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ПЕРШІ КРОКИ ТА ПЛАНИ 
НОВОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

�� Нещодавно�Бориспіль�та�села,�що�входять�до�
об’єднаної�територіальної�громади,�очолив�33-річний�
Володимир�Борисенко.�«Вісті»�зустрілися�з�новообраним�
міським�головою�та�дізналися�його�плани,�мрії�та�
першочергові�завдання,�які�він�збирається�вирішити.

ВОЛОДИМИР БОРИСЕНКО: 

Тетяна ХАУХА

— Вітаю вас на посаді очільни-
ка Бориспільської громади. Які 
були ваші перші відчуття після 
обрання? 

— Це дійсно щось нове. Не можу 
сказати, що це був якийсь шок, але 
певне здивування від обсягу робо-
ти та від рівня відповідальності в 
мене все-таки було.  

— Хто першим привітав вас із 
перемогою?

— Першим привітав секретар 
Бориспільської міської ради Вла-
дислав Байчас. Ми довго спілкува-
лися по телефону і одразу взяли 
курс на те, що маємо працювати на 
благо громади. 

— Розкажіть про ваші перші 
кроки на посаді голови Бори-
спільської міської ради. Що із пе-
редвиборної програми плануєте 
втілити в життя у найближчі 100 
днів головування?  

— Передвиборна програма у 
мене була дійсно амбітна. Напри-
клад, аквапарк (і у мене вже є пев-
ні напрацювання в цьому напрям-
ку). Але ми будемо відштовхувати-
ся від сучасних реалій. Зараз у нас  
епідемія, яка зумовлює певні обме-
ження.  

Медична галузь у нас знаходить-
ся не на найвищому рівні — не 
тільки в місті, але й у країні. Тому 
перші мої завдання будуть направ-
лені на покращення медичної сфе-
ри, якості медичного обслугову-
вання як в місті, так і в селах. 

Я зрозумів, що ті цілі, які ми по-
ставили перед собою з командою, 
багато в чому збігаються у всіх по-

літичних сил. Але відштовхуючись 
від сучасних реалій, я готовий пе-
редивитися деякі моменти  і пер-
шочерговими завданнями постави-
ти саме галузі медицини та освіти. 

— Чи є домовленості про 
співпрацю з кандидатами на по-
саду міського голови, які набра-
ли велику кількість голосів ви-
борців? Чи плануєте пропону-
вати посади Олександру Дени-
сову, Ярославу Годунку та Олегу 
Вересу? 

— З усіма ними я спілкуюся до-
сить давно. Декого знаю з 2010-го, 
з Олегом Вересом познайомився 
у 2015-му році. Це дійсно активні 
громадяни нашого міста. На жаль, 
вони не змогли пройти до складу 
міської ради, хоча деякі з них і не 
намагалися. Бажання працювати 
зі мною разом від них я ще не чув, 
ми не спілкувалися на цю тему. Але 
кожен, хто буде мати бажання, хто 
прийде не тільки з проблемою, а й 
запропонує шлях її вирішення, ма-
тиме можливість реалізувати себе. 
Це стосується кожного мешканця 
нашого міста, і не тільки — якщо 
буде можливість залучити кадри з 
інших міст чи навіть країн, я розгля-
ну такі варіанти. 

Я підбираю кадри не за принци-
пом кумівства чи родинних зв’яз-
ків, для мене найважливішими є 
обізнаність та готовність брати на 
себе відповідальність.

— Як будете вести діалог із де-
путатською більшістю? 

— Для мене немає більшо-
сті-меншості. Ми маємо бути єди-
ними. 38 депутатів, міський голо-

ва, члени та працівники виконавчо-
го комітету — все це має бути одна 
родина, що працюватиме на бла-
го міста. 

— Загалом як оцінюєте депу-
татський склад?

— Мені є з чим порівнювати. Я 
був депутатом у 2010 році і при-
ймав активну участь у роботі ми-
нулої каденції. Хоча не був депу-
татом, але спілкувався з усіма. Ни-
нішній склад міської ради має всі 
шанси увійти в історію як один із 
найконструктивніших. Дуже бага-
то молоді, більшість вперше стали 
депутатами, і в цьому більше плю-
сів, ніж мінусів. Адже всі вони само-
достатні люди. 

Депутат — невдячна робота, він 
альтруїст, бо не отримує заробіт-
ної плати, натомість має опікувати-
ся жителями і долею цілого міста. 

— Чи плануєте ви кадрові змі-
ни у виконавчому комітеті? Чи бу-
дете виносити на сесію міськради 
питання про звільнення заступ-
ників, і якщо так, кого пропону-
ватимете на ці посади?

— Я планую оптимізувати штат-
ний розклад. На мою особисту дум-
ку, він «роздутий». Наприклад, у ви-
конавчому комітеті разом із старо-
стами буде 29 осіб. Я планую скоро-
тити його до 18-ти і буду звертатися 
з цим питанням до депутатів. 

Вважаю, що туди повинні заходи-
ти не представники партій, а пред-
ставники різних галузей: підприєм-
ці, медики, фермери тощо… Вибо-
ри пройшли, потрібно перегорнути 
сторінку, опустити партійні прапо-
ри і забути про них. 

Із заступниками також будуть 
зміни. Чекайте, скоро все побачите.

— Вже визначилися, кого при-
значите на посаду радника місь-
кого голови? 

— Ще не визначився. До цього у 
міського голови не було радників. 
Зрозуміло, що Анатолій Соловйо-
вич мав досвід. Я готовий до того, 
що мені будуть і радити, і критику-
вати мене. Проте зараз у керівний 
склад міської ради входить рад-
ник на платній основі і я ще не ви-
значився, чи лишати цю посаду, чи 
відмовитися від неї взагалі, а нато-
мість взяти три радника, але на до-
бровільних засадах. 

— Одна з найпроблемніших га-
лузей міста — комунальні госпо-
дарства. Чи є у вас плани щодо 
реформування ЖКГ?  

— Дуже слушне питання. До того, 
як стати міським головою, я брав 
участь у роботі комісії ЖКГ, яку очо-
лює Ігор Шалімов. І у нас були пев-
ні напрацювання, мені подобалися 
ідеї, які там озвучували. 

Наше комунальне господарство 
потрібно оптимізувати. Визначити 
прибуткові частини, збиткові. 

Все, що приносить прибутки, по-
трібно розвивати. Все, що є збит-
ковим  — реорганізувати і аналізу-
вати, чи може воно стати прибут-
ковим.

— Чи плануєте вирішувати 
проблему зі сміттєвим поліго-
ном? І чи варто очікувати грома-

ді сміттєпереробний завод у Бо-
рисполі? 

— Так, це велика проблема як 
для міста, так і для сіл громади. По-
ки маємо вчитися сортувати сміт-
тя, почнімо з цього… А на перспек-
тиву — будемо шукати інвестора 
для будівництва сортувальної лінії 
і сміттєпереробного заводу. Тільки 
таким чином проблема з полігоном 
може бути вирішена. 

— На вашу думку, скільки по-
трібно часу Борисполю, щоб ста-
ти інвестиційно привабливим мі-
стом? Що для цього передусім 
потрібно зробити?

— Наше місто є сумнівним на 
карті інвесторів. Я не знаю, які бу-
ли передумови до такої ситуації. 
Можливо, дії депутатського корпу-
су чи попередньої влади. Але чо-
мусь сюди не дуже хотіли заходи-
ти інвестори. І це при тому, що ми 
знаходимося в центрі Київської об-
ласті, біля столиці. На сьогоднішній 
день заступник із питань будівниц-
тва має розпорядження паралель-
но з розробкою генерального пла-
ну і плану зонування розробити ін-
вестиційну карту нашого міста, то-
ді я зможу їздити та спілкуватися 
з інвесторами предметно. Але для 
цього має бути передумова — ста-
більна більшість із 38 депутатів, яка 
не буде викручувати руки інвесто-
рам, а працюватиме за принципом 
«інвестиційної няні». 

Якщо ми визначимося з інвесто-

Я�підбираю�кадри�не�за�принципом�
кумівства�чи�родинних�зв’язків,�для�
мене�найважливішими�є�обізнаність�та�
готовність�брати�на�себе�відповідальність
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рами, то вже маємо їх оберігати і 
створити всі умови, щоб вони мог-
ли реалізували свої об’єкти, а ми 
— отримати від того певні перева-
ги. Ми будемо йти назустріч тим ін-
весторам, які зареєструються у нас 
у місті чи ОТГ, це одна із умов.

— Який загальний бюджет мі-
ста на 2021 рік та яка сума з ньо-
го є бюджетом розвитку? 

— На сьогодні 970 млн грн. По 
бюджету розвитку я вам зараз від-
повісти не можу, адже попередні 
цифри будуть ближче до сесії. А ос-
таточно — в червні, коли буде вид-
но вилучення з бюджету на користь 
держави. 

— Якщо йдеться про попов-
нення бюджету, чи будете ви по-
вертати аеропорт Бориспіль як 
податкоплатника до Бориспіль-
ської ОТГ? 

— Так. І не тільки аеропорт, а й 
Украерорух та багато інших плат-
ників податків, які свого часу піш-
ли в район. 

Ми докладемо максимум зусиль, 
щоб ці платники податків поверну-
лися.  

— Як плануєте вирішити про-
блеми з електропостачанням?

—  Я вже за цей короткий час 
звернувся до Київської обласної 
ЕК та ДТЕК.

Було підготовлено лист, де вказа-
но три лінії, які потрібно замінити. 
Крім того, відремонтувати дві лінії і 
додати біля 25 підстанцій.

Ми маємо бути корисними один 

одному. Ми будемо йти їм назу-
стріч, але у відповідь хочемо, щоб 
наші мешканці мали безперебійне 
електропостачання. 

Ще у мене є два амбітних проек-
ти. Планую поспілкуватися з пред-
ставниками Укрзалізниці, адже у 
них тут є електропотужності, які 
вони не використовують. Якщо ми 
там поставимо трансформаторну 
підстанцію, це суттєво розгрузить 
деякі мікрорайони. 

Інший варіант — лінія аеропорту. 
Ще в 2012 році, перед ЄВРО-2012, 
аеропорт завів додаткову резерв-
ну лінію, що проходить через місто. 
Зараз аеропорт нам не дає нею ко-
ристуватися, тому планую зустрі-
тися з представниками аеропорту 
з цього приводу. 

— Ви вже відвідали деякі се-
ла. Є бачення щодо їх подальшо-
го розвитку та інтеграції в єдину 
громаду? 

— В деяких селах навіть не-
має магазинів, немає аптек. По-
трібно надати першочергові бла-
га. Якщо буде транспортне сполу-
чення, якщо будуть функціонува-

ти дитячі садочки та школи, якщо 
буде можливість відремонтувати 
та запустити роботу клубів, заас-
фальтувати дороги, тоді жителі сіл 
будуть відчувати комфорт. 23 лю-
того маємо обрати старост і з ни-
ми розробити плани перспектив-
ного розвитку кожної території, 
кожного села на 1 рік, 3 роки та 
на 5 років. 

— Однією з ваших передви-
борчих обіцянок було побудува-
ти аквапарк. На якій стадії знахо-
диться це питання?

— Я мрію про аквапарк, мабуть, з 
12-13 років. І ви, ймовірно, не знай-
дете людини в місті, яка б того не 
хотіла.  

Ще на початку 2000-х до Бори-
споля хотів зайти аквапарк «Термі-
нал», який зараз працює в Брова-
рах. Тоді вони не змогли домови-
тися із владою Борисполя, а тепер 
Бровари отримують прибутки, а ін-
вестиційна привабливість міста від 
того тільки зросла. 

Я веду перемовини щодо аква-
парку, в мене вже є навіть допроек-
тні напрацювання. Планую покра-
щити інфраструктуру біля Олес-
ницького озера. Зараз там немає 
жодного закладу харчування, не-
має розважальних закладів, атрак-
ціонів, катамаранів. Лише інколи 
займається спортом центр туризму.

Але ж можна зробити хоча б від-
критий басейн, поставити гірки, це 
не витратно. Коли туди почнуть хо-
дити люди, інфраструктура розро-
стеться. Від цього виграють місце-
ві підприємці, бюджет міста і най-
головніше — це буде ще одне міс-
це на мапі Бориспільської ОТГ, яке 
буде приваблювати людей.   

Аквапарк — амбітний проект, я 
розумію, що в цьому році ми його 
не реалізуємо. Це я вам кажу від-
верто. Але розпочати проектні ро-
боти, перемовини з інвесторами 
можна. 

— Яким ви бачите подальший 
розвиток спорту в громаді?

— Спорт, молодь — це ті галузі, 
якими я опікуюся дуже давно. Са-
ме це мене спонукало свого часу 
стати депутатом, а потім балоту-

ватися на посаду голови. В мене є 
своє бачення розвитку спортив-
ної, культурної, молодіжної по-
літики. Вона не завжди базуєть-
ся на спортивних спорудах. Тут 
треба дуже грамотно займати-
ся кадровою політикою. Я зараз 
працюю зі штатним розкладом 
управління культури, молоді та 
спорту, щоб розставити правиль-
ні акценти і поставити ставку на 
правильних людей. Адже інколи 
одна людина може зробити цілу 
революцію у місті. Тим більше, я 
знаю таких людей, і співпрацюю 
з ними давно, більше 10 років. І 
тому культурна, спортивна і мо-
лодіжна революція у нас уже не 
за горами.

— Чи плануєте побудувати у 
місті кінотеатр чи концертний 
майданчик?

— Так, уже йде певна робота в 
цьому напрямку. У нас є приміщен-
ня кінотеатру, розроблений проект 
реконструкції. Він мені, чесно ка-
жучи, не подобається. Не врахова-
но, де можуть займатися музикан-
ти, колективи з народної творчості, 
де могли б бути гуртки тощо. 

В центрі міста потрібно збуду-
вати багатофункціональну спору-
ду. Я не відкрию секрет, коли ска-
жу, що отримані містобудівні умо-
ви на побудову 4-х залів у Парк 
Тауні. Вони хочуть втілити цей 
проект уже в цьому році, тому пи-
тання з кінотеатром буде виріше-
но. Я буду спілкуватися з депутат-
ським корпусом і просити, щоб ми 
йшли їм назустріч, бо кінотеатру в 
місті немає. Ось ця стара споруда 
кінотеатру в центрі міста не вирі-
шить проблеми. Має зайти інвес-
тор, що побудує 3-4 зали та нада-
ватиме якісні послуги. Від цього 
виграє громада.  

А приміщення колишнього кіно-
театру ми переробимо, врахував-
ши думку населення. У нас багато 

людей галузі культури, я хочу долу-
чити їх до публічного обговорення. 

— Чи є плани щодо Бориспіль-
ського муніципального театру, 
який тулиться у невеличкому 
приміщенні. Чи буде доступна 
для них велика сцена?

— Є гарний проект зали, який ми 
хочемо реалізувати між вулицями 
Нижній Вал та Бежівка. Він мені ду-
же подобається. Його треба пого-
дити з працівниками театру, щоб 
не робити пустої роботи. Коли ми 
щось проектуємо, маємо радитись 
із тими, для кого ми це робимо і за-
лучати не лише спеціалістів у галузі 
будівництва та архітектури. Тоді всі 
наші об’єкти будуть раціональними 
та зручними у користуванні. 

— Нещодавно в одному ін-
терв’ю ви сказали, що колекці-
онуєте ретро-автомобілі. Розка-
жіть про своє хобі.

— Моє хобі почалося із Запорож-
ця — першого українського авто-
мобіля. Потім була Волга ЗАЗ 21. На 
сьогодні маю п’ять відреставрова-
них авто, і ще десять перебувають 
на реставрації. Раніше такі авто бу-
ло важко знайти, але, мабуть, еко-
номічна криза змусила колекціо-
нерів опустити ціни та виставити їх 
на продаж. Зараз вони не дуже до-
рогі, їх вартість рідко перевищує 
500-700 доларів за машину в  за-
недбаному стані. З будь-чого мож-
на зробити «цукерку», якщо попра-
цює гарна рука майстра.

— Що побажаєте громаді? 
— Насамперед — терпіння. Піс-

ля будь-якої зміни влади йде якесь 
«просідання», не буває все гладко. 
Я хочу, щоб цей перехідний етап як-
найшвидше минув. І головне поба-
жання — я хочу завжди чути думку 
людей. Я відкритий для спілкуван-
ня, тому приймайте активну участь 
у діалозі з міським головою та де-
путатами. Від цього залежить ваше 
майбутнє.

Ми�будемо�йти�назустріч�тим�інвесторам,�
які�зареєструються�у�нас�у�місті�чи�ОТГ,�
це�одна�із�умов

РОЗГОРНУТЕ ВІДЕО ІНТЕРВ’Ю ДИВІТЬСЯ 
НА САЙТІ I-VISTI.COM

Прямий телефонний зв'язок із міським головою 
6-13-47, 6-02-35
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ДЕПУТАТСЬКИЙ КОРПУС

Життєву позицію можу визначити однією 
фразою: «Маю�працювати,�щоб�зробити�країну�
такою,�якою�її�хотів�бачити�мій�загиблий�у�
Донецькому�аеропорту�побратим»

34 роки, має дружину і двох 
дітей. Мешкає з родиною у  
Києві, має однокімнатну квар-
тиру. Сімейний бізнес — піце-
рія Veterano Pizza на вул. Київ-
ський Шлях у Борисполі. 

�� ДОСЬЄ

ЗНАЙОМИМОСЯ�З�ДЕПУТАТАМИ:

ВІТАЛІЙ�ГОРКУН
�� Наприкінці�січня�новобраних�депутатів�Бориспільської�

міської�ради�розподілили�по�виборчих�округах.�Гість�
номеру�—�Віталій�Горкун,�депутат�округу�№�5,�голова�
фракції�«Голос»�у�міськраді.

Наталія ДОЛИНА, фото автора

Про�війну�і�поліцію
Це перша депутатська каденція 

Віталія Горкуна. До неї він ішов кру-
тим слаломом, де на кожному по-
вороті доводилося приймати не-
прості рішення.

«До війни я працював в аеро-
порту «Жуляни» м. Київ. Але коли 
в Криму з’явилися «зелені чоловіч-
ки», зрозумів, що війна неминуча, і 
пішов до військкомату. Тоді ще мо-
білізація не оголошувалася. Потра-
пив у 95-ту бригаду. У Донецькому 
аеропорту я був дві ротації, у жовт-
ні і листопаді 2014-го року. 8 листо-
пада загинув мій друг Богдан Здеб-
ський. Свого сина я назвав його 
ім’ям», — розповідає Віталій.

На запитання, чи можна було, на 
його думку, врятувати кіборгів тієї 
трагічної ротації, відповідає лако-
нічно, що судити про тодішню опе-
ративну обстановку складно, для 
цього були оперативні штаби.

У березні 2015 року Віталій Гор-
кун був демобілізований і повер-
нувся до роботи в аеропорт. Але 
згодом був оголошений набір у па-
трульну поліцію.

«Тоді якраз впроваджувалися ре-
форми поліції. Я відчув, що це моє. 
Після того, як побував на війні, 
зрозумів, що не варто чекати, поки 
хтось за мене щось зробить. Крім 
того, дізнався, що керівником де-
партаменту патрульної поліції був 
призначений офіцер 79-ї бригади 
Євгеній Жуков із позивним «Мар-
шал», із яким ми разом воювали», 
— пояснює своє рішення Віталій.

За його словами, роботі началь-
ника патрульної поліції, спершу 
в Маріуполі, а потім у Бориспо-
лі, було максимально віддано ча-
су і сил.

Про�бізнес
За черговим поворотом до-

лі на Віталія Горкуна знову че-
кала проблема вибору. Новина 
про те, що молодий начальник 
патрульної поліції подав у від-
ставку, здивувала мешканців Бо-
рисполя. 

«Мене часто запитували, чому я 
пішов. Але все просто. Зацікавила 
концепція закладів Veterano Pizza 
і можливість влаштовувати на ро-
боту ветеранів АТО. Коли почав-
ся ремонт у приміщенні, спочатку 
цим займалася дружина, але вона 
була вагітна, потрапила у лікарню. 
Треба було довести справу до кін-
ця, адже гроші ми взяли в кредит. 
З поліції довелося звільнятися, бо 
паралельно займатися ремонтом 
і запуском бізнесу неможливо — і 
з точки зору законодавства, і з точ-
ки зору справедливості. Займатися 
потрібно чимось одним», — розпо-
відає Горкун.

На запитання, чи допомогла ро-
бота в поліції отримати для піце-
рії приміщення в центрі Бориспо-
ля, відповідає, що оформлення су-
боренди відбувалося на загальних 
підставах.

Про стан справ у бізнесі зазна-
чив, що через карантин і складну 
економічну ситуацію в країні від-
відувачів значно поменшало.

«Вісті» поцікавилися, які пріоритети ставить у своїй 
роботі новообраний депутат міської ради.

— Чи ознайомилися ви вже з проблемами свого 
територіального округу?

— В першу чергу, працюємо над вирішенням про-
блеми головної магістралі міста — Київський шлях. 
Залучаємо експертів, спілкуємося з фахівцями, щоб 
не було таких величезних заторів. Розробляємо тех-
нічні завдання для розширення вул. Київський шлях і 
формування «карманів».

— Мешканців міста турбує доля зелених наса-
джень уздовж траси. Чи будуть під час робіт ви-
рубуватися дерева?

— Якщо потрібно, то будемо дерева пересаджува-
ти. Ніхто вирубувати нічого не буде. 

— До вашого територіального округу належить 
вул. Кошового. Мешканці скаржаться, що там вже 
не перший рік бігають зграї собак, які нападають 
на людей. Чи є бачення, що можна зробити в цій 
ситуації?

— Так, я знаю про цю проблему. Там розташоване 
приватне підприємство, собаки вибігають звідти. Я 
знаю шляхи вирішення ситуації і запевняю, що ми це 
зробимо.

— Ви є головою постійної комісії з питань тран-
спорту, торгівлі та побутового обслуговування 
населення. Чи спілкувалися вже з перевізниками 
щодо покращення обслуговування населення?

— До свого депутатства я дивився на цю проблему 
з одного боку. Зараз, поспілкувавшись з перевізни-
ками, зрозумів інший бік медалі. На сьогодні на по-
ловині бориспільських маршрутів немає бажаючих. 
Оголошується тендер, а перевізники не йдуть. Згідно 
законодавства, тарифи на перевезення регулюються 
виконавчим комітетом міської ради. Відповідно, збит-
ки перевізникам мають компенсувати з міського бю-
джету, але зараз вони практично не компенсуються.

— Як плануєте вирішувати цю проблему?
— Нещодавно ми були разом із представниками 

цього бізнесу на бюджетній комісії, де нам сказали, 
що грошей на компенсацію немає. Перевізники при-
несли звернення з відмовою від деяких маршрутів, 
які є збитковими для них. Ситуація ускладнюється 

тим, що згідно законодавства тариф має бути єди-
ним. Але є різниця у маршрутах. Наприклад, Лозівка 
— найвіддаленіший район міста. Зараз додаються 
Любарці, це відстань 25 км. Де знайти перевізника, 
який буде возити пасажирів за 6 грн? Причому це 
відбувається в умовах карантину, коли заборонено 
брати стоячих пасажирів. Будемо збирати транспорт-
ну і бюджетну комісію, шукати гроші на компенсацію.

— Чи розглядався варіант монетизації пільго-
вим категоріям пасажирів?

— Так. Але, за підрахунками, на це з бюджету по-
трібно виділити біля 40 млн грн.

— Чи є у вас бачення, як можна відродити цен-
тральний парк?

— На мою думку, з того парку, що є зараз, вже 
складно зробити зелену зону. Здається, що там від 
фундаменту до фундаменту по 100-150 метрів. Відо-
мо, що міський голова обіцяв облаштувати нову зону 
відпочинку, з нормальною інфраструктурою.

— Де її планують розташувати?
— Поки не готовий сказати. Спочатку потрібно про-

вести аудит того, що є і що було зроблено. Будемо 
дивитися, як витрачаються бюджетні кошти, ким і як 
вони освоюються. 

— Як ви ставитеся до вислову «Бориспіль — мі-
сто «Фор» і світлофорів»?

— Маю бажання прибрати половину світлофорів, 
щоб оптимізувати їх роботу в потрібних місцях. Щодо 
«Фор» — це ще не найгірше. Скоро на кожному кро-
ці ломбарди з’являться. Днями відбувся конкурс на 
оренду приміщення магазину подарунків. Переміг 
ломбард.

— Які пріоритети будете ставити перед собою 
під час голосування?

— Я за комплексний підхід. Такі проблеми, як у 
мене на окрузі, є по всьому місту. Треба на сесіях, де-
путатських комісіях напрацьовувати карту вирішення 
загальних проблем.      

— Чи сподіваєтесь знайти порозуміння в сесій-
ній залі?

— На вибори всі йшли практично з однаковими 
програмами. Головне, щоб власні амбіції не ставали 
вище за інтереси міста. 

Депутатські�справи

ДЕМОБІЛІЗОВАНИМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ 
ЗАТВЕРДИЛИ МАКСИМАЛЬНУ СУМУ НА 
ВІДШКОДУВАННЯ КОШТІВ ЗА ЛІКИ
Валентина ОЛІЙНИК

У програму з надання соціаль-
ної та правової допомоги демобі-
лізованим військовослужбовцям, 
які брали участь в АТО, ООС та їх 
сім’ям, на 2021-2023 роки внесли 
зміни. Про це стало відомо на засі-
данні виконавчого комітету 15 лю-
того. 

Зміни у програмі стосуються від-
шкодування коштів на купівлю лі-
ків. Раніше для кожного військо-
вослужбовця, який звертався за 
такою допомогою, вона виплачу-
валось одноразово впродовж ро-
ку, але без якоїсь граничної суми. 
За ініціативою міського голови від-
тепер усі демобілізовані військо-

вослужбовці можуть звертатися за 
відшкодуванням кілька разів про-
тягом року, однак загальна сума 
річного відшкодування буде обме-
жена.

«Сума відшкодування не має пе-
ревищувати 10 тисяч гривень на 
рік», — зазначила начальник служ-
би у справах дітей Ірина Величко.
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АКТУАЛЬНО

• Церква в с. Рогозів.

СУСПІЛЬНО-КОРИСНІ ТА ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ 
ВІДБУВАТИМУТЬ У ЖЕКАХ ТА ЛІКАРНІ

�� 15�лютого�виконком�Бориспільської�міської�ради�затвердив�перелік�видів�суспільно-
корисних�та�громадських�робіт�та�місця,�де�їх�виконуватимуть�мешканці�Бориспільської�
ОТГ.�Так,�згідно�прийнятого�рішення,�порушники�будуть�прибирати�прибудинкові�території,�
горища,�підвали,�технічні�поверхи,�займатимуться�побілкою�дерев,�прибиранням�доріг�
та�тротуарів�від�сміття�й�піску,�розчищенням�автобусних�зупинок�від�снігу�тощо.�Щодо�
переліку�об’єктів,�то�ними�визначено�комунальні�підприємства�ВУКГ,�управляюче�
муніципальне�КП-1,�ЖРЕУ,�ББЛІЛ.

Наталія ТОКАРЧУК

Докладніше про зміни у сис-
темі відбування покарань та 
про підсумки минулого року 
«Вістям» розповіла начальник 
служби пробації (раніше — кри-
мінально-виконавча інспекція) 
Лідія Дрижакова. 

«Рішення про затвердження пе-
реліку видів робіт та об’єктів, на 
яких вони будуть здійснюватися, 
ми чекали давно, адже без нього 
не могли направляти на роботи 
людей, яким їх присудив суд, — ко-
ментує Лідія Дрижакова. — Через 
утворення об’єднаних територі-
альних громад старі рішення пе-
рестали діяти, а сільські ради біль-
ше не уповноважені приймати са-
мостійно подібні рішення. Золочів-
ська, Пристолична, Вороньківська 
та Гірська ОТГ прийняли рішення 
про суспільно-корисні роботи ще 
у січні, затримка була лише за Бо-
риспільською ОТГ».

За словами Лідії Дрижакової, 
вже зараз приступити до виконан-
ня громадських робіт готові чотири 
особи, які мають вироки, а у Любар-
цях чекає рішення чоловік з бор-
гом по аліментах. 

Минулого, 2020 року, головними 
місцями для виконання робіт бу-
ли визначені чотири бориспільські 
комунальні підприємства: ЖЕК-1, 
ЖРЕУ, ББЛІЛ та ВУКГ. Здебільшого 

боржниками та засудженими ви-
конувались роботи з благоустрою 
міських територій, адже співро-
бітників у відповідних службах не 
вистачає. Всього на громадських 
роботах було задіяно 6 осіб, тро-
хи менше — на суспільно-корис-
них (відпрацювання боргу по алі-
ментах). 

«Є тенденція, що у 2021 році на 
роботах обох видів буде залучено 
більше людей, адже лише станом 
на 1 лютого таких уже четверо. Од-
нією з причин є те, що останнім ча-
сом суди більше тяжіють до прису-
дження альтернативних видів по-
карань (покарання, не пов’язані з 
позбавленням волі).

Суспільно-корисні�і�
громадські�роботи�—�
не�одне�й�те�ж�

Зазвичай люди плутають сус-
пільно-корисні та громадські ро-
боти або не бачать між ними різни-
ці. Проте вона суттєва, адже одні з 
них безоплатні, а інші передбача-
ють нарахування заробітної плати. 
Законодавчі нюанси пояснила Лідія 
Дрижакова. 

«Суспільно-корисні роботи — від-
носно новий вид покарання, запро-
ваджений після внесення змін до 

Адміністративного кодексу України 
три роки тому. Боржник по алімен-
тах працює повний робочий день, 
8 годин. Йому нараховується заро-
бітна плата, яка отримується не на 
руки, а відразу перераховується на 
рахунок дружини як аліменти. Для 
того, щоб комунальні підприємства 
могли залучати до роботи боржни-
ків, відповідні кошти на оплату сус-
пільно-корисних робіт мають бути 
передбачені в річному бюджеті. На 
кожного неплатника аліментів пода-
ється графік, де вказують, коли і де 
буде працювати людина, щоб його 
роботу в будь-який час могли про-
контролювати. Зазвичай служба 
пробації час від часу здійснює ви-
їзди без попередження, щоб пере-
вірити виконання робіт боржником. 

Попри те, що нововведення є по-
зитивним для України, де існує ве-
лика проблема з несплатою алімен-
тів, воно має і свої недоліки. Най-
більший термін суспільно-корис-
них робіт — від 120 годин до 360 
годин. Враховуючи те, що подібне 
покарання призначається боржни-
кам із великими сумами боргу, від 
60 тис. грн і вище, увесь борг за та-
кий короткий термін сплатити не-
реально, його оплата буде мізер-
ною. Звичайно, якщо борг не по-
гашено, боржник може бути знову 
притягнутий до суспільно-корис-
них робіт через 2 місяці, а потім 

ще і ще. Але не автоматично — на 
це знову потрібне буде подання ви-
конавчої служби і окрема ухвала 
суду. Зрозуміло, що вся ця адміні-
стративна тяганина займатиме три-
валий час. 

На відміну від суспільно-корис-

них, громадські роботи безоплатні. 
Відрізняється і тривалість — всього 
4 години на день, які людина пра-
цює на благо міста чи села. Громад-
ські роботи можуть призначатися і 
по кримінальному кодексу, і у ви-
падку адмінпорушень». 

Чи�прибиратимуть�сніг�аліментники?
Вже кілька тижнів Бориспіль засипає снігом. Комунальні підпри-

ємства скаржаться, що не вистачає робочих рук, а при обговоренні 
питання в соціальних мережах все частіше лунає запитання: чому до 
прибирання снігу не залучають боржників з аліментів, яких у Бориспо-
лі не бракує. Питання «Вісті» адресували начальнику служби пробації. 

«Усе не так просто, — пояснює Лідія Дрижакова. — Боргу з алімен-
тів, навіть великого, недостатньо для того, щоб боржника відправили 
прибирати сніг чи виконувати інші роботи. На це має бути відповідна 
ухвала суду. Якщо її немає, права направляти боржників на суспіль-
но-корисні роботи ніхто не має». 

Наразі до очищення Борисполя від снігу залучено аж одного засу-
дженого до громадських робіт чоловіка. Він відбуває покарання у КП 
«ЖРЕУ» на вул. Броварській та прибирає сніг на визначеній території. 

�� ДО�ТЕМИ

• Катання з гірки завжди було улюбленою розвагою сусідської дітвори. 
Вони і сьогодні весело долають спуск у кар’єр на санчатах і льодянках.

• Підніматися до вершини спуску стало легше завдя-
ки сходинкам, обладнаним зручними поручнями. На 
жаль, поручні уже почали розтягувати на запчастини.

• На жаль, власники гаражів, що по сусідству, і далі 
продовжують викидати сміття у кар’єр.

• Добротні лавочки дуже швидко втратили вигляд 
після того, як їх розмалювали з балончиків.

• Псує загальний ансамбль обдерте старе провалене 
крісло біля дитячого майданчика.

КАР’ЄР У СОЦМІСТЕЧКУ: БЛАГОУСТРІЙ ЗРОБИЛИ, ДАВАЙТЕ ЛАМАТИ!
 � Днями «Вісті» побували у одній із популярних міських 

зон відпочинку — кар’єрі в Соцмістечку. За останні роки 
колишня «яма» зазнала реконструкції, в рамках реалізації 
відповідного проекту виконано дві черги благоустрою. 
Але вандали не дрімають — результати ще не доведеної 
до логічного завершення реконструкції вже зазнали 
пошкоджень та руйнувань. До уваги читачів — картинки з 
натури. 

Ірина КОСТЕНКО, фоторепортаж
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• Зараз Бориспільський професійно-технічний ліцей — це потужна 
навчальна база. В його стінах можуть навчатись до 600 учнів за 
13 професіями. Навчальний заклад має свій гуртожиток на 400 осіб.

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ: 
ЛІЦЕНЗІЇ Є  — НЕ ВИСТАЧАЄ УЧНІВ

�� Реформа�старшої�школи�передбачає�перехід�на�
12-річну�освіту.�Одне�з�її�нововведень�—�старші�класи�не�в�
усіх�школах,�а�лише�у�ліцеях.�Потрапити�у�Бориспільський�
академічний�ліцей�зможуть�не�всі.�Ще�один�можливий�
варіант�—�продовжити�освіту�в�професійно-технічному�
ліцеї�і�отримати�корисну�професію.�

Богдан РАК, фото автора

Вся�надія�—�
на�реформу

«Вважаю, що реформа йде у вір-
ному напрямку. Адже що ми за-
раз бачимо у 10 та 11 класах? Бага-
то підлітків, які просто просиджу-
ють там свій час. Зараз, із введен-
ням профільної середньої освіти, 
діти зможуть обирати, що їм дійс-
но необхідно: документ про повну 
середню освіту чи знання», — вва-
жає Анатолій Новосад, заступник 
директора професійно-технічно-
го ліцею з навчально-виробничої 
роботи.

За його словами, реформа дає 
надію на розвиток закладу. «Вели-
ка проблема професійно-технічної 
освіти в нашій країні — надмірна 
кількість вищих навчальних закла-
дів та їх доступність. А на профе-
сійну освіту довгий час майже не 
звертали уваги. Навіть коли про неї 
заговорили, ми до останнього не 
бачили якоїсь стратегії розвитку», 
— коментує він. 

«Доступність та престижність 
вищої освіти приваблює школярів 

більше, ніж робочі спеціальності. А 
про те, куди потім йти працювати з 
тим дипломом, майже ніхто не ду-
має», — нарікає заступник дирек-
тора. 

Професійний�ліцей�
чекає�учнів,�навчальна�
база�—�є

Зараз Бориспільський професій-
но-технічний ліцей — це потужна 
навчальна база. В його стінах мо-
жуть навчатись до 600 учнів за 13 
професіями. Навчальний заклад має 
свій гуртожиток на 400 осіб. Макси-
мальне завантаження закладу було 
у радянські часи — 964 учні. У цьо-
му році в ліцеї навчається всього 
350 учнів за п’яти професіями. 

Ліцей пропонує навчання за п’я-
ти спеціальностями: слюсар із ре-
монту автомобілів, водій та май-
стер готельного обслуговування 
(на базі 11 класів); слюсар із ремон-
ту автомобілів, водій, штукатур-ма-
ляр, електрозварник, кухар-офіці-
ант (на базі 9 класів).

До речі, навчати за професією 

кухар-офіціант цьогоріч почали 
вперше. Це викликало попит, тому 
клас набирали на конкурсній осно-
ві. Для навчання підготували нові 
приміщення та оснастили їх сучас-
ною технікою.

«Треба йти в ногу з часом. Якщо 
якась професія популярна, ми го-
тові навчати. Колись у нас були по-
боювання, що ми не зможемо на-
брати клас за фахом штукатур-ма-
ляр. А зараз усі ремонтні роботи в 
ліцеї проводяться саме учнями цих 
класів, це для них практика. Навіть 
письмові дипломні роботи для них 
ми замінили на практичні. Такий 
підхід дає свій результат. Нещодав-
но у Вінниці проходив загальноу-
країнський конкурс фахової май-
стерності за професією маляр, де 
наші учні посіли призове місце», — 
каже Анатолій Новосад.

Загалом у ліцеї готові навчати 
більшій кількості професій. Ліцен-
зії є. Не вистачає лише учнів. Досі 
пустують майстерні для навчання 
столярів-гіпсокартонників та лицю-
вальників-плиточників. Незважаю-
чи на те, що на фахівців із цих спе-
ціальностей є попит на ринку пра-
ці, навчатись ним діти не хочуть.

ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ: 
ЛІКУВАННЯ ПІД ЧАС СНУ

�� Лікування�зубів�у�малих�дітей�все�частіше�роблять�
через�медикаментозний�сон�—�седацію.�Лікарі�запевняють,�
що�це�безпечно�і…�обов’язково.�Кореспондент�газети�
«Вісті»�дізнавалася�про�переваги�методу.
Валентина ОЛІЙНИК,   
фото автора

Не всі діти на прийомі у педіатра 
погоджуються відрити рот, аби по-
казати горло. А тут, у стоматолога, 
їхнім зубам іще щось і робитимуть. 
До того ж процедура триває навіть 
не 5 хвилин, а від 15-ти. І це тільки 
огляд, зняття м’якого нальоту із зу-
бів… В цілому, якщо дитина не мо-
же спокійно всидіти в кріслі, відві-
дування затягується на 45 хвилин 
і більше. 

Седація�—�не�для�всіх
Стоматологи кажуть, що меди-

каментозний сон рекомендований 
для дітей із множинним карієсом і 
тих, які не йдуть на контакт із лі-
карем або не витримують довго-
тривалі часті візити. Під час ліку-
вання під медикаментозним сном 
дитина не плаче, не видирається з 

рук батьків, які утримують її в се-
бе на колінах. Та найголовніше — 
маленький пацієнт не може нічого 
проковтнути чи вдихнути під час 
самого процесу лікування. 

«Весь процес контролює брига-
да анестезіологів, це абсолютно 
безпечно, — розповідає дитячий 
стоматолог Катерина Дружина. 
— Але вирішують батьки. Як лікар 
я не завжди можу вплинути на їх-
нє кінцеве рішення, тому, коли ба-
чу, що лікування в режимі «утри-
мування» буде складним та мало-
результативним, відмовляюсь від 
нього. Буває, що пропоную зверну-
тися до іншого лікаря, в тому числі і 
в іншу клініку». 

Попри всі переваги, процедура 
лікування зубів під час медикамен-
тозного сну не проста. Як зауважує 
лікар, жоден дитячий анестезіо-
лог не буде переконувати, що це 
легко і не рекомендуватиме її аб-

солютно всім. Якщо в загальному 
плані зі здоров’ям не все добре, ні-
хто цю процедуру робити не буде. 
Аби з’ясувати, чи підходить проце-
дура конкретній дитині, анестезіо-
лог призначає перелік аналізів, а 
вже за їхніми результатами вирі-
шує, чи потрібні додаткові методи 
діагностики. 

Не�без�ризику
Багатьох батьків цікавлять ризи-

ки седації. Якщо говорити прямо, 
люди хочуть знати, чи є і яка саме, 
статистика смертності під час про-
цедури. 

«Я чула лише про один такий 
випадок в Україні, — говорить лі-
кар Дружина. — Це було наслід-

ком алергічної реакції (анафілак-
тичний шок чи набряк Квінке), 
коли медикам треба дуже швид-
ко реагувати. Тому, коли пацієнта 
відправляють на додаткові мето-
ди обстеження чи консультації до 
інших спеціалістів, це небезпід-
ставно і вони дійсно необхідні». 

Втім, наголошує Катерина Дру-
жина, такі випадки поодинокі, і 
якби метод був дійсно небезпеч-
ним, його б не застосовували у лі-
куванні малолітніх пацієнтів. Зараз 
все більше медичних клінік прово-
дить лікування під час медикамен-
тозного сну. «Діти приходять із зі-
псованими зубами, а прокидають-
ся з повністю полікованими. Без 
страждань під час процедури», — 
зазначає лікар.

Головне�—�
профілактика

Стоматолог зазначає, що зде-
більшого на прийом маленькі 
пацієнти потрапляють тоді, ко-
ли проблема вже серйозна: біль, 
набряк, відмова від їжі, видима 
асиметрія обличчя. Нерідко тра-
пляється, що дитину через вчас-
но не полікований зуб екстрено 
забирає швидка допомога і ве-
зе просто в операційну. Подібне 
часто свідчить про те, що батьки 
свідомо не вважають за потріб-
не вкладатися у лікування мо-
лочних зубів, які все одно замі-
няться. 

«Поки дрібна моторика не роз-
винута, а це років до 8-ми, чисти-
ти дитині зуби повинні батьки. Во-
на може підключатися в плані гри, 
але, аби зробити все максимально 
якісно, це має робити мама чи та-
то», — радить лікар.  

Консультація дитячого 
анестезіолога — 640 грн.
Лікування одного зуба з 
глибоким карієсом — 850 грн.
В середньому година 
медикаментозного сну 
коштує 3600 грн.
Вихід із медсну — 2400 грн.

�� ЦІНА�ПИТАННЯ
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ЗНАЙОМИМОСЯ�З�ДЕПУТАТАМИ:

ІРИНА�ПАНКЯВІЧЕНЕ
Депутат округу № 4 від 
політичної партії «Наш 
край». Обрана вдруге. 
Народилася у м. Чорнобиль. 
Має інтернаціональну сім’ю: 
чоловік — литовець, зять — 
грек. Директор ЗОШ №3. Хобі 
— в’язання, вишивка, гра на 
фортепіано, малювання. 

Юлія ГАМАН

Нові-старі�
проблеми�округу

«Зона моєї відповідальності на 
майбутні п’ять років — мій ко-
лишній округ, на якому вже багато 
чого вдалося зробити, — розпо-
відає Ірина Панкявічене. — Пов-
ністю виконати заплановане за-
вадила епідемія, адже плани до-
велося змінювати заради вирішен-
ня більш нагальних питань. Щодо 
зробленого, то це, передусім, ре-
монти вулиць. Однією із перших 
заасфальтували вулицю Олени 
Пчілки, слідом за нею — Пилипа 
Орлика. Не вдалося заасфальтува-
ти вул. Тютюнника, виникли про-
блеми із водовідведенням і про-
ект довелося коригувати. По вул. 
Польовій зробили капремонт від-
різку дороги від перехрестя з вул. 
Котляревського до озера Гульків-
ка з водовідведенням та облашту-
ванням тротуару. Заасфальтована 
переважна більшість вулиць у мі-
крорайоні Дубечанський, там за-

лишилося заасфальтувати лише 
пару провулків».

Плани
Одним із перших завдань ниніш-

ньої каденції Ірина Панкявічене ба-
чить вирішення багаторічної про-
блеми водовідведення із подаль-
шим асфальтуванням вулиці Григо-
ра Тютюнника. «Там низка проблем, 
що потребують комплексного під-
ходу з залученням відповідних фа-
хівців. Немає куди відводити воду, 
адже вулиця занизька відносно су-
сідніх, тому поки вулицю неможли-
во заасфальтувати. Ще одна про-
блемна локація на вул. Південній, 
там регулярно затоплює провулок. 
Ще маємо закінчити роботи з ас-
фальтування вулиць Зарічної, Лиси-
ці, Солов’їної; здійснити капремонт 
вулиць Кропивницького, Симирен-
ка та Сагайдачного, встановити об-
межувачі руху на вул. Бориса Іва-
нова, а також завершити роботи із 
облаштування тротуарів на вул. По-
льовій та Котляревського. 

У планах депутата і продовжен-

ня робіт щодо облаштування зон 
відпочинку біля озера Гульків-
ка зі встановленням там спортив-
них майданчиків та будівництва пі-
шохідної доріжки навколо озера з 
освітленням.

Розвиток�
інфраструктури

Зараз Панкявічене є заступни-
ком голови комісії з питань плану-
вання бюджету й економічної ре-
форми. На сьогодні одним із пер-
ших кроків нової влади у співп-
раці із депутатським корпусом 

бачить розвиток інфраструкту-
ри територіальної громади. «Це 
комплексне питання, адже в ході 
його реалізації має бути передба-
чена модернізація міського тран-
спорту і розширення транспорт-
них маршрутів, будівництво об’їз-
них доріг навколо Борисполя, ре-
монт існуючих доріг і благоустрій 
вулиць, пішохідних зон, покра-
щення стану електромереж та 
електропостачання, будівництво 
сміттєпереробного заводу, роз-

виток медичної галузі, вирішен-
ня соціальних питань, екологіч-
них проблем та безпеки мешкан-
ців, розвиток освіти, культури та 
відпочинку, надання адміністра-
тивних послуг тощо. Ми маємо 
взяти курс на модернізацію всіх 
сфер, залучати інвестиційні про-
екти, збільшувати бюджет та ра-
ціонально розподіляти кошти для 
розвитку територіальної грома-
ди», — переконана Ірина Панкяві-
чене.

НА ФІНАНСУВАННЯ 
ПРОГРАМИ «ГРОМАДСЬКИЙ 
БЮДЖЕТ» ЦЬОГО РОКУ 
ВИДІЛЯТЬ 1,5 млн грн

Наталія ТОКАРЧУК

Схвалено зміни до міської ці-
льової програми «Громадський 
бюджет міста Борисполя на 2019-
2023 роки». Відповідне рішення бу-
ло прийнято 15 лютого на засідан-
ні виконавчого комітету Бориспіль-
ської міської ради. 

Головні зміни пов’язані зі ство-
ренням Бориспільської об’єдна-
ної територіальної громади та вхо-
дженням до її складу сіл району. 
Відтепер участь у програмі змо-
жуть брати не лише бориспільці, 
а всі мешканці ОТГ. З цієї причини 
збільшилось і фінансування про-
грами. Так, у 2021 році на Громад-
ський бюджет передбачено ви-
тратити 1,5 млн грн, що на 500 тис. 
більше, ніж минулого року. В най-
ближчі роки обсяг фінансування 
суттєво збільшиться і становитиме 
2,5 мільйони у 2022-му, і 3 мільйо-
ни у 2023 році. 

«У березні відбудеться засідан-
ня робочої групи, яка визначить 
детальні умови цьогорічного кон-
курсу та строки його проведення з 

урахуванням внесених змін та но-
вих обставин», — зазначила у ко-
ментарі «Вістям» начальник від-
ділу економічної та інвестицій-
ної політики Ірина Гончаренко. 

За її словами, тоді ж мають під-
бити підсумки реалізації проектів 
Громадського бюджету, які отри-
мали перемогу минулого року, та 
розглянути звіти розпорядників 
коштів. «Із 1 мільйону гривень, пе-
редбаченого на реалізацію проек-
тів 2020-го року, освоєно 800 тис. 
грн. Через карантинні обмежен-
ня не змогли реалізувати фести-
валь «Музичний компот», а ще 
один проект — «Небезпечним від-
ходам — безпечну утилізацію» — 
реалізовано частково і трохи в ін-
шому вигляді, ніж це було запла-
новано. Так, розпорядником ко-
штів по проекту, управлінням ЖКГ, 
був проведений тендер та укладе-
но угоду на утилізацію батарейок, 
контейнери для збору яких вста-
новлювали в навчальних закладах 
міста», — проінформувала Ірина 
Гончаренко. 

ЕТНОСПАДОК БОРИСПІЛЬЩИНИ
Тетяна ХАУХА, фото автора

11 лютого у Бориспільському 
державному історичному музеї 
відбулася презентація проекту 
«Етноспадок». У першій части-
ні проекту показано, як у ХІХ-
ХХ ст. вдягалася жінка на Бори-
спільщині в залежності від ві-
ку, соціальної приналежності та 
місця проживання. Для зйомок 
були ретельно відібрані героїні 
— яскраві та самобутні, з різним 
характером, різного віку дівчата 
та жінки. Також вдалося зроби-
ти один колоритний чоловічий 
образ тих часів та втілити його 
у фото. 

Проект «Етноспадок»  особли-
вий насамперед завдяки людям, 
які беруть у ньому участь, творчій 
команді та героям фото. Ці люди 
бережуть традиції та звичаї, най-
цінніше нашої історії, пам’ятають 
своє коріння та горять ідеєю не 
тільки зберегти нашу спадщину, 
але й оживити історію для сього-
дення. 

 «Для зйомок у проекті були ре-
тельно  відібрані героїні. Над ство-
ренням образів працював  у весь 
колектив музею. Ми хотіли до-
нести до наших людей, наскіль-
ки цікава історія нашого краю, на-
скільки вона красива. Для того, 

щоб люди полюбили її та зрозу-
міли, хто ж ми такі», — зазначила 
Алла Ярмоленко, головний збері-
гач Бориспільського державного 
історичного музею.

Результатом роботи стало ство-
рення двох календарів: пор-
третною варіанту, виконаного в 
пастельних тонах, та варіант геро-
їв з різним начинням. Фотографа-
ми проекту  стали Юрій Братусь та 
Олексій Рошка.

Запрошуємо всіх відвідати 
музей, щоб на власні 

очі побачити чудові та 
колоритні образи.
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ПРОБЛЕМИ ГРОМАДИ

ДИТЯЧИЙ АЛКОГОЛІЗМ: 
ТЕНЕТА ЗАЛЕЖНОСТІ

�� За�даними�дитячого�фонду�ЮНІСЕФ�Україна�посідає�перше�місце�по�дитячому�
алкоголізму�в�світі.�Так,�за�статистикою,�87%�школярів�хоча�б�раз�у�житті�вживали�
алкоголь,�а�26%�вживають�його�систематично,�хоча�б�раз�у�місяць.�Головними�причинами�
згубної�звички�є�наслідування�батьків,�суспільна�мода�та�легкість�придбання�алкогольних�
напоїв.��Чи�є�подібні�проблеми�на�Бориспільщині,�дізнавалися�«Вісті».

Валентина ОЛІЙНИК

У�лікарні�—�
профілактична�група

За словами лікаря-нарколога 
Бориспільської БЛІЛ Наталії Го-
ловіної, на обліку в лікарні стоїть 
28 неповнолітніх із алкозалежні-
стю, ще двоє — мають наркозалеж-
ність. Втім, ця статистика є заниже-
ною, бо не всі батьки визнають на-
явність проблеми, і ще менше — 
дають дозвіл щодо реєстрації їх 
дітей як залежних. 

Лікар розповідає, що у випадку 

звернення дитини чи підлітка, що 
мають гостру алкогольну інтокси-
кацію, після проведення «деток-
су» їх ставлять на профілактичний 
облік терміном на один рік. Упро-
довж цього періоду малолітні паці-
єнти приходять до лікаря з візитом 
раз на два місяці або частіше, якщо 
є потреба.

«Такий епізодичний облік ніяк 
не утруднює життя і не впливає на 
успішність дитини чи можливість її 
вступу до вишів. Для підлітка це ли-
ше шанс не потрапити на диспан-
серний облік», — зазначає Наталія 
Головіна.

Статистика�занижена,�
залежних�—�більше

«В моїй практиці бували випадки 
не тільки різноманітних інтоксика-
цій, а й навіть алкогольної коми, коли 
доводилось викликати швидку. Про-
блема є, і досить серйозна, особли-
во серед дітей старшої школи, — за-
значає шкільний психолог Кучаків-
ської ЗОШ Ірина Кадіна. — Офіційні 
цифри щодо нарко- і алкозалежних 
дуже занижені. Що стосується нашої 
школи, то ми серйозно ставимося до 
цієї соціальної проблеми, запрошує-

мо лекторів. Також є соціальний пе-
дагог, яка постійно працює у цьому 
напрямку. Як психолог я раз на рік 
перевіряю дітей за допомогою діа-
гностичного комплексу «Універсал». 
Ця програма показує емоційний стан 
дитини, її цінності, як дитина почу-
вається в соціумі. Якщо у результаті 
мене щось насторожує, роблю по-
глиблену діагностику. За її результа-
тами предметно бачимо, як дитина 
ставиться до вживання алкоголю, тю-
тюну або наркотиків. В мене дуже до-
вірливі стосунки з дітьми».

Крім того, у шкільну програму за-
раз включено обов’язковий пред-

мет «Основи здоров’я», що містить 
розділ різноманітних залежностей, 
в т.ч. алкогольної.

За словами Кадіної, крім лікарняно-
го обліку дітей із залежностями, шко-
ли ведуть і власний облік дітей із так 
званих неблагополучних родин. Один 
раз чи двічі на рік представник сіль-
ської чи міської влади, завуч із вихов-
ної роботи, соціальний педагог відві-
дують їхні сім’ї. Відвідуваність школи 
такими дітьми на строгому контролі. 
А щодо важелів впливу на алкозалеж-
них батьків, то він лише один. «Ляка-
ємо соціальною службою, яка приїде 
і забере дітей», — зазначає психолог.

HIB-ІНФЕКЦІЯ. ВАКЦИНАЦІЯ
ЯК ЗАСІБ ПРОФІЛАКТИКИ

Гемофільна інфекція — го-
стра інфекційна хвороба, збуд-
ником якої є гемофільна палич-
ка Haemophilus influenzae типу 
b (Hib-інфекція). Гемофільна ін-
фекція характеризується пере-
важним ураженням органів ди-
хання, центральної нервової 
системи та розвитком гнійних 
вогнищ у різних органах. Зара-
зитися можна лише від хворої 
людини. Передається  паличка 
повітряно-крапельним шляхом, 
проте у маленьких дітей шлях 
передачі може бути контактним. 
Збудник інфекції локалізується 
на слизовій оболонці верхніх 
дихальних шляхів. Найчастіше 
хворіють діти віком від 6 міс. до 
4 років. Рідше хворіють новона-
роджені, діти більш старшого ві-
ку і дорослі. Hib-інфекція може 
бути причиною гнійних менін-
гітів, тяжкої пневмонії, септице-
мії. Майже всі тяжкі форми цієї 
інфекції реєструються у дітей до 
5 років, і з них 60% — це діти ві-
ком до 1 року.

Найбільш ефективний метод у 
боротьбі з  Hib-інфекцією — вак-
цинація. Імунопрофілактика іс-
нує вже понад 200 років, і за цей 
час людство нічого більш ефек-
тивного у боротьбі з інфекцій-
ними хворобами не винайшло. 
Завдяки вакцинації зникли нату-

ральна віспа, багато територій 
очистилися від циркуляції дико-
го вірусу поліомієліту, у Західній 
півкулі не циркулює вірус кору. 
З 2006 року до Календаря ще-
плень введено вакцинацію про-
ти Hib-інфекції.

На сучасному етапі застосову-
ють кон’юговані Hib-вакцини. Ос-
новною перевагою їх є здатність 
значно посилювати імунну від-
повідь у дітей молодшого віку, в 
тому числі першого року життя. 
Згідно з Календарем профілак-
тичних щеплень в Україні вакци-
націю проти Hib-інфекції з 2014 
року здійснюють у віці 2, 4, 12 мі-
сяців.

Моніторинг ефективності Hib- 
вакцинації показав зниження 
ризику тяжких «рентгенологіч-
но підтверджених» пневмоній 
на 46,6%, і смертності від інва-
зивних інфекцій (пневмонія, ме-
нінгіт, септицемія) у дітей 1 року 
життя майже у 2 рази. Не варто 
недооцінювати важливість вак-
цинації, оскільки вона забезпе-
чує захист від гемофільної інфек-
ції, паличка якої може тривалий 
час перебувати в організмі лю-
дини, не даючи знати про себе.

КНП «Бориспільський 
МЦПМСД», лікар-педіатр ви-

щої категорії Зубкова М.І.

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ — 
ПРО ВІДІБРАННЯ ТА УСИНОВЛЕННЯ

�� За�дорученням�міського�
голови�протягом�останніх�
трьох�тижнів�службою�
у�справах�дітей�та�сім’ї�
Бориспільської�міської�ради�
на�території�сіл,�що�увійшли�
до�Бориспільської�міської�
громади,�проінспектовано�
близько�50�сімей,�які�
опинилися�в�складних�
життєвих�обставинах.
Валентина ОЛІЙНИК

Про подробиці роботи «Ві-
стям» розповіла начальник 
служби у справах дітей та сім’ї 
Ірина Величко. 

Інколи�зволікати�з�
відібранням�дитини�
не�можна

«Ми працюємо з багатьма не-
благополучними сім’ями, близько 
тридцяти взяті під соціальний су-
провід. 15 лютого на виконкомі по-
рушили питання про відібрання ді-
тей у матері без позбавлення бать-
ківських прав. На минулому тижні 
теж було аналогічне рішення. Якщо 
такі сім’ї контролювати, то сім’ю для 
дітей ще можна зберегти», — гово-
рить Ірина Величко. 

Якщо служба вилучає дітей, то 
протягом семи днів зобов’язана 
порушити питання про позбавлен-
ня батьківських прав чи відібрання 
дитини. Часто батькам дають шанс 
виправитися, але сім’ї бувають на-
стільки безнадійні, що працювати з 
ними вже немає сенсу. Зокрема ті, 

де батьки мають багаторічну алко- і 
наркозалежності, систематично ли-
шають дітей самих, в тому числі і в 
нетоплених приміщеннях, не мають 
чим годувати дітей тощо. 

«У цьому випадку ніякого пози-
тивного результату вже не буде. Як-
що не вилучати негайно, ми просто 
затягуємо час. Діти в таких сім’ях 
фактично вже є безпритульними. 
Не можна допустити, аби ситуація 
призвела до невиправних наслід-
ків!» — наголошує начальник служ-
би у справах дітей.

За даними служби, за минулий рік 
у Борисполі з неблагополучних сімей 
було вилучено 7 дітей. Деякі з них по-
передньо обстежувалися і пройшли 
лікування в КНП «ББЛІЛ». Всіх вилуче-
них дітей помістили в Київський об-
ласний центр соціально-психологіч-
ної реабілітації дітей «Сезенків». 

Усиновлення�
без�патетики�

Ірина Величко зазначає, що ті, 
хто має бажання усиновити дитину 
й переконані в тому, що вони ідуть 
правильним шляхом, мають шанс 

це зробити. Як правило, більшість 
пар бажають всиновити дитину до 
року. А буває, що свідомо шукають 
вже більш дорослих. 

Минулого року в Борисполі було 
8 усиновлень. Як свідчить статис-
тика, переважна більшість сімей, 
які усиновлюють дітей, власних не 
мають. Є поодинокі випадки, коли 
усиновлювачі вже є чи були батька-
ми, але їхні власні діти виросли чи 
внаслідок якоїсь трагедії загинули. 

«У цьому році в місті вже було два 
усиновлення. Діти не місцеві, але з 
Київської області, — коментує Ірина 
Величко. — Одні усиновлювачі ста-
ли батьками для дворічної дівчинки, 
інші — для майже трирічного хлоп-
чика. Це велика відповідальність». 

На запитання, чи може бути в 
усиновленні якась корислива ме-
та, співрозмовниця відповідає не-
гативно. Пояснює, що від держави 
батькам-усиновлювачам призна-
чається лише державна допомо-
га, аналогічна допомозі по народ-
женню дитини. Жодних інших пре-
ференцій від держави новоспечені 
батьки не отримують. Більше того, 
питання оздоровлення і лікування 
потім лягає виключно на їхні плечі. 
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РІЗНЕ

У ДИТЯЧИЙ САДОК — ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ
�� Кабінет�Міністрів�уніс�зміни�до�діяльності�дошкільних�

навчальних�закладів.�Вони�торкнулись�багатьох�аспектів�
діяльності.�За�подробицями�«Вісті»�звернулися�в�
управління�освіти�і�науки�Бориспільської�міської�ради.

Богдан РАК

Мовою�закону
Згідно постанови КМУ суттєво 

розширено перелік дітей, які ма-
ють право на першочергове зара-
хування до дитячих садочків. Так, 
до дітей чорнобильців та військо-
вослужбовців додались:

• діти працівників ДНЗ;
• діти, чиї брати та сестри вже на-

вчаються у цьому дитячому садочку;
• діти, які перебувають у склад-

них життєвих обставинах та знахо-
дяться на обліку в службах у спра-
вах дітей;

• діти, які є внутрішньо перемі-
щеними особами, або мають статус 
дитини, яка постраждала від воєн-
них дій і збройних конфліктів;

• діти, що належать до катего-
рії дітей-сиріт, дітей позбавлених 
батьківського піклування, влашто-
ваних у прийомну сім’ю чи дитя-
чий будинок сімейного типу, при-
йомних дітей;

• діти, що проживають на терито-
рії обслуговування закладу освіти.

Спочатку�—�пільговики
«У нас території обслуговування 

вже давно затверджені рішенням 
Бориспільської міської ради. Але 
вперше законодавець визначив, 
що ці діти мають першочергове 
право на зарахування», — пояснює 
головний спеціаліст відділу загаль-
ної середньої та дошкільної освіти 
управління освіти і науки Наталія 
Стрільник. Також вперше в законо-
давстві зазначено, що при прийомі 
дітей у дошкільний навчальний за-
клад враховується черговість пода-
чі документів батьками. 

«Це логічно, ми за такою схемою 
і працювали. І ось нарешті це закрі-
плено в законодавстві. Тобто спо-
чатку йдуть пільговики, потім пер-
ші по черзі, а вже потім іде зараху-
вання на вільні місця», — каже На-
талія Стрільник.

Довідка�про�
стан�здоров’я�—�
обов’язкова

Також в документі зазначено, що 
батьки повинні надати у дитячий 
садок довідку про стан здоров’я 
дитини, яка підтверджує, що дити-
на може відвідувати навчальний 
заклад і ніяких протипоказань до 
того не має. 

«Цю довідку має надавати сімей-
ний лікар, у якого обслуговується 
дитина. Адже наші медичні сестри 
не мають доступу навіть до кален-

дарів щеплень дітей. Хоча згідно 
цього Положення вони мають кон-
тролювати своєчасність щеплень. 
Як воно буде працювати, поки не-
відомо. Поки що проситимемо ли-
ше висновок лікаря», — роз’яснює 
Наталія Стрільник.

Окремі норми з’явились і що-
до дітей з особливими освітніми 
потребами. По-перше, вони та-
кож віднесені до пільгової кате-
горії, яка має пріоритет при за-
рахуванні у ДНЗ. Також законо-
давець передбачив можливість 
таким дітям перебувати у садоч-
ку до 8 років.

Відраховуватимуть�
«прогульників»

Дуже важливе нововведення 
з’явилось і в процедурі відрахуван-
ня дітей із дитячого садочку. Раніше 
ДНЗ не могли відраховувати дітей 
взагалі. Лише після вступу в школу. 
Зараз така можливість з’явилась. 
Якщо дитина протягом двох міся-
ців не відвідує заклад, керівництво 
садочку може ініціювати процеду-
ру її відрахування.

«Це дуже актуальний момент. Ді-
ти, які рахуються в групах, але не 
з’являються, — велика проблема 
для навчальних закладів. Коли я 
робила аналітику по Борисполю, 
таких дітей в наших садочках було 
більше 100. І ми не мали права їх 
відрахувати. В той же час, вони за-
ймали місця, на які ми могли зара-
хувати інших дітей», — розповідає 
Наталія Стрільник.

В постанові КМУ визначено пе-
релік причин, через які дитина мо-
же тривалий час не відвідувати 
дитячий садок. Це хвороба дити-
ни, санаторне лікування, реабіліта-
ція, карантин у закладі чи відпуст-
ка одного з батьків. В таких випад-
ках батьки мають надати відповід-
ну довідку. 

ЗИМОВИЙ КУБОК «БИТВИ ДВОРІВ»

Тетяна ХАУХА, фото із соцмереж

13-14 лютого відбувся «найлютіший» Зимовий кубок-2021 
«Битва дворів». Турнір проводиться з 2015 року незмінним 
організатором, громадським діячем, а нині ще й депутатом 
міської ради Вікторією Шевц. 
Учасників цьогорічного кубку не налякали ні мороз, ні заметіль, ні 
снігові замети.
Виклик прийняли 46 команд із заявлених 49. Протягом 2 днів на 
свіжому повітрі відбулось 50 ігор. 
В непростих погодних умовах, коли температура на вулиці сягала 
-10 ˚С, хтось зміг пристосуватися вправніше і тому отримав кращий 
результат.
Чемпіонами у відповідних вікових категоріях стали: 
2001 р.н. — команда «Joker» (капітан Загородній);
2002-2003 р.н. — «Небесні циплята» (Ладиженський);
2004-2005 р.н. — «Небесні циплята»;
2006-2007 р.н. — «Montreal» (Махортов);
2008-2010 р.н. — «Трекс» (Воропай).
Турнір пройшов за сприяння Ігоря Шалімова та партнерів — KubiK 
Service та доставка води My Water. 
Також відбувся товариський матч між збірною «Битви дворів» та 
командою міського голови Володимира Борисенка, до якої увійшли 
всі бажаючі, зокрема Євгеній Кулик та Володимир Кудря. Перемогу 
виборола збірна команда «Битви дворів». Грали «на віджимання» — 
ті, хто програли, віджималися. 
Почесними гостями змагань стали директор ДЮСШ Михайло 
Шкоруп та директор центру спорту та ФЗН Микола Костянець.
Ось така вона — міцна любов до футболу навіть в люті морози. 
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НА ЧАСІ

БОРИСПІЛЬСЬКА ГРОМАДА:
КОМУНАЛЬНА СПАДЩИНА СІЛ

�� Після�створення�Бориспільської�ОТГ�до�міста�
приєдналися�18�сіл�у�складі�6�сільських�рад.�Керівники�
комунальних�служб�міста,�готуючись�до�спільної�роботи,�
вивчали�їх�комунальну�сферу.�За�інформацією�про�
результати�цієї�роботи�«Вісті»�підготували�короткий�огляд�
досягнень�і�викликів,�на�яких�має�базуватися�подальша�
співпраця.�

Ірина КОСТЕНКО

Благоустрій�—�від�
вивезення�сміття�до�
викошування�бур’янів

Взірцевим у всіх аспектах можна 
вважати село Іванків. Там створе-
не комунальне підприємство «Іван-
ківкомунсервіс». Сільською радою 
за кошти громади була придбана 
відповідна техніка. Централізова-
но здійснюється збір твердих по-
бутових відходів, чищення снігу, ко-
сіння трави та ін. Усі об’єкти інфра-
структури — школа, дитячий садок, 
стадіон — утримуються в належно-
му стані. 

Любарецьке КП Любарецької 
сільської ради та КП «Кучаків» Ку-
чаківської сільської ради менш по-
тужні, ніж в Іванкові, але вони є. У 
Рогозові, Глибокому та Сеньківці 
комунальні служби потрібно ство-
рювати. Загалом розглядаються 
різні варіанти організації надання 
комунальних послуг населенню. У 
тому числі, вивчається можливість 
розширити КП «Кучаків», щоб во-
но обслуговувало і територію Сень-
ківської сільської ради. Акцент ста-
виться на тому, що підприємство 
має базуватися на місці, щоб у ньо-
му працювали місцеві жителі. Тоді 
старости сіл матимуть на кого по-
кластися, особливо у випадку не-
стандартних чи надзвичайних си-
туацій. 

Щоб послугу з вивезення сміт-
тя могли надавати всім селам, не-
обхідно купувати нові сміттєвози і 

для ВУКГ, і для комунальних служб 
по селах. Не можна залишати поза 
увагою і дачні кооперативи. Там та-
кож потрібно організовувати і кон-
тролювати вивезення сміття.

Попід парканами підприємств 
та приватних будинків викошувати 
бур’яни ніхто не збирається — ні в 
Борисполі, ні на території сіл. На-
томість планується поширити пов-
новаження відділу благоустрою на 
територію всієї громади.

Дороги�та�освітлення
За якістю доріг та вуличного 

освітлення знову попереду Іван-
ків. У селі побудовано та відремон-
товано дуже багато доріг. Бориспо-
лю навіть передали на зберігання 
всі проекти, за якими виконувалися 
роботи. По інших селах дороги ще 
робити й робити. Зокрема, у Сень-
ківці на центральній площі села, і 
де по середах розгортається тор-
гівля, стан дорожнього покриття 
жахливий. 

Вуличне освітлення також не-
обхідно розвивати. Є села, у яких 
воно в зовсім занедбаному ста-
ні. Так, на території Сеньківської 
сільської ради штатного електри-
ка немає взагалі, вуличне освіт-
лення доглядати нікому. У 5-ти се-
лах є 13 пунктів обліку електро-
енергії, які не мають технічних 
замків. Натомість у Рогозові та Ки-
риївщині обслуговування на ви-
щому рівні. Електрик — місцевий 
молодий чоловік, хороший спеці-
аліст. У нього кожен ящик на зам-
ку, він має технічну можливість 

самостійно замінювати лампи лі-
хтарів. Такий фахівець потрібен 
у кожному комунальному госпо-
дарстві. 

Водопостачання�і�
водовідведення

Коли ще працювали радгоспи, по 
селах були побудовані водопрово-
ди. Сьогодні вони практично зни-
щені. Лише Іванківкомунсервіс на-
дає послуги з водопостачання та 
водовідведення. В основному діє 
місцеве водопостачання. Так, у дит-
садку с. Глибоке своя свердловина, 
у школі своя, біля житлових будин-
ків теж. Централізованої каналізації 
у селах немає. Скрізь вигрібні ями, 
з яких потрібно відкачувати нечи-
стоти. На жаль, до полів фільтрації 
ті стоки часто не довозять.

Під опіку Бориспільської ОТГ пе-
рейшли 5 підрозділів місцевої по-
жежної охорони, які повинні утри-
муватися за кошти об’єднаної гро-
мади (вони діяли у всіх сільських 
радах, окрім Любарецької).

Утримання�кладовищ
У Борисполі є відповідна служба, 

яка займається захороненнями, на-
дає послуги, у тому числі з копання 
могил, видає свідоцтва про похо-
вання. Це все реєструється в кни-
зі поховань. Можна знайти, в яко-
му ряду де і хто похований. У селах 
кладовищами опікуються самі лю-
ди. Самі наймають копачів, обира-
ють місце для могили, ховають. І як-
що догляд за могилами завжди по-

кладався на родичів, то створити 
умови, щоб на кладовищі підтри-
мувався порядок — завдання вла-
ди. Тож і ця зона відповідальності 
розширилася. 

Сулимівський�парк�
Це пам’ятник садово-паркового 

мистецтва. Тільки від справжньо-
го парку там мало що залишилося, 
він перебуває у занедбаному стані. 
Щоб навести там порядок, потріб-
но створювати окреме підприєм-
ство. Видаляти поросль, вигрібати 
листя, гілля, сміття — це величез-
ний шмат роботи. 

Перспективи�розвитку
Колись Нестерівка і Лозівка неве-

личкими селами увійшли до терито-
рії міста Борисполя. Сьогодні це роз-
винені міські мікрорайони. Таке саме 

завдання ставить Бориспільська вла-
да і щодо розвитку сіл, які увійшли до 
складу ОТГ. Гроші від податків фер-
мерів та підприємств, розташованих 
у селах, повертатимуться, вкладати-
муться у розвиток цих сіл. Насампе-
ред це будуть інвестиції у соціаль-
ну сферу. Є напрацювання у колиш-
ніх голів сільських рад, виготовлена 
проектно-кошторисна документа-
ція на ремонти амбулаторій, будин-
ків культури, дитячих садків… 

Проаналізувати усі напрацюван-
ня сьогодні неможливо, бо пере-
дачу майна до Бориспільської ОТГ 
завершила тільки Рогозівська сіль-
ська рада. На найближчу сесію го-
тує передачу документів Іванків-
ська сільська рада. 

Повну картину ситуації у всіх се-
лах Бориспільської громади місце-
ва влада матиме тільки тоді, коли 
буде завершено увесь процес пе-
редачі майна.

ГО�«Серце�міста»�повідомляє�про�благодійну�акцію�
з�годування�бездомних�та�нужденних�Борисполя��

безкоштовними�гарячими�обідами
щосуботи�о�10:00�біля�залізничного�вокзалу�м.�Бориспіль.�
Якщо�ви�опинилися�у�скрутних�обставинах,�вам�потрібна�

психологічна�чи�матеріальна�підтримка,�ми�чекаємо�на�вас.�
Будь�ласка,�передайте�цю�інформацію�тим,�хто�може�
потребувати�допомоги.�Давайте�робити�добро�разом!

Якщо�ви�хочете�підтримати�ініціативу�продуктами,�одягом�чи�
інформаційно,�телефонуйте�0631934388.
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ХОБІ

ЛЯЛЬКОВИХ СПРАВ МАЙСТЕР
Юлія ГАМАН, фото з архіву Ната-
лії Белясової

Захоплення�з�
дитинства

Ще змалечку Наталія Белясо-
ва любила ліпити з пластиліну. На 
той час іграшок багато не було, то-
му вона часто брала пачку пласти-
ліну і виліплювала з нього ляльки 
— для себе та подружок. Але на-
віть уявити не могла, що дитяче хо-
бі колись стане стартом до справи 
всього життя. 

Свою «лялькову історію» жінка 
почала з виготовлення текстиль-
них ляльок. Однак звичайної ляль-
ки-мотанки стало замало, хотілося 
не просто зробити ляльку, а вима-
лювати їй обличчя, зі своїм характе-
ром та життєвою історією. Мабуть, 
тому, коли робила ляльки-мотанки, 
все одно «вимальовувала» їм об-
личчя: робила скульптурну затяж-
ку нитками за спеціальною техно-
логією.

«Підштовхнув»�
випадок

Тривалий час вона працювала в 
освітній, потім — культурній галузі. 
Часом доводилося відкладати за-
хоплення, а поштовхом до почат-
ку роботи над авторськими ляль-
ками став випадок. Після операції 
на серці проходила тривалий ре-
абілітаційний період, під час якого 
хрещена Галина Сарканич із бори-
спільського театру мод «Ладушки» 
запропонувала поїхати на вистав-
ку інтер’єрних ляльок. Після відві-
дування ходила цілий день під вра-
женням, а наступного дня знову по-

їхала, потім — іще. Так, у ляльковій 
атмосфері виставки, зрозуміла, чим 
хоче займатися у цьому житті. 

Скоро з’явилася й перша ін-
тер’єрна лялька. Без необхідних 
знань та навичок почала їх робити 
одну за одною, аж поки зрозуміла, 
що треба пройти фахове навчан-
ня. Закінчила не одні курси, поча-
ла спілкуватися із такими ж ляль-
карками, завела нові знайомства.

Відтоді пройшло три роки. Сьо-
годні Наталія Белясова — майстер 
із виготовлення будуарних ляльок. 
Ігрових ляльок вона не робить. Вже 
була учасником двох міжнародних 
виставок. Зараз готується до участі 
у виставці «Модна лялька», що на 
початку березня пройде у столич-
ному експоцентрі. Окрім цього, за-
ймається виготовленням костюмів. 
На її рахунку — колекції «Україн-
ське бароко», «Київська Русь», «Кві-
ти України». Ескізів костюмів не ма-
лює, все тримає в голові. 

Кожна�лялька�—�
особлива�і�неповторна

Розміром її ляльки — від 35 сан-
тиметрів. Коштує одна лялька від 
100 доларів і вище, це залежить від 
складності роботи і вартості мате-
ріалів. Всі матеріали замовляє із-
за кордону — Німеччини, США та 
Японії. Тканини лише натуральні, 
з Італії та Туреччини, дуже високо-
вартісні, тому доводиться купувати 
сантиметрами.

Зазвичай одну ляльку робить мі-
сяць-півтора, але буває, що за рік 
створює близько 15-ти одиниць. Усі 
її створіння — повністю авторська 
робота. Заготовки не купує, бо вва-
жає це непрофесійним, тому облич-

чя із полімерної глини за допомо-
гою спеціальних інструментів ви-
ліплює сама. Не робить проектів 
чи ескізів, кожну майбутню ляльку 
малює подумки. Зліпивши необхід-
ний образ, сама запікає глину вдо-
ма — має для цього спеціальну піч. 
За словами майстрині, для такої ро-
боти звичайні кухонні духовки не 
підходять, адже температура для 
запікання глини повинна бути рів-
но 130 градусів, ні градусом менше 
чи більше. 

Майстриня каже, що багато бо-
риспільців цікавляться лялька-
ми і процесом їх створення, тому 
мріє проводити у Борисполі май-
стер-класи. 

Наталія Белясова, 
закінчила факультет 
суспільних професій, 
напрямок хореографії 
та дизайну. Починала 
з ляльок-мотанок, 
зараз — майстер 
з виготовлення 
авторських ляльок.

ВІТАЛІЙ КОСТРУБА: 
БАЙКЕР ТА МАЙСТЕР МАНІКЮРУ

Валентина ОЛІЙНИК, фото автора

У�мистецьку�професію�
привела…�гостра�
потреба�у�коштах

За плечима у Віталія Коструби — 
художня школа, контрактна служ-
ба у війську і звання прапорщика, 
а потім — торгового-економічна 
освіта. 

Рішення кардинально змінити 
життя прийшло до нього у 45, ко-
ли дружина завагітніла. На той час, 
у 2004-му році, родина вже дев’ять 
років жила у Москві, без постійної 
реєстрації. На гідну клініку грошей 
бракувало, а, оскільки у борги влі-
зати не хотілося, у 2004-му подруж-
жя повернулося до України. 

«Я мав хист до малювання і ак-
тивно шукав роботу. Сестра пра-
цювала майстром манікюру, за-
пропонувала спробувати і мені, 
— розповідає Віталій. — Тоді вона 
сказала, що ця професія буде ак-

туальною завжди». Так все і стало-
ся. Сестра, навчаючи його тонкощів 
манікюрної професії, спершу діли-
лася власними клієнтами. Потім у 
чоловіка з’явилися і власні. За рік 
Віталій став справжнім асом у цьо-
му напрямку мистецтва краси. Вла-
штувався на роботу у салон кра-
си. Паралельно опановував мис-
тецтво художнього розпису нігтів 
— на Майдані Незалежності у Киє-
ві розписував нігті всім бажаючим 
за … 5 гривень. «Не боявся взагалі 
— зробив собі ящичок, поклав ту-
ди інструменти, лаки. До того там 
вже малював портрети», — згадує 
Віталій. 

Мініатюрна�краса�і�
відчуття�«потрібності»

У своїй професії Віталій Костру-
ба найбільше не любить, коли лю-
ди хочуть з нього «витягнути» біль-
ше, ніж він може зробити, а запла-
тити при цьому менше. «Коли на 

ринку купуєш картоплю і людина, 
яка її продає, говорить, що сама ви-
рощує овочі, у нормальних людей 
язик не повернеться випрошува-
ти продати дешевше. По суті, я за-
ймаюсь тим же. Різниця лише в то-
му, що на ринку людина не бачить, 
як ту картоплю вирощували. А тут 
можна спостерігати та об’єктивно 
оцінити всю процедуру, від початку 
до кінця», — говорить він.  

За словами майстра, 99% йо-
го клієнтів — жінки. Більшість — 
постійні клієнтки, які «не зраджу-
ють» своєму манікюрнику хтось 5, 
а хтось навіть 15 років, ще й ре-
комендують його своїм знайо-
мим. «За перевіреними майстра-
ми у сфері краси клієнти ходять, як 
за лікарями, куди б ті не подались. 
Одного разу я пожартував, ска-
завши новій клієнтці: щоб до неї 
дістатися, мені треба їхати трьо-
ма маршрутами, а потім ще й лі-
сом пройтися. А вона рішуче каже: 
«Адресу кажіть, я сама приїду!», — 
згадує Віталій.

�� ДОСЬЄ
Віталій Коструба, 60 років, майстер манікюру із 
15-річним досвідом роботи у Києві, де працює і нині. 
Паралельно вже рік працює в Борисполі, в салоні 
«Апраксіна», де веде власні курси. Хобі — байкер з 
псевдонімом «XoxloBiker».

�� ДОСЬЄ
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UA: ПЕРШИЙ.
6.30�М/ф "Знайда"
6.40�М/ф "Казка про білу крижинку"
6.50�М/ф "Нікудишко"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.15, 5.10 Новини
7.05,�8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспільна студія
9.30,�22.00 Т/с "Віра" (16+)
11.05�Солодка дача
11.25�Телепродаж
15.10,�21.35, 0.55, 5.45 Спорт
15.20�UA:Фольк. Спогади
16.30�Концерт. Mad Heads
17.25�Наші гроші
18.55�"Супер - чуття"
19.55�"Боротьба за виживання"
21.55,�5.55 Спорт. Аспект
23.40�#@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)

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

19.30, 3.45 ТСН

9.25,�10.25 "Життя відомих людей 2021"
11.25,�5.35 "Життя відомих людей"
12.20,�14.15 "Одруження наосліп"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
20.45,�21.45 Комедія "З Ким поведешся..."
22.45,�2.40 Комедія "Кухня"
0.50�Мелодрама "Близько до серця"

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 "Олівія"
14.30,�15.30 "Вещдок"
16.25�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�19.00, 3.15 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
23.55�Т/с "Згадати молодість" (12+)
1.55�Х/ф "Циган"
4.55�"Телемагазин"

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

Сьогодні
9.00�Зоряний шлях. Новий сезон
10.00�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" 13, 14 с. 

(12+)
23.10�Т/с "Благі наміри" 7, 8 с. (12+)
1.40�Телемагазин
2.10�Т/с "Благі наміри" 9, 10 с. (12+)
3.10�Реальна містика

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

Костянтином Стогнієм
11.25,�13.15 Х/ф "Страшили" (16+)

12.45,�15.45 Факти. День
14.10,�21.25 Т/с "Пес" (16+)
15.15,�16.15, 22.25 Т/с "Розтин покаже-2" 

(16+)
16.50�Х/ф "Вуличний боєць" (16+)
18.45,�21.05 Факти. Вечір
20.20�Секретний фронт Прем’єра
23.30�Х/ф "Адреналін" (18+)
1.00�Т/с "Контакт" (16+)
2.00�Секретний фронт
2.45�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 "Охоронець"
13.00�Кохання на виживання (16+)
17.00,�19.00 Хто зверху? (12+)
21.00�Х/ф "Великий Стен" (16+)
23.10�Х/ф "Опустити перископ"
1.00�Т/с "Відчайдушні домогосподарки" 

(16+)
2.45�Служба розшуку дітей
2.50�Зона ночі

СТБ.
5.05�Т/с "Комісар Рекс"
8.35�Битва екстрасенсів (16+)
13.25,�14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30,�17.30, 22.00 Вікна-Новини
15.50,�18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.10�Один за всіх (16+)
20.15,�22.50 Т/с "Упереджене ставлення" 

(16+)
23.10�Т/с "Майор і магія" (16+)
1.05�Т/с "Пелена" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�"Джедаі 2019"
6.45�Т/с "Удар у відповідь-4"
8.40�Х/ф "Нічні яструби"
10.40�Х/ф "Король Артур"
13.00�"Загублений світ"
18.00�"Секретні матеріали"
18.15,�2.00 "Спецкор"
18.50,�2.30 "Джедаі"
19.25�Т/с "Звонар-2"
20.30�Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
22.20,�0.10 Т/с "Кістки-10"
3.00�"Відеобімба"
4.10�"Бандерлоги 2017"
4.55�"Зловмисники"
5.45�Телемагазини

НТН.

5.50�"Страх у твоєму домі"
7.55,�16.50, 2.50 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 2.20 "Свідок"
9.00�Х/ф "Постарайся залишитися живим"
10.30,�19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.50,�21.30 Т/с "Сліпа зона" (16+)
14.35�"Легенди карного розшуку"
18.20�"Вартість життя"
23.10�Т/с "Підрозділ" (16+)
1.15�"Таємниці кримінального світу"
3.35�"Речовий доказ"
4.05�"Легенди бандитської Одеси"
4.50�"Top Shop"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�3.10 Енеїда
6.30�М/ф "Знахідка"
6.40�М/ф "Казки про машини"
6.50�М/ф "Дострибни до хмаринки"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.15, 2.35, 5.10 Новини
7.05,�8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспільна студія
9.30,�22.00 Т/с "Віра" (16+)
11.05�Солодка дача
11.25�Телепродаж
15.10,�21.35, 0.55, 5.45 Спорт
15.20�UA:Фольк. Спогади
16.30�Концерт. Тельнюк: Сестри
17.25�Схеми. Корупція в деталях
18.55�"Супер - чуття"
19.55�"Боротьба за виживання"
21.55,�5.55 Спорт. Аспект
23.40�Наші гроші
1.05�Т/с "Гранд готель" (12+)
4.10�Д/ф "Хто створив Змієві Вали?"

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 "Сімейні мелодрами"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
20.45,�21.45 Комедія "З Ким поведешся..."
22.45,�2.40 Комедія "Кухня"
0.50�Мелодрама "Близько до серця"

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 "Олівія"
14.35,�15.30 "Вещдок"
16.30�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�19.00, 3.10 "Стосується кожного"

20.00�"Подробиці"
21.00�Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
23.50�Т/с "Згадати молодість" (12+)
1.55�Х/ф "Циган"
4.55�"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.20 

Сьогодні
9.00�Зоряний шлях. Новий сезон
10.00�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" 11, 12 с. 

(12+)
23.10�Т/с "Благі наміри" 4, 5 с. (12+)
1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Благі наміри" 6 с. (12+)
3.10�Реальна містика

ICTV.
4.15�Скарб нації
4.25�Еврика!

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

Костянтином Стогнієм
10.10�Більше ніж правда
11.20,�13.15 Х/ф "Два стволи" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.00,�21.25 Т/с "Пес" (16+)
15.05,�16.10, 22.30 Т/с "Розтин покаже-2" 

(16+)
16.40�Х/ф "Глибоководний горизонт" 

(12+)
18.45,�21.05 Факти. Вечір
20.20�Громадянська оборона Прем’єра
23.40�Х/ф "Інший світ-5: Кровна помста" 

(16+)
1.20�Т/с "Контакт" (16+)

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+)

10.30�Х/ф "Красуня" (16+)
13.00�Кохання на виживання (16+)
17.00,�19.00 Хто зверху? (12+)
21.10�Х/ф "Ціпонька" (16+)
23.30�Х/ф "Впіймай шахрайку, якщо 

зможеш" (16+)
1.40�Т/с "Відчайдушні домогосподарки" 

(16+)
2.30�Зона ночі

СТБ.
5.00�Т/с "Комісар Рекс"
8.35�Битва екстрасенсів (16+)
13.25,�14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30,�17.30, 22.00 Вікна-Новини
15.50,�18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.10�Таємниці ДНК (16+)
20.15,�22.50 Т/с "Упереджене ставлення" 

(16+)
23.05�Т/с "Майор і магія" (16+)
1.05�Т/с "Пелена" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�Т/с "Удар у відповідь-4"
8.00�Х/ф "ФанФан Тюльпан"

9.55�Х/ф "Сахара"
12.15�"Загублений світ"
18.00�"Секретні матеріали"
18.15,�2.00 "Спецкор"
18.50,�2.30 "Джедаі"
19.25�Т/с "Звонар-2"
20.25�Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
22.20,�0.10 Т/с "Кістки-10"
3.00�"Відеобімба"
4.10�"Бандерлоги 2017"

НТН.
5.50�"Страх у твоєму домі"
7.55,�16.50, 2.40 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 2.10 "Свідок"
9.00�Х/ф "До мене, Мухтар!"
10.40,�19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.50,�21.30 Т/с "Сліпа зона" (16+)
14.40�"Свідок. Агенти"
18.20�"Будьте здоровi"
23.10�Т/с "Підрозділ" (16+)
1.10�"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, 24 лютого

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�3.10 Енеїда
6.30�М/ф "Паперовий змій"
6.40�М/ф "Як їжачок шубку міняв"
6.50�М/ф "Велика подорож"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.05, 2.35, 5.25 Новини
7.05,�8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспільна студія
9.30�Т/с "Віра" (16+)
11.05,�4.10 Солодка дача
11.25�Телепродаж
15.10,�21.25, 0.30, 3.00, 5.50 Спорт
15.20�UA:Фольк. Спогади
16.30�Концерт. Наталія Валевська
17.25,�19.55 "Боротьба за виживання"
18.55�"Незвіданий океан"
21.35�"Зворотний відлік"
23.30�Перша шпальта
0.40�#ВУКРАЇНІ
1.05�Т/с "Гранд готель" (12+)
4.25�Д/ф "Норильське повстання" (16+)

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

19.30, 3.45 ТСН
9.25,�10.25 "Життя відомих людей 2021"
11.25,�12.20, 5.35 "Життя відомих людей"
13.15,�14.15 "Сімейні мелодрами"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
20.45,�21.45, 22.45 Комедія "З Ким 

поведешся..."
23.45,�2.50 Комедія "Кухня"
0.45�"Голос країни 11"

ІНТЕР.
3.55�"Легенди бандитської Одеси"
4.55,�5.00 "Телемагазин"
5.25,�22.05 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00,�8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,�8.10, 9.20 "Ранок з Інтером"
10.10,�18.00, 19.00, 3.30 "Стосується 

кожного"
12.25�Т/с "Олівія"

14.35�Х/ф "Я не знаю, як вона робить це" 
(16+)

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 "Циган"

КАНАЛ "УКРАЇНА".

6.30,�7.10, 8.15 Ранок з Україною
7.00,�8.00, 15.00, 19.00, 23.00, 2.20 

Сьогодні
9.00�Зоряний шлях. Новий сезон
10.00�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" 9, 10 с. 

(12+)
23.10�Т/с "Благі наміри" 1, 2 с. (12+)
1.30�Телемагазин
2.00�Т/с "Благі наміри" 3 с. (12+)
3.10�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
12.15,�13.15 Х/ф "Кобра" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
14.30,�16.15 Х/ф "Рембо-4" (16+)
16.50�Х/ф "Рембо-5: Остання кров" (16+)
18.45,�21.05 Факти. Вечір
20.20�Більше ніж правда
21.25�Т/с "Пес" (16+)
22.45�Свобода слова
0.10�Х/ф "Старим тут не місце" (16+)
2.25�Секретний фронт
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+)

11.00�Х/ф "Однокласники" (16+)
13.00�Х/ф "Однокласники 2" (16+)
17.00,�19.00 Хто зверху? (12+)
21.00�Х/ф "50 перших поцілунків"
23.00�Х/ф "Простачка" (16+)
1.00�Х/ф "Джексі" (16+)
2.40�Служба розшуку дітей
2.45�Зона ночі

СТБ.
5.00�Т/с "Комісар Рекс"
8.35�Битва екстрасенсів (16+)
13.25,�14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
14.30,�17.30, 22.00 Вікна-Новини
15.50,�18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05�Детектор брехні (16+)
20.15,�22.50 Т/с "Упереджене ставлення" 

(16+)
23.10�Т/с "Майор і магія" (16+)
1.05�Т/с "Пелена" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�Т/с "Звонар"
10.05�Х/ф "Шакал"
12.40�Х/ф "Ковбої проти прибульців"
14.55�"Загублений світ"

18.00�"Секретні матеріали"
18.15,�2.05 "Спецкор"
18.50,�2.35 "Джедаі"
19.25�Т/с "Звонар-2"
20.30�Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
22.20�"Гроші"
23.35�"Дубинізми"
0.15�Х/ф "Чужий проти Хижака"
3.05�"Відеобімба"
4.10�"Бандерлоги 2017"
4.55�"Зловмисники"
5.45�Телемагазини

НТН.
5.00,�4.50 "Top Shop"
5.45�Х/ф "Їм було дев'ятнадцять..."
7.15,�16.50, 2.40 "Випадковий свідок"
7.55�Х/ф "Інтердівчинка" (16+)
10.50,�19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.30,�16.30, 19.00, 2.10 "Свідок"
12.50,�21.30 Т/с "Сліпа зона" (16+)
14.35�"Таємниці світу"
18.20�"Свідок. Агенти"
23.10�Х/ф "Грінго" (18+)
1.05�"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, 22 лютого

ВІВТОРОК,  23 лютого
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UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�3.40 Енеїда
6.30�М/ф "Курча в клітиночку"
6.40�М/ф "Козлик та його горе"
6.50�М/ф "Рукавичка"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.15, 2.35, 5.10 Новини
7.05,�8.05, 9.05, 12.00, 13.10, 18.20 

Суспільна студія
9.30,�22.00 Т/с "Віра" (16+)
11.05�Солодка дача
11.25�Телепродаж
15.10,�21.35, 0.55, 5.45 Спорт
15.20�Країна пісень
15.55�Пишемо історію. Леся Українка
16.10�Х/ф "Лісова пісня"
18.55�"Супер - чуття"
19.55�"Боротьба за виживання"
21.55,�5.55 Спорт. Аспект
23.40�Схеми. Корупція в деталях
1.05�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, 3.00, 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�Драма "Кіборги"

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�Х/ф "Любов від усіх хвороб" (12+)

14.35,�15.30 "Вещдок"
16.30�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�19.00, 3.15 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
23.50�Т/с "Згадати молодість" (12+)
1.55�Х/ф "Циган"

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
10.00�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" (12+)
23.10�Слідами
23.50�Т/с "Благі наміри" 11, 12 с. (12+)
1.40�Телемагазин

ICTV.
4.15�Скарб нації
4.25�Еврика!

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

Костянтином Стогнієм
10.10,�2.10 Секретний фронт
11.00,�13.15 Х/ф "Дочка генерала" (16+)
12.45,�15.45 Факти. День
13.55,�21.25 Т/с "Пес" (16+)
15.00,�16.15, 22.30 Т/с "Розтин покаже-2" 

(16+)
16.25�Х/ф "РобоКоп" (16+)
18.45,�21.05 Факти. Вечір
20.20�Анти-зомбі Прем’єра
23.40�Х/ф "Адреналін-2: Висока напруга" 

(18+)
1.35�Т/с "Контакт" (16+)

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 "Книга джунглів"
13.00�Кохання на виживання (16+)
17.00,�19.00 Хто зверху? (12+)
21.00�Х/ф "Білі ціпоньки" (16+)
23.30�Х/ф "Константин" (18+)
1.50�Варьяти (12+)
2.35�Служба розшуку дітей
2.40�Зона ночі

СТБ.
4.35�Т/с "Комісар Рекс"
8.00,�14.50 Битва екстрасенсів (16+)
14.30,�17.30, 22.00 Вікна-Новини
15.50,�18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05�Один за всіх (16+)
20.15,�22.50 Т/с "Упереджене ставлення" 

(16+)
23.10�Т/с "Майор і магія" (16+)
1.05�Т/с "Пелена" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�"Джедаі 2019"
6.35�Т/с "Удар у відповідь-4"

9.25�Х/ф "Перстень Нібелунгів"
13.00�"Загублений світ"
18.00�"Секретні матеріали"
18.15,�2.05 "Спецкор"
18.50,�2.35 "Джедаі"
19.25�Т/с "Звонар-2"
20.30�Т/с "Ментівські війни. Харків-2"
22.25,�0.15 Т/с "Кістки-10"

НТН.
5.50�"Страх у твоєму домі"
7.50,�16.50, 2.35 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 2.05 "Свідок"
9.00�Х/ф "Люди в океані"
10.35,�19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.50,�21.30 Т/с "Сліпа зона" (16+)
14.35�"Вартість життя"
18.20�"Правда життя"
23.10�Т/с "Підрозділ" (16+)
1.10�"Таємниці кримінального світу"
3.40�"Речовий доказ"
4.10�"Легенди бандитської Одеси"
4.50�"Top Shop"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00�Енеїда
6.30�М/ф "День народження Юлії"
6.40�М/ф "Чудасія"
6.50�М/ф "Що на що схоже"
7.00,�8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.15, 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 "Віра" (16+)
11.05,�2.10 Солодка дача
11.25�Телепродаж
15.10,�21.35, 0.55, 5.45 Спорт
15.20�UA:Фольк. Спогади
16.30�Біатлон. Головне
17.25,�4.40 Перша шпальта
18.55�"Супер - чуття"
19.55,�23.40 "Дикі тварини"
21.55,�5.55 Спорт. Аспект
1.05�Схеми. Корупція в деталях
1.35�#ВУКРАЇНІ
3.00�"Зворотний відлік"

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, 6.05 "Життя відомих людей"
13.00,�14.15, 1.45 "Вечірній квартал"
17.10�Мелодрама "Вітер кохання"
20.15�"Ліга сміху 2021"
22.15�"Жіночий квартал"
23.30�Бойовик "Конго"

ІНТЕР.
5.30,�22.50 "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�Х/ф "Наречена-втікачка" (16+)
14.40,�15.30, 0.30 "Вещдок"

16.30�"Вещдок. Особливий випадок"
18.00,�1.25 "Стосується кожного"
20.00�"Подробиці"
21.00�Т/с "Шерлок" (16+)
3.00�"Жди меня. Україна"

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
10.55�Т/с "Кошик для щастя" (12+)
14.45�Т/с "Намалюй мені маму" 1, 2 с. 

(12+)
15.30�Т/с "Намалюй мені маму" (12+)
20.10�"Говорить Україна"
21.00�Свобода слова Савіка Шустера
0.00�Т/с "Благі наміри" 15, 16 с. (12+)
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Благі наміри" (12+)
5.25�Реальна містика

ICTV.
4.10�Скарб нації
4.20�Еврика!

4.25�Служба розшуку дітей
4.30,�1.00 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+)
11.20,�1.30 Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
12.45,�15.45 Факти. День
13.20�Х/ф "Глибоководний горизонт" 

(12+)
15.30,�16.15 Х/ф "Полювання на злодіїв" 

(16+)
18.45�Факти. Вечір
22.55�"На трьох-9" Прем’єра (16+)
0.00�"На трьох" (16+)
2.45�Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�7.30 Kids' Time
6.05�М/с "Том і Джеррі"
7.35,�12.00 Орел і Решка
8.30�Т/с "Надприродне" (16+)

17.00�Х/ф "Ціпонька" (16+)
19.00�Х/ф "Будинок великої матусі"
21.00�Х/ф "Будинок великої матусі 2" 

(12+)
23.00�Х/ф "Будинок великої матусі 3: 

Який батько, такий син" (16+)
1.30�Варьяти (12+)
2.45�Служба розшуку дітей

СТБ.
5.35�"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 "Продається будинок із 

собакою"
1.05�Т/с "Пелена" (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�"Джедаі 2019"
6.10�Т/с "Удар у відповідь-4"
7.10�Х/ф "Голий пістолет"
8.55�Х/ф "Голий пістолет: 2 1/2 Запах 

страху"

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

12.05�"Загублений світ"
18.00�"Секретні матеріали"
18.15,�1.00 "Спецкор"
18.50,�1.35 "Джедаі"
19.25�Х/ф "Людина президента"
21.20�Х/ф "Людина президента-2"
23.10�Х/ф "Чужі проти Хижака-2"
2.10�"Відеобімба"

НТН.
5.50�"Страх у твоєму домі"
7.55,�16.50, 2.45 "Випадковий свідок"
8.30,�12.30, 16.30, 19.00, 2.15 "Свідок"
9.00�Х/ф "Балада про солдата"
10.45,�19.30 Т/с "Коломбо" (16+)
12.50,�21.30 Т/с "Сліпа зона" (16+)
14.40�"Правда життя"
18.20�"Таємниці світу"
23.10�Х/ф "Незаконне вторгнення" (16+)
1.10�"Таємниці кримінального світу"
3.35�"Речовий доказ"
4.05�"Легенди бандитського Києва"
4.55�"Top Shop"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,�2.25 Енеїда
7.00,�8.00, 9.00, 21.00, 0.55, 3.30, 5.35 

Новини
7.10�М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.40�М/ф "Як Козаки На Весіллі Гуляли"
8.05�"Супер - чуття. Особливий загін"
9.05�Відтінки України
9.40�Т/с "Снігопад"
10.35�Х/ф "Мерлін" 1, 2 с.
13.55�"Дикі тварини"
14.25�Телепродаж
15.00�UA:Фольк. Спогади
16.05�Біатлон. Головне
17.05�Полювання (Природнича історія)
18.05�Х/ф "Поруч з Ісусом: Юда"
20.05,�21.25 "Руський мір. Дари Волхвів. 

Спецтуристи"
22.20�Д/ф "Крим, як це було" (16+)
1.20,�3.55 #ВУКРАЇНІ
4.25�Бюджетники

КАНАЛ "1+1".
7.00,�6.00 "Життя відомих людей"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
10.00�"Світ навиворіт"
18.20�"Світ навиворіт - 12 Пакистан"
19.30,�4.10 ТСН
20.30�"Вечірній квартал"
22.25�"Жіночий квартал"
23.20,�0.20 "Світське життя. 2021"
1.20�"Ігри приколів"

ІНТЕР.
5.30�Х/ф "Іноземка"
6.50�Х/ф "Чорний тюльпан"
9.00�"Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00�"Корисна програма"
11.00�Х/ф "З життя начальника карного 

розшуку"
13.00�Х/ф "У зоні особливої уваги"
14.50�Х/ф "Хід у відповідь"

16.30,�20.30 Т/с "Добровольці" (12+)
20.00�"Подробиці"
22.20�"Ювілейний концерт "Пісняри. 50 

років"
23.30�Х/ф "Хроніка "Ада" (16+)
1.35�Х/ф "Сповідь Дон Жуана" (16+)
3.10�"Навколо М"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00,�15.00, 19.00 Сьогодні
7.25,�3.00 Реальна містика
8.00�Т/с "Виходьте без дзвінка 4" (12+)
10.00�Т/с "На гойдалці долі"
14.30�Т/с "Гра в долю" 1 с. (12+)
15.20�Т/с "Гра в долю" (12+)
20.00�Головна тема
21.00�Шоу "Маска"
23.00�Т/с "Будинок на холодному ключі" 

1, 3 с. (16+)
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Будинок на холодному ключі" 

(16+)

ICTV.
4.40�Еврика!
4.45�Факти
5.10�Т/с "Копи на роботі" (16+)
7.00,�8.05 "На трьох" (16+)
7.30�Т/с "Вижити за будь-яку ціну"
8.40,�10.50, 13.15 Т/с "Пес" (16+)
9.50,�11.55, 13.00, 1.50 Т/с "Таємні двері" 

(12+)
12.45�Факти. День
16.35�Х/ф "Два стволи" (16+)
18.45�Факти. Вечір
19.10�Х/ф "Валеріан та місто тисячі 

планет" (12+)
21.50�Х/ф "Піднесення Юпітер" (16+)
0.20�Х/ф "Інший світ-5: Кровна помста" 

(16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,�2.00 Варьяти (12+)
8.40,�10.00 Kids' Time
8.45�М/ф "Феї: Таємниця піратського 

острова"
10.05�Орел і Решка

12.00�У кого більше? (12+)
14.00�М/ф "Зоотрополіс"
16.10�Х/ф "Мумія" (16+)
18.20�Х/ф "Пірати Карибського моря: 

Прокляття чорної перлини" (16+)
21.00�Х/ф "Пірати Карибського моря: 

Скриня мерця" (16+)
0.10�Х/ф "Опустити перископ"
2.40�Зона ночі

СТБ.
6.10,�10.50 Т/с "Упереджене ставлення" 

(16+)
7.55�Неймовірна правда про зірок
17.00�Хата на тата (12+)
19.00�МастерШеф Професіонали (12+)
22.50�Звана вечеря (12+)

КАНАЛ "2+2".
6.00�"Шалені перегони 2018"
7.00�"Джедаі 2019"
8.30�Прем’єра ! "Джедаі 2020"
9.30�"Загублений світ"

12.30�Х/ф "Робокоп"
14.20�Х/ф "Робокоп-2"
16.30�Х/ф "Робокоп-3"
18.30�Х/ф "Три Ікси"
21.00�Х/ф "Три Ікси-2: Новий рівень"
22.55�Х/ф "Ніндзя"
0.40�Х/ф "Франкенштейн"
2.15�"Відеобімба"
2.50�"Цілком таємно-2017"

НТН.
8.30�Х/ф "Через Гобі та Хінган"
11.40�Т/с "Досьє "Майорка" (16+)
15.25,�3.10 "Випадковий свідок"
18.00�"Круті 90-ті"
19.00,�2.40 "Свідок"
19.30�Х/ф "За сірниками"
21.25�Х/ф "Погоня"
23.10�Х/ф "Швидкість: Автобус 657" (16+)
1.00�"Хвороби-вбивці"
3.30�"Речовий доказ"
3.55�"Правда життя"
4.20�"Легенди бандитського Києва"
4.45�"Top Shop"

UA: ПЕРШИЙ.
7.00,�8.00, 8.55, 21.00, 1.35, 3.30, 5.35 

Новини
7.10�М/ф "Уроки тітоньки Сови"
7.40�М/ф "Як Козаки Олімпійцями Стали"
8.20,�17.05 "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
13.30,�16.05 Біатлон. Головне
14.25�Телепродаж
15.00�Країна пісень
18.15�"Незвіданий океан"
19.25�Д/ф "Масштабні інженерні 

помилки"
20.20�"Боротьба за виживання"
21.25�#@)[]?$0 з Майклом Щуром (16+)
22.00�Х/ф "Пілігрим" 1, 2 с. (16+)

КАНАЛ "1+1".
7.00�"Життя відомих людей"
8.00�"Сніданок. Вихідний"
9.00�Лотерея "Лото-забава"
9.45�"Світ навиворіт - 12 Пакистан"
10.50,�3.00 "Світ навиворіт"
17.00�Бойовик "Команда А"
19.30,�5.00 ТСН "ТСН-тиждень"
21.00�"Голос країни 11"
23.20�"Світське життя. 2021"
0.20�Трилер "Ганнібал"

ІНТЕР.
9.00�"Готуємо разом"
10.00,�11.00, 11.50 "Інше життя"
12.40�Т/с "Вещдок. Личное дело" (16+)
17.10�Т/с "Детектив Ренуар" (12+)
20.00�"Подробиці тижня"
22.00�Т/с "Шерлок" (16+)
23.55�Х/ф "Мій хлопець - псих" (16+)

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" (12+)
17.00�Т/с "непрекрасний леді" 1, 2 с. 

(12+)
19.00�Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00�Т/с "непрекрасний леді" (12+)
23.00�Т/с "Клянуся любити тебе вічно" 1, 

3 с. (12+)
1.45�Телемагазин
2.15�Т/с "Клянуся любити тебе вічно" 

(12+)
3.10�Гучна справа

ICTV.
5.25�Скарб нації
5.35�Еврика!
5.40�Факти
6.05�Більше ніж правда
6.55�Не дай себе обдурити!

7.50�Анти-зомбі
8.50�Секретний фронт
9.45�Громадянська оборона
10.45,�13.00 Т/с "Розтин покаже-2" (16+)
12.45�Факти. День
13.45�Х/ф "Піднесення Юпітер" (16+)
16.00�Х/ф "Валеріан та місто тисячі 

планет" (12+)
18.45�Факти тижня
21.20�Х/ф "Я - легенда" (16+)
23.10�Х/ф "Адреналін" (18+)
0.55�Х/ф "Адреналін-2: Висока напруга" 

(18+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00�М/ф
7.00�У кого більше? (12+)
9.00,�11.00 Kids' Time
9.05�М/ф "Зоотрополіс"
11.05�Х/ф "Чарлі та шоколадна фабрика"
13.20�Х/ф "Майбутній король"
15.30�Х/ф "Пірати Карибського моря: 

Прокляття чорної перлини" (16+)

18.30�Х/ф "Персі Джексон та викрадач 
блискавок" (16+)

21.00�Х/ф "Персі Джексон і Море 
чудовиськ"

23.00�Х/ф "Вінчестер. Будинок, 
збудований привидамии" (16+)

1.00�Варьяти (12+)

СТБ.
5.15�Х/ф "Три плюс два"
6.55�Х/ф "Не можу сказати "прощавай"
8.45�МастерШеф Професіонали (12+)
12.25�Хата на тата (12+)
15.00�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"
7.00�"Джедаі 2019"
9.05,�0.50 "Загублений світ"
13.10�Х/ф "Брама воїнів"

15.10�Х/ф "Легенди: Гробниця дракона"
17.00�Х/ф "Поза законом"
19.00�Х/ф "Війна"
21.00�Х/ф "Смертельні перегони"
23.00�Х/ф "Ніндзя-2"
1.50�"Відеобімба"

НТН.
5.15�Х/ф "Матрос Чижик"
6.45�"Будьте здоровi"
7.20�"Україна вражає"
8.50�Т/с "Досьє "Майорка" (16+)
12.20�Х/ф "За сірниками"
14.10�Х/ф "Сто грамів" для хоробрості..."
15.35�Х/ф "Одруження Бальзамінова"
17.15�Х/ф "Швидкість: Автобус 657" (16+)
19.00�Х/ф "Міцний горішок"
20.30�Х/ф "Акція"
22.10�Х/ф "Довіра" (16+)
0.05�Х/ф "Незаконне вторгнення" (16+)
2.15�"Речовий доказ"

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

ЧЕТВЕР,  25 лютого

П'ЯТНИЦЯ,  26 лютого

СУБОТА,  27 лютого

НЕДІЛЯ,  28 лютого
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РЕКЛАМА

НЕРУХОМІСТЬ
Продам

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.

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
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

2-к кв., район Супутника, меблі, бойлер, холодиль-
н6ик, 5000 грн. за все. Тел.: 0 67 4503318.
Будинок, м. Бориспіль, 3 кімнати, всі зруності,5000 
грн. за все. Тел.: 0 67 4503318.
Здаються кімнати в гуртожитку, ціна від 2600 грн. 
за кімнату + комунальні послуги, м. Бориспіль, 
пров. Б. Хмельнцького,6 (р-н школи №6). Тел.: 0 
50 8039000. 
Кімнату в будинку, без власників, 1000 грн за все. 
Тел.: 0 67 4503318.

АВТОСАЛОН
Куплю

Бориспіль

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

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль
Готельно-ресторанний комплекс «ЛІГЕНА» за-
прошує на роботу: адміністратора в ресторан, 
офіціанта в ресторан, кухаря-універсала, куха-
ря-кондитера, покоївку, бухгалтера-ревізора, 
банщика. Тел.: 0 50 3521592. 
Запрошуємо на роботу водія, права кат. «С1», 
д/р на вантажних авто, знання Києва та області. 
З/п висока. Тел.: 0 67 4411713, Юлія. 
На виробництво гофроупаковки (с. Щасли-
ве Бориспільського р-ну) потрібні: менеджер 
з продажу, завідуючий складом, начальник 
виробництва, водій на вантажний автомобіль 
Іsuzu, вантажопідйомність 2,5 т, робочі верстат-
ники: на картонно-різальний верстат, на рольо-
вий прес, на тигель; вантажники; різноробочі. 
Тел.: 0 67 2095551, Олексій, 0 67 4666416, Воло-
димир. 

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

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

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

ТОРГОВІ МІСЦЯ
Тел.: 0�63�571�48�48м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»
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ÀÂÒÎÂÈÊÓÏ 
ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ ÒÀ ÂÈÃ²ÄÍÎ

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

Ãðîø³

îäðàçó
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.
Мисливську гладкоствольну зброю «ІЖ-54», 
«ІЖ-58», 12 клб., дозвіл №662. Тел.: 0 50 
2408709.
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

А якщо вам потрібен домашній майстер: ре-
монт побутової техніки, електрик, сантехнік, 
будівельні роботи, зборка розборка меблів. 
ФОП Дубровський Д.В. Телефонуйте: 0 95 
7677058, 0 63 3612232. 
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; 
бетонно-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, чор-
нозем, відсів, гній. Тел.: 0 98 1200220.

На постійну роботу потрібні охоронці, у 
гарній фізичній формі. Офіційне працев-
лаштування. Наявність медичної довід-
ки та довідки про несудимість, та водії. 
Г/р 1/2, 2/2, вахта. Тел.: 0 67 3288818, 0 99 
5389196.

На постійну роботу у с. Проліски потрібні 
столяр, 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. 

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

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

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

РОБОТА в м.Бориспіль. Електромеха-
нік, засипальники сировини, вантажники, 
складальники-пакувальники, комірник, 
з/п висока, стабільна. Тел.: 0 67 5221290.

ШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

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

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль

Брус, балки, крокви, дошка обрізна, рейка. 
Індивідуальний підхід до кожного клієнта, 
доставка. м. Бориспіль, вул. Броварська, 
4-б. Тел.: 0 95 2731075, 0 95 2733310, 0 96 
3922253, 0 63 2731075.
ТОВ «Стиль-М» — тротуарну плитку, єв-
ропаркани. Доставка, установка. Тел.: 0 50 
3110467, 0 67 8387023.
ТВАРИНИ

Бориспіль

РЕМОНТ КОТЛІВ
усіх видів

Тел.: 050-900-73-47, 098-048-45-95

Вантажні перевезення: щебінь, відсів, бе-
тон, 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 вихід-
них. 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 зап-
частини. Тел.: 0 98 2871782, 0 95 8887825.

Салон Апраксіна запрошує на стрижки, 
фарбування та манікюрні послуги, 5 хв. від 
«McDonald's». Проводимо курси — перукар, 
макіяж і манікюр-педикюр. Також на роботу по-
трібні перукарі. Тел. 0 97 8828312. 

Фарбування шкіряних курток, сумок та взуття. 
Хімчистка одягу. Ательє «Золотий наперсток», 
вул. Головатого, 18, м. Бориспіль. Тел.: 0 67 
4537917.

РІЗНЕ
Втрачене посвідчення дитини з багатодітної сім'ї, 
серія І-БК №288234, видане на ім'я Литвинен-
ко Ірини Валеріївни Службою у справах дітей 
та сім'ї Бориспільської райдержадміністрації 
02.10.2010 р., вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про неповну середню освіту 
№40603873, видане на ім'я Бугай Валентини Ва-
силівни Бориспільською ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. Юрія 
Головатого 09.06.2011р., вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на право власності на 
земельну ділянку, серія ЯИ №9048538, виданий 
на ім'я Каленченка Станіслава Олексійовича, 
управлінням Держкомзему у Бориспільському 
районі, вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток на ім'я Пилипчу-
ка Сергія Дмитровича, виданий Бориспільським 
районним військкоматом 18.04.1985 р., вважати 
недійсним.

Втрачений студентський квиток,серія 
3749200649 №005399386, виданий на ім'я Пла-
хотнюк Христини Володимирівни заввідділенням 
коледжу ККБАД Савранською Галиною Микола-
ївною 01.09.2017 р., вважати недійсним.

Догляну людину похилого віку, з правом успад-
кування майна, або куплю спадок. Тел.: 0 68 
6848964.
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ОВЕН.   У вас з'явиться шанс 
скорити чергову позахмарну 
вершину, недоступну для бага-

тьох. Але при цьому ваші прямі обов'яз-
ки поповняться новими пунктами.

ТЕЛЕЦЬ. Якщо ваші партне-
ри роблять крок назустріч, то не 
обов'язково шукати в цьому під-

ступ. Ідеальний час для того, щоб зайнятися 
підготовкою та реалізацією нових проектів.

БЛИЗНЮКИ. На вас чекають 
позитивні зміни відразу в де-
кількох сферах життя. Те, що ви-

давалося недосяжним, саме прийде вам 
в руки. Потрібно просто вірити й чека-
ти. Ваш досвід і майстерність справлять 
сприятливе враження на колег по роботі. 

РАК. Більше розсудливості й 
рішучості, і ви коло бажаної 
мети. Але краще не експери-

ментувати, а використовувати традицій-
ний підхід. Вихідні бажано присвятити 
спілкуванню з близькими людьми.

ЛЕВ. Захопленість роботою 
завжди похвальна, тільки не 
доводьте себе до виснаження 

через перевантаження. Постарайтеся 
бути поблажливіше до друзів і колег.

ДІВА.  Ваші успіхи на кар'єр-
ному поприщі продовжать-
ся з потроєною силою. Але 

пильнуйте, щоб у такій ситуації не 
опинитися в стані вичавленого ли-
мону. 

ТЕРЕЗИ.  Не плануйте нічого 
нового, а просто впорядкуйте 
все старе, позбудьтеся дурних 

думок про людей і про життя в цілому. 
Постарайтеся не дратуватися з дрібниць.

СКОРПІОН. На вас чекає со-
лідний прибуток і цікаві ділові 
пропозиції. Ініціативність і рішу-

чість принесуть вам матеріальне благо-
получчя.

СТРІЛЕЦЬ. Можливий емо-
ційно напружений тиждень. Усі 
ваші досягнення будуть пов'я-

зані з подоланням труднощів. Живіть сьо-
годенням, радійте миттєвостям. Щось гар-
не неодмінно трапиться! Зверніть увагу 
на перспективні проекти.

КОЗЕРІГ. Тиждень обіцяє бути 
легше попереднього, але три-
вог і хвилювань однаково не 

уникнути. Якщо ви захочете відгородити 
себе від конфліктів, не тільки говоріть, але 
й слухайте, враховуйте думки інших.

ВОДОЛІЙ. Досить напруже-
ний період, але ви реально по-
бачите плоди своєї праці. Вам 

доведеться розділити ділові й особисті від-
носини та трохи утихомирити свій запал.

РИБИ. Цікава робота буде по-
зитивно впливати на ваш на-
стрій, а от якщо будете лінувати-

ся, отут і в депресію впасти недовго. При-
слухайтеся до порад близьких людей, во-
ни допоможуть вам.

АСТРОЛОГІЧНИЙ�ПРОГНОЗ�НА�22-28�ЛЮТОГО

Машиніст екструдера
Пресувальник готової 
продукції та відходів
Оператор виробничої дільниці


