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ІНФРАСТРУКТУРА

	� ДОВІДКОВО

ДИТСАДОК, ЛІКАРНЯ, ПОЛОГОВЕ, ЦЕНТР ТУРИЗМУ: 

«НАПОЛЕОНІВСЬКІ» ПЛАНИ БОРИСПОЛЯ
 � На сесійному засіданні Бориспільської міської ради, 

яке відбулося 26 листопада, розглядалося п’ять питань 
про надання права користування чужою земельною 
ділянкою для забудови (суперфіцій) на безоплатній основі. 
Таким шляхом хочуть побудувати одразу кілька закладів 
охорони здоров’я та освіти. Подробиці «Вістям» повідомив 
заступник міського голови Сергій Лещенко.

Цього тижня у центрі Бориспо-
ля обабіч Київського Шляху пра-
цівники КП «ВУКГ» встановили 15 
боксів із піском для запобігання 
ожеледиці. Як зазначили у КП, 
під час ожеледиці тротуари по-
сипатимуть піском із контейне-
рів прибиральниці підприємства. 
Проте кожен охочий і небайду-
жий бориспілець також може до-
помогти собі й іншим «проклас-
ти» безпечний шлях.

Джерело: ВУКГ

Ірина КОСТЕНКО

Керівник зазначив, що сьогод-
ні ведеться інтенсивна робота по 
підготовці до втілення в життя пла-
нів з добудови лікарні, будівництва 
пологового, реконструкції дитсад-
ка, з якого виселили спецпідроз-
діл «Беркут». Для цього необхідно 
здійснити певні юридичні кроки. 
Так, щоб отримати дозвіл на будів-
ництво у Державній інспекції місто-
будування та архітектури, замов-
нику необхідно мати договір на 
користування землею — суперфі-
цій. Територія лікарні складається 
із кількох земельних ділянок, тому 
питань про суперфіцій за адресою 
Котляревського, 1, у поряду денно-
му було аж чотири.

Добудова	нового	
корпусу	ББЛІЛ	—	за	
кошти	засновників	та	
державного	бюджету

«Міською радою прийнято рі-
шення про розширення лікуваль-
ного корпусу, адже приміщень та 
відділень у лікарні катастрофічно 
не вистачає, — повідомив Сергій 
Лещенко. — Новий корпус з’єд-
нуватиметься з уже існуючим, для 
цього в несучих стінах прорізати-
меться прохід. По ДБН це вважа-
ється реконструкцією існуючого 
об’єкта, тому земельну ділянку по-
трібно відводити під новою прибу-
довою та існуючим корпусом. До-
говір суперфіцію укладатиметься 
між управлінням капітального бу-
дівництва Бориспільської міської 
ради та Бориспільською міською 
радою для розробки проекту і по-
дальшого будівництва. 

Площа лікувального корпусу 
збільшиться на 6 000 кв. метрів, та-
ка ж площа у вже існуючого примі-
щення. У корпусі, який добудовува-
тиметься, передбачені терапевтич-
не та кардіологічне відділення й 
відділення гемодіалізу. У переході, 

що з’єднуватиме існуючий корпус 
із новим, розташується діагностич-
ний центр. Там будуть встановле-
ні комунальні КТ та МРТ, додаткові 
приміщення для приймального від-
ділення. Нинішнє приймальне від-
ділення хоч і реконструйоване, але 
для тієї кількості хворих, що надхо-
дять у лікарню, площ не вистачає».  

За словами керівника, зараз три-
ває процес проектування лікуваль-
ного корпусу. Бориспіль активно 
співпрацює з асоціацією міст Укра-
їни, яка зацікавилась проектом та 
пообіцяла підтримку Державно-
го фонду регіонального розвитку. 
Адже у Бориспільській БЛІЛ обслу-
говуються не тільки мешканці Бо-
риспільської, але і суміжних гро-
мад: Гірської, Золочівської, При-
столичної, Вороньківської. Також 
сюди приїжджають пацієнти із Ба-
ришівського району. Вже проведе-
но ряд зустрічей, зокрема із голо-
вами суміжних громад. Створено 
робочі групи, розроблено договір 
про співпрацю. У грудні матеріали 
мають бути подані на розгляд Мі-
ністерства розвитку громад та те-
риторій та фонду Державного ре-
гіонального розвитку з метою за-
лучення державних коштів. Попе-
редньо, 80% має дати держава, 20% 
— міська рада разом із суміжними 
громадами, пропорційно до відсо-
тків у статутному фонді та кількості 
населення, яке обслуговується у лі-
карні. Будівництвом опікуватиметь-
ся управління капітального будів-
ництва (УКБ) Бориспільської місь-
кої ради,  тому саме з ним укладати-
меться договір суперфіцію.

Пологове	—	з	нуля	та	
за	кошти	КОДА

Окремим проектом будувати-
меться пологове відділення. Кор-
пус розміститься паралельно до 
нового лікувального корпусу, 
ближче до вулиці Котляревського. 

Голова Київської облдержадмі-

ністрації Василь Володін запевнив, 
що він знайде кошти на будівниц-
тво нового пологового у Борисполі, 
але від міської ради потрібен про-
ект. Його було виготовлено в термі-
новому порядку та вже передано в 
область. Зараз оголошено тендер 
та визначається забудовник — ви-
конавець робіт. Оскільки підрядни-
ка визначає облдержадміністрація, 
суперфіцій на дві земельні ділянки, 
на яких знаходитиметься будівля, 
оформлятиметься на Департамент 
регіонального розвитку КОДА. До-
говір укладатиметься після того, як 
облдержадміністрація визначиться 
з виконавцем робіт.

Дитсадок	на	
Привокзальній	

Замовником будівництва дитсад-
ка на вул. Привокзальна, 3-в, буде 
УКБ Бориспільської міської ради. 
Відповідно, саме воно отримало 
право на суперфіцій. У цьому році 
розроблено новий проект рекон-
струкції з розширенням колишньо-
го ДНЗ-51 на шість груп вартістю 78 
млн грн. Заклад матиме оновлені 
інженерні системи, скатну покрів-
лю, внутрішнє та зовнішнє оздо-
блення. Передбачено обробку стін 
для знищення грибка, заходи з во-
допониження, гідроізоляцію стін 
і фундаментів. У приміщенні буде 
припливно-витяжна система вен-
тиляції, рекуперація. Над головним 
входом збудують перехід між дво-

ма групами. Скатна покрівля дозво-
лить використовувати горище для 
господарських потреб дитсадка. На 
території передбачено здійснення 
комплексного благоустрою, облаш-
тування сучасних ігрових зон, вста-
новлення сучасних ігрових майдан-
чиків, ігрових павільйонів. 

Нормативно дитсадок розрахо-
ваний на 120 дітей, по факту напов-
неність може бути більшою. 

Проект уже пройшов експерти-
зу. Його надіслано на розгляд Ки-
ївській обласній державній адмі-
ністрації та Міністерству розвитку 
громад та територій України що-
до включення до державної про-
грами.

Центру	спорту	та	
туризму	—	нове	
приміщення	замість	
аварійного

Сергій Лещенко розповів, що 
міська влада працює над можли-
вістю залучення коштів державно-
го, обласного бюджетів, закордон-
них інвестицій до будівництва ін-
ших соціальних об’єктів.

У грудні відбудеться конференція 
за участі голови Київської ОДА, де 
місто захищатиме проекти з добу-
дови школи №5 та дитсадка на При-
вокзальній, 3-в, Центру спорту і ту-
ризму на території колишньої шко-
ли №2 для участі у програмі співфі-
нансування. 

Проект будівництва Центру спор-
ту та туризму вже пройшов експер-
тизу. Замовником виступатиме УКБ 
Бориспільської міської ради. Київ-
ською облдержадміністрацією ма-
теріали направлені до Фонду дер-
жавного регіонального розвитку, 
щоб залучити до будівництва дер-
жавні кошти. За нинішньою вартіс-
тю будівництво Центру спорту та 
туризму обійдеться у 144 млн грн. 
Запроектовано триповерхову бу-
дівлю з приміщеннями для занять, 
великою спортивною залою, осна-
щеною всіма атрибутами та інвен-
тарем для занять спортом і туриз-
мом, залами для проведення куль-
турних заходів, дитячими гуртками, 
стінкою для тренувальних занять з 
альпінізму. Проект опрацьовував-
ся спільно з управлінням культу-
ри, управлінням освіти та центром 
туризму. Враховано всі подані про-
позиції. 

У старому приміщенні колишньої 
школи №2 вже не вистачає місця 
для всіх бажаючих. Крім того, скоро 
там буде небезпечно перебувати — 
будівля аварійна та вся в тріщинах.

Суперфіцій — у Римському 
праві — спадкове і відчужуване 
право на користування будів-
лею, що зведена на чужій землі. 
В сучасному українському пра-
ві суперфіцій — право користу-
вання чужою земельною ділян-
кою для забудови, окремий вид 
прав на чужі речі.

МІСТО	ГОТУЄТЬСЯ	ДО	ЗИМИМІСТО	ГОТУЄТЬСЯ	ДО	ЗИМИ КОНСУЛЬТАЦІЯ	ХВОРИХ	НА	ВАДИ	СЕРЦЯ
10 грудня у КНП «Бориспільська багатопрофільна 

лікарня інтенсивного лікування» проводитиметься 
безкоштовна виїзна консультація профільних спе-
ціалістів КНП «Київська міська клінічна лікарні №1».

Запрошуються всі, хто має діагноз ішемічна хво-
роба серця, кардіоміопатія чи набуті вади серця. 
Консультацію проводитимуть лікарі кардіологи та 
кардіохірурги вищої категорії. 

Записатись на прийом можна за номером 
реєстратури 04595 5-16-71.
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БЛАГОУСТРІЙ

КОВЗАНКА   У   БОРИСПОЛІ:  КОВЗАНКА   У   БОРИСПОЛІ:    
ЯЛИНЦІ   ДОВЕДЕТЬСЯ   ПЕРЕЇХАТИ   

 � 19 грудня у Борисполі традиційно влаштовують 
святкове дійство — запалюють вогні на головній ялинці 
міста. У цьому році одночасно з ялинкою відкриє свій 
перший сезон ковзанка на Європейській площі.

Ірина ГОЛУБ

Про ковзанку, організацію захо-
дів по її встановленню та умови, на 
яких бажаючі зможуть проїхатися 
на ковзанах, «Вістям» розповів за-
ступник Бориспільського міського 
голови Віталій Горкун. 

Він зазначив, що бюджетні кош-
ти на ковзанку не витрачатимуть-
ся. Організувати ковзанку за кошти 
благодійників було ідеєю мера Бо-
рисполя Володимира Борисенка. 
Її підтримали підприємці, які пра-
цюють на території Бориспільської 
громади, натомість вони отрима-
ють безкоштовні рекламні площі. 
Щоб накопичити 4 млн 100 тис. грн 
— саме стільки коштуватиме вста-
новлення ковзанки — відкрито 
благодійний рахунок. 

Кататися зможуть усі бажаючі — 
і діти, і дорослі. Передбачено про-
кат ковзанів.

Вхід на ковзанку буде платним, 
проте ціна буде не комерційною, а 
швидше символічною, досить до-
ступною. Прокат ковзанів входи-
тиме у вартість квитка. Кошти, ви-
ручені за квитки, будуть автоматич-
но акумулюватися на благодійному 
рахунку для того, щоб використати 
їх на встановлення ковзанки в на-
ступному році. 

Площа льодового поля — 20х30 
метрів. Одночасно там зможе ката-
тися 85 осіб (норма на одного 7 кв. 
метрів). Підвищення температури 
повітря роботі ковзанки не загро-
жуватиме. На сайті підрядної ор-
ганізації, Ice Ukraine, яка її облаш-
товує, зазначено, що якість льоду 
забезпечує енергоефективне хо-
лодильне обладнання. Регуляр-
не відновлення льодової поверх-
ні проводитиметься за допомо-
гою спеціальної техніки. Світлове 

оформлення ковзанки стане додат-
ковим елементом святкового оздо-
блення Європейської площі. 

Діятиме ковзанка з 19 грудня по 
20 лютого. 

Мешканці міста, які з понеділка 
проходили Європейською площею, 
мали змогу побачити, що ковзанка 
монтується на місці, де у попередні 
роки встановлювали головну ялин-
ку Борисполя. Віталій Горкун пові-
домив, що ялинка тепер стоятиме 
між фонтаном і ковзанкою. 

Чому вхід не буде безкоштов-
ним? Підрядна організація Ice 
Ukraine, яка облаштовує новоріч-
ну ковзанку, багато років працює 
на ринку України. Вони із власного 
досвіду не рекомендували роби-
ти ковзанку безкоштовною, інакше 
може не впоратися охорона. З вар-
тістю квитка поки не визначилися, 
як і з годинами роботи ковзанки. 

ХТО НАВАЖИТЬСЯ 
ПРИБРАТИ МАФИ 
З «ЛОХОВКИ»?
Богдан РАК, фото автора

Минулого тижня працівники ви-
робничого управління комуналь-
ного господарства впорядкували 
територію навпроти старої пожеж-
ної, що знаходиться між МАФами та 
супермаркетом «Фора». При наве-
денні ладу прозвучала інформація 
про те, що згодом там планують об-
лаштувати сквер. Чи так це, «Вісті» 
вирішили запитати у депутата окру-
гу Василя Куракси.

Василь Куракса — не перший 
депутат округу, який хоче облаго-
родити та змінити «Лоховку». Пер-
шим був Олександр Денисов, по-
тім справу намагався продовжити 
Олег Верес. На жаль, їхні спроби 
виявилися марними. «Я дуже хо-
чу, аби там був сквер із площею. Це 
не лише прохання мешканців. Це і 
моє особисте бажання. Це має бу-
ти затишна зелена зона в центрі мі-
ста. Ще за моїх попередників виго-
товлено кілька ескізних проектів. 
Я проаналізував їх, усі вони містять 
чимало моментів, які необхідно ви-
рішити та узгодити», — розповідає 
депутат округу.

Історія	питання
Ряд кіосків уздовж вул. Київ-

ський Шлях від повороту на вул. 
Глибоцьку і в напрямку виїзду на 
село Іванків з’явився у Бориспо-
лі у 90-х роках, коли люди шукали 
можливість заробити і вижити. Всі 
вони встановлені незаконно. Ча-

стина власників МАФів колись ма-
ла договори оренди землі, складе-
ні вже постфактум і на нетривалий 
термін, а частина не платила вза-
галі ніколи. 

Свого часу міська влада позба-
вила підприємців надії узаконити 
існуючі на «Лоховці» торгові точ-
ки. У 2007-му році депутати при-
йняли рішення облаштувати на цій 
ділянці площу Павла Чубинсько-
го та перенести туди його погруд-
дя, нині встановлене на протилеж-
ному боку вулиці. Ескізний проект 
Костянтина Струкова передбачав 
знесення МАФів, натомість їх про-
понували перенести на інший бік 
вулиці. Власники торгових точок 
були проти, проект так і не втіли-
ли в життя. 

Відділ	благоустрою:	
МАФи	незаконні,	
але	плану	дій	щодо	
демонтажу	немає

«Я багато разів спілкувався з 
власниками МАФів. Більшість із них 
не проти забрати свої ларьки, але 
якщо їм запропонують іншу альтер-
нативу. Над цим питанням ще тре-
ба працювати», — зазначає Василь 
Куракса.

Не має чіткого плану дій і відділ 
з контролю за благоустроєм міста. 
«Ми свого часу проводили там пе-
ревірку. Усі МАФи незаконні, це 

факт. Що з цим робити? Не знаю. 
Вони начебто і готові звільнити міс-
це, якщо їм нададуть альтернати-
ву, але як це буде виглядати і хто 
повинен цим займатися? Наразі та-
кий механізм відсутній», — зазна-
чає заступник начальника відділу 
з контролю за благоустроєм Юрій 
Ликов.

Ще однією великою проблемою є 
самовільно зведена триповерхова 
будівля. Землю в оренду на 25 ро-
ків під цією будівлею підприємець 
отримала ще до того, як Бориспіль 
очолив Анатолій Федорчук. Всі її 
спроби отримати дозвіл на будів-
ництво успіхом не увінчалися, то-
му вона розпочала його всупереч 
заборонам та приписам. «Треба ви-
значитись, що із ним робити. Або 
зносити, або давати дозвіл та добу-
довувати, щоб він виглядав презен-
табельніше. Бо в теперішньому ви-
гляді це аж ніяк не відповідає кон-
цепції розвитку міста», — зауважує 
Василь Куракса.

Свого часу Анатолій Федорчук 
був налаштований знайти компро-
міс та вирішити питання і з МАФа-
ми, і з самобудом, проте дійти зго-
ди з підприємцями влада так і не 
змогла. 

Володимир Борисенко налашто-
ваний більш рішуче. «Я категорич-

но проти, щоб незаконно зведена 
будівля вводилася в експлуатацію. 
Вона стоїть на червоних лініях і бу-
де заважати навіть розширенню 
Київського Шляху, яке планується 
у перспективі. Залучатимемо Дер-
жавну архітектурно-будівельну ін-
спекцію. Владу мають поважати. Всі 
незаконні будівлі повинні бути де-
монтовані», — зазначив у інтерв’ю 
«Вістям» на початку липня міський 
голова.

Без	конкретики
Як саме буде виглядати терито-

рія, поки сказати важко. Зараз об-
говорюється ще багато деталей. 

Наприклад, чи переносити туди 
пам’ятник Чубинському, який сто-
їть навпроти, чи облаштувати там 
меморіал слави бійцям АТО/ООС. 

«Була й ідея перенести туди 
пам’ятник Героям Небесної сотні, 
аби він був у центрі міста, а не хо-
вався десь за будинками. Ідей бага-
то, все в процесі обговорення», — 
розповідає Василь Куракса.

Лише після узгодження всіх цих 
моментів можна буде робити ро-
бочий проект та починати безпо-
середньо роботи з облаштування 
ділянки. Чи вистачить чинній владі 
рішучості довести справу до кінця 
та зробити те, що не вдавалося по-
передникам, покаже час.
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 � Питання затвердження програми розвитку та підтримки охорони здоров’я 
Бориспільської територіальної громади на найближчі три роки розглянули на сесії 
Бориспільської міської ради 26 листопада. Передбачається, що загальний обсяг 
фінансування програми на цей період складе майже 600 мільйонів гривень. Чому мова 
йде про таку велику суму, скільки та на що витрачатимуть, дізнавалися «Вісті». 

Ілона НЕГОДА

Сумна	статистика:	
смертність	перевищує	
народжуваність

Автори програми розвитку ви-
вчили демографічну статистику мі-
ста за останні три роки. Ситуація 
не виглядає оптимістичною: темпи 
народжуваності зменшуються, а от 
смертність навпаки, продовжує зро-
стати. Так, за шість місяців цього ро-
ку померло 1218 осіб, тоді як за ана-
логічний період минулого року 939, 
а позаминулого — 851 особа. Вті-
шає лише відсутність смертей дітей 
віком до 1 року, тоді як у минуло-
му році померло двоє, а у позами-
нулому — троє таких дітей. Загаль-
ний показник приросту населення 
від’ємний та становить -6,45% на ти-
сячу осіб. На жаль, аналогічна ситуа-
ція спостерігається у всій країні. 

Відповідно до даних КНП «Бори-
спільська багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування», високими 
є показники захворюваності орга-
нів ендокринної, травної, нервової, 
сечостатевої систем, системи кро-
вообігу та порушення обміну ре-
човин. Відбулося суттєве зростан-
ня випадків інфекційних та парази-
тарних хвороб (на 42% порівняно з 
2018-м роком), хвороб органів ди-
хання (приріст 35%), інсультів (при-
ріст 40,4%). На рекордні 72% зрос-
ла кількість хворих на цукровий ді-
абет, особливо серед дітей. Всього 
на хронічні патології страждають 
60% дорослого і 20% дитячого на-
селення. Серед головних чинників 
ризику — паління, зловживання ал-
коголем та наркотиками. 

Реформа	медицини	
—	добра	справа,	та	
потребує	залучення	
додаткових	
фінансових	коштів

У рамках проведеної медичної 
реформи Національна служба здо-
ров’я України (НСЗУ) виступає за-
мовником медичних послуг та лі-
карських засобів та здійснює їх оп-
лату медичним закладам на під-
ставі укладених з ними договорів. 
Матеріально-технічне та фінансо-
ве забезпечення закладів лягає на 
плечі органів місцевого самовря-
дування. Бориспільським закла-
дам потрібні не тільки кошти для 
придбання обладнання, інвента-
рю, оплати комунальних послуг то-
що. Лікарня потребує розширен-
ня — добудови нових корпусів, і 
це найгостріше на сьогодні питан-
ня. Крім того, необхідно закінчити 

вже розпочаті ремонтні роботи у 
терапевтичному відділенні, прове-
сти капремонт будівлі харчоблоку. 
Капітального ремонту потребують 
і гараж, господарські приміщен-
ня, покрівля лікувального корпу-
су. Необхідно оновити й автопарк 
лікарні. 

У сільській місцевості амбула-
торії загальної практики сімей-
ної медицини, що були приєднані 
до КНП «Бориспільський міський 
центр первинної медико-санітар-
ної допомоги», потребують рекон-
струкції та ремонтів (поточних і ка-
пітальних), придбання обладнання, 
в тому числі для відкриття стома-
тологічних кабінетів. Крім того, по-
требує розширення існуюча мере-
жа амбулаторій на території Бори-
спільської ОТГ. 

Відповідно до цих потреб і були 
розроблені кілька напрямків фінан-
сування галузі охорони здоров’я на 
найближчі три роки.

Кожному	—	за	
потребами	

Напрямки діяльності та головні 
заходи програми поділені на п’ять 
категорій: первинна ланка (міські 
та сільські амбулаторії), вторинна 
ланка (лікарня та стоматологічний 
центр), заходи щодо запобігання 
поширення інфекційних хвороб (в 
тому числі COVID-19), стимули для 
медичних працівників, фінансова 
підтримка населення. Що передба-
чається профінансувати по кожній 
із категорій?

Первинна ланка медицини має 
розширити перелік доступних ам-
булаторій та відремонтувати наяв-
ні — переважно, у селах територі-
альної громади. Так, протягом най-
ближчих трьох років заплановано 
побудувати нову амбулаторію в мі-
крорайоні Бежівка, реконструюва-
ти діючі амбулаторії в селах Сень-
ківка та Рогозів, провести капіталь-
ний ремонт в амбулаторіях Кучако-
ва, Любарців, Іванкова, Глибокого. 
Крім того, із міського бюджету пла-
нується виділити кошти на поточні 
ремонти, купівлю медичного та ді-
агностичного обладнання, оплату 
комунальних послуг та енергоносі-
їв. Всього на первинну ланку меди-
цини за три роки планують витра-
тити 60,2 мільйона грн, із них 41,4 
млн — у наступному, 2022-му році. 
Майже всі кошти залучать із місь-
кого бюджету та частково — із бю-
джету області.

Вторинна ланка у найближчі ро-
ки буде найбільш «витратною» — 
на неї планується витратити май-
же 490 мільйонів гривень. Донора-
ми будуть міський бюджет, кошти 
співзасновників ББЛІЛ, обласний 
та державний бюджети. Левова ча-

стина коштів піде на будівництво 
пологового та лікувального відді-
лення (150 млн грн), виготовлен-
ня проектно-кошторисної докумен-
тації та реконструкцію лікувально-
го корпусу КНП «ББЛІЛ» (171,4 млн 
грн). Саме на ці роботи планується 
залучити кошти обласного та дер-
жавного бюджетів. Інші роботи, 
передбачені програмою, здійсню-
ватимуться виключно за рахунок 
бюджету Бориспільської громади 
та громад-співзасновників лікарні 
(Вороньківської, Гірської, Присто-
личної, Золочівської сільських рад). 
Зокрема, планується фінансування 
наступних заходів:

• ремонт харчоблоку;
• ремонт гаражно-господарсько-

го приміщення;
• капремонт покрівлі лікувально-

го корпусу;
• капремонт вентиляційної систе-

ми протитуберкульозного кабінету;
• капремонт операційного блоку;
• придбання медичного, діагнос-

тичного, офісного та іншого устат-
кування і обладнання;

• придбання транспортних засобів;
• закупівля витратних матеріалів;
• оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв КНП «БЛІЛ» та КНП 
«БСЦ».

На заходи щодо запобігання 
поширенню інфекційних хво-
роб у Бориспільській громаді пла-
нується витратити майже 10,3 міль-
йони грн, із них 99% (або 10,2 млн 
грн) піде на протидію COVID-19 (по 
3,4 млн щороку). Лише 59 тис. грн 
вирішено витратити на проведен-
ня діагностики для раннього вияв-
лення туберкульозу серед дітей. На 
боротьбу з іншими інфекціями ко-
штів на найближчі три роки не пе-
редбачено. 

На фінансову підтримку (мате-
ріальне стимулювання) медич-
них працівників виділять 3,8 млн 
грн. Із них 2,3 млн отримають ме-
дичні та технічні працівники, що 
працюватимуть у вихідні та святко-
ві дні в пунктах масової вакцинації 
населення. В програмі уточнюєть-
ся, що це сума, яка буде виділена 
на 2022-й рік, а суми заохочення 
працівників пунктів вакцинації у 
2023-му та 2024-му роках будуть 
визначатися додатково у рішен-
нях про міський бюджет відповід-
них років. 

По 500 тис. грн щороку (всього 
1,5 млн грн) із міського бюджету бу-
де виділено для заохочення ліка-
рів первинної ланки медицини, що 
працюють у селах. Так, передбача-
ється, що щомісячна надбавка сіль-
ським сімейний лікарям становити-
ме 5000 грн на місяць. Це зменшить 
плинність кадрів у селах та заохо-
тить фахівців працювати у сільській 
місцевості. 

Фінансова підтримка населен-

ня обійдеться міському бюджету 
у 32 млн грн (близько 10 млн ко-
жен рік). Із них найбільша сума, по 
6-7 млн щороку, піде на відшкоду-
вання лікарських засобів, відпу-
щених безкоштовно або на піль-
гових умовах у разі амбулаторно-
го лікування на базі КНП «Міський 
центр первинної медико-санітар-
ної допомоги». По 2,6-2,9 млн що-
року виділятиметься на відшкоду-
вання вартості медичних препара-
тів для терапії пацієнтів з нирковою 

недостатністю, яким проводиться 
бікарбонатний гемодіаліз. Відшко-
дування вартості технічних та ін-
ших засобів для осіб із інвалідні-
стю вартуватиме міському бюджету 
250 тис. грн щороку. На повне або 
часткове відшкодування витрат на 
надання стоматологічних послуг 
пільговим категоріям населення, 
зокрема учасникам АТО/ООС, пла-
нується виділити 600 тис. грн у на-
ступному, 800 тис. грн у 2023-му та 
100 тис. грн у 2024-му роках.

ДОРОГА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
НА ЩО ВИТРАТЯТЬ ПІВМІЛЬЯРДА ГРИВЕНЬ

У МОЗ ПОВІДОМИЛИ, КОЛИ 
ОЧІКУВАТИ БУСТЕРНОЇ ДОЗИ І 
НОВОЇ ХВИЛІ COVID-19

Міністр охорони здоров’я Віктор 
Ляшко прогнозує, що нову хвилю 
COVID-19 в Україні можна очікува-
ти, починаючи з кінця січня.

«З коронавірусом важко щось 
прогнозувати, оскільки він руй-
нує всі прогнози. Навіть щодо цієї 
хвилі були очікування на середи-
ну листопада, а серйозний стри-
бок пішов у середині жовтня. Спа-
лахи ковіду повторюють сезонні 
спалахи ГРВІ. Тому нову хвилю 
можна очікувати на кінець січня 
— лютий-березень, якщо мутації 
не призведуть до іншого», — ска-
зав міністр в інтерв’ю ВВС News 
Україна.

При цьому він закликав укра-
їнців активніше вакцинувати-
ся, щоб уникнути великої кіль-
кості тяжких випадків і смертей. 
Крім того, міністр повідомив, що 
в Україні «не тільки збираються, 

а повністю готові» робити тре-
тє, бустерне щеплення. «Орієн-
товно ми очікуємо, що це буде сі-
чень-лютий 2022 року. Можливо, 
і раніше», — сказав Ляшко.

За словами очільника МОЗ, це 
залежить від багатьох факторів. 
«Якщо українці масово підуть і 
зроблять перше щеплення, у нас 
будуть першим щепленням вак-
циновані принаймні 60% або дво-
ма дозами 50%, я як міністр охо-
рони здоров’я відразу ухвалю рі-
шення і запустимо бустерне вак-
цинування», — додав він.

У жовтні в МОЗ заявляли, що 
рекомендуватимуть повний курс 
ревакцинації від COVID-19 на-
ступного року. Станом на 30 ли-
стопада в Україні повністю імуні-
зовані проти COVID-19 і отрима-
ли дві дози щеплення 11 122 635 
людей.



I-VISTI.COM  | 5
№48 [1104], 3 ГРУДНЯ 2021  | 

МЕДИЦИНА

ПЕРША СУДОВА СПРАВА ЗА ВСЮ ІСТОРІЮ ЩОДО 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НСЗУ УКЛАСТИ ДОГОВІР: 
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ВИГРАВ СУД З НСЗУ

 � Бориспільська комунальна стоматологія спонукала 
Уряд виправити недопрацювання, яке не давало змогу 
надавати безкоштовні медичні послуги через законодавчу 
заковику.

Тетяна ЦІЛИК

Рішенням Окружного адміністра-
тивного суду м. Києва задоволено 
позов КНП «Бориспільський стома-
тологічний центр» до Уряду Украї-
ни і НСЗУ щодо безпідставного поз-
бавлення бориспільців безоплатної 
стоматологічної допомоги.

Про деталі позову та судового 
процесу «Вістям» розповіла Ксенія 
Паук, керівник КНП «Бориспіль-
ський стоматологічний центр». 

 

Безкоштовне	
лікування	не	
гарантоване	

Загальновідомо, що Конституція 
гарантує безкоштовне лікування. 
Але для того, щоб будь-який медич-
ний заклад був спроможний нада-
вати такі послуги, потрібно укла-
сти угоду з Національною службою 
здоров’я України (НСЗУ) про відпо-
відне фінансування за програмою 
медичних гарантій. Проте раніше 
на законодавчому рівні зробити це 
новостворені комунальні підпри-
ємства не мали юридичної змоги — 
законодавство не надавало їм тако-
го права. Керівник КНП «Бориспіль-
ський стоматологічний центр» Ксе-
нія Паук своїм позовом спонукала 
Уряд змінити це рішення, а НСЗУ — 
укласти договір.  

«У березні 2021-го року ми пода-
вали до Національної служби здо-
ров’я України документи, які вони 
вимагали для підписання договору 
щодо безкоштовного лікування ді-
тей та безкоштовної ургентної сто-
матологічної допомоги для Бори-
спільців. Однак отримали відмову 
НСЗУ з посиланням на те, що но-
востворене підприємство не може 
укласти з ними договір, — розпові-
дає Ксенія Паук. — Наше КНП було 
створене рішенням Бориспільської 
міської ради в серпні 2019-го, а по-
чало функціонувати 2 січня 2020-го 
року. Поки проводилися ремонтні 
роботи, закуповувалося нове об-
ладнання (до речі, це була вимо-
га НСЗУ для укладення договору), 
ми не могли працювати в медич-
ній інформаційній системі (МІС), бо 
не мали відповідного обладнання і 
програмного забезпечення. Коли 
всі ці питання були вирішені, ми по-
дали документи для укладення до-
говору з НСЗУ. Але нам відмовили».

Судова	справа	з	НСЗУ	
Бориспільський стоматологіч-

ний центр звертався з листом до 
Президента України Володимира 
Зеленського, до Кабміну, до Мі-
ністерства охорони здоров’я та 
до самого НСЗУ, щоб вони зміни-
ли своє рішення, оскільки жителі 

бориспільської громади позбавле-
ні можливості отримувати безко-
штовні стоматологічні послуги. На 
всі ці звернення отримано відмови.

«Ситуація була патова, тому я 
прийняла рішення позиватися до 
Окружного адміністративного суду 
міста Києва, — пояснює керівник 
стоматологічного центру. — Перше 
судове засідання відбулося в черв-
ні. Позов стосувався скасування рі-
шення Уряду, яке унеможливлюва-
ло укладення договору на безко-
штовне лікування новоствореними 
підприємствами, та зобов’язання 
НСЗУ укласти з нами договір».

Всього відбулося чотири засідан-
ня. Два із них підготовчих, на одно-
му з яких залучили як третю осо-
бу Міністерство охорони здоров’я 
України. Також у судовому засідан-
ні приймали участь представники 
НСЗУ та Кабінету Міністрів України.

По суті, відбулося два засідання. 
Кабмін  у позасудовий спосіб усу-
нув порушення прав комуналь-
ного комерційного підприємства 
«Бориспільський стоматологічний 
центр»: у ході розгляду справи бу-
ли внесені зміни до пункту 49 глави 
9 розділу 2 Порядку реалізації про-
грами державної гарантії медично-
го обслуговування населення у 2-4 
кварталах 2021 року, затвердженої 
постановою Кабміну №133 від 15 
лютого 2021 року.

Завдяки змінам усі новостворені 
заклади охорони здоров’я України, 
у яких не було раніше договорів з 
НСЗУ (тобто створені у 2020 році та 
пізніше), тепер отримали можли-
вість укладати договори у наступ-
них роках».

 

Рішення	суду
Рішенням суду НСЗУ зобов’яза-

на укласти з КНП «Бориспільський 
стоматологічний центр» договір 
про медичне обслуговування на-
селення за програмою медичних 
гарантій за напрямком «Стоматоло-
гічна допомога дорослим та дітям». 
У частині скасування Постанови Ка-
бінету Міністрів України №133 від 
15.02.2021 суд урахував, що на мо-
мент розгляду справи до оскаржу-
ваної Постанови внесені зміни, які 
усунули перешкоди новостворе-
ним закладам охорони здоров’я на 
укладення договору. Ці зміни вне-
сені саме завдяки позову. 

Попередня редакція постанови 
КМУ фактично встановлювала пе-
решкоди новоствореним закла-
дам охорони здоров’я для укла-
дення договорів з НСЗУ, оскільки 
діяла норма, яка визначала поря-
док розрахунку цін лише на під-
ставі раніше укладеного договору. 
Через таку формальну підставу но-
востворені підприємства не мали 
змоги укладати жодних договорів. 

У результаті рішення суду Поста-
нова змінена, а новостворені під-
приємства всієї України (не тільки 
стоматологічні, а й підприємства 
первинної та вторинної ланки ме-
дицини) можуть укладати догово-
ри. Це перша судова справа про-
ти НСЗУ за всю історію її існування 
про зобов’язання укласти договір 
про медичне обслуговування на-
селення. 

Безкоштовному	
лікуванню	бути

Після укладення договору з Бо-
риспільським стоматологічним 
центром НСЗУ буде відшкодовува-
ти лікування дітей та ургентну сто-
матологічну допомогу (звернення 
хворих при гострому болі). Споді-
ваємось, що відповідний договір 
буде укладено найближчим часом. 
На сьогодні відомості у стоматоло-
гічного центру щодо внесення апе-
ляційних скарг на це рішення від-
сутні.

Новостворені підприємства не-
спроможні надавати безкоштов-

ну допомогу, адже ці послуги ки-
мось повинні оплачуватись. У цю 
суму входить зарплата лікаря, мед-
сестри, молодшого медичного пер-
соналу, адміністративного корпу-
су та вартість медичних матеріалів. 
Із міського бюджету на цей рік Бо-
риспільському стоматцентру виді-

лили кошти на лікування учасників 
АТО. Крім того, ще до укладення до-
говору з НСЗУ міська стоматологія 
ввела безкоштовне лікування дітей, 
інвалідів 1 і 2 груп та пенсіонерів. 
Уже два місяці поспіль БСЦ своїми 
силами надає таку допомогу тим, 
хто її потребує.
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РІЧНИЙ ЗВІТ ДЕПУТАТА БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЮРІЙ	
ЛИКОВ:

ПРАЦЮЮ РАЗОМ 
ІЗ ЛЮДЬМИ ТА 
ЗАРАДИ ЛЮДЕЙ

 � Юрій Ликов — депутат Бориспільської міської ради 
від партії «Слуга Народу». Закріплений за округом №18. 
Працює заступником керівника відділу з контролю за 
благоустроєм, а також є тренером з пауерліфтингу 
Бориспільської ДЮСШ.

Айвазовського, Андрія Малиш-
ка, Богдана Ступки, Борисогліб-
ська, Братів Шило, Галицька, Ганни 
Каленченко, Голосіївська, Дес-
нянська, Дніпровська, Довжен-
ка, Європейська: 8, 10, 12–118; 
Івана Богуна, Івана Піддубного, 
Кибальчича, Козацька, Коопера-
тивна, Корольова, Космонавта 
Комарова, Крилова, Максима За-
лізняка, Миколи Карпенка, Мико-
ли Прудкого, Мусоргського, Не-
чуя-Левицького, Паторжинського, 
Почаївська, Преображенська, 
Приозерна, Різдвяна, Салютна, 
Січових Стрільців, Слов’янська, 
Фізкультурна, Чкалова, Широка, 
Юрія Збанацького, Ярослава Га-
шека, Ярославська та провулки: 
Андрія Малишка, Богдана Ступки, 
Ганни Каленченко, Городній, Мак-
сима Залізняка, Нечуя-Левицько-
го, Фізкультурний.

Округ № 18 включає 
в себе вулиці:

	� ДОВІДКОВО

Богдан РАК

Юрій Ликов став депутатом Бо-
риспільської міської ради вперше, 
до цього політикою не займався. 
Через це розпочати роботу йому 
було важче, ніж багатьом досвідче-
ним колегам. Проте головне — ма-
ти бажання. 

Робота	на	окрузі
«В мене дуже великий округ. Ко-

ли я вперше його дивився, то навіть 
не знав, з чого починати роботу. На 
мою особисту думку, проблем на 
окрузі стільки, що мені не те що де-
путатського мільйона, мені напев-
но і бюджету всього міста б не ви-
стачило, щоб здійснити все необ-
хідне», — зазначає Юрій Ликов.

Головною проблемою округу де-
путат вважає дороги. Адже саме на 
них більше всього скаржаться меш-
канці. Але доріг на окрузі багато, 
зробити все одночасно просто не-
можливо, довелося визначати прі-
оритети.

«Під час спілкування з мешканця-
ми ми разом оглядали проблемні 
місця округу. І на місці вирішували, 
як швидко це можна зробити — в 
цьому році чи в наступному. Тобто 
усе йшло через спілкування з людь-
ми», — зауважує Юрій Ликов.

Цьогоріч на окрузі було зробле-
но поточний ремонт вулиць Айва-
зовського, Салютної, Фізкультур-
ної та Широкої на загальну суму 
935 тис. гривень. Прорізана вул. 
Різдвяна.

«Ця вулиця була тільки на папері. 
Ми коли туди приїхали, там чагар-
ники були по пояс. Людина навіть 
штани порвала, поки ми роздивля-
лись це місце. Зараз там вже можна 
пройти та проїхати, але в планах її 
подальший благоустрій», — розпо-
відає Юрій Ликов.

Робота	в	раді
Сумлінно Юрій Ликов працює і 

в міській раді. Він є членом регла-
ментної комісії, через яку прохо-

дять усі питання.
«Регламентна комісія слідкує, аби 

при підготовці рішень було дотри-
мано всіх процедур. Таким чином, 
усі без виключення рішення, що по-
тім виносяться в сесійну залу, про-
ходять регламентну комісію. Це ду-
же великий обсяг роботи», — пояс-
нює депутат.

Також за ініціативи Юрія Лико-
ва в Борисполі цього року запро-
ваджено стипендію міського голо-
ви кращим спортсменам та їх тре-
нерам. Він особисто брав участь у 
розробці положення в складі гру-
пи фахівців у галузі фізкультури та 
спорту. Це положення було затвер-
джене влітку міською радою. 

«Я вважаю, що спортсмени, які 
прославляють наше місто на всеу-
країнських та міжнародних змаган-
нях, мають право на заохочення. 
Вони докладають чималих зусиль, 
аби стати кращими, тому повинні 
відчувати підтримку від рідного мі-
ста, в тому числі й фінансову. Заохо-
чення необхідне й тренерам, які не 

покладаючи рук працюють зі свої-
ми підопічними та мають на меті не 
просто відпрацювати «від дзвінка 
до дзвінка», а виховати чемпіонів», 
— пояснює Юрій Ликов.

Спорт	дисциплінує
Незважаючи на велику заванта-

женість, Юрій Ликов не полишає 
роботи тренера в Бориспільській 
ДЮСШ. Він завжди знаходить час 
на зайняття з дітьми. До речі, до-
сить плідні. Цьогоріч вихованці 
Юрія Ликова отримали чотири зо-
лоті нагороди на чемпіонатах Укра-
їни з пауерліфтингу. Шість разів по-
сідали друге місце та тричі — тре-
тє, мають в активі срібло чемпіо-
нату Європи та бронзу зі світової 
першості. І це ще не остаточний ре-
зультат, адже вже на початку грудня 
Юрій Ликов везе двох своїх вихо-
ванців на чергову першість Євро-
пи. А у другій половині місяця стар-
тує чемпіонат України серед вихо-
ванців ДЮСШ.

Секрет плідної роботи досить 
простий. «Я спортсмен. А спорт 
учить дисципліні. Для мене вся 
моя робота, як розпорядок тре-
нувань. Ти складаєш чіткий план, 
що та коли потрібно зробити. І як-
що його дотримуєшся, усе в тебе 
виходить», — ділиться досвідом 
депутат.

Плани	на	
наступний	рік

На наступний рік Юрій Ликов уже 
має чимало планів. «Є проблеми, 
які я собі визначив, як пріоритетні. 
В першу чергу, це дороги. На окру-
зі залишається ще чимало доріг, які 
необхідно заасфальтувати. Також 
минулої сесії міська рада підтри-
мала мою ініціативу про передачу 
земельної ділянки на вул. Слов’ян-
ська КП «ВУКГ». Тепер ми будемо 
виготовляти проект облаштування 
там сучасного дитячого спортив-
ного майданчика», — планує Юрій 
Ликов.

За словами депутата, на окрузі 
чимало активних мешканців. Вони 
допомагають йому, звертають ува-
гу на найбільші проблеми та по-
стійно тримають у тонусі. 

«З такими людьми приємно пра-
цювати. Разом ми зробимо все, що 
запланували», — говорить про них 
депутат.

Відділ молоді та спорту Бори-
спільського виконкому міської 
ради оголошує про початок від-
бору кандидатів на здобуття сти-
пендій міського голови кращими 
спортсменами та їх тренерами з 
метою підтримки та заохочення 
спортсменів, розкриття їх спор-
тивного таланту та стимулюван-
ня покращення спортивних ре-
зультатів, розвитку спорту на те-
риторії Бориспільської міської 
територіальної громади та від-
значення роботи тренерів-ви-
кладачів, які працюють зі спортс-
менами. 

Висування кандидатів на 
участь у конкурсі на присвоєн-
ня Стипендії здійснюється за рі-
шенням тренерської ради, збо-
рів спортивних федерацій, на-
вчальних закладів, спортивних 
установ міста та інших органі-
зацій.

Пакет документів на кандида-
тів потрібно подати до 10 грудня 
2021 року у кабінет 101 виконав-
чого комітету міської ради.

Детальніша інформація про 
участь у конкурсі та заповне-
ння документів за номером те-
лефона: 050 446-89-94.

КРАЩИМ СПОРТСМЕНИ 
ГРОМАДИ ТА ЇХ ТРЕНЕРАМ — 
СТИПЕНДІЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

• Прорізано вул. Різдвяну • Ремонт вул. Салютної
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ВЛАСНА СПРАВА

СУЧАСНЕ АТЕЛЬЄ СУЧАСНЕ АТЕЛЬЄ 
ТА ШОУ-РУМ ОДЯГУ ТА ШОУ-РУМ ОДЯГУ 

НАТАЛІЇ ПОДОЛЯНЮКНАТАЛІЇ ПОДОЛЯНЮК
 � На початку грудня в Бориспільському ЦУМі відкрилось 

сучасне ательє та шоу-рум одягу Наталії Подолянюк. 
Журналіст «Вістей» зустрівся з кравчинею, щоб детальніше 
дізнатися про життя жінки та її шлях у професію.

Тетяна ЦІЛИК, фото автора

Журналіст завітав до шоу-руму 
одягу у ТЦ «ЦУМ», що знаходиться 
за адресою Київський Шлях, 14ж. 
Просторе, сучасно оформлене при-
міщення зі скляними стінами та ви-
шуканим одягом на різний смак — 
одразу хочеться дещо приміряти з 
манекенів чи принаймні торкнути-
ся одягу та відчути на дотик факту-
ру тканини. Саме таким було перше 
враження від ательє «ГОЛКА НИТКА». 

Із клієнтами залюбки спілкується 
тендітна, мініатюрна, привітна жін-
ка з посмішкою на вустах. Як вияви-
лося, це і є Наталія Подолянюк, про 
яку, власне, і буде наша розповідь. 

Творчість	родом	із	
дитинства

Наталії 42 роки. Народилася вона 
в Черкаській області в місті Христи-
нівка, неподалік від Умані у багато-
дітній родині — Наталя була п’ятою 
донькою. Тато був дуже творчою лю-
диною: фотографував, чудово малю-
вав та шив одяг. Саме від тата у дівчи-
ни ще в дитинстві проявились талан-
ти: вона і малювала, і фотографувала, 
і писала вірші, і шила, як тато. 

«Я з дитинства шила лялькам 
одяг, — згадує Наталія. — Образи 
зовсім не були схожими на дитячі 
вбрання, вони були дуже жіночни-
ми та ніжними, підкреслювали ста-
туру. Мені дуже подобалося робити 
ляльок красивими та вишуканими».

Жіночі	історії:	
розчарування	та	
кохання

Ще в юності Наталія вийшла заміж, 
проте перший шлюб виявився невда-

лим. Коли сину Євгену виповнилося 
два роки, подружжя розійшлося. Але 
зовсім скоро Наталія зустріла Воло-
димира, кохання всього життя. Вони 
одружилася і от вже 20 років живуть 
щасливо разом. У подружжя народи-
лися ще два хлопчики, а старшого си-
на чоловік виховав, як рідного. 

Мамина	радість,	
татова	гордість

Старшому сину Євгену наразі вже 
23 роки. Він студент Національного 
авіаційного університету. Хлопець 
дуже самостійний — спочатку на-
вчався в коледжі, потім заробив кош-
ти на навчання в університеті, прин-
ципово не брав на це у батьків ні ко-
пійки. У лютому юнак вже закінчує 
навчання за спеціальністю аерона-
вігація. Додатково працює на теле-
каналі «1+1», займається дизайном 
сцен та їх проектуванням. Мама На-
талія пишається, що навіть для висту-
пу Президента України до Дня вша-
нування жертв голодомору сцену 
спроектував саме її син Євген. За ха-
рактером хлопець стриманий та пра-
цьовитий, до того ж, дуже розумний. 

Середньому сину Єгору 15 років. 
Хлопець пішов стежкою старшого 
брата — також навчається в коле-
джі НАУ. Лише фах собі обрав ін-
ший — комп’ютерна інженерія. Ха-
рактер у Єгора жвавий, він до всьо-
го рветься, енергія б’є ключем. За 
ним не вслідкуєш — начебто щой-
но щось подумав, а вже й зробив. 

«Найменшому сину Іллі 13 років, 
він навчається у 8-му класі. Ми з чо-
ловіком думали, що буде дівчинка, 
проте третім також хлопчик наро-
дився, чому зараз я безмежно ра-
дію, — продовжує Наталія. — Він 
спокійний, урівноважений, домаш-
ній, дуже добрий». 

У	пошуках	себе
Після школи Наталія Подолянюк 

навчалась на швачку, проте спочат-
ку навіть не уявляла, що це стане 
для неї справою всього життя. Вона 
просто навчалася фаху, який обрали 
для неї батьки.

Замолоду Наталія була дуже ак-
тивною: у пошуках себе змінила, 
мабуть, із десяток професій — шу-
кала себе та весь час працювала, 
щоб бути помічницею чоловікові. 
Бурхливу енергію потрібно було 
виплескувати в роботі. Була і ма-
ляром, навіть займалася деревоо-
бробкою. В житті траплялося бага-
то чого, але працювала жінка завж-
ди, «мажоркою» не була ніколи. 

З теперішнім чоловіком сімейне 
життя розпочинали в Києві. Якийсь 
час прожили в столиці. Було важ-
ко, тому вирішили взяти іпотеку та 
в Березані придбали квартиру, де 
власне, наразі і мешкає подружжя.

«Багато часу я шила лише для себе. 
Потім все частіше до мене зверталися 
знайомі з проханням щось пошити. І 
я зрозуміла, що хочу, щоб хобі стало 
прибутковою професією, основною 
справою життя, — розповідає Ната-
лія. — Спочатку шила піжами, виро-
би з атласу та продавала через інтер-
нет-магазин. З роботою справлялася, 
мені вона дуже подобалася. 

Коханий мене завжди підтримує, 
намагається допомогти, щоб я са-
мореалізовувалася. Чоловік бачив, 
як я багато та тяжко працюю, шию-
чи за старенькою машинкою мо-
го тата, тому вирішив зробити ме-
ні подарунок — купити оверлок. А 
потім облаштував мені майстерню 
в нашій 3-кімнатній квартирі». 

Перше	ательє
У першому ательє не було навіть 

праски, зате було три машинки і ве-
личезне бажання працювати. Ось так, 
крок за кроком, Наталія йшла до мрії. 

Коли почався перший карантин, 
жінка ночами шила маски та безко-
штовно відправляла їх по всій Укра-
їні всім, хто цього потребував. Вона 
просто запитувала в соцмережах, ко-
му відправити і ось так допомагала, як 
могла. Адже на початку карантину з 
масками була дуже велика проблема. 

«Потрібно любити та цінувати й 
своє, і життя інших людей та допо-
магати один одному, — каже Наталія. 
— А ще я дуже вдячна своєму чоло-
вікові. Адже він мене завжди підтри-
мував у всьому та надихав. Одного 
ранку запропонував: «Давай пошу-
каємо тобі для майстерні приміщен-
ня в Борисполі, щоб ти рухалася впе-
ред до своєї такої бажаної мрії». І за 
один день ми знайшли приміщення в 
ТЦ «ЦУМ» на вулиці Київський Шлях. 
З того часу пройшло півтора роки. 
Я дуже вдячна чоловікові за можли-
вість втілити в життя мої найпотаєм-
ніші мрії про роботу».

Шлях	до	мрії
З’явилося багато постійних клі-

єнтів, які залюбки приходять до 
Наталії чи відремонтувати одяг, чи 
пошити щось на замовлення, або 
навіть придбати щось із того, що 
жінка вже власноруч пошила. Із 
маленької майстерні прийшов час 
створити велике ательє — шоу-рум 
одягу, який на цьому тижні відкрив-
ся в ЦУМі у Борисполі. 

«Ми вже переходимо на інший 
формат надання послуг, — з горді-
стю розповідає Наталія. — У мене 
вже є швея-помічниця. У нас просто-
ре, комфортне приміщення. На ма-
некенах та по всьому залу висить ви-
готовлений мною одяг, який можна 
приміряти та придбати. Якщо термі-
нове замовлення з ремонту одягу, 
клієнт може посидіти на зручному 
дивані, погортати журнали за чашеч-
кою кави чи чаю, поки чекає, що я 
виконаю його термінове замовлен-
ня. Є книжки для дітей, що чекають 
із мамою. Все зроблено для того, щоб 
людина відчула піклування про неї та 
залишилася задоволеною послугами 
ательє «ГОЛКА НИТКА». 

Багато хто з моїх клієнтів часто 
спілкується зі мною, розповідає 
свої життєві історії, а я із задово-
ленням вислуховую та чим можу 
підтримую — життя таке різнома-
нітне та багатогранне». 

Ціни в ательє та шоу-румі демо-
кратичні. Можливо, хтось і скаже, 
що хочеться дещо дешевше, але 
рівень надання послуг високий, 
завжди все зроблено по совісті, і 
клієнти це бачать. 

«Ми шиємо одяг і продаємо, ши-
ємо також на замовлення. І, звісно, 
займаємося ремонтом одягу. Біль-
ша частина клієнтів замовляють жі-
ночий одяг, але можемо шити й ді-
тям, і чоловікам.

Наша студія багатогранна. Про-
понуємо сукні, костюми для занять 
гімнастикою та фігурним катанням. 
Спеціалізуємося на пошитті спідньої 
білизни, я навчалася цьому на спеці-
альних курсах у Києві. Тому робимо 
і ремонт білизни, і виготовляємо на 
замовлення індивідуальну білизну з 
якісної та красивої тканини.

Жіночі спідниці, вечірні сукні, 
блузи, костюми, світшоти, спортив-
ні костюми, пальто, куртки, сороч-
ки — ось неповний перелік того, 
що можна вже придбати в шоу-румі 
чи замовити в ательє. Працюємо з 
будь-яким матеріалом: еко-шкірою, 
легкими чи цупкими тканинами. 

Запрошую всіх до нас у магазин. 
Будь-якій жінці ми підберемо пре-
красний образ і зробимо чарівною. 
Залюбки підкажемо, яку річ з якою 
поєднати, щоб вийшов гармоній-
ний образ. Ми можемо порадити, 
до чого одягти вашу улюблену спід-
ницю і навіть пошити те, що поки іс-
нує лише у ваших фантазіях. 

Із задоволенням підберемо одяг 
для дуже худеньких жінок, оскіль-
ки їм проблематично купити щось 
підходяще і при цьому не вигляда-
ти пласкою.

Так само залюбки допоможемо 
підкреслити форми і фігурним жін-
кам. Ми позбавимо вас комплексів 
та допоможемо навчити любити се-
бе — це буде легко в тому одязі, який 
ми вам пошиємо чи підберемо. Впев-
нені, з часом ми станемо найкращим 
ательє у Борисполі. Це наша мрія, до 
якої ми невпинно йдемо». 

АТЕЛЬЄ СТУДІЯ 
«ГОЛКА НИТКА»
м. Бориспіль, ТЦ «ЦУМ», 0 поверх,  
вул. Київський Шлях, 14 ж. 
Телефон: 098-3-500-800
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ПРОГРАМАПРОГРАМА

UA: ПЕРШИЙ.
6.25	М/с "Пінгвиня Пороро"
7.00,	8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.10 Новини
7.05	Енеїда
8.05	Т/с "Краща половина"
9.10	Телепродаж
9.40	Т/с "Любов та помста" (16+)
11.35,	18.20 "По-людськи"
12.35	Д/ф "Дикуни"
13.10,	1.25 Прозоро: про актуальне
14.00	UA:Фольк
15.10,	21.45, 0.10, 2.45, 5.45 Спорт
15.20	Концерт. Пісні про кохання
16.30	Д/ф "Світ дикої природи"
17.00	Прозоро: про головне
19.10	Чемпіонат світу зі стрибків в воду 

серед юніорів. Вишка 10 м, 
юнаки, фінал

20.10	Чемпіонат світу зі стрибків в воду 
серед юніорів. Трамплін, 3 м, 
дівчата, фінал В

22.00	Полюси
23.00	Перша шпальта
0.25	Т/с "Округ Дюрем" (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 

ТСН
9.25,	10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15,	12.20, 14.15 "Твій день"
14.45	"Одруження наосліп"
17.10	Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.43	"Проспорт"
20.45,	21.10 Комедія "Різниця у віці"
21.45	Т/с "Свати"
22.45	"Твій вечір"
23.45	"ТСН 10 вражаючих подій дня"
23.55	Трилер "Той, що біжить лабіринтом 

2"
2.50	Жахи "Щелепи - 3"
4.50,	5.35 "Життя відомих людей"

ІНТЕР.
7.10,	8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00,	11.00 "Корисна програма"
12.25	Х/ф "Лашкаво прошимо"
14.40,	15.40 "Вещдок"
16.30	"Вещдок. Особый случай"
18.00,	19.00, 4.15 "Стосується кожного"

20.00,	3.45 "Подробиці"
21.00	"Вещдок. Большое дело"
23.50	Х/ф "Серед білого дня" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,	7.10, 8.15 Ранок із Україною
7.00,	8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00	Мисливці за чудесами
10.00	Агенти справедливості (12+)
14.10,	15.30, 17.00 Т/с "Дитячий 

охоронець" (12+)
20.10	"Говорить Україна"
21.00	Т/с "Я заберу твою родину" (16+)
23.10	Т/с "Віддай мою мрію" (12+)
1.25	Телемагазин

ICTV.
8.45	Факти. Ранок
9.15,	19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.20,	13.25 Х/ф "Таємний агент" (16+)
12.45,	15.45 Факти. День
14.00,	16.20 Т/с "Пес" (16+)
17.50	Т/с "Дільничний з ДВРЗ" (16+)
18.45,	21.05 Факти. Вечір
20.20	Хто хоче стати мільйонером? 

Ігрове шоу Прем’єра

21.20	Т/с "Пес-6" (16+)
22.35	Т/с "Пес-2" (16+)
23.40	Т/с "Схованки" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
7.20	"Орел і решка"
9.25	Т/с "Надприродне" (16+)
13.00	"Суперінтуїція"
15.00	Х/ф "Крок уперед: Революція"
17.00	"Хто зверху?" (12+)
19.00	"Діти проти зірок"
20.45	Х/ф "Не такі" (16+)
22.50	Х/ф "Знаки" (16+)
1.00	Х/ф "Boss Level: Врятувати 

колишню" (18+)

СТБ.
6.00	Т/с "Комісар Рекс"
8.50,	11.50 МастерШеф Професіонали 

(12+)
11.30,	14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
12.00,	14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
15.35,	18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05	СуперМама (12+)
20.15,	22.50 Т/с "Швабра" (16+)
23.05	Т/с "Ніконов і Ко" (16+)

НТН.
6.20	"Будьте здоровi"
7.50,	17.00, 3.05, 3.45 "Випадковий 

свідок"
8.30,	12.30, 16.30, 19.00, 2.35 "Свідок"
9.00	Х/ф "Версія полковника Зоріна"
10.45,	21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
13.00,	19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.50,	23.00 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
18.20,	3.15 "Вартість життя"
0.45	"Легенди карного розшуку"

ПРЯМИЙ.
7.00,	8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
18.50 "Репортер". Новини

7.10,	8.10 "Новий день"
9.10,	10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15	"Обідня перерва"
14.10	"Великий день"
16.10	"Час пік"
17.10	"Ситуація"
18.10	"Ексклюзив"
19.00	"Велика середа"
22.00	"Спецтема"
23.00	"Новини від Христини"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00	Роздивись
6.30	М/ф "Пригоди Тайо"
7.00,	8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.10 Новини
7.05	Енеїда
8.05	Т/с "Краща половина"
9.10	Телепродаж
9.40	Т/с "Серцебиття" (12+)
10.35	Т/с "Любов та помста" (16+)
11.35,	18.20 "По-людськи"
12.35	Д/ф "Дикуни"
13.10,	1.25 Прозоро: про актуальне
14.00	UA:Фольк
15.10,	21.45, 0.10, 5.45 Спорт
15.20	Концерт. Анатолій Гнатюк
16.25	Буковинські загадки
16.30	Д/ф "Світ дикої природи"
17.00	Прозоро: про головне
19.10	Чемпіонат світу зі стрибків в воду 

серед юніорів. Трамплін 3 м, 
юнаки, фінал В

22.00	Полюси
23.00	Бігус Інфо
0.25	Т/с "Округ Дюрем" (16+)

2.45	Невідомі Карпати
3.10	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 

ТСН
9.25,	10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15,	12.20, 14.15 "Твій день"
14.45	"Одруження наосліп"
17.10	Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.43	"Проспорт"
20.45,	21.10 Комедія "Різниця у віці"
21.45	Т/с "Свати"
22.45	"Твій вечір"
23.45	"ТСН 10 вражаючих подій дня"
23.55	Трилер "Той, що біжить лабіринтом"

ІНТЕР.
5.35,	22.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00,	8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,	8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"

10.00	"Корисна програма"
12.25	Х/ф "Операція "Тушонка" (16+)
14.40,	15.40 "Вещдок"
16.25	"Вещдок. Особый случай"
18.00,	19.00, 4.15 "Стосується кожного"
20.00,	3.45 "Подробиці"
21.00	"Вещдок. Большое дело"
23.45	Х/ф "Вбити посланця" (16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,	7.10, 8.15 Ранок із Україною
7.00,	8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00	Мисливці за чудесами
10.00	Агенти справедливості (12+)
14.10,	15.30, 17.00 Т/с "Дитячий 

охоронець" (12+)
20.10	"Говорить Україна"
21.00	Т/с "Я заберу твою родину" (16+)
23.10	Т/с "Віддай мою мрію" (12+)

ICTV.
4.35,	10.10, 20.20 Громадянська оборона
6.30	Ранок у великому місті
8.45	Факти. Ранок
9.15,	19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.00,	13.25 Х/ф "Міцний захист" (16+)

12.45,	15.45 Факти. День
13.50,	16.20 Т/с "Пес" (16+)
17.50	Т/с "Дільничний з ДВРЗ" (16+)
18.45,	21.05 Факти. Вечір
21.20	Т/с "Пес-6" (16+)
22.30	Т/с "Пес-2" (16+)
23.35	Т/с "Схованки" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,	7.50 "Kids time"
6.05	М/с "Том і Джеррі"
7.55	"Орел і решка"
10.00	Т/с "Надприродне" (16+)
12.40	"Суперінтуїція"
14.50	Х/ф "Крок уперед 3"
17.00	"Хто зверху?" (12+)
19.00	"Екси" (16+)
20.55	Х/ф "Перевага" (16+)
23.30	Х/ф "Репродукція" (16+)
1.35	"Вар'яти" (12+)

СТБ.
3.05	Найкраще на ТБ
5.20	Т/с "Коли ми вдома"
6.00	Т/с "Комісар Рекс"
7.55,	11.50 МастерШеф Професіонали 

(12+)

11.30,	14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
12.05,	14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
15.40,	18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05	СуперМама (12+)
20.15,	22.50 Т/с "Швабра" (16+)
23.05	Т/с "Ніконов і Ко" (16+)

НТН.
7.50,	17.00, 3.00, 3.45 "Випадковий 

свідок"
8.30,	12.30, 16.30, 19.00, 2.30 "Свідок"
9.00	Х/ф "Товариш генерал"
10.50,	21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
13.00,	19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45,	23.00 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
18.20,	3.15 "Будьте здоровi"
0.45	"Легенди карного розшуку"
4.45	"Top Shop"

ПРЯМИЙ.
7.00,	8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.45 "Репортер". Новини

7.10,	8.10 "Новий день"
9.10,	10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15	"Обідня перерва"

14.10	"Великий день"
16.10	"Час пік"
17.10	"Ситуація"
18.15	"Ехо України"
20.00	"Двобій"
21.00	"Нейтральна територія"
23.00	"Війна за незалежність"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» 
В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

СЕРЕДА, 8 грудня

UA: ПЕРШИЙ.
6.30	М/ф "Пригоди Тайо"
6.00,	2.45 Невідомі Карпати
7.00,	8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 0.05, 2.10, 5.25 Новини
7.05	Енеїда
8.05	Т/с "Краща половина"
9.15	Телепродаж
9.50	Офіційні урочистості до Дня 

Збройних сил України
11.00	Спецпроєкт "Спадок"
11.35,	18.20 "По-людськи"
12.35	Д/ф "Дикуни"
13.10	Прозоро: про актуальне
14.00	UA:Фольк
15.10,	21.35, 0.30, 2.35, 5.50 Спорт
15.20	Концерт. Наталія Валевська
16.05	Міста та містечка
16.30	Д/ф "Світ дикої природи"
17.00	Прозоро: про головне
19.10	Чемпіонат світу зі стрибків в воду 

серед юніорів. Вишка 10 м, 
дівчата, фінали

19.50	Чемпіонат світу зі стрибків в воду 
серед юніорів. Трамплін 1 м, 
юнаки, фінал А.Вишка 10 м, 
юнаки, фінал В

21.45	"Зворотний відлік"
23.30	Перша шпальта
0.45	Перша Вітчизняна: Другий фронт

КАНАЛ "1+1".
7.00,	8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 16.45, 19.30 

ТСН
9.25,	10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15,	12.20, 14.15 "Твій день"
14.45	"Одруження наосліп"
17.10	Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.43	"Проспорт"
20.45,	21.10 Комедія "Різниця у віці"
21.45	Т/с "Свати"
22.45	"Твій вечір"
23.45	"ТСН 10 вражаючих подій дня"
23.55	Казка "Три горішки для 

попелюшки"

ІНТЕР.
1.30	Х/ф "За вовчими законами" (16+)
3.20	Х/ф "Стежки-доріжки"
4.45,	5.05 "Телемагазин"
5.15,	22.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00,	8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,	8.10 "Ранок з ІНТЕРом"
9.20	Ранок з ІНТЕРом
10.05,	18.00, 19.00, 4.15 "Стосується 

кожного"
12.25	Х/ф "Корсиканець"
14.20	"Вещдок"
16.05	"Жди меня. Україна"
20.00,	3.45 "Подробиці"
21.00	"Вещдок. Большое дело"
23.45	Х/ф "Круті стволи" (16+)
3.25	М/ф

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,	7.10, 8.15 Ранок із Україною
7.00,	8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00	Мисливці за чудесами
10.00	Агенти справедливості (12+)
14.10,	15.30 Т/с "Відважні" (16+)
17.00	Т/с "Дитячий охоронець" (12+)

20.10	"Говорить Україна"
21.00	Т/с "Я заберу твою родину" (16+)
23.10	Т/с "Віддай мою мрію" (12+)

ICTV.
4.15	Скарб нації
4.25	Еврика!
4.30	Служба розшуку дітей
4.35,	10.05 Громадянська оборона
6.30	Факти тижня
8.45	Факти. Ранок
9.10,	19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.10,	13.15 Х/ф "Вуличний боєць" (16+)
12.45,	15.45 Факти. День
13.50,	16.15 Т/с "Пес" (16+)
17.40	Т/с "Дільничний з ДВРЗ" (16+)
18.45,	21.10 Факти. Вечір
20.20	Хто хоче стати мільйонером? 

Ігрове шоу Прем’єра
21.05	Т/с "Пес-6" (16+)
21.25	Свобода слова
0.00	Х/ф "Шість куль" (18+)
2.10	Прихована небезпека

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,	7.50 "Kids time"
6.05	М/с "Том і Джеррі"
7.55	"Орел і решка"
10.05	Т/с "Надприродне" (16+)
12.45	Х/ф "Крок уперед"
14.50	Х/ф "Крок уперед 2: Вулиці"
16.50	"Хто зверху?" (12+)
19.00	"Пекельна кухня"
20.55	Х/ф "Робот Чаппі" (16+)
23.30	Х/ф "Готель Артеміда" (16+)
1.10	"Вар'яти" (12+)
2.35	"Служба розшуку дітей"
2.40	"Зона ночі"
4.50	"Абзац!"

СТБ.
5.20	Т/с "Комісар Рекс"
8.05,	11.50 МастерШеф Професіонали 

(12+)
11.30,	14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
12.05,	14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
15.40,	18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05	СуперМама (12+)
20.15,	22.50 Т/с "Швабра" (16+)
23.05	Т/с "Ніконов і Ко" (16+)

НТН.
6.25	"Таємниці світу"
7.50	Х/ф "Тегеран-43"
10.50,	21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
12.30,	16.30, 19.00, 3.00 "Свідок"
13.00,	19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.45,	23.00 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
17.00,	3.30, 4.05 "Випадковий свідок"
18.20,	3.35 "Свідок. Агенти"

ПРЯМИЙ.
7.00,	8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 
"Репортер". Новини

7.10,	8.10 "Новий день"
9.10,	10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15	"Обідня перерва"
14.10	"Великий день"
16.10	"Час пік"
17.10	"Ситуація"
18.15	"Ехо України"
19.45	"Десять днів Незалежності України"
20.00	"Про політику"
22.00	"Спецтема"
23.00	"Перша передача"

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

ПОНЕДІЛОК, 6 грудня

ВІВТОРОК,  7 грудня

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

ОБГОВОРЕННІ МАТЕРІАЛІВ

I-VISTI.COM

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ:

Актуальний 

вибір!
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ПРОГРАМА

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» В 
ІНТЕРНЕТІ, ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.

WWW.I-VISTI.COM

UA: ПЕРШИЙ.
6.00	Роздивись
6.25	М/с "Пінгвиня Пороро"
7.00,	8.00, 9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 

21.00, 23.35, 2.10, 5.10 Новини
7.05	Енеїда
8.05	Т/с "Краща половина"
9.10	Телепродаж
9.40	Т/с "Любов та помста" (16+)
11.35,	18.20 "По-людськи"
12.35	Д/ф "Дикуни"
13.10,	1.25 Прозоро: про актуальне
14.00	UA:Фольк. Спогади
15.10,	21.45, 0.10, 2.45, 5.45 Спорт
15.20	Концерт. Пісні про кохання
16.30	Д/ф "Світ дикої природи"
17.00	Прозоро: про головне
19.10	Чемпіонат світу зі стрибків в воду 

серед юніорів. Трамплін, 3 м, 
дівчата, фінали

19.55	Чемпіонат світу зі стрибків в воду 
серед юніорів. Вишка 10 м, 
юнаки, фінали

22.00	Полюси
23.00	Схеми. Корупція в деталях
0.25	Т/с "Округ Дюрем" (16+)
3.00	Невідомі Карпати
3.30	Х/ф "Тіні забутих предків"

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 

ТСН
9.25,	10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15,	12.20, 14.15 "Твій день"
14.45	"Одруження наосліп"
17.10	Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.33	"Чистоnews 2021"
20.38	"Проспорт"
20.40,	21.05 Комедія "Різниця у віці"
21.45	"Право на владу 2021"

0.45	"ТСН 10 вражаючих подій дня"
0.55	Трилер "Екс махіна"

ІНТЕР.
7.00,	8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,	8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00,	11.00 "Корисна програма"
12.25	Х/ф "Клуб холостяків" (16+)
14.35,	15.35 "Вещдок"
16.25	"Вещдок. Особый случай"
18.00,	19.00, 3.25 "Стосується кожного"
20.00,	2.35 "Подробиці"
21.00	"Вещдок. Большое дело"
23.50	Х/ф "Афера по-американськи" 

(16+)
4.20	М/ф
4.45	"Телемагазин"

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.30,	7.10, 8.15 Ранок із Україною
7.00,	8.00, 15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
9.00	Мисливці за чудесами
10.00	Агенти справедливості (12+)

14.10,	15.30, 17.00 Т/с "Дитячий 
охоронець" (12+)

20.10	"Говорить Україна"
21.00	Т/с "Я заберу твою родину" (16+)
23.10	Слідами президентської 

медіаімперії
23.50,	2.15 Т/с "Віддай мою мрію" (12+)

ICTV.
4.40,	10.10 Громадянська оборона
6.30	Ранок у великому місті
8.45	Факти. Ранок
9.15,	19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
11.40,	13.25 Х/ф "Людина пітьми" (16+)
12.45,	15.45 Факти. День
14.05,	16.25 Т/с "Пес" (16+)
16.50	Т/с "Дільничний з ДВРЗ" (16+)
18.45,	21.05 Факти. Вечір
20.20	Анти-зомбі
21.20	Т/с "Пес-6" (16+)
22.40	Т/с "Пес-2" (16+)
23.45	Т/с "Схованки" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
9.20	Т/с "Надприродне" (16+)
12.45	"Суперінтуїція"
14.45	Х/ф "Крок уперед: Все або нічого"
17.00,	19.00 "Хто зверху?" (12+)
21.00	Х/ф "Фантом" (16+)
22.50	Х/ф "Колір з інших світів" (18+)
1.00	"Вар'яти" (12+)

СТБ.
5.30	Т/с "Коли ми вдома"
6.00	Т/с "Комісар Рекс"
8.55,	11.50 МастерШеф Професіонали 

(12+)
11.30,	14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
12.00,	14.50 Т/с "Сліпа" (12+)
15.35,	18.05 Т/с "Слід" (16+)
19.05	СуперМама (12+)
20.15,	22.50 Т/с "Швабра" (16+)
23.05	Т/с "Ніконов і Ко" (16+)

НТН.
6.20	"Вартість життя"

7.50,	17.00, 3.05, 3.45 "Випадковий 
свідок"

8.30,	12.30, 16.30, 19.00, 2.35 "Свідок"
9.00	Х/ф "Хазяїн тайги"
10.45,	21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
13.00,	19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.50,	23.00 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
18.20,	3.15 "Правда життя"
0.50	"Легенди карного розшуку"

ПРЯМИЙ.
7.10,	8.10 "Новий день"
9.10,	10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15	"Обідня перерва"
14.10	"Великий день"
16.10	"Час пік"
17.10	"Ситуація"
18.15	"Ехо України"
19.45	"П'ята колонка"
20.15	"Про політику"
22.00	"Спецтема"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00	Роздивись
6.25	М/с "Пінгвиня Пороро"
7.00,	8.00, 9.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

23.30, 2.00, 5.10 Новини
7.05	Енеїда
8.05	Т/с "Краща половина"
9.15	Телепродаж
9.45	Д/ф "Дикуни"
10.15	Т/с "Любов та помста" (16+)
11.15,	18.20 "По-людськи"
12.15	Біатлон. Кубок світу. III етап. 

Спринт, 10 км, чоловіки
14.00	UA:Фольк. Спогади
15.10	Біатлон. Кубок світу. III етап. 

Спринт, 7, 5 км, жінки
16.40	Д/ф "Світ дикої природи"
17.00,	1.05 Прозоро: про головне
19.10	Д/ф "Особливий загін. Супер - 

чуття"
20.00	"Дика природа Чилі"
21.45,	0.05, 2.35, 5.45 Спорт

22.00	"НЛО: Загублені свідчення"
22.55	Д/ф "Боротьба за виживання"
0.20	Прозоро: про актуальне
2.55	"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 

ТСН
9.25,	10.20 "Життя відомих людей 2021"
11.15,	12.20, 14.15 "Твій день"
14.45	"Одруження наосліп"
17.10	Т/с "Величне століття. Роксолана"
20.13	"Проспорт"
20.15	"Чистоnews 2021"
20.20	Комедія "1+1"
22.35	"Вечірній квартал 2021"
0.45	Комедія "Хочу як ти"
3.05	Бойовик "Різники"
5.55	"Життя відомих людей"

ІНТЕР.
5.15,	23.00 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
7.00,	8.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новини
7.10,	8.10, 9.20 "Ранок з ІНТЕРом"
10.00,	11.00 "Корисна програма"
12.25	Х/ф "Без комплексів"
14.30,	15.30, 0.50 "Вещдок"
16.25	"Вещдок. Особый случай"
18.00	"Стосується кожного"
20.00	"Подробиці"
21.00	Х/ф "Законослухняний громадянин" 

(16+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00,	8.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
9.00	Зірковий шлях. Новий сезон
10.20,	4.30 Т/с "Наш доктор" (12+)
14.20	Т/с "Хіба можна мріяти про більше" 

1, 2 с. (12+)
15.30	Т/с "Хіба можна мріяти про більше" 

(12+)
20.10	"Говорить Україна"
21.00	Свобода слова Савіка Шустера
0.00,	2.00 Т/с "Віддай мою мрію" (12+)

ICTV.
3.55	Еврика!
4.00	Служба розшуку дітей
4.20,	1.15 Факти
4.40	Громадянська оборона
6.30	Ранок у великому місті
8.45	Факти. Ранок
9.15,	19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10,	21.30 Дизель-шоу (12+)
11.40,	13.15, 23.00, 1.40 "На трьох" (16+)
12.45,	15.45 Факти. День
13.50,	16.25 Т/с "Пес" (16+)
17.40	"На трьох" Прем’єра (16+)
18.45	Факти. Вечір
20.05	Дизель-шоу Прем’єра (12+)
3.10	Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ.
6.00,	7.25 "Kids time"
6.05	М/с "Том і Джеррі"
7.30	"Орел і решка"
9.30	"Пекельна кухня"
11.35	"Екси" (16+)
13.35	"Діти проти зірок"

15.10	Х/ф "Репродукція" (16+)
17.20	Х/ф "Бладшот" (16+)
19.30	Х/ф "Зоряний десант"
22.00	Х/ф "Дум" (18+)
0.00	Х/ф "Фантом" (16+)
1.30	"Вар'яти" (12+)
2.00	"Служба розшуку дітей"
2.05	"Зона ночі"

СТБ.
5.25	Т/с "Коли ми вдома"
6.45,	19.00, 22.50 Холостячка Злата 

Огнєвіч (12+)
10.30,	11.50, 14.50, 18.05 Т/с "Сліпа" 

(12+)
11.30,	14.30, 17.30, 22.00 Вікна-Новини
23.35	Битва екстрасенсів (16+)

НТН.
6.15	"Правда життя"
7.50,	17.00, 3.05, 3.45 "Випадковий 

свідок"
8.30,	12.30, 16.30, 19.00, 2.35 "Свідок"
9.00	Х/ф "Зникнення свідка"

10.45,	21.15 Т/с "Менталіст" (16+)
13.00,	19.30 Т/с "CSI: Маямі" (16+)
14.50,	23.00 Т/с "Той, що читає думки" 

(16+)
18.20,	3.15 "Таємниці світу"
0.50	"Легенди карного розшуку"

ПРЯМИЙ.
7.00,	8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00 
"Репортер". Новини

7.10,	8.10 "Новий день"
9.10,	10.10, 11.10, 12.10 "Новини країни"
13.15	"Обідня перерва"
14.10	"Великий день"
16.10	"Час пік"
17.10	"Підводимо підсумки"
18.30	"Влада хохотала"
19.00	"Моя країна"
22.00	"Міністерство правди"
22.30	"Запорєбрик NEWS"
22.45	"Українські вісті"
23.00	"WATCHDOGS"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,	4.35 Енеїда
7.00,	8.00, 9.00, 15.00, 18.00, 21.00, 0.00, 

2.25, 5.35 Новини
7.05	М/с "Пінгвиня Пороро"
8.05	Д/ф "Дикі Дива"
8.25	Відтінки України
9.10	Телепродаж
9.40,	14.30 #ВУКРАЇНІ
10.10	Х/ф "Обручка до весни" (12+)
11.45	Д/ф "Якого любили всі"
13.10	Біатлон. Кубок світу. III етап. Гонка 

переслідування, 12, 5 км, 
чоловіки

14.15	Міста та містечка
15.10	Біатлон. Кубок світу. III етап. 

Естафета 4х6 км, жінки
16.35	Країна пісень
17.00	Концерт "Кобза"
18.15,	21.25 Д/ф "Боротьба за виживання"
18.50	Т/с "Пуаро Агати Крісті"

22.00	"Дика природа Чилі"
23.00	"НЛО: Загублені свідчення"
0.25	Х/ф "Сватання на Гончарівці"
1.55	Бігус Інфо
2.50	Афганістан
3.40	UA:Фольк. Спогади

КАНАЛ "1+1".
7.00,	5.55 "Життя відомих людей"
8.00	"Сніданок. Вихідний"
10.00	"Світ навиворіт"
17.30,	18.30 "Світ навиворіт - 13 Еквадор"
19.30	ТСН
20.13	"Проспорт"
20.15	"Чистоnews 2021"
20.20	"Вечірній квартал"
22.15	"Жіночий квартал"
23.35	"Світське життя. 2021"
0.45	Бойовик "Не впіймали - не злодій"
3.15	Комедія "Хочу як ти"

ІНТЕР.
5.35	"Орел і Решка. Перезавантаження"
6.40	Х/ф "Чотири мушкетери Шарло"
9.00	"Готуємо разом. Домашня кухня"
10.00	"Все для тебе"
11.00	"Корисна програма"
12.00	Х/ф "Висота"
13.50	Х/ф "Дівчина без адреси"
15.35	Х/ф "Весна на Зарічній вулиці"
17.30,	20.30 Т/с "Два серця" (12+)
20.00	"Подробиці"
22.20	"Концерт Таїсії Повалій "Сердце - 

дом для любви"
0.35	Д/п "Таїсія Повалій. Сьогодні і 

назавжди"
1.45	Х/ф "Малахольна" (16+)
3.50	М/ф

КАНАЛ "УКРАЇНА".
7.00,	15.00, 19.00 Сьогодні
7.30	Т/с "Наш доктор" (12+)
8.30	Зірковий шлях. Новий сезон
10.20	Т/с "Ніколи не пізно" (12+)
14.25	Т/с "Авантюра" 1 с. (12+)

15.20	Т/с "Авантюра" (12+)
20.00	Головна тема
21.00	Шоу Маска - 2
23.30,	2.00 Музична платформа. 

Найкраща пісня року

ICTV.
4.35	Скарб нації
4.45	Еврика!
4.55	Факти
5.20	Громадянська оборона
6.20	Т/с "Юрчишини" (16+)
9.15	Х/ф "Смертельна зброя" (16+)
11.30,	13.00 Х/ф "Смертельна зброя-2" 

(16+)
12.45	Факти. День
13.55	Х/ф "Смертельна зброя-3" (16+)
16.10	Х/ф "Смертельна зброя-4" (16+)
18.45	Факти. Вечір
19.10	Х/ф "Термінатор: Фатум" (16+)
21.40	Х/ф "Термінатор-3: Повстання 

машин" (16+)
23.50	Х/ф "Ганна. Досконала зброя" (16+)
1.55	Прихована небезпека

НОВИЙ КАНАЛ.
5.45	"Хто проти блондинок?" (12+)
7.45,	10.00 "Kids time"
7.50	Х/ф "Готель для собак"
10.05	"Орел і решка. Земляни"
11.00	"Орел і решка. Чудеса світу"
13.00	"Хто зверху?" (12+)
15.00	М/ф "Кіт у чоботях"
16.50	М/ф "Ваяна"
18.50	Х/ф "Аліта: Бойовий ангел" (12+)
21.15	Х/ф "Валеріан і місто тисячі планет" 

(12+)
0.05	Х/ф "Одного разу в Голлiвудi" (16+)
3.20	"Зона ночі"

СТБ.
5.15	Т/с "Коли ми вдома"
5.30	Х/ф "Клуб перших дружин" (16+)
7.50	Неймовірна правда про зірок
10.55	Т/с "Швабра" (16+)
19.00	Україна має талант
22.00	МастерШеф (12+)

НТН.
13.45	"Випадковий свідок. Навколо світу"
14.55	Т/с "Смерть у раю" (16+)
19.00,	2.30 "Свідок"
19.30	Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
21.15	Х/ф "Невиправний брехун"
22.45	Х/ф "Вуличний боєць" (16+)
0.30	"Втеча. Реальні історії"
1.10	"Легенди карного розшуку"

ПРЯМИЙ.
8.45	"Щасливий сніданок"
9.00	"Щасливе інтерв'ю"
10.00,	11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 17.15 

"Репортер". Новини
10.10	"Соціальний статус"
10.40	"Перша передача"
11.15,	12.15 "Акценти"
13.15,	14.15, 21.30 "Ехо України"
13.45	"Новини від Христини"
17.00	"Не наша Russia"
18.00	"Анатомія тижня"
20.00	"Культурна політика"
20.30	"Війна за незалежність"

UA: ПЕРШИЙ.
6.00,	4.35 Енеїда
7.00,	8.00, 8.55, 18.00 Новини
7.05	М/с "Пінгвиня Пороро"
8.15	Д/ф "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	Біатлон. Кубок світу. III етап. 

Естафета 4х7.5 км, чоловіки
15.20	Біатлон. Кубок світу. III етап. Гонка 

переслідування, 10 км, жінки
16.30	Студія "Дорога до Пекіна"
17.05	Концерт. Наталія Валевська
18.15	Д/ф "За вашу і нашу свободу"
19.15	Д/ф "Боротьба за виживання"
19.55	Д/ф "Тваринна зброя"
21.00,	0.25, 5.05 Тиждень на Суспільному

22.00	Художній серіал "Пуаро Агати 
Крісті"

23.55	#@)??$0 з Майклом Щуром (16+)
1.15	Д/ф "Дика планета"
2.00	Торговці мріями
2.50	Х/ф "Іван Франко"
4.30	Проєкт "Свої"

КАНАЛ "1+1".
7.00	"Життя відомих людей"
8.00	"Сніданок. Вихідний"
10.00,	3.40 "Світ навиворіт"
16.30,	17.30 "Мандруй україною з 

Дмитром Комаровим"
18.30	"Світське життя. 2021"
19.30,	4.50 "ТСН-тиждень"
21.00	Пригоди "Роман з каменем"
23.10	Пригоди "Перлина нілу"
1.15	Комедія "Війна подружжя Роузів"

ІНТЕР.
5.05	Х/ф "Весна на Зарічній вулиці"
7.00	Х/ф "Четверо проти кардинала"
9.00	"Готуємо разом"
10.00,	11.00, 12.00 "Інше життя"
13.35	"Вещдок. Большое дело"
18.00	Х/ф "Законослухняний громадянин" 

(16+)
20.00	"Подробиці тижня"
22.00	Х/ф "Вітряна ріка" (16+)
0.05	Х/ф "Вирок" (12+)

КАНАЛ "УКРАЇНА".
6.00	Сьогодні
6.55,	4.30 Реальна містика
8.25	Т/с "Я заберу твою родину" (16+)
17.00	Т/с "Я не вірю" 1, 2 с. (16+)
19.00	Сьогодні. Підсумки з Олегом 

Панютою
21.00	Т/с "Я не вірю" (16+)
23.25,	2.00 Т/с "Ворожа"
1.30	Телемагазин
4.00	Гучна справа

ICTV.
9.00	Громадянська оборона
10.00,	10.55 Хто хоче стати мільйонером? 

Ігрове шоу
11.55,	13.00 Х/ф "Ганна. Досконала зброя" 

(16+)
12.45	Факти. День
14.20	Т/с "Пес" (16+)
18.45	Факти тижня
20.40	Х/ф "Термінатор-5: Ґенеза" (16+)
23.10	Х/ф "Термінатор-4: Нехай прийде 

спаситель" (16+)

НОВИЙ КАНАЛ.
7.55	М/ф "Татко гусак"
9.50	Х/ф "Бригада "М"
11.40	М/ф "Ваяна"
13.40	Х/ф "Аліта: Бойовий ангел" (12+)
16.05	Х/ф "Валеріан і місто тисячі планет" 

(12+)
19.00	Х/ф "Відьмина гора"
21.00	Х/ф "Першому гравцю 

приготуватися" (12+)

СТБ.
9.25	МастерШеф (12+)
13.45	СуперМама (12+)
18.40	Битва екстрасенсів (16+)
21.00	Один за всіх (16+)
22.10	Таємниці ДНК (16+)

НТН.
7.15	"Випадковий свідок. Навколо світу"
9.50	Т/с "Смерть у раю" (16+)
14.05	Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
15.45	Х/ф "Невиправний брехун"
17.15	Х/ф "Чорна стріла"
19.00	Х/ф "Особливо важливе завдання"
21.35	Х/ф "Ескобар" (16+)
23.45	Х/ф "Вуличний боєць" (16+)

ПРЯМИЙ.
9.00,	10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00 

"Репортер". Новини
9.10	"Медексперт"
10.10	"Про особисте"

11.15,	12.15 "Акценти"
13.10	"П'ята колонка"
13.40	"Запорєбрик NEWS"
14.00,	15.30 Концерт
17.15	"Не наша Russia"
18.00	"Анатомія тижня"
20.00	"Прямий доказ"
20.20	"WATCHDOGS"
20.45	"Sound.ЧЕК"
21.00	"Великі новини"

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

ЧЕТВЕР,  9 грудня

П'ЯТНИЦЯ, 10 грудня

СУБОТА,  11 грудня

НЕДІЛЯ, 12  грудня
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РЕКЛАМА

НЕРУХОМІСТЬ
Продам

БУДИНКИ

Бориспіль

Сади р-н, «Ніко-Фінанс», 120 кв.м, на 
ділянці влаштований септик на 6 куб.м, 
електрика, є дозвіл на будівництво, 
присвоєно адресу, ділянка підсипана, 
виконані підпірні стіни на кордонах із 
сусідами, покрівля утеплена мінераль-
ною ватою, стіни з газоблоку, пере-
криття комбіноване, 690000 грн. Тел.: 0 
99 0742485.

Переяслав Хмельницький

Ковалин с., 3 кімнати, коридор, веран-
да, приватизований, газ, 40 соток, біля 
будинку свердловина, сад, літня кухня, 
гараж, сарай, погріб, поруч ліс, ціна до-
говірна. Тел.: 0 95 1714380, 0 67 8541318, 
Галина.
ГАРАЖІ

Бориспіль

Металевий гараж в гарному стані. Тел.: 0 
66 2902444.
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Бориспіль

Героїв Майдану вул., 10 соток, під забудо-
ву, світло заведене на ділянку, свердлови-
на, 267000 грн. Тел.: 0 67 4503318.
Лозівка с., 10 соток під забудову, світло, 
30Х33, 122400 грн. Тел.: 0 67 4503318.

Любарці с., дві ділянки, 12 соток — під 
забудову, 29 соток — для ведення ОСГ. 
Тел.: 0 93 0409045, Ярослав. 

Куплю
Бориспіль

Будинок 70 кв.м., цегляний, з усіма зруч-
ностями, до 10 соток землі, в Бориспіль-
ському районі, до 250000 грн. Тел.: 0 66 
3124033.
Житло у власника. Тел.: 0 67 4503318.
Земельну ділянку у власника в м. Бори-
спіль Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 4 до 20 
соток під будівництво в м. Бориспіль, або 
до 20 км. від Києва. Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 4 до 20 
соток під будівництво в м. Бориспіль. Тел.: 
0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 5 до 10 
соток в м. Бориспіль, або 20 км. від Києва. 
Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника від 5 до 10 
соток в м. Бориспіль. Тел.: 0 67 4040137.
Земельну ділянку у власника. Тел.: 0 67 
4503318.
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. Олександрівка. Тел.: 0 67 
4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в м. 
Бориспіль або с. Гора, с. Чубинське, с. Ща-
сливе. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в с. 
Гора від 5 соток. Тел.: 0 67 4040137.
Куплю земельну ділянку у власника в с. 
Гора, с. Щасливе або с. Проліски від 5 со-
ток. Тел.: 0 67 4040137..

Здам
Бориспіль

Здам времянку, є місце для авто. Тел.: 
0 50 5456870.
Кімнату в приватному будинку, центр, всі 
зручності, прохідна 1500 грн. Тел.: 0 67 
4503318.
Півбудинку, район супермаркету «ТРАШ», 
коридор, кухня, 2 кімнати, зручності на ву-
лиці, 3500 грн. Тел.: 0 67 4503318..

Найму
Бориспіль

Житло, порядок і охайність гарантую. Тел.: 
0 67 4503318..

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Бориспіль

Готельно-ресторанний комплекс «Лі-
гена» запрошує на роботу: офіціанта, 
покоївку, швейцара, охоронця, праців-
ника басейну — банщика, інженера з 
обслуговування кондиціонерів та холо-
дильного обладнання, водія кат. B,C,D. 
Забезпечуємо житлом та харчуванням. 
Тел.: 0 50 3521592.

НДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 
запрошує на постійну роботу осіб з інва-
лідністю (прибирання території, робота на 
повітрі). Тел.: (044) 2817986. 

На нове СТО потрібні: автослюсарі, ав-На нове СТО потрібні: автослюсарі, ав-
томеханіки, працівники шиномонтажу, томеханіки, працівники шиномонтажу, 
мийники авто, прибиральники, касири. мийники авто, прибиральники, касири. 
Тел.: 0 67 4430035.Тел.: 0 67 4430035.

Національна мережа продуктових ма-
газинів АТБ запрошує на роботу про-
давця-консультанта, 12000 грн/міс (16 
змін); охоронця, 13150 грн/міс. заступ-
ник керуючого, від 18000 грн/міс. (16 
змін). Тел.: 0 50 4137236.

Потрібні універсали-будівельники, різно-
робочі, водії з власним авто. Тел.: 0 68 
6848964.

ÂÀÍÒÀÆÍ² 
ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

Òåë.: 096-876-66-67
097-127-66-05

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

Âèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿÂèâåçåííÿ áóä.ñì³òòÿ

Ï²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²ÉÏ²ÑÎÊ, ÃÐÓÍÒ, ÃÍ²É
ÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍÙÅÁ²ÍÜ, Â²ÄÑ²Â, ÁÅÒÎÍ

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

ТОРГОВІ МІСЦЯ
Тел.: 0�63�571�48�48м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»
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Пропонуємо роботу для перукаря з д/р та 
без (але після курсів), в центр краси «Ве-
роніка». З/п 10000-25000 грн, г/р 3/2, офі-
ційне оформлення (відпускні, лікарняні), 
матеріал для роботи надаємо, зручне міс-
цезнаходження салону. Тел.: 0 67 2344440. 

РОБОТА в м. Бориспіль: Експедитор, РОБОТА в м. Бориспіль: Експедитор, 
вантажники, засипальники сировини, вантажники, засипальники сировини, 
укладальник-пакувальник, хімік-аналі-укладальник-пакувальник, хімік-аналі-
тик, з/п висока, стабільна, повертаємо тик, з/п висока, стабільна, повертаємо 
кошти за проїзд. Тел.: 0 67 5221290.кошти за проїзд. Тел.: 0 67 5221290.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

Місто: Бориспіль

Холодильник ОРСК, 1966 р., б/в, в робочо-
му стані, вмісткий, раритет, 1500 грн. Тел.: 
0 97 9270222.Продам
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Бориспіль

Картоплю дрібну-кормову, 3 грн/1 кг. 
Доставка. Тел.: 0 50 9695941.
Яблука домашні, кормовий буряк, дрібна 
картопля. Тел.: 0 93 7400699.
РІЗНЕ

Бориспіль

Ванна металева, б/в, 150 см, 1100 грн; те-
левізор Philips, б/в, 70 см, робочий стан, 
800 грн. Тел.: 0 97 9270222.
Газовий котел в гарному стані. Килим 2Х2 
новий, дуже гарний. Все дешево. Тел.: 0 
99 3829633.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо вам потрібно пофарбувати на-
туральну шкіру, то будь ласка: куртка 
чорна — 200 грн, коричнева — 250 грн, 
бордова — 300 грн; пальто (плащ) чорне 
— 250 грн, коричневе — 300 грн, бордо-
ве — 400 грн. Тел.: 0 95 1492131.
Бригада будівельників виконує абсолютно 
всі види ремонтних робіт: від нуля — під 
ключ; бетонно-монтажні, кладочні, оздо-
блювальні, покрівельні та ін. види. Тел.: 0 
67 5056064, 0 68 1269208.

Вантажні перевезення, послуги спе-
цтехніки: довгоміра, маніпулятора, екс-
каватора. Тел.: 0 98 3996710.

Вантажні перевезення. Щебінь, від-
сів, бетон, пісок, грунт, гній. Вивезен-
ня буд.сміття. Ліц. АВ №476495 МТЗУ 
від 16.06.2009 р. Тел.: 0 96 8766667, 0 97 
1276605.

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

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

Послуги самоскида. Доставка: пісок, 
щебінь, відсів, чорнозем. Тел.: 0 96 
7662204.

Ремонт стартерів та генераторів, супут-
ні запчастини. Тел.: 0 98 2871782, 0 95 
8887825.

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

РІЗНЕ

Бориспіль

Втрачений обліковий військовий доку-
мент, виданий на ім'я Дзьомбака Андрія 
Михайловича Бориспільським військовим 
комісаріатом в грудні 2018 р., вважати не-
дійсним.

Догляну людину похилого віку . Тел.: 0 96 
2591723.

Догляну людину похилого віку з правом 
успадкування майна або куплю спадок. 
Тел.: 0 68 6848964..

Бориспільська районна дер-
жавна нотаріальна контора за 
адресою: м. Бориспіль, вул. Київ-
ський Шлях, 63, розшукує спад-
коємців померлого 04 січня 2014 
року Сахна Івана Федоровича. 
Тел.: (04595) 5-23-33.
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ОВЕН. Тиждень багатих мож-
ливостей і надихаючих пер-
спектив. Не виключене отри-

мання багатообіцяючих пропозицій, 
що стосуються вашого ділового життя. 

ТЕЛЕЦЬ.  Тиждень обіцяє бути 
вдалим, але за умови, що ви пе-
рестанете замріюватися і поч-

нете поєднувати підказки інтуїції з ре-
альними можливостями.

БЛИЗНЮКИ. Тиждень пов-
ний різноманітними позитив-
ними подіями, поїздками, зу-

стрічами, побаченнями. Вас чекають 
приємні зміни в житті. Більше довіряй-
те своїй інтуїції, вірте у свою мрію, во-
на здійсниться скоріше, ніж ви думаєте.  

РАК.  Ви можете порадувати се-
бе й навколишніх реалізацією 
своїх амбітних задумів. Обереж-

ність і мудрість стануть вам у нагоді, коли 
доведеться вирішувати якийсь конфлікт на 
роботі.

ЛЕВ. Вам можуть запропону-
вати перспективну, на перший 
погляд, справу, у яку необхідно 

вкласти певні ресурси, але не поспішайте 
прийняти цю пропозицію, варто все про-
думати й розрахувати.

ДІВА. У вас з'явиться шанс під-
ключитися до активного твор-
чого процесу. Не втрачайте йо-

го, перед вами можуть відкритися нові 
перспективи. 

ТЕРЕЗИ. У вас з'явиться мож-
ливість вирішити важке, але 
життєво важливе питання. У 

роботі можливий несподіваний пово-
рот. 

СКОРПІОН. Досить активний 
і продуктивний період. Скорис-
тавшись обставинами, буде шанс 

багато чого досягти й одержати солідний 
прибуток. 

СТРІЛЕЦЬ. Успіх обов'язко-
во прийде, але вам необхідно 
прикласти деякі зусилля. Для 

початку — зібратися. Бажано направи-
ти свою енергію в потрібне русло, а не 
витрачати її по дрібницях. Менше слів, 
більше справи.

КОЗЕРІГ.  Будьте незалежни-
ми —  спробуйте обійтися без 
підказок керівництва й това-

ришів по службі. Постарайтеся не вима-
гати занадто багато.

ВОДОЛІЙ. Найважливішим 
завданням буде знаходження 
нових ділових зв'язків і отри-

мання достовірної інформації. Доведеть-
ся зайнятися паперовою роботою.

РИБИ.  Маленькі трудно-
щі легко відступлять, а більш 
серйозні тільки розохотять 

ваш бойовий запал. Не впустіть мить 
удачі, ставте великі цілі, не розмінюй-
теся на дрібниці.  У вихідні прогуляйте-
ся на самоті. 

АСТРОЛОГІЧНИЙ	ПРОГНОЗ	НА	6-12	ГРУДНЯ

Броварська молода сім’я Михайлових, 
що мешкає в районі Пекарні, зіштовхнула-
ся зі страшною бідою: на спінальну м’язову 
атрофію (СМА) захворіла їх трирічна донечка 
Маріанночка. Врятувати дитину зможе най-
дорожчий у світі медпрепарат та лікування 
за кордоном. Достатньо лише однієї вну-
трішньовенної ін’єкції. Та ціна ліків для сім’ї 
непід’ємна — 2,3 млн доларів.

Спинальна м’язова атрофія — рідкісне ге-
нетичне нервово-м’язове захворювання, що 
вражає рухові нейрони спинного мозку та 
призводить до наростаючої м’язової слаб-
кості. Захворювання має прогресуючий ха-
рактер, слабкість починається зі м’язів ніг і з 
розвитком захворювання доходить до м’язів, 
що відповідають за ковтання і дихання. При 
цьому інтелект хворих на СМА абсолютно 
зберігається.

Наразі ця хвороба лікується. Але не в Укра-
їні. І за «космічні» гроші. Найліпший варіант 
— американський препарат «Zolgensma» 
вартістю близько 2,3 млн американських 
доларів. Одноразове застосування цього 
препарату замінює відсутній ген і людина 
починає жити звичайним життям.

Кожного дня дівчинка з лікарями або бать-
ками займається лікувальною фізкультурою, 
відвідує басейн, отримує професійний ліку-
вальний масаж. Збір коштів на найдорожчий 
у світі медичний препарат «Zolgensma» про-
довжується, але часу залишається дуже мало.

Тетяна та Артур Михайлови звертаються 
до всіх небайдужих із проханням допомогти 
зі збором коштів на лікування їхньої малень-
кої донечки Маріанночки.

Життя людини безцінне, але в цьому ви-
падку його можна врятувати за гроші. Вони 
хоч і великі, але це просто гроші, які можна 
зібрати, якщо кожен небайдужий перерахує 
хоча б 20, 50 чи 100 грн.

ОщадБанк: 5167 8030 6986 5884
Михайлов Артур Вікторович
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