під час 
виборчої кампанії. Я набрав близь-
ко 1400 голосів як кандидат на по-
саду міського голови і потрібно бу-
ло ще зовсім трохи, щоб пройти 
до ради. Проте цього не сталося. 
Але все ж у районну раду пройшло 
троє депутатів від нашої політичної 
сили, в тому числі і мій батько. Тому 
будемо працювати і надалі.

— Ви були секретарем міськра-
ди тривалий час. Чому, перебу-
ваючи на посаді, не зрушили з 
місця вирішення «вічних» про-
блем міста: благоустрою, хаба-
рів, корупції?

— Не міг, тому що будь-яке пи-
тання виноситься на сесію, а деякі 
депутати бояться голосувати про-
ти позиції міського голови. Напри-
клад, на сесію виносилося питання 
про висловлення недовіри одному 
із заступників, але голосів не виста-
чило. От і все. 

Хтось вважає, що секретар міськра-
ди має багато повноважень. Це не так. 
Насправді функції секретаря — під-
готувати сесію та організувати ро-
боту депутатських комісій.

— Чи плануєте брати участь у 
парламентських виборах?

— Ні, поки не планую. Потрібно 
працювати для місцевої громади. 
І відкрити новообраним депутатам 
очі, оскільки здається, що вони ще 
знаходяться в рожевих окулярах. 

Користуючись нагодою, зверта-
юся до депутатів: давайте переві-
римо всі комунальні підприємства. 
Як може бути, що аптека зі стоміль-
йонним оборотом не сплачує ні ко-
пійки в бюджет, при тому знущаю-
чись із людей і не даючи інсулін чи 
ліки чорнобильцям? Більше тиж-
ня люди о 4-й ранку займали чер-
ги, щоб отримати ці ліки. Ми виді-
ляємо кошти з бюджету без жод-
них проблем, а тут в обхід системи 
«Прозоро» купуються препарати 
в 10 разів дорожче, з «відкатами». 
А потім хтось за сотні тисяч дола-
рів купує собі будинки в центрі мі-
ста чи будує торгові центри. Тому 
прошу новообрану владу переві-
рити всі комунальні підприємства 
на предмет зловживань і звільни-
ти керівництво там, де знайдені по-
рушення. 

— Ви заявили, що зняли свою 
кандидатуру під час виборів 
міського голови на користь де-
мократичного кандидата. Хто це 
і чому прийняли таке рішення? 

— Скажіть, як без фінансів, як-
що ти чесно працював секретарем 
міськради, можна було виграти ці 
вибори? Давайте говорити правду 
— це сотні тисяч доларів. В мене 
цих грошей не було. 

Я зняв свою кандидатуру, проте 

не закликав голосувати за конкрет-
ного кандидата, але чітко демон-
стрував свою позицію. Вважаю, що 
та більшість, яка сьогодні сформо-
вана в міській раді, не повинна бу-
ти монополією. Потрібна опозиція. 
Я вважав, що хтось інший повинен 
був обов’язково перемогти. 

Для мене демократичний канди-
дат — це той, хто разом зі мною був 
на Майдані, той, хто разом зі мною 
був на війні. 

От я свого часу на виборах під-
тримав Зеленського, і його підтри-
мало 73% людей. Я бачив, хто такий 
Петро Порошенко — і до цього ча-
су я називаю його мародером, лю-
диною, яка нічого не зробила для 
країни, а лише збільшила рівень ко-
рупції. Для мене цього достатньо. 
Про війну я вже мовчу — він на ній 
заробляв. Тому я не міг агітувати за 
цю людину. 

Я, як і 73% виборців України, ба-
жав змін у країні. Проте не скла-
лося. На мою думку, і президент, і 
його команда некомпетентні і не 
змогли розвалити систему. Хоча 
шанси були. 

— Яку політичну силу ви нара-
зі підтримуєте? І хто все-таки той 
кандидат, заради якого ви зупи-
нили свою передвиборну гонку?

— На сьогодні я не підтримую ні-
кого, жодну політичну силу. І я сві-
домо не закликав ні за кого голосу-
вати, бо вважав, що це має бути ви-
бором і відповідальністю людей. Я 
б не хотів, щоб хтось сказав, що я 
комусь продався. 

Я принципово вирішив зняти 
свою кандидатуру. Хотів, щоб пе-
реміг кандидат, який знаходиться в 
опозиції до колишньої влади. Щоб 
був баланс сил і ми мали можли-
вість почути дві думки, побачити 
дві точки зору. 

За попереднім рейтингом я був 
третім, люди вірили в мене. Чому я 
знявся з виборчої гонки? Я був іні-
ціатором зустрічі чотирьох канди-
датів: Денисова, Борисенка, Вере-
са і Годунка. 

Я не міг підтримувати тодішню 
владу та об’єднання з ОПЗЖ — ме-
не люди не зрозуміли б. Крім того, 
я завжди був у опозиції. Тому на зу-
стрічі демократичних сил ми домо-
вилися: хто набирає найбільше го-
лосів згідно з соцопитуванням, на 
користь того кандидата ми зніме-
мо свої кандидатури, щоб не роз-
тягнути голоси, а отримати спіль-
ну перемогу. Я зняв свою кандида-
туру, а Денисов та Верес цього не 
зробили. Я був шокований. Проте, 
попри це, переміг демократичний 
кандидат Володимир Борисенко. 

— Новий очільник та його ко-
манда вже запропонували вам 
якусь посаду? Можливо, були по-
передні домовленості про це?

— Коли ми говорили про об’єд-
нання демократичних сил, не йшло-
ся про посади. До сьогодні жодних 
пропозицій мені не зробили.

— Яку б посаду особисто ви хо-
тіли посісти, щоб допомогти но-

вому очільнику зробити місто 
європейським? 

— Я думаю, краще запитати у лю-
дей. Лише скажу, що мій досвід доз-
воляє сьогодні зруйнувати схеми, 
які створювалися десятиліттями, і 
я готовий прийти і продемонстру-
вати, як це зробити. Вважаю, що но-
вий міський голова повинен звер-
нутися до громади та запитати дум-
ку людей щодо того, кого вони хо-
чуть бачити на посадах. Особисто 
я б так зробив, якби очолив міську 
раду. Як зробить міський голова — 
побачимо. 

Якщо від нього буде якась про-
позиція, я, безумовно, пораджусь 
із людьми. Готовий працювати і за-
ступником, і радником. Принципо-
во не піду на комунальне підпри-
ємство, адже працювати під контр-
олем та зі «зв’язаними руками» не 
згоден. 

— Тобто ви б не погодилися 
стати керівником ЖКГ та щось 
зробити на цій посаді на користь 
міста? 

— Я взагалі вважаю, що нам не 
потрібні ЖЕКи — це просто годів-
ниця для відмивання грошей. Скіль-
ки б коштів ми туди не виділяли, во-
ни є збитковими. В Європі вже дав-
но немає комунальних підприємств. 
Навіщо нам комунальний ЖЕК, коли 
сьогодні є приватні, які можуть на-
давати якісні послуги? 

— У вашій передвиборчій про-
грамі були такі пункти: скороти-
ти вдвічі виконавчий комітет, 
навести лад у комунальній сфе-
рі, будувати нові садочки і шко-
ли, щоб діти не навчалися у три 
зміни й були місця у дитсадках.  
Яким чином порадите це зроби-
ти очільнику міста?

— Як тільки перестануть відми-
вати кошти на комунальних підпри-
ємствах, мінімум на 20% збільшить-
ся бюджет громади. Також потрібно 
скоротити виконавчий комітет та 
його відділи. Скільки чиновників у 
муніципалітеті Нью-Йорка і скіль-
ки у Борисполі? Треба розігнати 
щонайменше половину, бо там си-
дять родичі, куми, свати, брати та 
знайомі.

— Як ще порадите покращи-
ти роботу мера? Наприклад, Во-
лодимир Борисенко вже провів 
перші кілька прямих трансляцій 
в соцмережах та розповів, що 
зроблено за тиждень.

— Сьогодні потрібно запровади-
ти нормальний електронний доку-
ментообіг. Наприклад, є програма, 
яка фіксує звернення. Є подальший 
механізм: інстанція, що займається 
проблемою, терміни для її вирішен-
ня тощо, і результат. Існують про-
грами, які дають можливість все це 
втілити в життя, в т.ч. контролювати 
благоустрій міста. Так, вони кошту-
ють грошей із бюджету, але унемож-
ливлюють корупційну складову і ро-
блять роботу чиновників прозорою. 

Сьогодні електронний докумен-
тообіг впроваджено в усіх провід-
них країнах світу. Чиновник пови-

нен розуміти — прийшов вибо-
рець, який сплачує податки і ти по-
винен зробити все, щоб ця людина 
отримала пораду і її прохання бу-
ло виконане.

— Як поповнити бюджет ОТГ? 
— Дуже просто. Потрібно поча-

ти із заступників міського голови. 
Майже кожен з них має маєтки. За 
які гроші? 

Усіх усе влаштовувало, ніхто нічо-
го не робив. Кошти бюджетні про-
сто тримали на депозиті, замість 
того, щоб вкладати в розвиток мі-
ста. Кожен рік асфальт та будівель-
ні матеріали дорожчають на 20% та 
більше, а депозит не покриває різ-
ницю інфляції. Тому потрібно буду-
вати дитсадки, школи, вкладати в 
розвиток громади, потрібно інвес-
тиційні проекти реалізовувати, а не 
сидіти, склавши руки.

— Як ви порадите  боротися з 
корупцією?

— Відсторонити чиновника від 
прямого спілкування з людиною. 
Створити ЦНАП. У кабінетах — ві-
деоспостереження, щоб ні у кого 
не було навіть думки красти. 

Я порекомендував би новому 
міському голові взяти в штат міні-
мум 2-3 спеціалістів, які контро-
лювали б владу. Ці люди повин-
ні працювати не на громадських 
засадах, а отримувати зарплату 
та премії. Наведу приклад. Я був 
на підприємстві з контролем яко-
сті, коли власник бізнесу наймає 
окремо міжнародну компанію по 
стандартам ISO, а працівник от-
римує 10 тис. євро зарплати і до-
датково 30 тис. євро премії, якщо 
знайде порушення. Оце дійсно 
контроль. Так само потрібно ро-
бити в громаді. 

— Що ви порадите новообра-
ному голові Володимиру Бори-
сенку?

— Запропонував би звернутися 
до громади через соцмережі та за-
питати про кожного з чиновників 
— звільняти його чи залишати на 
посаді. Особисто моя думка — за-
мінити всіх, але рішення прийма-
тиме голова. Саме в соцмережах 
можна дізнатися багато цікавого 
про кожного можновладця.

Працівників потрібно обирати 
на конкурсній основі або під пер-
сональну відповідальність місько-
го голови. 

Я звертаюся з ультиматумом 
до всіх без виключення заступ-
ників, які працювали при ко-
лишньому міському голові: 
«Пропоную вам добровільно 
за тиждень написати заяви 
на звільнення. Якщо цього не 
буде, обіцяю, що я вас не пу-
скатиму на роботу». Так само 
звертаюсь до міського голо-
ви з проханням відсторонити 
їх усіх від займаних посад і не-
гайно звільнити.
Лише тоді, коли нові заступники 

призначатимуться, зважаючи на 
думку громади, будемо мати зру-
шення і позитивні результати. 

VS ГОДУНОК
Правда про вибори міського голови

На зустрічі представників демократичних 
сил — Денисова, Борисенка, Вереса 
і Годунка — ми домовилися: хто 
набирає найбільше голосів згідно 
з соцопитуванням, на користь того 
кандидата ми знімемо свої кандидатури, 
щоб не розтягнути голоси, а отримати 
спільну перемогу
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МЕДИЦИНА

Наталія ТОКАРЧУК

Офіційною мовою
20 січня Уряд прийняв постанову 

«Про затвердження Порядку здійс-
нення медичного обслуговування 
учнів закладів загальної середньої 
освіти», ініційовану та розроблену 
Міністерством охорони здоров’я. 

Відповідно до затвердженого 
Порядку, медичне обслуговування 
може здійснюватися медичними 
працівниками, які входять до шта-
ту таких закладів освіти. У випадку 
відсутності у закладі освіти медич-
ного працівника, школа може укла-
сти договір про медичне обслуго-
вування учнів із будь-яким закла-
дом охорони здоров’я.

На медичну сестру зокрема поскла-
дені обов’язки здійснення контролю 
за проходженням профілактично-
го медогляду та вакцинації, а також 
інформування з питань вакцинації, 
профілактики інфекційних та неін-
фекційних захворювань, збережен-
ня репродуктивного здоров’я, про-
тидії поширенню серед учнів зви-
чок, небезпечних для їх фізичного 
та психічного здоров’я тощо.

3 лютого Кабмін підтримав поста-
нову, згідно якої шкільні медпра-
цівники отримуватимуть надбавку 
до заробітної плати у розмірі 20% 
від посадового окладу, це близько 
1000 гривень. Діятиме вона лише 
до закінчення карантину. Доплата 
здійснюватиметься за рахунок ко-
штів, передбачених на оплату пра-
ці працівників відповідного закла-
ду освіти. 

Зі шкільними 
медиками у Борисполі 
проблема

«Це просто катастрофа, — ко-
ментує пошуки шкільного медика 
для ліцею «Дизайн-Освіта» його 
директор Надія Семчик. — Ми про-
понуємо півтори ставки (ставка ме-
дика + дієтсестри), але ніхто не хо-
че йти в школу працювати. Варіант 
із заключенням договору з медич-
ним закладом теж розглядали. Ко-
мунальні амбулаторії не можуть 
нам допомогти, зверталась я і до 
приватних медичних центрів. Там 
порадили знайти медсестру само-
стійно, після цього медцентр змо-
же прийняти її на роботу офіційно 
і заключити з нами договір. Ми до-
сі в пошуках».

Загроза залишитися без медич-
ної сестри нависла і над ЗОШ № 7. 
Директор школи Ганна Михайлюк 
розповідає, що зараз медична се-
стра є, вона ж виконує обов’язки 
дієтичної сестри, тобто працює на 
півтори ставки. Але вже через мі-
сяць жінка має піти у декретну від-
пустку, тому школа повинна буде 

шукати їй заміну. «Наша школа, хоч 
і вважається найменшою в Бори-
сполі, має 487 учнів. Це велике на-
вантаження для медичного праців-
ника — він працює щодня, з ранку і 
до вечора, в т.ч. з групами продов-
женого дня, а зарплата невисока», 
— коментує Ганна Михайлюк. 

В подібній ситуації ЗОШ №8. За 
словами директора Людмили Га-
вазюк, зараз у школі працюють і 
дієтична, і медична сестри, але 
звільнитися можуть в будь-який 
момент. «Дієтична сестра пра-
цює на півставки, у вільний від 
основної роботи час. Приходить 
на 4 години, інколи вранці, інко-
ли після обіду. Це була її умова, 
коли вона влаштовувалась на ро-
боту, інакше вона б не погодила-
ся працювати. Дієтсестру ми лед-
ве знайшли, тому ставлюсь до її 
«плаваючого» графіку роботи з 
розумінням, альтернативи все 
одно немає. У нас дуже гарна та 
кваліфікована медична сестра, 
але вона теж може звільнитися в 
будь-який час — вже давно пере-
буває на пенсії, важко витриму-
вати роботу з 8 ранку і до 7 вечо-
ра. Оголошення про пошук медсе-
стри у нас постійно на сайті, роз-
міщували інформацію і на сторінці 
у Фейсбук, але бажаючих немає», 
— розповідає директор школи. 

Є і «щасливчики»
Більше повезло гімназії «Пер-

спектива» (школа №4). За слова-
ми заступника директора Сусанни 
Большакової, у них є і дієтична се-
стра, і медична сестра. «Років зо 3 
тому були великі проблеми, мед-
сестри часто мінялися, звільняли-
ся, бувало, що школа взагалі зали-
шалася без медпрацівника. Наван-
таження велике, у нас навчається 
більше 1800 учнів, а зарплата низь-
ка, мало хто хоче працювати в та-
ких умовах. Та зараз маємо чудову 
медичну сестру — вона пенсіонер-
ка, але дуже кваліфікована та над-
звичайно чуйна та порядна люди-
на. Вважаю, нам із нею пощастило», 
— розповідає Сусанна Большакова.

Школа №3 теж має і дієтичну, і 
медичну сестру. Про це повідоми-
ла директор Ірина Панкявічене. 
«У нас інша проблема — терміно-
во потрібні учителі математики та 
інформатики, якщо можна, зазна-
чте це на сторінках тижневика», — 
прокоментувала вона.

Так само є і дієтична, і медична 
сестра у НВК ім. К.Могилка (школа 
№5) та в Бориспільському акаде-
мічному ліцеї. 

Директор ЗОШ №1 Людмила 
Шевченко у коментарі «Вістям» за-
значила, що школа шукала медсе-
стру більше 2-х місяців, але зараз 
вакансія і дієтсестри, і медичної се-
стри закрита. 

Школа №6 має і медичну, і ді-
єтичну сестру. Але заступник ди-
ректора Віра Плакса зазначає — 
хотілось би мати і шкільного ліка-
ря. «Нещодавно у випуску новин 
бачила інформацію про одну зі 
шкіл, де дитині, якій несподівано 
стало зле, швидку і кваліфіковану 
допомогу надали шкільний лікар 
і вчитель фізкультури. Колись за 
середніми закладами освіти були 
закріплені лікарі, і це було зруч-
но. Хотілось би, щоб міська влада 
розглянула питання забезпечення 
міських шкіл не тільки медсестра-
ми, а й лікарями», — прокоменту-
вала вона. 

У селах ситуація 
краща

Коментар щодо ситуації з наяв-
ністю медичних сестер у сільських 
школах надала Анна Юрчак, за-
ступник директора з охорони 
дитинства і материнства КНП 
Бориспільської районної ра-
ди «Бориспільський районний 
центр первинної медико-сані-
тарної допомоги». За її словами, 
сільські школи здебільшого ма-
ють медичних сестер. «Наскіль-
ки я пам’ятаю, у пошуках медсе-
стри якийсь час знаходилась ли-
ше школа с. Гори. Інші навчальні 
заклади таких проблем не мали. 
Зараз підпорядкування шкільних 
медиків, як і коло їх обов’язків, 
змінилося. Із підпорядкування Мі-
ністерства охорони здоров’я вони 
перейшли до Міністерства освіти 
і науки, і зараз прирівнюються до 
працівників освіти. Щодо обов’яз-
ків, то першої медичної допомоги 
шкільні медсестри вже не нада-
ють, а лише здійснюють контроль 
за вчасним проведенням вакци-
нації, можуть надати таблетовану 
допомогу (із дозволеного спис-
ку лікарських засобів), проводять 
консультаційну роботу, займають-
ся організацією харчування (дієт-
сестри) тощо», — зазначила Ан-
на Юрчак.

ШКІЛЬНІ МЕДСЕСТРИ 
ОТРИМУВАТИМУТЬ 
ЩОКВАРТАЛЬНУ ПРЕМІЮ
Наталія ДОЛИНА

Заступник міського голови 
Людмила Пасенко зазначає: по-
сада медичного працівника в 
закладах освіти Борисполя вве-
дена ще у вересні 2017 року. 
На жаль, через низьку заробіт-
ну плату не всі штати повністю 
укомплектовані. 

Щоб підвищити престижність 
праці шкільного медичного 
працівника, в Борисполі було 
прийнято рішення щокварталу 
виплачувати їм премію у роз-
мірі 100% від окладу, але про-
блема з кадрами все одно зали-
шається актуальною. «Медики 
йдуть працювати у школи без 
особливого задоволення, і це 
можна зрозуміти — у них вели-
ке навантаження і відповідаль-
ність. Шкільний медпрацівник 
допомагає в організації ме-
дичних оглядів, слідкує за гра-
фіком щеплень, бере участь в 
організації харчування школя-

рів, проводить профілактичну 
роботу щодо здорового спо-
собу життя тощо», — зазначи-
ла вона.

Також, за словами Людмили 
Пасенко, у січні 2020 року Кабі-
нетом міністрів був затвердже-
ний новий порядок проведення 
профілактичних оглядів школя-
рів в центрах первинної меди-
ко-санітарної допомоги, умови 
та механізм якого Бориспіль від-
працював з випередженням, ще 
влітку 2020 року, до виходу від-
повідної постанови. 

«Раніше такі огляди прово-
дилися у ББЛІЛ (раніше — цен-
тральна районна лікарня). Тепер 
комплексним обстеженням здо-
ров’я школярів займається пер-
винка, а саме сімейні лікарі. Як-
що перевірка стану здоров’я ви-
являє проблеми чи відхилення, 
дитину направляють до вузько-
го спеціаліста», — прокоменту-
вала Пасенко. 

 � «Кожен заклад загальної середньої освіти, незалежно 
від форми власності, повинен мати медпрацівника», — 
заявив нещодавно міністр охорони здоров’я України. 
За його словами, мова йде, передусім, про безпеку 
учнів та необхідність постійного моніторингу стану 
здоров’я. Чи реально втілити в життя бажання МОЗ та 
чи всі бориспільські школи мають медичних працівників, 
дізнавалися «Вісті».

ШКОЛА БЕЗ МЕДИКА — ДО ПЕРШОГО ТРАГІЧНОГО ВИПАДКУ?

 � ДО ТЕМИ 
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• Церква в с. Рогозів.

ВЕСНЯНИЙ ПРИЗОВ:
ПАТРІОТИЗМ ЧИ ЙОГО ВІДСУТНІСТЬ?

 � За підсумками 2020-го Бориспіль — на другому місці 
по призову на рівні області. Під час осіннього призову від 
Бориспільщини вступили до лав армії 26 чоловік.

Юлія ГАМАН, фото з архіву Юрія 
Бурляя

Не за горами — весняний при-
зов юнаків до армії. Нюансами про-
ходження строкової та контрактної 
служби з «Вістями» поділився го-
ловний військовий комісар Бори-
спільського ОМТЦК та СП Юрій Бур-
ляй. 

Здоров’я без проблем
На сьогодні указу про весняний 

призов іще немає, поки відбува-
ється припис юнаків 2004 року на-
родження. Він триває вже другий 
місяць і за цей період Бориспіль-
ський комісаріат списав з військо-
вого обліку лише двох юнаків з об-
меженими фізичними можливос-
тями. Випадків, щоб юнаків масо-
во списували через захворювання, 

приміром, опорно-рухового апара-
ту чи проблеми із зором, на Бори-
спільщині немає.

«Певні проблеми зі здоров’ям у 
нинішньої молоді є, але вони не на-
стільки глобальні, щоб кардиналь-
но вплинути на процес приписки та 
призову як на Бориспільщині, так і 
в масштабах країни. Так само не мо-
жу зазначити, що домінують якісь 
окремі хвороби», — прокоменту-
вав Юрій Бурляй.

До зони ООС — лише 
за власним бажанням

На питання, до якого роду військ 
зараз найчастіше направляють 
хлопців, Юрій Бурляй зазначив, що 
на строкову службу призовник мо-
же потрапити як в Нацгвардію, так і 

в сухопутні, морські, повітряні сили 
тощо. Це залежить від заявок, які 
надійшли від різних видів військ, а 
також від характеристики кожного 
юнака, його здібностей. «Головне 
побоювання батьків нинішніх при-
зовників — чи не потрапить їх син 
до зони військових дій. Однознач-
но можу сказати: жоден призовник 
на строкову службу не потрапляє 
в зону ООС (операція об’єднаних 
сил)», — запевнив військовий комі-
сар. Разом з тим, за його словами, 
після півроку проходження стро-

кової служби юнак за власним ба-
жанням може підписати контракт і 
добровільно відправитись до ООС.

 

Фінанси або 
патріотизм? 

Одним із ключових питань у 
контрактній службі є фінансове. 
На сьогодні мінімальний розмір 
зарплатні солдата-контрактника, 
який не має досвіду, вислуги ро-
ків та звань — 10 тис. 200 грн.

Грає роль і патріотизм, вірніше, 
його наявність чи відсутність. «Як-
що у родині зневажливе чи негатив-
не ставлення до всього, що пов’яза-
не з війною та захистом України від 
загарбника, то звідки у нього візь-
меться патріотизм? Для того, щоб 
виховати патріотичну молодь, яка 
буде готова у будь-який момент за-
хищати Україну, цим мають займати-
ся батьки та родина. Вони повинні 
прищеплювати хлопцям любов до 
країни і гордість за неї», — переко-
наний військовий комісар. 

Юрій Ігорович Бурляй 
Військовий комісар Бори-
спільського ОМТЦК та СП, 
підполковник. На посаду був 
призначений у травні 2020 
року. До цього працював вій-
ськовим комісаром Миронів-
ського РВК Київської області. 
Родом із Києва, зараз прожи-
ває у Вишгороді. Одружений, 
разом з дружиною виховує 
трьох дітей.

ВЕЛИКЕ ОБ’ЄДНАННЯ: УПРАВЛІННЯ СОЦЗАХИСТУ 
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ РДА ЗБІЛЬШИЛОСЬ
Віта ПРАВДЕНКО

З 05 лютого 2021 року до управ-
ління соціального захисту Бори-
спільської районної державної ад-
міністрації приєдналися Яготин-
ський та Переяслав-Хмельниць-
кий відділи соцзахисту населення. 
Про наслідки об’єднання — роз-
мова «Вістей» із начальником 
управління соцзахисту Бориспіль-
ської РДА Інною Мисловською.

За її словами, об’єднане управлін-
ня має у складі Яготинський та Пере-
яслав-Хмельницький відділи соцзахи-
сту, а також відділ управління соціаль-
ного захисту населення Бориспіль-
ської РДА. Новий штат складатиме 67 
працівників, а кількість населення на 
обслуговуванні — 79313 осіб.

Навантаження 
збільшилось, а штат — 
зменшився

«Нам і раніше було важко працюва-
ти. Але тоді у штаті було 44 працівни-
ки, а зараз — 34. Навантаження зро-
стає: спочатку АТО, потім ООС, пи-
тання внутрішньо переміщених осіб, 
карантин, допомога ФОП та ін. Поста-
нова про надання субсидій та пільг за 
рік змінювалася чотири рази. Після 
об’єднання в штаті буде працювати 67 
осіб і це при тому, що раніше на три 
райони було 96 працівників. Фінан-
сова відповідальність теж збільшить-
ся, адже втричі збільшується сума ви-
плат», — говорить Мисловська. Ще 
одна проблема — плинність кадрів 
через низькі заробітні плати. 

«Відверто кажучи, заробітна пла-
та дуже мала. У січні п’яти праців-
никами навіть довелось здійснюва-
ти доплати, щоб їхня зарплата сяг-

нула мінімального рівня», — ко-
ментує начальник управління.

Питання комунікації 
між відділами поки 
відкрите

Одне із питань, що потребує як-
найшвидшого вирішення — нала-
годження комунікації між відділами.

«Ми повинні самостійно налаго-
дити процес комунікації так, щоб 
людям із інших відділів не довелося 
їздити в Бориспіль. І без водія в цій 
ситуації буде дуже важко. Напри-
клад, питання видачі посвідчення, 
адже його можу видати тільки я. З 
часом, звичайно, ми з усім розбере-

мося та налагодимо весь робочий 
процес», — коментує Мисловська.

Нові правила прийому 
громадян

Із січня 2021 року місцеві управ-
ління соціального захисту населен-
ня припиняють прийом громадян. 
Таким чином, усі заяви тепер можна 
подати поштою (звичайною чи елек-
тронною) або через відповідні під-
розділи з питань соціального захи-
сту населення, які мають бути ство-
рені у територіальних громадах. 

Інна Мисловська запевняє, що 
поки відділення продовжують пра-
цювати у звичному режимі, адже 
процес повністю не налагоджений. 

Управління соціального захисту населення Бориспіль-
ської РДА: керівник Мисловська Інна Юріївна. 

Контакти: (04595) 5-13-13, 6-47-18. 
Адреса для листування: 08302, м. Бориспіль, вул. Голо-

ватого, 4.
Електронна адреса: rupszn3225@ukr.net 

Яготинський відділ соціального захисту населення: 
керівник Величко Галина Віталіївна, тел. (095) 003-40-45.
Переяслав-Хмельницький відділ соціального захисту 

населення: керівник Осіпова Світлана Петрівна, тел. (04567) 
5-15-49, 5-27-06, 5-28-34, 5-28-96.

 � ДОВІДКОВО

 � ДОСЬЄ

ЗА КІЛЬКА ДНІВ ПОЧНЕТЬСЯ 
ЗАПИС НА ВАКЦИНАЦІЮ ПРОТИ 
COVID-19

Про відкриття інформацій-
ного порталу МОЗ для запи-
су на вакцинацію проти ко-
ронавірусної хвороби повідо-
мив Міністр охорони здоров'я 
Максим Степанов. За його сло-
вами, перший етап вакцинації 
має розпочатися вже за тиж-
день. Він також зазначив, що, 
крім реєстрації на порталі, ба-
жаючі вакцинуватися можуть 
записатися також у сімейного 
лікаря, контакт-центр МОЗ, а 
також інші веб-портали елек-
тронних медичних інформа-
ційних систем. 

Щодо якості вакцини, якою 
буде проводитися щеплення, 
міністр зазначив: «Будь-яка вак-

цина, якщо вона реєструється в 
нашій країні, — це вакцина, яка 
розроблена згідно міжнародних 
медичних стандартів, пройшла 
доклінічний етап випробувань 
на безпечність застосування і да-
лі — три етапи клінічного випро-
бування. Це та вакцина, яка заре-
єстрована і визнана у світі».

До теми. 8 лютого під час Все-
українського форуму «Корона-
вірус: виклики та відповіді» Мі-
ністр охорони здоров'я Максим 
Степанов повідомив, що Україна 
вже отримала підтвердження на 
постачання 22 мільйонів доз вак-
цини проти COVID-19. 

Джерело: офіційна сторінка 
МОЗ на Фейсбук
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• Звернення до відділу з контролю за благоустроєм 
не принесли результатів.

СОЦІУМ

ПЕРЕЯСЛАВСЬКУ РДА ЛІКВІДОВАНО. ПОКИ БЕЗГОСПНИМИ 
ЗАЛИШАЮТЬСЯ ДЕЯКІ ДЕРЖАВНІ СТРУКТУРИ та 30 млн грн

 � Приміщення цієї державної установи ймовірно, займе 
мерія Переяслава. Частину звільнених працівників взяла у 
штат Бориспільська РДА.

Юлія ГАМАН

У процесі децентралізації Пе-
реяславська райдержадміністра-
ція, як орган державної виконав-
чої влади ліквідованого Переяс-
лавського району, не так давно 
увійшла до складу Бориспільської 
РДА. Приміщення ліквідованої 
РДА планують передати у влас-
ність Переяславської міської гро-
мади і після ремонту там розташу-
ється мерія. У результаті, без робо-
ти залишилися тепер уже колишні 
працівники ліквідованої РДА. Неви-

значеною поки залишається і доля 
приміщення соціального гуртожит-
ку в Гайшині, районного трудового 
архіву та 30 мільйонів бюджетного 
залишку Переяславської ЦРЛ.

Звільнені службовці 
отримали роботу у 
Борисполі

Поки тривають перемовини між 
керівництвом Переяслава та го-

ловами Бориспільської РДА й ра-
йонної ради, «Вісті» поцікавилися 
подробицями у в. о. голови Бори-
спільської райдержадміністрації 
Руслана Дяченка. 

«На сьогодні штат Бориспіль-
ської РДА збільшився і тепер 
складає 152 одиниці, — повідо-
мив Руслан Дяченко. — Це відбу-
лося за рахунок тих працівників 
ліквідованої Переяславської РДА, 
яких ми працевлаштували. Управ-
ління соціального захисту як Пе-
реяславського, так і Яготинсько-
го районів тепер є структурними 
підрозділами нашого управлін-
ня соцзахисту. Плюс до цього ми 
забрали до себе на роботу і пра-
цівників служби у справах дітей 
та архіви. Щоправда, проблем-

ним поки залишається питання 
підвезення колишніх працівни-
ків ліквідованої Переяславської 
РДА до Борисполя. Ми працюємо 
над цим».

«Спадкоємця» 
30-ти мільйонів ще 
не визначено

Відбуваються зміни і в співза-
сновниках Переяславської лікар-
ні. Доля «завислих» 30 млн грн 
бюджетного залишку ЦРЛ, про 
які повідомив «Вістям» голова 
Бориспільської районної ради 
Антон Мотрич, має вирішитися 
найближчими днями. За слова-

ми Руслана Дяченко, ці кошти ді-
литиме не РДА, а Бориспільська 
районна рада, відповідне рішен-
ня буде прийняте сесією. «Моє 
особисте бачення подальшої 
долі цих коштів таке. Я належу 
до людей, які звикли не проїда-
ти кошти, а використовувати їх 
на розвиток. Але з іншого боку, 
ймовірно, ще певний час із цих 
коштів нам доведеться фінансу-
вати кілька структур колишнього 
Переяславського району, адже 
ми не можемо залишити людей 
без зарплати. Саме ці пропозиції 
ми плануємо якнайшвидше пере-
дати до Бориспільської районної 
ради для розгляду», — зазначив 
Дяченко.

ПРОТИСТОЯННЯ ЗА ВІЛЬНІ БЕРЕГИ КИЙЛОВА
 � Популярну серед рибалок затоку Дніпра — урочище 

Педячка у селі Кийлів — почали відгороджувати від людей. 
У знак протесту на березі Дніпра зібралося кілька сотень 
людей.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Об’єднані спільною 
загрозою

Звістка про те, що доступ до за-
токи намагаються перекрити, від-
городивши її сіткою, обурила не ли-
ше рибалок. Суботнього дня 6 люто-
го на протест виїхали всі люди, не-
байдужі до долі риболовних угідь. 
Незважаючи на складність доїзду та 
відсутність маршрутів громадського 
транспорту, загалом до затоки приї-
хало кілька сотень людей. 

Водна гладь від суші відгородже-
на сіткою, причому сітка встановле-
на у воді і тягнеться вздовж берега 
до самої затоки. На межі між зато-
кою і Дніпром по воді встановле-
но ряд стовпів. До натягування сіт-
ки ще не дійшло. Місцеві зазнача-
ють, що роботи розпочалися у цьо-
му році мисливсько-рибальським 
господарством «Карань». 

Староста сіл Головурів та Кийлів 
Олексій Король також був серед 
учасників акції. У коментарі «Ві-
стям» він зазначив, що не має офі-
ційного пояснення того, що відбу-
вається, тому вийшов на протест 
разом із людьми. 

Поліція: 
«Розберемося»

Присутній на зустрічі в.о заступ-
ника начальника Бориспільського 
районного управління поліції Сер-
гій Григоренко повідомив, що спра-
ва знаходиться на контролі у пра-
воохоронців. 

«Після того, як ми отримали ін-
формацію про те, що в селі Кийлів 
незаконно встановлюють паркан 
у затоці, ми зареєстрували спра-
ву за ст. 197 «Самовільне зайнят-
тя земельної ділянки» та поруши-

ли карне провадження. Направи-
мо запити до екологічної служби 
та Держгеокадастру, а поки слідчий 
підготував клопотання до суду що-
до припинення будь-яких робіт на 
цьому місці», — прокоментував він.

Правоохоронець підтвердив, що 
зона на відстані 100 метрів від води 
є природоохоронною й там не мо-
же бути ніякого будівництва. Але 
відповіді на питання, чому прак-
тично всі береги Дніпра забудова-
ні, дати не зміг. 

Коли закон 
трактується 
по-різному

9 лютого «Вісті» побували на за-
сіданні земельної комісії за участі 
членів ініціативної групи у сіль-
ській раді Воронькова. Голова 
Вороньківської громади Любов 
Чешко прагнула розібратися в пи-
танні, щоб захистити інтереси лю-
дей, але діяти в рамках закону. 

Інтереси підприємства, яке ве-
де роботи, що викликали протест, 
представляв Анатолій Бідюк, один 
із власників і засновників мислив-
сько-рибальського господарства 
«Карань» ТОВ «Процівське».

За підсумками розмови з’ясува-
лося, що землі були виділені госпо-
дарству у 2006 році рішенням Бо-
риспільської райдержадміністра-
ції. Затоку планують відгороджува-
ти для розведення риби. 

Закон ситуацію трактує по-різно-
му. З одного боку, є стометрова охо-
ронна зона, з іншого — рибальські 
господарства мають право брати во-
дойми в оренду. За результатами об-
говорення варіантів вирішення про-
блеми Анатолій Бідюк висловив го-
товність піти назустріч побажанням 
людей. Сформовано робочу групу.

У підсумку — громада 
не повірила

Люди бояться, що поки трива-
тимуть перемовини та пошуки ви-
ходу із ситуації, берег забудують і 
вони залишаться без доступу до 
води. За словами активістів, сьо-
годні мисливське господарство 
вже нагосподарювало: порушено 
береги, місця нересту. Тому акції 
протесту продовжуватимуться. 
13 лютого активісти знов збира-
тимуться біля урочища — чека-
тимуть відповіді перед громадою 
від СБУ, прокуратури та екологіч-
ної інспекції. 

Акції протесту 
продовжуватимуться. 
13 лютого активісти 
знов збиратимуться 
біля урочища — 
чекатимуть відповіді 
перед громадою від 
СБУ, прокуратури та 
екологічної інспекції 

• Виїзд на лісову дорогу, що веде до затоки, перекрили шлагба-
умом. Учасникам акції документи на право встановлювати цей 
шлагбаум ніхто не надав. Тому вони ліквідували його, як незакон-
но встановлений.
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ЮВІЛЕЙ

ПО ЖИТТЮ З ПОСМІШКОЮ. 
НАЙСТАРШОМУ ТРЕНЕРУ 
ДЮСШ — 70 РОКІВ

 � На початку лютого 70-річний ювілей відсвяткувала 
найстарший тренер ДЮСШ, відмінник освіти України, Ніна 
Олексіївна Шишкова. Жінка, яка працює в спортшколі 
з моменту її відкриття, досі виглядає бадьоро та не 
збирається лишати улюблену професію, якій віддала все 
життя.

Богдан РАК, фото з архіву Бори-
спільської ДЮСШ

Єдиний запис у 
трудовій

Ніна Шишкова прийшла пра-
цювати у Бориспільську ДЮСШ у 
1972 році, відразу після закінчен-
ня Київського інституту фізичної 
культури, за місяць до відкриття 
закладу. 

«Я прийшла у серпні, а вже 1 ве-
ресня ми відкрили двері для дітей. 
Я тоді була тренером секції спор-
тивної гімнастики. З того часу і досі 
я працюю в спортивній школі», — 
каже Ніна Шишкова.

Тренер розповідає, що мала ба-
гато пропозицій щодо зміни міс-
ця роботи, але не зрадила рідній 
ДЮСШ. 

«Найважче було, коли у 1985 в 
Борисполі закрили секцію спор-
тивної гімнастики. Мені досі важ-
ко згадувати емоції, які я тоді відчу-
ла. Саме в той час з’явились перші 
пропозиції змінити місце роботи. 
Пропонували навіть очолити но-
возбудовану спортшколу в Прип’я-
ті, але я не змогла залишити Бори-
спіль, полюбила це місто», — згадує 
Ніна Шишкова.

Розставання з 
гімнастикою було 
важким

Спортивна гімнастика — важ-
кий, дуже технічний вид спорту. 
За 13 років роботи Ніна Шишкова 
змогла створити в Борисполі над-
потужну школу спортивної гімна-
стики, підготувала п’ять майстрів 
спорту, а її вихованці входили до 
складу збірної України із спортив-
ної гімнастики. На жаль, у 1985 ро-
ці було прийняте рішення закрити 
цю секцію.

«Тоді Бориспіль став базою для 
збірної Радянського Союзу з хокею 
на траві, а їм для тренувань потрі-
бен був увесь зал, частину якого 
займала моя секція. Через це було 
прийнято рішення закрити спор-
тивну гімнастику. Було дуже при-
кро, адже у нас були гарні резуль-
тати і школу знали по всій країні», 
— каже Ніна Шишкова.

Сумували за секцією і вихованці. 
Адже деякі мріяли рости у цьому 
спорті, хотіли також стати тренера-
ми. До речі, мрії окремих спортс-

менок збулись: вони стали трене-
рами, але за кордоном.

«Рівень підготовки був дійс-
но високим, тому нам регулярно 
надходили пропозиції з інших кра-
їн переїхати працювати до них. Я 
знаю, що кілька моїх дівчат зараз 
живуть за кордоном і там буду-
ють кар’єру тренера. А я не змог-
ла покинути Батьківщину. Навіть 
на закордонних змаганнях мені 
було некомфортно, а жити там — 
це точно ні», — розмірковує Ніна 
Шишкова.

Відродити спортивну 
гімнастику у 
Борисполі неможливо

Після закриття спортивної гім-
настики Ніна Шишкова перейшла 
на методичну роботу та розпочала 
тренувати дітей на секції плаван-
ня. Але гімнастика постійно нага-
дувала про себе. Неодноразово ве-
лись розмови про відновлення сек-
ції, але далі розмов справа не за-
ходила.

«Відродити секцію спортивної 
гімнастики у Бориспільській ДЮСШ 
зараз неможливо. Цей заклад роз-
рахований на чотири види спорту, 
а їх у нас тринадцять. Школа пере-
вантажена. А для спортивної гімна-
стики потрібен зал, де будуть сто-
яти знаряддя. До того ж зал пови-
нен бути спеціально обладнаний. 
Наша спортшкола для цього ви-
ду спорту і тоді не дуже підходи-
ла, а зараз тим більше», — каже Ні-
на Шишкова. 

За її словами, якийсь час велись 
розмови про будівництво нового 
закладу для спортивної гімнасти-
ки, але це було якраз перед розпа-
дом Союзу, і далі обговорень спра-
ва не пішла. А після цього всім вза-
галі стало не до спорту.  

«90-ті роки були дуже важкі. То-
ді багато спортсменів залишило 
спорт. Тренери також ішли, багато 
хто пішов в аеропорт, там був хоч 
якийсь стабільний заробіток», — 
згадує Ніна Шишкова.

Працюватиму, поки 
буду бачити, що 
приношу користь

Ніна Шишкова іде по життю із по-
смішкою. У свої 70 років виглядає 
бадьорою та повною енергії. На пи-

тання, скільки ще буде працювати, 
лише посміхається.

«Поки буду приносити користь 
своїм вихованцям, буду працюва-
ти. Знаєте, коли учні приходять на 
заняття та підбігають обійнятись, 
це щось значить. У нас одне занят-
тя розпочинається о 7-й ранку, і ді-
ти ніколи не запізнюються. Батьки 
мене постійно питають, як це мені 
вдається, адже у школу їх неможли-
во підняти, а тут самі прокидають-
ся», — розповідає Ніна Шишкова. 

Займається тренер із дітьми 
різних вікових категорій. Адже 
схильність до спорту може про-
явитися у будь-якому віці. А го-
ловне завдання тренера — ви-
явити її у дитини, допомогти із 
подальшим розвитком, відшліфу-
вати талант.

Із ювілеєм вітали всі
Із ювілеєм тренера вітали всі — 

від вихованців до представників 
міської влади. Надходили і вітан-
ня від колег з інших міст України 
та навіть з-за кордону. «Коли ба-
чиш визнання своєї роботи, коли 
про тебе пам’ятають навіть ті, ко-
го ти вчив 20 років тому, це дуже 
надихає працювати далі», — гово-
рить ювілярка.
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15 ЛЮТОГО — РІЧНИЦЯ ЗАВЕРШЕННЯ ВИВЕДЕННЯ РАДЯНСЬКИХ ВІЙСЬК ІЗ АФГАНІСТАНУ

АФГАНІСТАН:
ЗАЗИРНУВШИ ВІЙНІ В ОЧІ,ВЖЕ 
НІКОЛИ НЕ ВІДВЕДЕШ ПОГЛЯД
 � Зазвичай ми згадуємо про Афганську війну раз на 

рік, у середині лютого, коли відзначають чергову річницю 
завершення виведення радянських військ із Афганістану. 
Для когось Афган — це сухі факти та цифри: десять років, 
100 тис. радянський бійців, що пройшли ад на землі, від 
15 до 25 тисяч убитих молодих хлопців… Хтось у цей 
день традиційно звинувачуватиме СРСР та скаже вже 
заїжджену фразу «Ми їх туди не посилали», а хтось знову 
прокинеться в холодному поту, як і багато ночей підряд, а 
потім перегляне старі фото та пом’яне полеглих товаришів. 
І лише ці останні мають право судити, чим була афганська 
війна та чому і за що воювали.

Наталія ТОКАРЧУК, фото із сімейного архіву Віктора Чегодаря

Сьогоднішній гість «Вістей» — бориспілець Віктор Чегодар, кадровий 
військовий із офіцерської династії, ветеран Афганістану та невизнаний лік-
відатор аварії на ЧАЕС. Він не любить розповідати про своє життя, зокрема 
про війну, бо щиро вважає, що не робив нічого героїчного, а лише викону-
вав обов’язок офіцера та громадянина й патріота своєї країни. 

«Коли мене запрошують розпо-
вісти про війну чи про себе шко-
лярам, я ніяковію. Завжди кажу: 
давайте я краще розповім про 
батька, діда чи прадіда, їх історії 
цікавіші. У нас у родині не було 
невійськових — батько пройшов 
усю війну від 1941 до 1945 року, 
був командиром розвідроти, 
здійснив 121 бойовий вихід за 
лінію фронту, після закінчення 
війни служив у СМЕРШ, потім за-
кінчив Московську вищу школу 
КДБ, і з 1948 по 1968 рік був рези-
дентом радянської розвідки у Ве-
ликобританії. Дід воював у Іспанії, 
на Халхін-Голі, Хасані, брав участь 
у війні з білофінами, прадід теж 
кадровий військовий, служив у 
лейб-гвардії Його Величності ім-
ператорському полку. Я з дитин-
ства знав, що продовжу їх шлях. 
Пам’ятаю, батько інколи жартома 
запитував мене, малого: «Може, 
ти хочеш стати лікарем чи кос-
монавтом?», і коли я відповідав, 
що хочу бути, як він, офіцером, 
говорив: «Тоді тобі доведеться за-
пам’ятати на все життя, що ти по-
винен боротися навіть тоді, коли 
знаєш, що це вже неможливо». Ці 
слова завжди були і залишають-
ся девізом мого життя. Саме тому, 
коли розпочався конфлікт у Афга-
ністані, я анітрохи не сумнівався, 
що маю бути там. І батько, і дід 
завжди були для мене беззапе-
речними авторитетами. 

Перший раз в Афганістан Віктор 
Чегодар потрапив у березні 1984 
року, йому було 22 роки. Перед 
цим закінчив військову кафедру 
Київського університету і в серпні 
був призваний в кадри збройних 

сил СРСР до розвідувального ба-
тальйону м. Біла Церква на посаду 
командира взводу спецрозвідки. 
Коли запропонували пройти ста-
жування в підрозділі спецпризна-
чення в Афганістані, погодився. 
Там майже два місяці він пропра-
цював із загоном «Омега», потра-
пив під обстріл, отримав легке 
поранення і повернувся назад у 
частину. Але «заразився» Афга-
ністаном, тому одразу ж написав 
рапорт про повернення на служ-
бу, і першу відмову. Поки служив 
у десантно-штурмовому баталь-
йоні командиром окремого роз-
відвзводу, ще два рази отримував 
відмови — то через малий дос-
від командної роботи, то через 
відсутність партійності. У квітні 
1986 повернутися до Афганіста-
ну завадив Чорнобиль — вже з 
27 квітня Чегодар був у Прип’яті, 
виконуючи завдання ліквідатора 
аварії у 200-400-600-800 метро-
вому радіусі від реактора. Після 
обстеження та лікування у госпі-
талі його відправили на службу 
на Сахалін, і аж там, у 1987 році, 
вже задовольнили черговий ра-
порт — нарешті відправили у 
Афганістан. 

«Зараз розказують багато всі-
ляких казок, в тому числі про по-
ведінку наших солдатів. Я можу 
запевнити — наші бійці ніколи 
не виявляли агресії чи ворожості, 
хіба що в крайніх випадках. На-
приклад, був такий випадок і в 
моєму підрозділі. Якось ми про-
тягом трьох днів шукали зниклу 
розвідгрупу в кількості 11 осіб. 
Всіх їх знайшли мертвими, а ко-
мандира групи — підвішеним за 
ноги з вирізаними нутрощами, а 
перед цим його живого в’ялили 
на повільному вогні кілька годин. 
Наш прапорщик під враженням 
побаченого завів бойову машину 
піхоти та спрямував її прямо на 
кишлак і давив гусеницями всіх 
без розбору — старих, жінок та 
дітей, поки його не зупинили. За 
виключенням таких страшних ви-
падків, відносини з місцевим на-
селенням були цілком миролюб-
ними. З ними ділились речами, 
їжею, спілкувались із дітьми. 

Електромережі, телефонний 
зв’язок, всі асфальтовані та бетон-
ні дороги Афганістану зроблені 
радянськими військовими, збудо-
вані військові містечка та будинки, 

залишилось багато нашої техніки. 
По сьогоднішній день місцеві меш-
канці з повагою ставляться до ко-
лишніх радянських громадян. Наші 
українські льотчики розповідають, 
що афганці, які колись воювали, за-
любки спілкуються з ними», — го-
ворить Чегодар. А от американців, 
за розповідями наших льотчиків, 
місцеві не люблять — кажуть, що 
ті не вважають їх за людей та став-
ляться зверхньо. «От ви, шураві, 
справжні воїни, ніколи не воюва-
ли з беззбройними, не стріляли в 
спину, тому ми вас поважали», — 
кажуть вони. І справді, те, що жо-
ден пам’ятник радянським бійцям 
на території Афганістану не зруй-
нований, а місцеві спільноти охо-
роняють та доглядають за ними, 
якнайкраще доводить ці слова. 

За згадками Віктора Чегодаря, 
побут бійців був досить прийнят-
ним — непогане забезпечення, до-
даткові пайки, консерви, цигарки. 
Проживали у модулях чи обладна-
них палатках. Митися було трохи 
незручно, але до браку теплої води 
швидко звикаєш, і хто хотів, міг 
підтримувати гігієну. Неприємним 
був постійний слабкий вітер, так 
званий афганець, який залишав 
пісок на зубах. Сильний вітер був 
схожий на хвилю цунамі — коли 
бачили його наближення, намага-
лися все закрити та сховатися. 

«Під час служби трапляло-
ся всяке — від страшного й до 
смішного. Потрапляв в оточення, 
здійснював вилазку на ворожу на-
вчальну базу. Тоді загін в кількості 
29 осіб знищив і базу, і її особовий 
склад (102 особи, в т.ч. 7 амери-

канських інструкторів ЦРУ) без 
єдиного пострілу.

Був і комічний випадок. Якось 
при поверненні на базу побачили 
по дорозі інжирне дерево — та з 
такими великими й соковитими 
плодами, що не могли втрима-
тися, всі дев’ятеро на те дерево 
й залізли. Поки ласували, про 
все забули, аж дозорний каже: 
«Духи, духи!». Я глянув — а там 15 
осіб. Під інжирним деревом арик 
(джерело), вони зупинились там 
на перепочинок та водопій. Кажу 
своїм: «Всім завмерти!». Через де-
який час вороги пішли, кажу сво-
їм: «Злазимо», а вони, сміючись, 
відповідають: «Та що тут злазити, 
ми вже спливати можемо, всі гіл-
ки з переляку обгадили». З одного 
боку, смішно, а з іншого — якби 
хоч хтось із ворогів голову тоді 
підняв чи теж інжиру захотів, ніхто 
з нас би живим не залишився», — 
розповідає Чегодар. 

Два роки Віктор Чегодар був ко-
мандиром оперативно-агентурної 
групи, яка рахувалась за загоном 
особливого призначення. Причо-
му дислокація розвідпункту була 
в Гераті (північно-західна частина 
країни), штаб загону в Асадабаді 
(на південному сході), на відстані 
більше 1000 км, а завдання вико-
нували в різних провінціях. Спец-
наз завжди працював під при-
криттям піхоти. Спецпризначенці 
працювали здебільшого вночі, пе-
реважно не вогнестрільною, а хо-
лодною зброєю. 

Вся оперативна робота була 
пов’язана із місцевим населен-
ням, тому постійно контактували 
з ними, причому розмовляючи на 
їх мові, яку вивчили за два місяці 

в Чимкенті в навчальному цен-
трі. «Нас навчали діалекту «дарі», 
розповсюдженому в Афганістані, 
за спеціальною навчальною про-
грамою. Ця методика була вина-
ходом КДБ, її особливістю було 
навчання здатності розуміти і 
говорити іноземною мовою. Та є 
свої нюанси. Вміння говорити під-
живлюється і вдосконалюється в 
мовному середовищі, але трима-
ється після виходу з нього мак-
симум півроку, а потім буквально 
«вивітрюється» безслідно. «Через 
три місяці після повернення з Аф-
ганістану я втратив мовні нави-
чки, а пізніше перестав розуміти. 
Зараз не пригадаю і не зрозумію 
жодного слова», — зізнається 
Чегодар. 

Продовжив справу багатьох 
поколінь Чегодарів І жахливе, і смішне … 

Мова «дарі» 
та робота під 
прикриттям • Примірка одягу душманів перед завданням.

• Із улюбленицею бійців Басею.

Якщо ти вирішив 
стати офіцером, 
тобі доведеться 
запам'ятати на все 
життя, що ти повинен 
боротися навіть тоді, 
коли знаєш, що це 
вже неможливо
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Афганська провінція Бадахшан 
відома світу своїми покладами 
найбільш чистого та якісного ля-
піс-лазуриту, який ще називають 
афганським або бадахшанським 
лазуритом. Нелегальний видо-
буток та збут цього мінералу є 
другим (після опіуму) джерелом 
доходу руху Талібан. 

«Був випадок, коли ми накрили 
склад озброєння та боєприпасів у 
одному з кишлаків у Бадахшані, і 
старійшина кишлаку запропону-
вав обміняти патрони на лазурит 
аналогічної ваги. Звичайно, я від-
мовився, адже цими патронами 
потім убивали б моїх бійців. Після 
війни розповідав про це дружи-
ні, а вона жартома сказала, що 

через мене втратила шанс мати 
прикраси із рідкісного каменю. 
Тоді й з’явилася ідея подарувати 
їй намисто із афганського лазу-
риту», — розповідає Віктор Чего-
дар. Вже після виведення військ 
він замовив друзям, що їхали в 
Афганістан на відкриття пам’ят-
ників радянським воїнам, щоб за 
нагоди привезли ляпіс-лазурит на 
подарунок дружині. Цінителі та 
ювеліри, коли бачили прикраси, 
виготовлені з привезених каме-
нів, завжди дивувалися їх красі та 
чистоті мінералів та запитували, 
де вдалося купити такі. Зараз на-
мисто, сережки та перстень із аф-
ганського каменю зберігає донь-
ка Віктора як пам’ять про маму.

Три місяці тому Віктор Чегодар 
втратив дружину Олену — єдину 
кохану, вірного друга та спорід-
нену душу. Розповідає, що вона 
мала сильний характер і боро-
лася до останнього. Завдяки під-
тримці рідних та волі до життя 
їм вдалося відвоювати у смерті 
2 роки 7 місяців та 7 днів. Саме 
стільки пройшло з часу постанов-
ки діагнозу — рак 4 стадії з мно-
жинними метастазами, а за про-
гнозами лікарів їй залишилося не 
більше 2-х місяців. Тоді Віктор по-
просив лікарів не говорити дру-
жині про реальний стан справ та 
діагноз, щоб та не здавалася і не 
втрачала надію. Зараз чоловік за-
лишився із 11-річною донечкою 
Яною, а старші діти проживають 
окремо, мають свої родини. Всьо-

го подружжя Чегодарів вирости-
ло шістьох дітей — двох синів та 
чотирьох доньок. Старший син 
загинув у 2005 році при виконан-
ні службових обов’язків, він теж 
був військовим. 

Яна — справжня татова від-
рада. Для неї він беззаперечний 
герой та авторитет. Вона пиша-
ється і історією роду Чегодарів, 
і дідом-ветераном, і татом-афган-
цем, його мундиром та голубим 
беретом. Вона перший слухач та 
поціновувач татових віршів. «Тро-
хи писав і раніше, а після смерті 
дружини наче «прорвало». Вірші 
йдуть самі, тільки встигай запису-
вати. На публіку читав лише раз, в 
2015 році, на святковому мітингу 
на честь Дня Перемоги», — роз-
повідає він. 

«Після повернення ми всі в 
обов’язковому порядку прохо-
дили психологічну реабілітацію 
протягом 2-х місяців. Багато хто, 
та й я сам, казали: «Мені психі-
атр чи психолог не потрібні, я 
нормальний». Але відмовки не 
приймалися. З нами працювали, 
як у фільмах зараз показують: 
приємний інтер’єр, музика, кріс-
ло, релаксація, бесіди з психоло-
гом. Крім того, направлення на 
відвідування басейну, лікувальна 
фізкультура тощо. Матеріальна 
підтримка теж була: забезпе-
чували житлом, дачними ділян-
ками, гаражами. Наприклад, до 
Афганістану у мене була службо-
ва квартира, а коли повернувся, 
виділили квартиру в новобудові. 
Так само були спеціалізовані ма-
газини, а у воєнторзі афганці та 
чорнобильці могли поза чергою 
купити машину. Без перебіль-
шення можу сказати, що відчу-
вав піклування та підтримку від 
держави. 

В 1992 році все припинилося. 
Пам’ятаю, як я міняв у військко-
маті Києва союзне посвідчення 
на українське. Почали мене га-
няти туди-сюди по кабінетах, я 
обурився, а мені відповіли: «Ми 
тебе туди не посилали». Це був 
перший раз, коли я почув ці 
слова. Але не останній. Таке ж 
ставлення я відчув, коли міняв 
союзне посвідчення чорнобиль-
ця. Купа наданих додаткових 
документів, фотографій, випи-
сок із особових справ, архіву, 
запис у медичній книжці про 
радіоактивне опромінення та 
променеву хворобу, медаль «За 

ліквідацію аварії на ЧАЕС» не пе-
реконали працівників виконко-
му — чорнобильське посвідчен-
ня українського зразка мені так 
і не перереєстрували, сказали: 
«Це не докази, треба готувати 
судовий позов та шукати двох 
свідків». Всі свідки з мого заго-
ну вже на тому світі, залишився 
один. Ні його, ні мене чорно-
бильцями Україна не визнала. 
Натомість є визнані чорнобильці 
з українськими посвідченнями, 
які поняття не мають, в якому мі-
сті знаходився реактор, та плу-
тають Чорнобиль із Прип’яттю», 
— розповідає Чегодар.

Більш ніж через 30 років він 
досі не може дивитися фільми 
про війну — неважливо, про яку. 
Каже, з усіх фільмів про Афганіс-
тан найбільш близький до реаль-
ності «Афганський злам» 1991 
року. «Дев’ята рота» знята більше 
як екшен, але початок, пересилка 
та перший час перебування пока-
зані дуже правдиво. Всі інші філь-
ми й серіали — вже не те. Так, там 
усі молодці й супермени, але все 
було значно складніше, чорніше, 
брудніше. Сучасні фільми зняті 
заради видовищності», — зазна-
чає він. 

Командир Чегодар досі спіл-
кується зі своїми бійцями: листу-
ються, розмовляють. Їх розкида-
ло по всьому світу — Росія (від 
Кубані до Санкт-Петербургу та від 
Сибіру та Сахаліну), Литва, Ізраїль, 
США, Канада, Австралія. 

А у снах досі бачить себе в Аф-
ганістані — вилазки, бойові дії, 
переслідування… І постійне від-
чуття небезпеки і страху. 

«Мій інструктор в навчальній 
частині, який перебував у Аф-
ганістані ще з 1979 року, казав: 
«Життя серед афганців можливе 
лише в двох варіантах — або ви 
дружите з ними, або вирізаєте 
увесь рід». Скільки існує ця кра-
їна, стільки часу там у тому чи 
іншому вигляді продовжується 
війна. Не тому, що туди прихо-
дили то англійці, то ми, то аме-
риканці. Впродовж усієї історії 
країни відбуваються міжусобиці 
та протиріччя між моджахедами і 
талібами. І якщо моджахед убиває 
таліба, то інший таліб потім уб’є 
усіх його родичів — як близьких, 
так і далеких. Досить залишити в 
живих одного, навіть дуже дале-
кого родича — і він помститься, 
ця круговерть убивств не закін-
чується ніколи. Так було завжди, 
ці традиції там вічні. 

Складності додає те, що кровною 
ворожнечею та суперечками завж-
ди користувалися зовнішні сили 

та місцеві ділки. Попри злидні, там 
багато грамотних бізнесменів, які 
роками використовували ситуацію 
для збагачення. Крім видобутку та 
продажу лазуриту, країна славиться 
трафіком наркотиків. До сьогодні 
афганський опіум вважається кра-
щим у світі. А крім того, що Афга-
ністан — джерело наркотичної 
сировини, він ще й знаходиться на 
перетині всіх шляхів. Додає про-
блем специфічна місцевість. Я не 
уявляю там стабільного миру, його 
там бути не може. Хто б не входив 
туди — отримував по зубах. 

Зараз багато хто каже: непра-
вильна війна, навіщо ви туди хо-
дили, ви окупанти… По-перше, 
ми були не окупанти, а офіцери 
на запрошення влади країни для 
надання військової допомоги, а 
по-друге, коли я писав рапорти, 
то не думав про нагороди чи пре-
ференції, а був абсолютно впев-
нений в тому, що я зобов’язаний 
захистити південні рубежі своєї 

Батьківщини. Адже розумів: якщо 
не наші війська будуть там зараз, 
то через день там будуть війська 
НАТО, а це вже небезпека для моєї 
країни. Тому я йшов на війну усві-
домлено й досі упевнений у своїй 
правоті», — зазначає офіцер.

У січні 1989 після важкого по-
ранення в живіт службу в Афга-
ністані довелося припинити. Тоді 
група Віктора Чегодаря в кілько-
сті 21 особи через помилку штабу 
опинилась на відкритій місцевості 
проти ворожого батальйону. Ко-
леги розповідали, що Віктор ще 
7 хвилин вів бій, не відчуваючи 
поранення, аж поки не втратив 
свідомість через втрату крові. З 
бою командира витягнули та ева-
куювали бійці. Через багато років, 
згадуючи та аналізуючи моменти 
служби та складні і ризиковані си-
туації, Чегодар розумів, що бійці 
по-справжньому цінували його і 
завжди намагались «прикрити», 
ризикуючи власним життям. 

Пропонували виміняти патрони на 
афганський лазурит

Життя продовжується

Україна відвернулась

«Хто б не прийшов до Афганістану, отримає по зубах»

На завершення розмови 
Віктор Чегодар додає: 
«Війна, як медуза 
Горгона — одного 
разу зазирнувши в 
її очі, вже ніколи не 
відведеш погляд. Ми всі 
психологічно вразливі, 
але намагаємося не 
виставляти своїх думок та 
стану напоказ. Я ж чудово 
розумію, що нікому це 
зараз не треба, крім мене 
та моїх товаришів, це все 
«між нами». Та й не було 
нічого надприродного, 
просто війна…»

• Під час ліквідації аварії на ЧАЕС.

• Святковий парад до Дня Перемоги.
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АТБ У БОРИСПОЛІ: СУПЕРМАРКЕТ ТОРГУЄ, 
А ПРИМІЩЕННЯ ПОЗА ЗАКОНОМ

 � Супермаркет мережі АТБ у районі 35 кілометра (на 
розі Київського Шляху і Броварської) почав працювати 
влітку 2020 року. З того часу регулярно доводилося чути 
інформацію, що забудовник поки не виконав технічних 
умов. З цієї причини будівля отримує електроенергію за 
тимчасовою схемою — вона підключена до підстанції, яка 
живить електроенергією три багатоповерхівки. У випадку 
аварії їх мешканці залишаться без електропостачання.

Ірина КОСТЕНКО, фото автора

Систему електропостачання бу-
дівлі можна було побачити нео-
зброєним оком: на місці запроек-
тованої підстанції лежать бетонні 
блоки, а кабелі підведені до мета-
левої коробки, прикріпленої до бе-
тонного паркану.

«Вісті» спробували отримати 
коментар від підприємства, яке 
займає основну будівлі — ТОВ 
«АТБ-Маркет». Тим більше, що влас-
ником земельної ділянки і забудов-
ником є ТОВ «АТБ-торгстрой». У від-
повідь на інформаційний запит «Ві-
стей» генеральний директор ТОВ 
«АТБ-маркет» Наталія Шаповало-
ва відповіла, що ТОВ «АТБ-Маркет» 
не є власником будівлі на вул. Бро-
варська, 1д, а лише орендує примі-
щення, і не проводило жодних буді-
вельних робіт на території. 

Спроби вийти на зв’язок із забу-
довником і отримати коментар від 
нього результатів не дали. Втім, че-
рез кілька днів після отримання ін-
формаційного запиту на місці бе-
тонних блоків уже з’явилася мета-

лева конструкція, у якій повинні 
знаходитися трансформатори.

Ситуацію прокоментував заступ-
ник начальника відділу ДАБК Бо-
риспільської міської ради Микола 
Ювченко. «Будівля за адресою Бро-
варська, 1а, Київський Шлях, 1 за 
класом наслідків (відповідально-
сті) належить до об’єктів з середні-
ми наслідками (СС2). Для введення 
її в експлуатацію потрібно отрима-
ти сертифікат відповідності про го-
товність об’єкта. Оскільки технічні 
умови по встановленню трансфор-
маторної підстанції (ТП) не викона-
но, сертифікату вони не отримали. 
Відділом вже подане звернення до 
прокуратури щодо незаконної екс-
плуатації об’єкта», — зазначив по-
садовець. 

Він наголосив, що замовник бу-
дівництва «АТБ-торгстрой» зможе 
отримати сертифікат і ввести будів-
лю в експлуатацію тільки після того, 
як забудовник надасть документа-
цію на виконані роботи по облаш-
туванню інженерних мереж з елек-
тропостачання.

У ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛОНІ
 � Чи вдасться нарешті розірвати замкнуте коло, у якому 

опинилася Бориспільщина в плані енергопостачання, 
залежить лише від рішучості новообраної місцевої влади.
Юлія ГАМАН

Бачення виходу з енергетичного 
колапсу, в який потрапила Бори-
спільщина, у голів більшості фрак-
цій політичних партій різне. Проте 
єднає їх одне — прагнення виріши-
ти багаторічну проблему з електро-
постачанням. 

Голова фракції «Слуга народу» 
Ігор ШАЛІМОВ:

«Бориспіль отримує електрое-
нергію з двох гілок: Броварської 
ПС та Рогозівської ПС, яка знахо-
диться біля однойменного кладо-
вища. Для вирішення питання з 
електроенергією потрібно збіль-
шувати пропускну потужність ме-
реж. В свою чергу, для цього не-
обхідно розробити відповідний 
проект і замінити кабельні ме-
режі, адже востаннє потужнос-
ті збільшувалися у 2006-2007 ро-
ках. Зараз кількість будинків та 
виробництва зростає, потужнос-
ті збільшуються, тож виникнен-
ня проблем із електроенергією є 
логічним. Крім того, багато тран-
сформаторних підстанцій знахо-
дяться в приватній власності, і це 
теж створює проблеми. 

Зазначу, що однією із причин ча-
стих аварій з відключенням світла є 
встановлення теплої підлоги. Про-
водка просто не витримує наванта-
ження і згорає. 

Одним із головних завдань нашої 
програми було створення на базі 
КП «ВУКГ» служби головного енер-
гетика ОТГ. Роботу цієї служби ми 
бачимо так: певна кількість штат-
них енергетиків відслідковують ро-
боту РЕМ, пишуть запити, інформу-
ють мешканців громади про причи-
ни відключення світла та повідом-
ляють енергетичне підприємство 
про факти відключень.

Голова фракції «НАШ КРАЙ» 
Володимир ШАЛІМОВ:

«Як відомо, ПрАТ «Київобленерго» 
було викуплено приватною струк-
турою багато років тому. За цей час 
його ще кілька разів продавали, те-
перішнього власника навіть важко 
відслідкувати. Відомо, що зараз го-
сподар електромереж — ДТЕК «Ки-
ївські електромережі», а місцевий 
РЕМ, є лише опорним пунктом, який 
нічого не вирішує.

Уявіть лише: акціонерним това-
риством ця енергетична компа-

нія стала ще на початку 90-х років, 
тобто близько 30-ти років вона є 
приватною власністю і за весь цей 
час мережі майже не ремонтува-
лися. Є підстанції, які стоять 60 ро-
ків без ремонту і заміни! Тому всі лі-
нії енергопостачання потребують 
термінового капітального ремонту.

Без державної політики та знахо-
дження компромісів із власниками 
цієї енергетичної компанії виріши-
ти цю проблему на місцевому рівні 
неможливо, ми тут просто безсилі. І 
це стосується не тільки нашого ра-
йону. Я їжджу по всій Україні і скрізь 
подібна ситуація із електропоста-
чанням. Вихід лише у реконструкції 
мереж. Але вирішуватись це повин-
но виключно на державному рівні».

Голова фракції «Опозиційна 
платформа — За життя» Євгеній 
ГРОНА:

«У цьому питанні має бути ли-
ше спільний план дій із ДТЕК «Ки-
ївські електромережі». Ця енерге-
тична компанія приватна, а впли-
нути на приватників, як відомо, не-
легко. Тому потрібно сідати за стіл 
перемовин і домовлятися. Знаю, 
що ДТЕК щороку модернізує свої 
мережі (замінює електричні опо-
ри, кабелі, модернізує та будує нові 
ТП) і щороку подає план дій на на-
ступний рік. Згідно з планом на цей 
рік, підприємство планує модерні-
зувати певні трансформаторні під-
станції на території Бориспільської 
ОТГ і міняти окремі лінії електропе-
редач. Як варіант, міська рада мо-

же вступити у модернізацію най-
проблемніших підстанцій по ОТГ 
за програмою співфінансування, а 
за це обленерго по бартеру, при-
міром, не буде нам нараховувати 
кошти за освітлення вулиць. Ініцію-
вати цей процес в першу чергу має 
головне управління ЖКГ».

Представник фракції «Євро-
пейська Солідарність» Рустам 
ХАМРАКУЛОВ: 

«Я бачу лише один шлях — по-
вернути цю структуру назад у мі-
сто, без цього порядку не буде. Ця 
компанія на сьогодні диктує умови, 
які ми змушені виконувати. Ство-
рення муніципального РЕМ – теж 
не варіант, адже у них на балансі 
знаходиться переважна більшість 
усіх наших енергетичних об’єктів. 
Можна і при ВУКГ зробити відділ 
енергетика, на базі якого буде ство-
рена своя бригада, що буде виїж-
джати на місця відключень елек-
троенергії. Але вона зможе виїж-
джати лише до об’єктів, які нале-
жать місту. До інших підстанцій чи 

ліній електропередач ми допуску 
не маємо. Тому наша фракція ви-
ступає лише за пошук шляхів, яки-
ми можна цю енергетичну компа-
нію повернути назад у державну 
власність».

Голова фракції «Батьківщина» 
Володимир СИДОРЕНКО:

«Досить довго обленерго було у 
приватних руках, які тільки й ро-
били, що вичавлювали соки з під-
приємства, натомість не вкладаю-
чи кошти у реконструкцію мереж. 
На сьогодні власником обленерго 
є компанія ДТЕК «Київські електро-
мережі» — приватна структура, яка 
у роботі вже зарекомендувала себе 
досить непогано. Те, що було ними 
заплановано щодо реконструкцій 
та ремонтів ліній на минулий рік, 
виконано. Складено вже план на 
2021 рік. Я особисто його бачив і 
можу сказати, що він спрямований 
на суттєве покращення енергопо-
стачання. Тому маємо надію, що за 
кілька років ситуацію вдасться ви-
правити на краще».

• На місці запроектованої підстанції лежать бетонні блоки.
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КОВЗАНКА НА ВИГОНІ 
У СТИЛІ HANDMADE

 � На вулиці Франка та перехресті Широкої з Тургенєва 
небайдужі бориспільці вже кілька років поспіль власними 
силами на водоймі заливають ковзанку для всіх 
поціновувачів зимових розваг.

Юлія ГАМАН, фото  з соцмереж

Самі заливають, 
самі й доглядають

«До нашої справи не мають сто-
сунку жодні політичні партії чи 
громадські організації, — пояс-
нює Микола Корніяка, один із ак-
тивістів. — Облаштуванням ковза-
нки займаються виключно ті бо-
риспільці, які живуть поряд із во-
доймою і люблять ковзани. Ця 
традиція пішла ще від наших бать-
ків. Ковзанку ми назвали Вигон за 
історичною назвою місцевості. То-
ді, років 6-7 тому, в рамках ініціати-
ви до місцевої влади ми пропону-
вали створити у місті об’єкти для 
зимових розваг, адже у Борисполі 
з цим проблема. Раніше у дворах 
багатоповерхівок заливали катки, 
можна було пограти у хокей та по-
кататися на ковзанах. Зараз всі ті 
місця, де колись були ковзанки, 
або забудовані, або роздані в орен-
ду.  Якщо ж навіть хтось із містян і 
хотів би залити ковзанку біля сво-
го будинку, це проблематично, ад-
же потребує чималих коштів і від-
повідних дозволів. Тому ми само-
тужки підтримуємо та чистимо цю 
ковзанку, як колись наші батьки. 
Ставимо борти та освітлення, щоб 

усі бажаючі могли на ній покатати-
ся навіть в темну пору доби».

Усіх бажаючих 
запрошують на лід 
та сподіваються на 
підтримку влади

На Вигоні зазвичай проходять ці-
лі хокейні баталії: вечорами дорос-
лі збираються у команди і грають, а 
вдень діти насолоджуються катан-
ням на ковзанах. Ковзанку місцеві ак-
тивісти вже залили, а освітлення пла-
нують встановити там найближчими 
днями. Сьогодні ковзанка на Виго-
ні претендує на звання чи не єдино-
го повноцінного місця для зимових 
катань на ковзанах у Борисполі. За 
роки місто так і не спромоглося зве-
сти на своїй території об’єкт, де мож-
на було б у будь-яку пору року, неза-
лежно від погодних умов, покатати-
ся на ковзанах. 

«Я неодноразово протягом ос-
танніх років звертався з такою ініці-
ативою до представників місцевої 
влади, але підтримки так і не отри-
мав. Маю сподівання, що нова вла-
да виявить зацікавленість, і Бори-
спіль матиме сучасну зимову ковза-
нку», — зазначає Корніяка.

ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ: 
ЯК ПІДПРИЄМСТВА МІСТА ДОПОМАГАЮТЬ 
КОМУНАЛЬНИКАМ СНІГ ПРИБИРАТИ
Богдан РАК, фото автора

Підприємства міста прийшли 
на допомогу комунальникам у 
боротьбі з наслідками снігопа-
ду. На розчистку вулиць міста 
виїхали три одиниці техніки 
ПрАТ «Агробудмеханізація». До 
них долучились два трактори 
Бориспільського комбінату бу-
дівельних матеріалів. 

Вони взяли на себе район 
ЗОШ №8, УМБ-17, вул. Польо-
ву, Френкеля, Старовокзальну 
тощо. Чистять не лише головні 
вулиці. Техніка працює і на вну-
трішніх дворових проїздах, на 
території шкіл та дитячих садоч-
ків. Не залишається поза увагою 
і приватний сектор. 

На підприємствах наголошу-
ють: це не разова акція, вони і 
надалі будуть надавати допомо-
гу місту, адже згідно прогнозу 
погоди, найближчі дні снігопади 
триватимуть. Отож роботи для 
техніки буде ще багато.

ВЕЧІР ПАМ’ЯТІ КУЗЬМИ В БОРИСПОЛІ

Тетяна Хауха, фото надані В’я-
чеславом Приходьком  

4 та 5 лютого в Борисполі від-
булися два вечори пам’яті Ан-
дрія Кузьменка, відомого україн-
цям під сценічним іменем Кузь-
ма. Ця подія стала можливою 
завдяки В’ячеславу Приходьку 
— талановитому музиканту, во-
калісту, меломану, який любить 
музику та знається на ній, грає 
на багатьох музичних інструмен-
тах та є лідером гурту «Міра».

Шість років тому сталася траге-
дія — Україна втратила таланови-
того музиканта Андрія Кузьменка, 
який пішов у вічність через ава-
рію. Відтоді гарною традицією ста-
ла організація вечорів пам’яті та-
лановитого музиканта і співака по 
всій країні. Не став виключенням і 

Бориспіль. У день загибелі Кузьми 
Вікторія Шевц, громадська діячка 
та активістка, що понад 20 років за-
ймається молоддю, та музикант В’я-
чеслав Приходько, лідер гурту «Мі-
ра», організували та провели вечір 
пам’яті Кузьми в Борисполі. З того 
часу цей захід проходить щороку. 
У 2021-му захід був запланований 
на 5 лютого, але квитки розлетіли-
ся так миттєво, що організатори до-
датково провели вечір творчості 
ще й 4 лютого.

Це був час для справжньої музи-
ки — вечір творчості Андрія Кузь-
менка об’єднав багатьох таланови-
тих професійних музикантів Бори-
споля. Деякі з них беруть участь у 
заході третій рік поспіль. Андрій 
Логачов — незмінний барабанщик 
заходу. На бас гітарі минулого року 

був Володимир Нікітченко, а цьо-
горіч — Вадим Рябенко, який грає 
в гурті «Шериф». На гітарі грав Єв-
ген Соколов — відома особистість 
у місті та один із кращих гітарис-
тів у Київській області чи навіть в 
Україні. Серед інших музикантів — 
клавішник Микола Шевченко, гі-
тарист та вокаліст В’ячеслав При-
ходько, бек-вокалістка Ольга Сит-
ник і незмінний звукорежисер — 
Олександр Василенко. Репертуар 
— як завжди, з найкращих пісень 
Кузьми.

Традиційно музиканти викона-
ли два сети: 10 та 9 пісень. Звучали 
найвідоміші пісні Андрія Кузьмен-
ка: «Старі фотографії», «Люди-кора-
блі», «Танець пінгвіна», «Коломий-
ки», «Місця щасливих людей», «То 
моє море», «Мама» та багато інших.
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 10.55, 3.15 Енеїда
6.30 М/ф "Ниточка та кошеня"
6.40 М/ф "Чому зникла шапка-

невидимка"
6.50 М/ф "Про кішку, яка упала з неба"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.05, 2.25, 5.10 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспільна студія
9.30, 22.00 Т/с "Посольство" (16+)
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.40, 3.00, 5.45 Спорт
15.25 Біатлон. Чемпіонат світу. 

Індивідуальна гонка 20 км, 
чоловіки

17.20 #ВУКРАЇНІ
18.55, 20.25 "Боротьба за виживання"
19.30 "Супер - чуття"
19.55 "Світ дикої природи"
21.55, 3.10, 5.55 Спорт. Аспект
23.30 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
0.55 Т/с "Гранд готель" (12+)
4.10 Д/ф "Одесити на Донбасі" (12+)

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 2021"
11.25, 12.20, 5.35 "Життя відомих людей"
13.00, 14.15 "Міняю жінку"
17.10 Мелодрама "Вітер кохання"
20.45, 21.45 Комедія "З Ким поведешся..."
22.45, 2.45 Комедія "Кухня"
0.50 Х/ф "Сонна лощина"

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 "Колекція"
14.35, 15.30 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.20 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"

21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
23.50 Т/с "Згадати молодість" (12+)
1.55 Х/ф "Бойовий гіпноз проти кіз" (16+)
4.55 "Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зоряний шлях. Новий сезон
10.55 Т/с "Жіночий лікар" (16+)
13.40, 15.30 Агенти справедливості (12+)
17.00 Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "У полоні у минулого" 5, 6 с. 

(12+)
23.10 Т/с "День Святого Валентина" 1, 2 

с. (12+)
1.40 Телемагазин
2.10 Т/с "День Святого Валентина" (12+)
3.30 Контролер
4.00 Реальна містика

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30 Факти

4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 10.10, 1.40 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.45, 13.10 Х/ф "Сліпа лють" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
15.00, 16.25, 22.20 Т/с "Розтин покаже-2" 

(16+)
16.40 Х/ф "Страшили" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт Прем’єра
23.30 Х/ф "Джейсон Борн" (16+)
2.30 Секретний фронт

НОВИЙ КАНАЛ.
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.35, 15.00 Орел і Решка
8.30 Т/с "Надприродне" (16+)
11.00 Х/ф "Він, я і його друзі" (16+)
13.10 Кохання на виживання (16+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Однокласники 2" (16+)
23.00 Х/ф "Третій зайвий" (18+)
1.00 Т/с "Відчайдушні домогосподарки" 

(16+)

СТБ.
5.45 Т/с "Комісар Рекс"
9.30 "Битва екстрасенсів.Таємниці 

екстрасенсів" (16+)
13.25, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.45, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "Один за всіх" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Щаслива попри все" 

(16+)
23.10 Т/с "Майор і магія" (16+)
1.05 Т/с "Анна - детектив" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
6.25 Т/с "Удар у відповідь-3"
8.20 Х/ф "Харлей Девідсон і ковбой 

Мальборо"
10.15 Х/ф "Старскі та Гатч"
12.15 "Загублений світ"
18.00 "Секретні матеріали"
18.15, 2.00 "Спецкор"
18.50, 2.30 "Джедаі"
19.25 Т/с "Звонар"
20.25 Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
22.20 Т/с "Кістки-10"
0.10 Т/с "Кістки-9"
3.00 "Відеобімба"

НТН.
5.50 "Страх у твоєму домі"
7.55, 16.50, 3.00 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.30 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Хроніка пікіруючого 

бомбардувальника"
10.35, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.50 "Легенди карного розшуку"
14.50, 21.30 Т/с "Сліпа зона" (16+)
18.20 "Вартість життя"
23.45 Т/с "Вавилон-Берлін" (16+)
1.35 "Таємниці кримінального світу"
3.40 "Речовий доказ"
4.05 "Легенди бандитської Одеси"
4.50 "Top Shop"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 10.55, 3.15 Енеїда
6.30 М/ф "Парасолька на полюванні"
6.40 М/ф "Хто в лісі хазяїн?"
6.50 М/ф "Кривенька качечка"
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 18.00, 21.00, 0.05, 

2.25, 5.10 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 18.20 Суспільна 

студія
9.30, 22.00 Т/с "Посольство" (16+)
11.25 Телепродаж
13.00 Біатлон. Чемпіонат світу. 

Індивідуальна гонка 15 км, жінки
15.10, 21.35, 0.40, 3.00, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25 "Дикі тварини"
17.25 Схеми. Корупція в деталях
18.55 "Боротьба за виживання"
19.55 "Світ дикої природи"
21.55, 3.10, 5.55 Спорт. Аспект
23.30 #ВУКРАЇНІ
0.55 Т/с "Гранд готель" (12+)
4.10 Д/ф "Заміновані вірністю" (12+)

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, 3.40 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2021"
11.25, 12.20, 5.35 "Життя відомих людей"
13.15, 14.15, 14.50 "Сімейні мелодрами"
17.10 Мелодрама "Вітер кохання"
20.45, 21.45 Комедія "З Ким поведешся..."
22.45, 2.50 Комедія "Кухня"
0.50 Комедія "1+1"

ІНТЕР.
5.30, 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 "Колекція"
14.35, 15.30 "Вещдок"
16.25 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.25 "Стосується кожного"

20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
23.50 Т/с "Згадати молодість" (12+)
1.50 Х/ф "Мисливці за головами" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.05 

Сьогодні
9.00 Зоряний шлях. Новий сезон
10.55 Т/с "Жіночий лікар" (16+)
13.40, 15.30 Агенти справедливості (12+)
17.00 Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "У полоні у минулого" 3, 4 с. 

(12+)
23.10 Т/с "Щоб побачити веселку" 1, 2 с. 

(16+)
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Щоб побачити веселку" (16+)
3.55 Реальна містика

ICTV.
4.15 Скарб нації
4.25 Еврика!

4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 2.05 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.05 Більше ніж правда
11.05 Х/ф "Правило бою" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.10, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
15.30, 16.15 Х/ф "Зворотна тяга" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона Прем’єра
22.30 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
23.40 Х/ф "Спадок Борна" (16+)
2.50 Секретний фронт
3.40 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.30 Kids' Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.35, 15.00 Орел і Решка
8.30 Т/с "Надприродне" (16+)
11.00 Х/ф "А ось і Поллі" (16+)
12.50 Кохання на виживання (16+)

17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Однокласники" (16+)
22.50 Х/ф "Сестри" (16+)
1.30 Т/с "Відчайдушні домогосподарки" 

(16+)
2.55 Зона ночі
5.00 Абзац

СТБ.
3.00 "Найкраще на ТБ"
5.45 Т/с "Комісар Рекс"
9.25 "Битва екстрасенсів.Таємниці 

екстрасенсів" (16+)
13.25, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.45, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "Таємниці ДНК" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Щаслива попри все" 

(16+)
23.10 Т/с "Майор і магія" (16+)
1.05 Т/с "Анна - детектив" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
6.10 Т/с "Удар у відповідь-3"

8.00 Х/ф "На межі"
10.15 Х/ф "Рятівник"
13.00 "Загублений світ"
18.00 "Секретні матеріали"
18.15, 2.00 "Спецкор"
18.50, 2.30 "Джедаі"
19.25 Т/с "Звонар"
20.25 Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
22.20, 0.10 Т/с "Кістки-9"
3.00 "Відеобімба"

НТН.
5.50 "Страх у твоєму домі"
7.55, 16.50, 3.05 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Один шанс із тисячі"
10.40, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.50 "Свідок. Агенти"
14.50, 21.30 Т/с "Сліпа зона" (16+)
18.20 "Будьте здоровi"
23.45 Т/с "Вавилон-Берлін" (16+)
1.35 "Таємниці кримінального світу"
3.35 "Речовий доказ"
4.05 "Легенди бандитської Одеси"
4.50 "Top Shop"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, БЕРІТЬ 

УЧАСТЬ В ОБГОВОРЕННІ 
МАТЕРІАЛІВ.
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СЕРЕДА, 17 лютого

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 3.00 Енеїда
6.30 М/ф "Лис і Дрізд"
6.40 М/ф "Найголовніший горобець"
6.50 М/ф "Чарівні окуляри"
7.00, 8.00, 8.55, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.05, 2.25, 5.25 Новини
7.05, 8.05, 12.00, 13.10, 18.20 Суспільна 

студія
9.00 Божественна Літургія Православної 

Церкви України
11.25 Телепродаж
15.10, 21.25, 0.30, 2.50, 5.50 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25 "Дикі тварини"
17.25 "Боротьба за виживання"
18.55 "Незвіданий океан"
19.55 "Світ дикої природи"
21.35 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
0.50 Спорт. Аспект
0.55 Т/с "Гранд готель" (12+)
3.55 #ВУКРАЇНІ

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 2021"
11.25, 12.20, 5.35 "Життя відомих людей"
13.15, 14.15, 14.50 "Сімейні мелодрами"
17.10 Мелодрама "Вітер кохання"
20.45, 21.45, 22.45 Комедія "З ким 

поведешся..."
23.45, 2.40 Комедія "Кухня"
0.45 "Голос країни 11"

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"
10.05, 18.00, 19.00, 3.30 "Стосується 

кожного"
12.25 Х/ф "Французський жиголо" (12+)
14.10 Х/ф "Весільний переполох"

16.10 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
23.50 Т/с "Згадати молодість" (12+)
1.55 Х/ф "Вотергейт: Падіння Білого 

дому" (12+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 3.05 

Сьогодні
9.00 Зоряний шлях. Новий сезон
10.55 Т/с "Жіночий лікар" (16+)
13.40, 15.30 Агенти справедливості (12+)
17.00 Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "У полоні у минулого" 1, 2 с. 

(12+)
23.10 Т/с "Солона карамель" 1, 2 с. (12+)
1.40 Телемагазин
2.10 Т/с "Солона карамель" (12+)
3.55 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 Анти-зомбі
11.40, 13.15, 1.50 Х/ф "Вбити Гюнтера" 

(12+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 Х/ф "Ультиматум Борна" (16+)
16.15 Х/ф "Безмежний обрій" (16+)
16.50 Х/ф "Напролом" (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с "Пес" (16+)
22.45 Свобода слова
0.00 Т/с "Контакт" (16+)
3.15 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00, 7.30 Kids' Time
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.35, 15.00 Орел і Решка
8.30 Т/с "Надприродне" (16+)
10.20 Х/ф "Хлопці будуть в захваті" (16+)
12.20 Х/ф "Озброєні і небезпечні" (16+)

17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Тварина"
22.50 Х/ф "Чоловік за викликом" (16+)
0.40 Х/ф "Шалений Будапешт" (16+)
2.40 Служба розшуку дітей
2.45 Зона ночі
5.00 Абзац

СТБ.
5.40 Т/с "Комісар Рекс"
9.15 "Битва екстрасенсів.Таємниці 

екстрасенсів" (16+)
13.20, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.40, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.00 "Детектор неправди" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Щаслива попри все" 

(16+)
23.10 Т/с "Майор і магія" (16+)
1.05 Т/с "Анна - детектив" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00, 19.25 Т/с "Звонар"
10.00 Х/ф "Особлива думка"
12.50 Х/ф "Королі вулиць"
14.55 "Загублений світ"

18.00 "Секретні матеріали"
18.15, 2.20 "Спецкор"
18.50, 2.50 "Джедаі"
20.25 Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
22.20 "Гроші"
23.35 "Дубинізми"
0.15 Х/ф "Хижак"
3.20 "Відеобімба"
4.10 "Бандерлоги 2017"
4.55 "Зловмисники"
5.45 Телемагазини

НТН.
5.00, 4.50 "Top Shop"
5.15 Х/ф "Дезертир" (16+)
6.55, 16.50, 3.05 "Випадковий свідок"
7.25 Х/ф "Золоте теля"
10.40, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.45, 21.30 Т/с "Сліпа зона" (16+)
18.20 "Свідок. Агенти"
23.45 Х/ф "Схованка" (16+)
1.40 "Таємниці кримінального світу"
3.30 "Речовий доказ"
4.30 "Легенди бандитської Одеси"

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

ПОНЕДІЛОК, 15 лютого

ВІВТОРОК,  16 лютого
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 10.55, 3.15 Енеїда
6.30 М/ф "Чого в лісі не буває"
6.40 М/ф "Паперовий змій"
6.50 М/ф "Як метелик вивчав життя"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.05, 2.25, 5.10 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспільна студія
9.30, 22.00 Т/с "Посольство" (16+)
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 0.40, 3.00, 5.45 Спорт
15.20 Країна пісень
16.10 Біатлон. Чемпіонат світу. Одиночна 

змішана естафета
17.05 Міста та містечка
17.25 #@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
18.55 "Супер - чуття"
19.55 "Боротьба за виживання"
21.55, 3.10, 5.55 Спорт. Аспект
23.30 Схеми. Корупція в деталях
0.55 Т/с "Гранд готель" (12+)

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 2021"
11.25, 12.20, 5.35 "Життя відомих людей"
13.00, 14.15 "Одруження наосліп"
17.10 Мелодрама "Вітер кохання"
20.45 Комедія "З Ким поведешся..."
21.45 "Право на владу 2021"
0.45 Комедія "Звільнити містера Дарсі"
2.30 "Ігри приколів"

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 "Колекція"

14.35, 15.30 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай"
18.00, 19.00, 3.30 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
23.50 Т/с "Згадати молодість" (12+)
1.55 Х/ф "Щось не так с тобою" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00 Зоряний шлях. Новий сезон
10.55 Т/с "Жіночий лікар" (16+)
13.40, 15.30 Агенти справедливості (12+)
17.00 Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "У полоні у минулого" 7, 8 с. 

(12+)
23.10 Слідами
23.50 Т/с "Не смій мені говорити 

прощай!" 1, 2 с. (12+)
1.40 Телемагазин
2.10 Т/с "Не смій мені говорити прощай!" 

(12+)

ICTV.
4.30 Факти
4.50 Т/с "Відділ 44" (16+)
5.35, 1.40 Громадянська оборона
6.30 Ранок у великому місті
8.45 Факти. Ранок
9.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10, 2.25 Секретний фронт
11.55, 13.15 Х/ф "Вуличний боєць" (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 21.25 Т/с "Пес" (16+)
15.20, 16.15, 22.30 Т/с "Розтин покаже-2" 

(16+)
16.50 Х/ф "Смокінг"
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Анти-зомбі Прем’єра
23.40 Х/ф "Законослухняний громадянин" 

(18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.35, 15.00 Орел і Решка
8.30 Т/с "Надприродне" (16+)

11.10 Х/ф "Тварина"
13.00 Кохання на виживання (16+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф "Джексі" (16+)
22.50 Х/ф "Третій зайвий 2" (18+)
1.00 Т/с "Відчайдушні домогосподарки" 

(16+)
1.50 Варьяти (12+)

СТБ.
5.40 Т/с "Комісар Рекс"
9.25 "Битва екстрасенсів.Таємниці 

екстрасенсів" (16+)
13.20, 14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
15.45, 18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05 "Один за всіх" (16+)
20.15, 22.50 Т/с "Щаслива попри все" 

(16+)
23.10 Т/с "Майор і магія" (16+)
1.05 Т/с "Анна - детектив" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Джедаі 2019"
6.15 Т/с "Удар у відповідь-3"

8.10 Х/ф "Стукач"
10.15 Х/ф "Гра смерті"
12.10 "Загублений світ"
18.00 "Секретні матеріали"
18.15, 2.05 "Спецкор"
18.50, 2.35 "Джедаі"
19.25 Т/с "Звонар"
20.30 Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
22.25, 0.15 Т/с "Кістки-10"
3.05 "Відеобімба"

НТН.
5.50 "Страх у твоєму домі"
7.50, 16.50, 3.05 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Нічний мотоцикліст"
10.30, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.50 "Вартість життя"
14.50, 21.30 Т/с "Сліпа зона" (16+)
18.20 "Правда життя"
23.45 Т/с "Вавилон-Берлін" (16+)
1.35 "Таємниці кримінального світу"
3.40 "Речовий доказ"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00, 10.55 Енеїда
6.30 М/ф "Історія про дівчинку, яка 

наступила на хліб"
6.40 М/ф "Кульбаба - товсті щоки"
6.50 М/ф "Цап та Баран"
7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.30, 2.25, 5.10 Новини
7.05, 8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20, 1.35 

Суспільна студія
9.30 Т/с "Посольство" (16+)
11.25 Телепродаж
15.10, 21.35, 5.45 Спорт
15.20 UA:Фольк
16.25 "Дикі тварини"
17.25 Перша шпальта
18.55 "Супер - чуття"
19.55 "Боротьба за виживання"
21.55, 5.55 Спорт. Аспект
22.00 Д/ф "Майдан"
1.05 День Героїв Небесної Сотні. Поезія 

гідності

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, 4.00 ТСН
9.25, 10.25 "Життя відомих людей 2021"
11.25, 12.20 "Життя відомих людей"
13.00, 14.15, 22.15 "Жіночий квартал"
14.50 "Вечірній квартал"
17.10 Мелодрама "Вітер кохання"
20.15 "Ліга сміху 2021"
23.30 Драма "Кіборги"
1.55 Жахи "Виття: переродження"
3.25 "Світ навиворіт"

ІНТЕР.
5.30 "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 "Колекція"
14.35, 15.30, 0.30 "Вещдок"
16.30 "Вещдок. Особый случай" Заключна 

серія
18.00, 1.30 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Шерлок" (16+)
3.05 "Жди меня. Україна"
4.15 "Орел і Решка"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00 Зоряний шлях. Новий сезон
10.50 Т/с "Бійся бажань своїх"
14.45 Т/с "Формула щастя" 1, 2 с. (12+)
15.30 Т/с "Формула щастя" (12+)
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова Савіка Шустера
0.00 Вистава "Номери" (12+)
2.00 Телемагазин
2.30 Реальна містика
4.10 Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)

ICTV.
4.10 Скарб нації
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дітей
4.30, 0.00 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, 20.10 Дизель-шоу (12+)
11.30 Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
12.45, 15.45 Факти. День
13.15 Х/ф "Супер 8" (16+)
15.30, 16.15 Х/ф "Людина зі сталі" (16+)
18.45 Факти. Вечір
22.55 "На трьох-9" Прем’єра (16+)
0.30 Чорні тіні Майдану. Спецпроєкт
1.45 Острів небайдужих. Спецпроєкт

НОВИЙ КАНАЛ.
6.05 М/с "Том і Джеррі"
7.35 Орел і Решка
8.30 Т/с "Надприродне" (16+)

11.10 Хто проти блондинок (12+)
16.40 Х/ф "Шпигунка" (16+)
19.00 Х/ф "Піймай шахрайку, якщо 

зможеш" (16+)
21.20 Х/ф "Краля" (16+)
23.50 Х/ф "Солодкий листопад"
2.30 Служба розшуку дітей

СТБ.
5.40 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
13.20, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30, 17.30, 22.00 "Вікна-Новини"
20.15, 22.50 Т/с "Мама"
1.10 Т/с "Анна - детектив" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 Т/с "Удар у відповідь-4"
7.55 Х/ф "Відповідь"
9.25 Х/ф "Вулкан"
12.00 "Загублений світ"
18.00 "Секретні матеріали"
18.15, 2.00 "Спецкор"
18.50, 2.30 "Джедаі"
19.25 Х/ф "Шакал"

22.00 Х/ф "Нічні яструби"
0.00 Х/ф "Хижак-2"
3.00 "Помста природи"
4.30 "Цілком таємно-2017"
4.55 "Зловмисники"
5.45 Телемагазини

НТН.
5.50 "Страх у твоєму домі"
7.55, 17.25, 3.10 "Випадковий свідок"
8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

"Свідок"
9.00 Х/ф "Ті, що зійшли з небес"
10.40, 19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.50 "Правда життя"
14.45, 21.30 Т/с "Сліпа зона" (16+)
16.50 "Наші права"
18.20 "Таємниці світу"
23.45 Т/с "Вавилон-Берлін" (16+)
1.40 "Таємниці кримінального світу"
3.40 "Речовий доказ"
4.10 "Легенди бандитського Києва"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00 Майдан гідності
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.00, 2.05, 3.30, 

5.35 Новини
7.10 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.30 М/ф "Велика подорож"
7.40 М/ф "Залізний вовк"
7.50 М/ф "Історія одного поросятка"
8.05, 23.05 Д/ф "Операція Крим"
9.05 "Чорні тіні Маи?дану"
10.00, 19.55 Д/ф "Жінки Майдану (Жіночі 

обличчя революції)" (12+)
11.10 "Генерація Майдану. Рік революції 

та війни" (початок)
12.00 Хвилина мовчання: День Героїв 

Небесної Сотні
12.01 "Генерація Майдану. Рік революції 

та війни" (продовження)
12.40 Біатлон. Чемпіонат світу. Естафета 

4х6 км, жінки
14.10 Майдан. Шість літер нашої свободи

15.20 Телепродаж
15.55 Біатлон. Чемпіонат світу. Естафета 

4х7, 5 км, чоловіки
17.25 Д/ф "Майдан"
21.25 "Генерація Майдану. Рік революції 

та війни"
0.25 Д/ф "Перехрестя Балу" (12+)
1.30, 5.00 #ВУКРАЇНІ
2.30 Енеїда
3.55 Д/ф "Заміновані вірністю" (12+)

КАНАЛ "1+1".
6.30 Драма "Кіборги"
8.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
18.20 "Світ навиворіт - 12 Пакістан"
19.30, 4.15 ТСН
20.30 Мелодрама "Близько до серця"
0.30 "Ігри приколів"
6.00 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.25 "Орел і Решка"
6.05 "Україна вражає"
6.55 Х/ф "Розправ крила"
9.00 "Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00 "Корисна програма"
11.00 Х/ф "Ми жили по сусідству"
12.35 Х/ф "Мачуха"
14.20 Х/ф "З тобою і без тебе..."
16.00 Х/ф "Єдина"
17.50, 20.30 Т/с "Пристрасті по Зінаїді" 

(12+)
20.00 "Подробиці"
22.50 Т/с "Не було б щастя"
2.40 "Навколо М"
4.20 М/ф "Мауглі"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
7.30 Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
10.40 Т/с "З минулого з любов'ю" (12+)
14.50 Т/с "Кошик для щастя" 1, 2 с. (12+)
15.20 Т/с "Кошик для щастя" (12+)
20.00 Головна тема

21.00 Шоу "Маска"
23.00 Т/с "Тест на любов" 1, 2 с.
1.45 Телемагазин
2.15 Т/с "Тест на любов"
2.50 Реальна містика

ICTV.
4.50 Скарб нації
5.00 Еврика!
5.05 Факти
5.35 Чорні тіні Майдану. Спецпроєкт
6.35 Острів небайдужих. Спецпроєкт
7.25 Секретний фронт
8.05, 10.20, 12.30, 13.00 Т/с "Пес" (16+)
9.15, 11.25, 1.40 Т/с "Таємні двері" (16+)
12.45 Факти. День
17.00 Х/ф "Кобра" (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Втеча з Шоушенка" (16+)
22.00 Х/ф "Зелена миля" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
7.10, 5.40 Kids' Time

7.15 Х/ф "Єлена Троянська"
11.00 Х/ф "Троя" (16+)
14.10 Х/ф "Титаник"
18.10 Х/ф "Охоронець"
21.00 Х/ф "Легенда про Тарзана" (12+)
23.20 Х/ф "Повернення в Блакитну 

лагуну"
1.20 Варьяти (12+)
2.20 Зона ночі
5.45 М/ф "Килим-літак"

СТБ.
4.00, 10.50 Т/с "Щаслива попри все" (16+)
7.55 "Неймовірна правда про зірок"
14.55 Т/с "Мама"
19.00 "МастерШеф Професіонали" (12+)
23.00 Х/ф "Привид" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Помста природи"
7.40 "Загублений світ"
12.45 Х/ф "На межі"
15.00 Х/ф "Перстень Нібелунгів"

18.40 Х/ф "Король Артур"
21.00 Х/ф "Ковбої проти прибульців"
23.15 Х/ф "Чужий проти Хижака"
1.05 Х/ф "Ласкаво просимо в капкан"
2.45 "Цілком таємно-2017"
4.30 "Бандерлоги 2017"
4.55 "Зловмисники"

НТН.
5.00, 4.45 "Top Shop"
6.00 Х/ф "Гу-га"
8.30 Х/ф "Особливо важливе завдання"
11.10 Т/с "Вогнем і мечем"
15.25, 2.30 "Випадковий свідок"
18.00 "Круті 90-ті"
19.00, 2.05 "Свідок"
19.30 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
21.00 Х/ф "Порятунок" (16+)
22.50 Х/ф "Новий кулак люті" (16+)
0.25 "Реальні злочинці"
2.35 "Речовий доказ"
3.05 "Правда життя"
3.55 "Легенди бандитського Києва"

UA: ПЕРШИЙ.
7.00, 8.00, 8.55, 21.00, 23.55, 2.00, 3.30, 

5.35 Новини
7.10 М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.30 М/ф "Дострибни до хмаринки"
7.40 М/ф "Знахідка"
7.50 М/ф "Казка про богиню Мокошу"
8.20, 17.40 "Дикі тварини"
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
13.25 Біатлон. Чемпіонат світу. Мас-старт 

12, 5 км, жінки
14.25 Телепродаж
15.00 Країна пісень
16.10 Біатлон. Чемпіонат світу. Мас-старт 

15 км, чоловіки
17.05 Студія "Біатлон"

17.25 Міста та містечка
18.15 "Незвіданий океан"
19.25 Д/ф "Масштабні інженерні 

помилки"
20.20 "Світ дикої природи"
21.25 "Боротьба за виживання"
22.00 Х/ф "Лісова пісня"
0.20 Пишемо історію. Леся Українка

КАНАЛ "1+1".
8.00 "Сніданок. Вихідний"
9.00 Лотерея "Лото-забава"
9.30, 1.15 "Світ навиворіт"
17.00 "Позивний "Італієць". Історія Віталія 

Марківа"
18.05 "Таємниці великих українців. 

Роксолана"
19.30, 5.00 ТСН "ТСН-тиждень"
21.00 "Голос країни 11"
23.10 Боевик "Конго"

ІНТЕР.
7.00 Х/ф "Пригоди Ремі"
9.00 "Готуємо разом"
10.00, 11.00, 12.00 "Інше життя"
12.50 "Орел і Решка. На краю світу"
13.30 Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
18.00 Т/с "Детектив Ренуар" (12+)
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Т/с "Шерлок" (16+)
1.35 "Вещдок"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
5.50 Сьогодні
6.50 Реальна містика
7.20 Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
9.20 Т/с "У полоні у минулого" 1, 8 с. 

(12+)
17.00 Т/с "Намалюй мені маму" 1, 2 с. 

(12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00 Т/с "Намалюй мені маму" (12+)

23.00 Т/с "Хірургія. Територія любові" 1, 2 
с. (12+)

1.45 Телемагазин

ICTV.
5.10 Факти
5.35 Більше ніж правда
6.25 Анти-зомбі
7.25 Секретний фронт
8.20 Громадянська оборона
9.20 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
12.00, 13.00 Х/ф "Зелена миля" (16+)
12.45 Факти. День
15.55 Х/ф "Втеча з Шоушенка" (16+)
18.45 Факти тижня
21.20 Х/ф "Рембо-5: Остання кров" (16+)
23.10 Х/ф "Рембо-4" (16+)
0.50 Т/с "Таємні двері" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
7.40, 9.20 Kids' Time
7.45 Х/ф "Помста пухнастих"
9.25 Х/ф "Повернення в Блакитну лагуну"

11.20 М/ф "Тарзан"
13.20 Х/ф "Могутній Джо Янг"
15.40 Х/ф "Легенда про Тарзана" (12+)
17.50 Х/ф "Книга джунглів"
19.50 Х/ф "Мумія" (16+)
22.00 Х/ф "Константин" (18+)
0.30 Х/ф "Нічка жахів" (18+)

СТБ.
4.55 Х/ф "Баламут"
6.25 Х/ф "Три плюс два"
8.10 "МастерШеф Професіонали" (12+)
12.05 "Хата на тата" (12+)
15.05 "СуперМама"
19.00 "Слідство ведуть екстрасенси" (16+)
20.00 "Один за всіх" (16+)
23.25 "Таємниці ДНК" (16+)

КАНАЛ "2+2".
6.00 "Шалені перегони 2018"
7.05 "Джедаі 2019"
8.10, 1.05 "Загублений світ"
14.10 Х/ф "Голий пістолет"

15.50 Х/ф "Голий пістолет: 2 1/2 Запах 
страху"

17.35 Х/ф "Голий пістолет: 33 1/3 Остання 
образа"

19.00 Х/ф "ФанФан Тюльпан"
20.55 Х/ф "Сахара"
23.15 Х/ф "Чужі проти Хижака-2"
2.05 "Відеобімба"

НТН.
6.30 "Будьте здоровi"
7.05 "Україна вражає"
8.50 Т/с "Вогнем і мечем"
12.55 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
14.35 Х/ф "Кохана жінка механіка 

Гаврилова"
16.05 Х/ф "Невиправний брехун"
17.35 Х/ф "Порятунок" (16+)
19.10 Х/ф "Інтердівчинка" (16+)
22.00 Х/ф "Грінго" (18+)
0.00 Х/ф "Новий кулак люті" (16+)
1.35 "Речовий доказ"

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

ЧЕТВЕР,  18 лютого

П'ЯТНИЦЯ,  19 лютого

СУБОТА,  20 лютого

НЕДІЛЯ,  21 лютого
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РЕКЛАМА

НЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-К. КВАРТИРИ

Бориспіль
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
К.Шлях вул., 2/4 ц., 48,7/30/8, с/в разом, лоджія — 
вихід з кухні та кімнати, під ремонт, 546000 грн. 
Тел.: 0 97 2526578.

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, дит-
садок). Ціна договірна. Тел.: 0 67 9550885, 0 93 
5453285.

Глибоке с., 56 кв.м, 3 кімнати, кухня, с/в, бойлер, 
газ.колонка, літня кухня, гараж, сарай, погріб, 17 
соток, 400 м від центру, 644000 грн. Тел.: 0 97 
2526578.

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.

ГАРАЖІ

Бориспіль

Гараж металевий, майже новий. Тел.: 0 66 
2902444.

Розбірний металевий гараж, в гарному стані, 
р-н з/д вокзал. Тел.: 0 97 4404378, 0 99 7971880, 
Олег.

Земельні ділянки
Бориспіль

Глибоке с., центр, 25 соток, приватизована, є са-
док. Тел.: 0 98 2812556.

Мусоргського вул., 10 соток, під будівництво, на 
ділянці є фундамент, 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.

Куплю
1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, у господаря. Тел.: 
0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
Земельну ділянку у власника в м. Бориспіль Тел.: 
0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 4 до 20 соток під 
будівництво в м. Бориспіль, до 20 км від Києва. 
Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 5 до 10 соток в м. 
Бориспіль. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку під забудову у власника. 
Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бориспіль 
або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе, с. Олексан-
дрівка. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в м. Бориспіль 
або с. Гора, с. Чубинське, с. Щасливе. Тел.: 0 67 
4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в с. Гора, с. 
Щасливе або с. Проліски від 5 соток. Тел.: 0 67 
4040137. 

Здам
Бориспіль

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

2-к кв., район Супутника, меблі, бойлер, холодиль-
н6ик, 5000 грн. за все. Тел.: 0 67 4503318.

Будинок, с. Іванків, 3 кімнати, всі зруності,5000 грн. 
за все. Тел.: 0 67 4503318.

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

Òåë.: 096-876-66-67
097-127-66-05Ë³ö. ÀÂ ¹476495 ÌÒÇÓ â³ä 16.06.2009 ð.

Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

КОРІВ  КОНЕЙ
БИЧКІВ

ЗАКУПОВУЄМО

У невідкладних випадках — цілодобово.

Тел.: (067) 776�22�01
(093) 092�54�99

Землевпорядна організація ПП «Земле-
мір-2010» повідомляє, що 19.02.2021 року 
о 12.00 в ГО СТ «Ельвіра» Золочівської сіль-
ської ради будуть проведені роботи по за-
кріпленню межовими знаками поворотних 
точок меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), якою користується Іванюк Іван 
Михайлович. Просимо власників суміжних 
ділянок прибути до своїх ділянок для пого-
дження меж та підписання Акту прийман-
ня-передачі межових знаків, а саме: Мізер-
ний О.В., Шпилюк А.В.

Землевпорядна організація ПП «Земле-
мір-2010» повідомляє, що 19.02.2021 року 
о 12.00 в ГО СТ «Ельвіра» Золочівської сіль-
ської ради будуть проведені роботи по за-
кріпленню межовими знаками поворотних 
точок меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), якою користувалася Озерчук 
Надія Володимирівна. Просимо власників 
суміжних ділянок прибути до своїх ділянок 
для погодження меж та підписання Акту при-
ймання-передачі межових знаків, а саме: С.В. 
Індюков, К.В. Мартиненко, Є.В. Івахно. 

Готельно-ресторанний комплекс 
«ЛІГЕНА»

ЗАПРОШУЄ 
НА РОБОТУ

Тел.: 050-352-15-92

Забезпечуємо житлом 
та харчуванням

АДМІНІСТРАТОРА 
В РЕСТОРАН
ОФІЦІАНТА В РЕСТОРАН
КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
КУХАРЯ-КОНДИТЕРА
ПОКОЇВКУ
БУХГАЛТЕРА-РЕВІЗОРА
БАНЩИКА
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ÀÂÒÎÂÈÊÓÏ 
ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ ÒÀ ÂÈÃ²ÄÍÎ

 • ï³ñëÿ ÄÒÏ òà ö³ë³
 • íåðîçìèòíåí³
 • ïðîáëåìà ç äîêóìåíòàìè 
 • áóäü-ÿêî¿ ìàðêè

Ãðîø³

îäðàçó
На виробництво гофроупаковки (с. Щасливе 
Бориспільського р-ну) потрібні: менеджер 
з продажу, завідуючий складом, начальник 
виробництва, водій на вантажний автомо-
біль Іsuzu, вантажопідйомність 2,5 т, робочі 
верстатники: на картонно-різальний верстат, 
на рольовий прес, на тигель; вантажники; 
різноробочі. Тел.: 0 67 2095551, Олексій, 0 67 
4666416, Володимир. 

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 постійну роботу у с. Проліски потрібні сто-
ляр, г/р 4/3; садовод, г/р 5/2; електрик, г/р 5/10. 
Тел.: 0 50 8349748, 0 97 0379729, 0 93 4873931.

На роботу потрібен водій-кранівник з д/р. 
Офіційне працевлаштування, повна зайня-
тість. Тел.: 0 96 0467101.

На роботу потрібен офіціант, г/р 2/2; при-
биральниця, г/р 2/2, с. Проліски. Тел.: 0 66 
5977710. 

Постійна робота на заміській садибі в Ки-
ївській області — обслуговування будинку і 
території, саду, городу (30 соток). Надається 
окреме житло. З/п+бонуси. Тел.: 0 68 2385373.

Потрібен водій на асенізатор. Тел.: 0 98 
9619816, 0 67 9619812.

РОБОТА в м.Бориспіль. Електромеханік, за-
сипальники сировини, вантажники, складаль-
ники-пакувальники, комірник, з/п висока, ста-
більна. Тел.: 0 67 5221290.

На роботу потрібен помічник бурового май-
стра, з/п достойна. Тел.: 0 67 3373755.

ШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

Досвідчена домробітниця наведе порядок і 
чистоту у вашій оселі, догляне за рослинами 
і домашніми тваринами. Працюю з дорогими 
поверхнями, 1-2 дні. Тел.: 0 95 8092042.

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

Здаються кімнати в гуртожитку, ціна від 2600 
грн. за кімнату + комунальні послуги, м. Бо-
риспіль, пров. Б. Хмельнцького,6 (р-н школи 
№6). Тел.: 0 50 8039000. 

Оренда автозупинки під магазин - 14 кв.м 
та 30 кв.м, р-н ТЦ «Золоте Руно». Тел.: 0 67 
3688909, 0 67 5017077.

Найму

Бориспіль

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

АВТОСАЛОН

Куплю

Бориспіль

Автовикуп: після ДТП та цілі, нерозмитнені, про-
блема з документами, будь-якої марки. Терміно-
во та вигідно. Тел.: 0 93 7025842, 0 96 1881818, 
0 95 1400912.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА» 
запрошує на роботу: адміністратора в ресто-
ран, офіціанта в ресторан, кухаря-універсала, 
кухаря-кондитера, покоївку, бухгалтера-реві-
зора, банщика. Тел.: 0 50 3521592. 

Запрошуємо на роботу вантажника-прибираль-
ника, з/п 12000 грн. Робота у м. Бориспіль. Тел.: 
0 67 2338089. 

Запрошуємо на роботу водія, права кат. «С1», 
д/р на вантажних авто, знання Києва та об-
ласті. З/п висока. Тел.: 0 67 4411713, Юлія. 

Запрошуємо на роботу: економістів із мате-
ріально-технічного забезпечення (зі знанням 
англійської мови);інженерів-лаборантів (ме-
трологів);адміністратора системи; програмі-
ста 1С;начальника дільниці. Ми пропонуємо: 
стабільну з/п та преміювання; медичне стра-
хування; корпоративний транспорт до/з міс-
ця роботи. Тел.: 0 67 4637244,0 67 4410220,0 67 
2460379. 

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Брус, балки, крокви, дошка обрізна, рейка. Ін-
дивідуальний підхід до кожного клієнта, достав-
ка. м. Бориспіль, вул. Броварська, 4-б. Тел.: 0 
95 2731075, 0 95 2733310, 0 96 3922253, 0 63 
2731075.
ТОВ «Стиль-М» — тротуарну плитку, європар-
кани. Доставка, установка. Тел.: 0 50 3110467, 
0 67 8387023.

ТВАРИНИ

Бориспіль
Закуповуємо корів, коней, бичків. Тел.: 0 67 
7762201, 0 93 0925499.

РІЗНЕ

Бориспіль

Баян марки «Hansa» (Німеччина) з футляром, 
гарний стан. Тел.: 0 50 1747822.
Вагончик-битовка, 2х2 м, висота 2,20. Тел.: 0 
66 4143221.
Вікна, двері, балкони. Виготовлення, уста-
новлення, регулювання, ремонт. Тел.: 0 98 
6696294, 0 66 9930305. 
Вугілля антрацид. Тел.: 0 66 4143221.
Лебьодка 5-тонник. Тел.: 0 66 4143221.

КУПЛЮ
Бориспіль

Куплю будівельну сільгосптехніку, цистер-
ни-вагончики-битовку-кунг, станки, буд.мате-
ріали. Тел.: 0 68 6848964.
Проводимо закупівлю корів, коней, бичків, те-
лиць, телят, свиней. Тел.: 0 67 5036672, 0 67 
5044406.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

Асенізаторські послуги, викачування ви-
грібних ям 6 куб.м. Тел.: 0 98 7295604, 0 50 
5860909, Юрій.
Бригада будівельників виконує абсолютно усі 
види ремонтних робіт: від нуля — під ключ; бетон-
но-монтажні, кладочні, оздоблювальні, покрівельні 
та ін. види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 1269208.

Будівельні роботи. Кладка цегли, шлакоб-
лока, піноблока, бетонування, штукатурка, 
гіпсокартон, вагонка, демонтаж. Тел.: 0 63 
3867550, 0 99 3598319.

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

Вантажні перевезення: щебінь, відсів, бетон, пісок, 
грунт, гній. Тел.: 0 96 8766667, 0 97 1276605.

Виделення аварійних дерев.Корчування пнів. 
Тел.: 0 68 6071394, Андрій 

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

Викачування ям 12 куб.м, працюємо без вихідних. 
Тел.: 0 67 8452525.

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

Ремонт пральних машин, швидко, якісно, 
недорого, гарантія. Тел.: 0 93 0914852, 0 97 
5696028, Євгеній. 

Ремонт стартерів та генераторів, супутні запчасти-
ни. Тел.: 0 98 2871782, 0 95 8887825.

Салон «Апраксіна» запрошує на стрижки, фарбу-
вання та манікюрні послуги, 5 хв. від «McDonald's». 
Проводимо курси — перукар, макіяж і манікюр-пе-
дикюр. Також на роботу потрібні перукарі. Тел. 0 97 
8828312. 

Фарбування шкіряних курток, сумок та взуття. Хім-
чистка одягу. Ательє «Золотий наперсток», вул. Го-
ловатого, 18, м. Бориспіль. Тел.: 0 67 4537917.

РІЗНЕ

Втрачений єдиний квиток, серія БВО №1650, ви-
даний на ім'я Івашкова Костянтина Романовича 
Бориспільською районною адміністрацією (відділ 
освіти), вважати недійсним.

Догляну людину похилого віку, з правом успад-
кування майна, або куплю спадок. Тел.: 0 68 
6848964.

ЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

 Порядна жінка, 67 років, познайомиться з чоло-
віком 65-68 років, добрим, який веде здоровий 
спосіб життя та має житло у м. Бориспіль чи ра-
йоні, згодна на переїзд. Тел.: 0 95 0732159, 0 98 
2153173.

Самотній чоловік, автомобіліст, 64/180/95, сво-
го житла не маю, познайомлюсь із самотньою 
жінкою (вдовою) 60-64 р., яка проживає у м. 
Бориспіль чи районі, у власному будинку, без ді-
тей, згоден на переїзд. Тел.: 0 98 8204826, 0 99 
2282610.
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РЕКЛАМА

ОВЕН.  Ви будете щасливі як 
ніколи. Вам буде непросто усе 
встигнути, однак не приймай-

те рішень поспіхом, також не варто де-
монструвати зайву амбіційність.

ТЕЛЕЦЬ. Вам рекомендується 
виділити з усіх справ головну і з 
усією притаманою вам впертістю 

сконцентруватися на ній. Навіть найсладні-
ше завдання не встоїть під вашим натиском.

БЛИЗНЮКИ. На вас чекає ви-
гідний підробіток. У вас з'явить-
ся шанс блиснути своїми здіб-

ностями та добитися бажаного. Прак-
тичніше діяти старими випробуваними 
методами, просуватися до мети крок за 
кроком.

РАК. Події можуть бути непе-
редбаченими, але ви зможете 
перемогти цей хаос. На роботі 

відмінно складаються стосунки з колега-
ми та керівництвом, зараз це дуже важ-
ливо для вас.

ЛЕВ. У вас майже завжди буде 
вибір: включатися в події або 
залишатися поза ними. Розка-

жіть керівництву про ваші сміливі ідеї 
та розробки.

ДІВА.  Коли ви зосереджені 
на своїх особистих справах, 
буває дуже непросто зга-

дати про потреби інших людей. На-
магайтеся все-таки думати не тільки 
про себе. 

ТЕРЕЗИ.  На вас можуть звали-
тися і проблеми, і успіхи одночас-
но. Це зовсім вас заплутає. Життя 

може повертати вас до тих же справ і труд-
нощів, які ви, здавалося б, уже подолали.

СКОРПІОН. Досить напруже-
ний і насичений різноманітними 
подіями період. Зате ви зможете 

добре заробити, поспілкуватися з потріб-
ними людьми і вирішити багато проблем.

СТРІЛЕЦЬ. Не акцентуйте 
увагу на дрібницях, а зосередь-
теся на найголовнішому. Ви то-

вариські та легкі на підйом. Постарайтеся, 
незважаючи на оптимістичний настрой, 
реально оцінити свої сили та не переван-
тажувати себе зайвими турботами.

КОЗЕРІГ. Бажано не квапи-
ти події, інакше ви не зможете 
об'єктивно розрахувати свої 

сили. Приділіть досить часу вирішенню 
старих проблем. Ви можете розраховува-
ти на допомогу друзів і близьких людей.

ВОДОЛІЙ. Без особливих 
вагань втілюйте в життя ваші 
сміливі плани. Ситуація буде 

сприяти прийняттю серйозних і відпо-
відальних рішень.

РИБИ. Вам доведеться вдатися 
до допомоги друзів, спільними 
зусиллями у вас вийде втілити в 

життя свої задуми. Відносини з партнера-
ми можуть ускладнитися, причому причи-
ною можє стати будь-яка дрібниця.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 15-21 ЛЮТОГО


