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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

МІСЬКА  РАДА 
ЗАЛИШИЛАСЯ 
БЕЗ СЕКРЕТАРЯ

Новорічні подарунки від 
Київщини захисникам України

23 грудня з Київщини вирушає колона гуманітарної допомоги 
військовим у зону АТО. Мери міст, голови райдержадміністрацій, 
керівництво Київської обласної державної адміністрації особисто 
доставлять зібрану допомогу у військові частини на лінії фронту. 

Жителів Борисполя і Бориспільщини закликають допомогти про-
дуктами — хто чим може, для того, щоб наші хлопці на передовій 
мали змогу зустріти Новий рік по-святковому. Для збору продуктів 
виділені спеціальні місця. Гостинці повезуть до однієї з військових 
частин, яка стоїть у Сєвєродонецьку — батальйону «Миротворець».

Окрім того, велике прохання допомогти забезпечити наших вій-
ськових продуктами та речами, такими, як бензопили, запчастини, 
пальне, шини, акумулятори, тосол, антифриз.

Долучитися можуть усі охочі.
Збір допомоги проводиться за адресою: місто Бориспіль, 

вул. Київський Шлях, 72.
Детальніше інформацію про перелік необхідних речей та 

додаткові відомості можна отримати за телефонами: (04595) 
6-07-44 та (04595) 6-16-01.

Збір гуманітарної допомоги від мешканців Бориспільсько-
го району: м.Бориспіль, вул. Котляревського, 1 (підвальне 
приміщення інфекційного відділення). Тел.: (04595) 6-06-81 
(приймальня), (04595) 6-64-46 (управління агропромислово-
го розвитку РДА).

Шановні читачі! 
Наступний, передноворічний, номер «Вістей» 

очікуйте 30 грудня 2016 року.

Ірина КОСТЕНКО

У Борисполі уже виробилася ці-
кава закономірність: якщо на се-
сійне засідання зібралися всі де-
путати, значить затівається щось 
незвичайне. Навіть якщо у поряд-
ку денному ніяких резонансних 
питань не передбачено. Не ста-
ло винятком і пленарне засідан-
ня дев’ятнадцятої сесії Бориспіль-
ської міської ради, яка відбула-
ся 13 грудня 2016 року. За дани-
ми реєстраційного голосування, 
на сесії були присутні 34 депута-

ти і Бориспільський міський го-
лова Анатолій Федорчук. Цього 
разу розгляд питань безпосеред-
ньо порядку денного розпочався 
тільки о 15.00.

Наелектризовані 
проблеми

Першими слово отримали пред-
ставники громади міста, які страж-
дають через низьку напругу та по-
стійні перебої з енергопостачанням. 
Вони прийшли до міського голови 

та до депутатів як до найвищої у мі-
сті інстанції з єдиним питанням: «Що 
робити?» Хоча насправді ні місцеві, 
ні обласні, ні навіть державні орга-
ни влади не мають впливу на моно-
поліста «Київобленерго». Свої болі 
принесли до сесійної зали мешканці 
вулиць Городецького,  Лісової, про-
вулку Гаражного, вулиць Леся Кур-
баса і Яновського, 8 Березня. Депу-
тати доповнили цей список вулиця-
ми Гришинською та Коцюбинського, 
і він далеко не повний. 

Продовження на стор.2
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Ірина КОСТЕНКО 

Земля — 
як рятівне коло

Свого часу «Тиарі» вдалося від-
судити у підприємства «Житлоін-
вест-Гарант» право власності на 
«об’єкт незавершеного будівниц-
тва» (фактично, це напівзруйно-
ваний фундамент), яке вона не хо-
тіла оформляти до того, поки це 
не зробила Світлана Вікторівна. 
Світлана Танцюра у присутності 
автора цієї статті і міського голо-
ви пропонувала пану Горєлову — 
тоді арбітражному керуючому са-
нацією «Тиари» — передати їм це 
право власності під гарантії того, 
що інвестори отримають оплаче-
ні квадратні метри. Горєлов від-
мовився. Відсудили без обтяжен-
ня інвесторами, хоча на словах 
продовжують ними прикривати-
ся. На сьогодні каменем споти-
кання стала земля під тим фунда-
ментом. Таку велику ділянку (1,3 
га) виділили свого часу для того, 
щоб забудовник не лише будинок 
могла звести, але і виконати бла-
гоустрій на всій території. От тіль-
ки будувати міські депутати не 
дозволили — у порушення зако-
ну не надали технічних умов і об-
межень. Хоча тоді на руках у забу-
довника були і право власності на 
об’єкт незавершеного будівниц-
тва, і всі необхідні документи. За-
будовник усвідомлювала ризик, 
але готова була ризикнути зара-
ди інвесторів. 

Сьогодні та земля є єдиною 
страховкою, яка залишає інвес-
торам надію, що їх не зможуть за-
лишити на узбіччі у ході торгів та 
аукціонів. Складається враження, 
що «Тиара» робить усе можливе, 
щоб підприємство Світлани Тан-
цюри не взяло участі у торгах. Ад-
же про перші торги її взагалі не 
повідомили, хоча вона відкрито 
заявляла і заявляє, що готова ви-
купити об’єкт на розумних умо-
вах із гарантією, що не буде під-
водних каменів. 

Міраж чи реальні 
кошти в бюджет 
міста?

Саме таке питання стоїть пе-
ред бориспільськими депутатами 
уже другу сесію підряд. Правда, 
звучить у порядку денному во-

но по-іншому. На сесії у листопа-
ді цього року з голосу було внесе-
не питання про розірвання дого-
вору оренди із ТОВ «ФК «Житло-
інвест-Гарант». Але тоді депутати 
прислухалися до доводів Бори-
спільського міського голови Ана-
толія Федорчука про те, що сьо-
годні за цю землю дисциплінова-
но сплачується оренда, і не під-
тримали такого рішення. До речі, 
сума оренди складає 35 тис. грн 
щомісяця. На сесії, яка проходи-
ла 13 грудня 2016 року, питання 
звучало інакше. Його ініціатори 
пропонували в існуючому дого-
ворі оренди замінити орендаря: 
дисциплінованого платника Світ-
лану Танцюру на банкрута «Тиа-
ру». Погодьтеся, навіть звучить 
абсурдно, але питання реально 
є у порядку денному під номе-
ром 130. Щоправда, до честі де-
путатів,  вони були налаштовані 
відмовити у такій заміні. Питан-
ня так і звучало: «Про відмову у 
внесенні змін до договору орен-
ди землі від 27.02.2014 року, укла-
деного між міською радою та ТОВ 
«ФК «Житлоінвест-Гарант»… (під 
об’єктом незавершеного будів-
ництва) по вул. Головатого, 71а у 
м. Бориспіль». Але під час обгово-
рення питання було вилито стіль-
ки брехні і словесного бруду на 
адресу підприємця, що більшість 
депутатів вирішили просто утри-
матися під час голосування. Тож 
фактично питання залишилося 
без розгляду і знову може з’яви-
тися у порядку денному.

Надуманий привід і 
реальність

Що стало приводом для вине-
сення питання на розгляд сесії? 
Чергова порція перекручених 
фактів. Сплачуючи за оренду зем-
лі, Світлана Танцюра цілком за-
конно зберігала там техніку, бу-
дівельні матеріали. Коли готу-
валися будувати у 2014 році, на 
майданчику було змонтовано під-
йомний кран. Його фото було сво-
го часу на сторінках «Вістей». Ко-
ли все це знадобилося на іншому 
будівельному майданчику, його 
почали перевозити. А «псевдоак-
тивісти» підняли галас, депутатам 
представили це, як крадіжку май-
на «Тиари». Навіть правоохорон-
ців залучили. От тільки красти те 
майно, що належить «Тиарі», не-
має сенсу. Тільки марна витрата 
пального буде. Адже із 2008 ро-

ку під дією атмосферних впливів 
усі ті конструкції стали непридат-
ними для використання. Про це є 
відповідний висновок технічного 
обстеження, яке забудовник за-
мовляла у профільному інституті 
ще у 2014 році. Там же, у виснов-
ку, є фото, зроблені працівниками 
інституту. Тож не існує проблеми, 
щоб довести брехню ініціаторів 
інформаційної атаки. Тільки чи 
захочуть чути правду у сесійній 
залі? Її намагалися донести пред-
ставники Правого сектору, які 13 
грудня прийшли до сесійної зали 
підтримати інвесторів, що дові-
рилися Світлані Вікторівні. Були у 
залі і представники інвесторів — 
Антоніна Галас, яка нині, завдяки 
фінансовій підтримці батька, най-
має нормальне житло, вибрала-
ся із сумнозвісного сараю, та Ігор 
Кузьменко, квадратні метри яко-
го купувалися не через фінансо-
ву компанію, а напряму у «Тиари». 
Та сьогодні вони мають рівноцін-
ні угоди із забудовником. Тільки 
виступити з трибуни інвестори 
не змогли. Не вміють люди про-
биватися через крик та словес-
ний бруд. 

Кому це вигідно?
Очевидно, що ситуація зачі-

пає інтереси когось із присутніх 
у залі. Зокрема депутат Юрій Си-
доренко уже після прийняття рі-
шення поза межами сесійної за-
ли намагався переконати інвес-
торів, що вони даремно споді-
ваються на Світлану Танцюру. От 
купить той  фундамент якийсь 
міфічний інвестор, який не має 
жодних зобов’язань перед інвес-
торами, тоді люди і отримають 
своє житло. Хтось розумний у та-
ке повірить? Антоніна й Ігор ві-
рять прикладу Нової, 31а, де до-
будувала будинок Світлана Тан-
цюра і де квартири отримали 83 
інвестори «Тиари».

У нинішній ситуації позиція 
Світлани Вікторівни однозначна: 
за інвесторів Головатого, 71а во-
на боротиметься до перемоги. 
Або викупить об’єкт і будувати-
ме сама, або добросовісний ін-
вестор укладе із цими людьми 
угоди, які гарантуватимуть їм от-
римання оплачених квадратних 
метрів. Тільки після того можна 
буде розглядати питання заміни 
орендаря. 

Судячи з того, що сьогодні «Тиа-
ра» просить більше 38 млн грн за 
руїни, які й трьох мільйонів не 
коштують, судячи з того, що ком-
панію «Житлоінвест-Гарант», яка 
зареєстрована, як кредитор «Тиа-
ри» на суму близько 6 млн грн, не 
повідомляють про проведення 
тендерів (додамо, що законність 
тих торгів також викликає питан-
ня), комусь дуже не хочеться, щоб 
об’єкт викупила саме Світлана 
Вікторівна. 

Тож депутатам варто подумати, 
чи буде це на користь обдуреним 
інвесторам «Тиари», і ретельно 
вивчити питання, перш ніж при-
ймати радикальні рішення.

СЕСІЙНІ ПРИСТРАСТІ 
ПО ГОЛОВАТОГО, 71а 
вибір між реальністю та міражем
Продовжується інформаційна війна проти підприємця-
забудовника Світлани Танцюри та її підприємства 
«Житлоінвест-Гарант», яка уже не перший рік 
намагається допомогти інвесторам — жертвам банкрута 
«Тиари», що купували у цієї будівельної компанії 
квадратні метри на Головатого, 71а. Черговий етап 
інформаційних нападів на Світлану Танцюру перемістився 
до сесійної зали.

Початок на стор. 1

На них світло вимикають від 
4 до 8 разів на добу, бо не ви-
стачає потужностей, у інших 
напруга не буває більшою ніж 
150-180 вольт. 

На жаль, представника енер-
гопостачального підприємства 
на сесії знову не було. Анато-
лій Федорчук повідомив, що 
він особисто підписував запро-
шення на сесію Роману Гамени-
ці, але отримав повідомлення, 
що керівник написав заяву на 
звільнення. 

Слід зазначити, що у Бори-
сполі у цьому році «Київобле-
нерго» вклало найбільше ко-
штів у розбудову системи енер-
гопостачання  — 20 мільйонів 
гривень, у тому числі, збудова-
но 8 розвантажувальних під-
станцій. Але якщо врахувати, 

якими стрімкими темпами розбудовувався Бориспіль протягом попе-
редніх років, то розумієш, що це лише крапля в морі.

Депутат Петро Жувак запропонував підготувати звернення на рівень 
області, щоб поставити питання розірвання договору приватизації у 
зв’язку з невиконанням енергопостачальниками умов цього договору. 

Міський голова підтримав ідею і доповнив її. Загалом депутати вирі-
шили звернутися до Київської обласної ради з пропозицією підтримати 
ідею міста Борисполя звернутися до Кабінету Міністрів України щодо на-
ціоналізації компанії «Київобленерго» і передачу її до комунальної влас-
ності. Таке звернення від міста Борисполя вже не перше, тому звертати-
муться за підтримкою до очільників інших міст і районів Київщини, щоб 
діяти у цьому питанні спільно. На переконання Анатолія Федорчука, та-
кі стратегічні об’єкти повинні бути або у власності держави, або у кому-
нальній власності. 

Також міська рада пообіцяла мешканцям Борисполя юридичну допо-
могу, якщо вони готуватимуть позови до суду на «Київобленерго» за не-
належне надання послуг та псування майна.

«Почесне» місце для лікарняних стільців
Наболілу проблему старих поламаних стільців Бориспільської ЦРЛ ви-

рішили не тільки озвучити, але і продемонструвати. Найкрасномовні-
ший зразок виставили на трибуні. До того ж, ще і громада Борисполя ак-
тивно підтримує петицію із пропозицією допомогти лікарні зі стільцями. 

Не можна сказати, що міська влада відгороджується від проблем 
нашого лікувального закладу. Місто не тільки перераховує субвенцію 
на лікарню, але й долучається до вирішення багатьох інших проблем-
них питань. Щодо стільців домовилися, що 23 грудня, коли відбувати-
меться сесія по бюджету на 2017 рік, повернуться і до проблеми лі-
карняних стільців. До того часу депутати продумають механізм такої 
допомоги лікарні. 

Звільнення з неприємним шлейфом
Питання про відсторонення від посади секретаря Бориспільської 

міської ради Ігоря Левітаса у порядку денному не було. Але група де-
путатів, яка його ініціювала і внесла додатково, була налаштована рі-
шуче. На моє запитання, що буде, якщо питання знову не набере голо-
сів, почула відповідь: «Будемо блокувати трибуну, доки не піде з  по-
сади». Блокувати трибуну не довелося, так само, як і проводити та-
ємне голосування. Ігор Маркович сам написав і озвучив заяву про 
припинення своїх повноважень на посаді секретаря. Думаю, що саме 
цей крок Ігоря Левітаса дав можливість розглянути на сесії сотню із 
більш ніж двохсот питань. 

Тільки о 15.00 розглянули питання внесення змін до бюджету, а до осно-
вної частини порядку денного змогли приступили тільки після перерви, 
о 16.00. Розгляд наступних питань перенесли на четвер, 15 грудня.

Міська рада залишилася 
без секретаря
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РЕАЛІЇРЕАЛІЇ БЛАГОУСТРІЙБЛАГОУСТРІЙ

НОВИНИНОВИНИ

Максим ОЛІВЕРЧУК

Останнім часом ЗМІ обговорю-
ють скандал з нардепом Олексан-
дром Онищенком, який, втікши за 
кордон від слідства, взявся різа-
ти правду-матку. Заслужений ко-
няр розголошує секрети україн-
ської політики і публікує аудіозапи-
си розмов з «посланцями» вищих 
осіб держави. А в інтерв'ю британ-
ській газеті Independent Онищен-
ко зізнався в організації інформа-
ційно-дискредитаційної кампанії 
проти колишнього прем'єр-міні-
стра Арсенія Яценюка. «Я вбив його 
за один рік», — хвалькувато заявив 
він британському журналістові. За 
його словами, щомісячний бюджет 
на кампанію з дискредитації уряду 
становив $3 млн. 

Виявилося, що нардеп-утікач за-
ймався підкупом ЗМІ, розміщую-
чи в них антиурядові публікації. На 
думку багатьох експертів, за подіб-
не інформаційне «кілерство» Они-
щенко повинен понести покаран-
ня, як і за інші свої корупційні ді-
яння. Тим більше, що в інтерв'ю він 
зізнався в змові з вищими посадо-
вими особами, а це — ознаки дер-
жавного злочину.

До того ж, Онищенко уточнив, що 
до боротьби проти тодішнього уря-
ду його спонукали реформістські іні-

ціативи Яценюка. Йдеться про під-
вищення рентної плати за діяльність 
спільних підприємств до 70%. Каб-
мін Яценюка знищив «кормушку», 
за допомогою якої за безцінь прода-
вали український газ, а олігархи ви-
тягували мільярди буквально з по-
вітря. Це змушує констатувати про 
цілий «пул» корупціонерів, зацікав-
лених у тому, щоб прибрати тодіш-
нього главу уряду. І про «дах» цієї 
групи олігархів на самому верху пі-
раміди державної влади. 

Минулого тижня депутати «На-
родного фронту» звернулися до 
Національного антикорупційного 
бюро України з вимогою встано-
вити замовників і ініціаторів бруд-
ної кампанії проти Арсенія Яце-
нюка і його команди. Тепер На-
ціональне антикорупційне бюро 
зобов'язане не тільки відкрити 
кримінальне провадження за фак-
том заяв Онищенка, але й зверну-
ти увагу на інші випадки фейкових 
звинувачень на адресу колишньо-
го глави уряду. 

Крім одкровень Онищенка мож-
на згадати визнання колишнього 
«губернатора» Одеської області 
Міхеіла Саакашвілі. Той також не-
щодавно заявив про свою участь 
у цілеспрямованій атаці на Яце-
нюка і його команду, ініційовану з 
«самого верху». Чим не політична 

корупція? Втім, НАБУ чомусь так і 
не наважилося відкривати кримі-
нальне провадження за фактом 
заяв Міхо. 

Але ж можна згадати ще «крас-
номовну» розповідь відомого 
українського гонщика та блогера 
Олексія Мочанова на одному з те-
леканалів річної давності про те, 
як прем'єр нібито з розмахом від-
святкував свій «перший мільярд». 
Пізніше Мочанов вибачався за те, 
що поширив підкинуту йому ки-
мось брехню. Тільки от що заважа-
ло Мочанову ще тоді перевірити 
чутки — незрозуміло... 

Ще одна історія півторарічної 
давнини — звинувачення з боку 
тодішнього глави Держфінінспек-
ції Миколи Гордієнка на адресу то-
дішнього уряду в корупційних схе-
мах, які нібито завдали шкоди на 
7,6 мільярда гривень. Генпрокура-
тура винесла вердикт щодо вига-
док звільненого за недбалість і ви-
магання хабарів Гордієнка: повна і 
нічим не підтверджена нісенітниця. 

А ще ж були депутати, що фігуру-
вали в електронній пошті колиш-
ньої співробітниці телеканалу «Ін-
тер» і російського політтехнолога 
Марії Столярової. Цих критиків Яце-
нюка пов'язана з російськими спец-
службами Столярова прямо нази-
вала «своїми проектами».

Втім, незважаючи на відставку 
уряду, що сталася ще навесні, на 
Яценюка останнім часом знову по-
сипалися звинувачення. Зокрема, 
якийсь блогер Олег Торгало «нама-
лював» Арсенію Петровичу 24 ві-
лли в Майамі. Лише після того, як 
на «фантазера» подали в суд, той зі-
знався в недостовірності озвученої 
ним інформації, після чого публічно 
вибачився перед Яценюком. Розра-
хунок простий — а «післясмак» то 
залишиться! 

Навіщо потрібні нові інформа-
ційні провокації зараз, коли лідер 
«Народного фронту» не займає 

жодної державної посади? Схоже, 
причина, як це часто трапляєть-
ся, криється у великих грошах. Так, 
«НФ» і лідер партії Яценюк намага-
ються повернути в державну казну 
більше 1,5 мільярда доларів, вкра-
дених режимом Януковича. Однак 
голосування за проект закону про 
спецконфіскацію вже кілька ра-
зів провалювали у Верховній Раді. 
Власники цих величезних коштів, 
що б то не стало, прагнуть їх збе-
регти собі. І заради цього готові за-
пускати все нові дискредитаційні 
хвилі проти тих, хто загрожує їхнім 
грошам та інтересам.

ХТО НАЙНЯВ МЕДІА-«КІЛЕРІВ» ДЛЯ ЯЦЕНЮКА
Що спільного між утікачем з України народним депутатом Олександром Онищенком і 
колишнім губернатором Одеської області Міхеілом Саакашвілі, що втік з Грузії? Цих двох 
персонажів об'єднує найактивніша участь в цинічній кампанії по дискредитації уряду 
Арсенія Яценюка. 

Юлія ГАМАН

Уже давно створює незручності при про-
їзді на ринок і піддає небезпеці здоров’я та 
життя пішоходів побита дорога при самі-
сінькому в’їзді на «Новий». Ділянку під ар-
кою називають «прохідною». Але упродовж 
років вона є аж ніяк не прохідною і не проїз-
ною — у теплі пори року дошкуляють вибо-
їни, а коли засніжить — дорога стає справж-
ньою ковзанкою.

Донедавна ця ситуація була пущена на са-
моплив, адже ринок — приватний, а цей відрі-
зок дороги — міська власність. Відповідно, од-
ні не бажали витрачати свої кошти на ремонт 
«не свого», а інші на «своє» не мали коштів. Та 
нещодавно крига скресла — рішенням сесії 
міської ради на асфальтування цього відрізка 
в’їзду на «Новий» було виділено 190 тис. грн. 
Щоправда, підвела погода: якби цьогорічна 
осінь не була такою мокрою, дорожнє покрит-
тя там встигли б замінити до кінця року. А так 
доведеться тепер чекати весни 2017-го.

Варто зазначити, що ремонт цієї дороги — 
найпроблемнішої частини всієї території ринку 
— буде відбуватися не лише за міський кошт, а 
й за пайової участі власників ринку та тих торгі-
вельних місць, які на ньому розташовані. Про-
те ремонт ремонтом, а залишається відкритим 
ще одне питання, вирішення якого суттєво по-
кращить якість тієї дороги — водовідведення 
звідти. У місцевої влади, зокрема, є сподіван-
ня, що підприємці ринку охоче візьмуть у цьому 
участь, адже це в деякій мірі і в їхніх інтересах, 
бо чим зручніше буде добиратися до їхніх торгі-
вельних точок, не по воді та вибоїнах, тим біль-
ше буде охочих скупитися на «Новому».

Ринок «Новий» 
нарешті 
підлатають

Верховна Рада підтримала законопро-
ект, яким підвищується мінімальна заро-
бітна плата та страхові виплати для укра-
їнців. Рада ухвалила «Закон про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів 
України» (№ 5130), поданий Кабінетом 
Міністрів. За законопроект проголосува-
ли 227 депутатів.

«Цей документ дає можливість поетап-
но збільшити мінімальну заробітну плату, 
підвищити соціальні стандарти. Зокрема 
йдеться про рівень пенсійного забезпечен-
ня. Він створює умови для підвищення міні-
мальної зарплати до 3200 гривень», — ска-
зав міністр соціальної політики Андрій Рева.

Законом передбачається новий порядок 
формування тарифної сітки оплати праці. У 
бюджетній сфері мінімальна тарифна став-
ка (посадовий оклад) встановлюватиметь-
ся Кабміном, а в небюджетній сфері підпри-
ємства визначатимуть тарифні ставки само-
стійно у колективних договорах. Мінімаль-
на тарифна ставка не може бути нижчою за 
прожитковий мінімум, встановлений для 
працездатних осіб на 1 січня календарного 
року, йдеться в документі.

У висновку профільного комітету Верхов-
ної Ради в частині пенсійного забезпечення 
пропонується продовжити на період по 31 
грудня 2017 року тимчасовий порядок обме-
ження виплати пенсій працюючим пенсіоне-

рам, а також зберегти максимальний розмір 
пенсій на рівні 2016 року — 10 740 гривень.

Ініціатива про різке підвищення міні-
мальних зарплат спричинила неоднознач-
ну реакцію у соцмережах. Люди побоюють-
ся стрімкого підвищення цін, а також збіль-
шення податкового навантаження на біз-
нес. Економісти також сприйняли цю ідею 
неоднозначно. Дехто називає це авантю-
рою, що має на меті «збити народний гнів» 
через підвищення тарифів, однак призведе 
лише до інфляції. Є, однак, і думки, що збіль-
шення грошової маси в економіці має сти-
мулювати зростання виробництва. Водно-
час відкритим залишається питання, чи ви-
тримає бізнес таке навантаження. 

Чим обернеться підвищення мінімалки?

На руки: 2500 грн
Незважаючи на обіцяну суму 3200 грн за 

місяць, на руки українці отримають знач-
но менше. За словами віце-прем’єр-міні-
стра Павла  Розенка, після вирахування 
всіх податків на руки українці будуть отри-
мувати на 700 грн менше – 2,5 тыс. грн.

Доходи виростуть не у всіх
Доходи у бюджетній сфері підвищаться 

тільки у низькооплачуваних категорій пра-
цівників, які перебувають внизу тарифної 
сітки. Так, наприклад, для всіх педагогів ба-
зовим розрахунком буде оклад 1600 грн. 
Вчитель вищої категорії буде отримувати 
заробітну плату на рівні 14 тарифного раз-
ряду. Це буде 1600х2,42 = 3872 грн. Тобто, 
якщо в учителя не буде доплат за перевір-
ку зошитів, класне керівництво, стаж та ін-
ших надбавок, він отримає лише на 672 грн 
більше мінімалки.

Єдиний податок виросте 
більше ніж удвічі 
— У 2016 році ФОП 1-ої групи сплачу-

вав щомісяця 138 гривень єдиного по-

датку і 303 гривні Єдиного соціального 
внеску (ЄСВ) або 441 гривню в місяць, тоб-
то близько 5000 гривень у рік, при макси-
мальному обігу в 300 тис. гривень, — на-
водить розрахунки автор податкової ре-
форми Данило Монін. — У 2017 році ФОП 
буде платити 320 гривень єдиного податку 
і 704 гривні ЄСВ у місяць, разом 1024 грив-
ні за місяць, або 12288 гривень за рік. По-
даток зросте у 2,3 раза.

Беремо 2-у групу. У 2016 році ФОП 2-ої 
групи сплачував 276 гривень єдиного по-
датку і 303 гривні ЄСВ або 579 гривень за 
місяць. З нового року він сплачуватиме 
єдиного податку 640 гривень за місяць і 
704 гривні ЄСВ, загалом 1344 гривень по-
датків за місяць або практично 16 000 грн 
за рік. При цьому, зазначив експерт, мало-
му бізнесу платити потрібно завжди, на-
віть якщо немає прибутку.

Субсидії стануть меншими
В Уряді вже говорять, що зростання міні-

мальної зарплати вплине на розміри суб-
сидій населенню, оскільки вони признача-

ются виходячи з офіційних доходів грома-
дян. Хоча відбудеться це не відразу.

— Якщо парламент підтримає підви-
щення мінімальної заробітної плати до 
3200 грн з 1 січня 2017 року, то в цьо-
му опалювальному сезоні для україн-
ців, які отримали субсидію, нічого не 
зміниться, — заявив міністр соціальної 
політики Андрій Рева. — Субсидія вира-
ховується з доходу 2015 року. В наступ-
ному році при отриманні субсидій буде 
враховуватися дохід за 2016 рік, тому в 
такому разі нова мінимальна зарплата 
буде враховуватися у опалювальному 
сезоні 2018-2019 року.

Збільшиться податок на нерухомість
За словами юристів, деякі норми в укра-

їнському законодавстві прив’язані до міні-
мальної зарплати. Наприклад, розмір що-
річного податку на нерухомість. За кожен 
зайвий квадратний метр платять певний 
відсоток від мінімальної зарплати. Тобто, 
при її зростанні виростуть і витрати людей 
на сплату цього податку.

За інформацією інтернет-джерел
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ВІДЗНАКАВІДЗНАКА

В Ірпінь за 
досвідом

Олександр МАТВІЄНКО

Нещодавно офіційна переяс-
лавська делегація відвідала Ір-
пінь. Головною метою візиту бу-
ло вивчення досвіду міського 
самоврядування, адже минуло-
го року бюджет розвитку Ірпе-
ня склав 15 млн грн, а цього ро-
ку підскочив до 186 млн грн. 

Під час візиту переяславські 
гості відвідали сучасну дитячу по-
ліклініку, відкриті в цьому році 
парк «Покровський», міський ста-
діон «Чемпіон», походили по від-
ремонтованій центральній пло-
щі міста. Побували і в Ірпінській 
міській раді, де поспілкували-
ся з першим заступником місь-
кого голови Дмитром Христю-
ком, заступником Лідією Ми-
хальченко, керуючим справами 
Дмитром Негрешою, керівника-
ми структурних підрозділів ви-
конкому Ірпінської міської ради. 
Дмитро Христюк розповів про 
основні надходження до місько-
го бюджету, співпрацю з інвес-
торами. Дмитро Вікторович під-
креслив, що на капітальну рекон-
струкцію центрального майда-
ну міста з бюджету не витрачено 
жодної копійки. Для міста інвес-
тори відкривають нові дитячі са-
дочки, адже тільки за півтора ро-
ку населення Ірпеня збільши-
лось на 10 тис. жителів. Дмитро 
Христюк розповів про створен-
ня муніципальної варти та варти 
екологічної, які тісно співпрацю-
ють з працівниками Національної 
поліції. Нині по всьому місту вста-
новлені 64 камери спостережен-
ня, які якісно знімають цілодобо-
во та бережуть у пам’яті інформа-
цію два тижні. На лютий 2017 року 
заплановане встановлення ще 64 
камер. Як побачили переяславці, 
міська рада Ірпеня ефективно ви-
користала можливості децентра-
лізації влади.

Переяславці запросили пред-
ставників Ірпінської міської ради 
відвідати наше місто-музей, адже 
тут теж є багато цікавого для реа-
лізації в Ірпені.

Державні 
нагороди 
Патріаршому 
наміснику

Як повідомляє online-часопис 
Переяслав-Хмельницької єпар-
хії УПЦ Київського Патріарха-
ту «Київські єпархіальні відомо-
сті», за значний особистий вне-
сок у справу розбудови, розвитку 
та забезпечення життєдіяльнос-
ті Збройних сил України митро-
полит Переяслав-Хмельницький 
і Білоцерківський Єпіфаній (Ду-
менко) відзначений державни-
ми нагородами. Міністр оборо-
ни України, генерал армії України 
Степан Полторак нагородив вла-
дику нагрудним «Знаком поша-
ни». Генерал армії України Віктор 
Муженко відзначив митрополи-
та Єпіфанія Почесним нагрудним 
знаком Начальника Генераль-
ного штабу «За заслуги перед 
Збройними силами України».

Інф. «Вістей»

Коли кореспондент газети пере-
ступала поріг Будинку культури, 
вхідні двері розмальовувала ху-
дожниця Людмила Новохат. З-під 
її пензля на склі оживали снігурі і 
засніжені віти дерев, а поруч уже 
стояв штучний камін. Фойє при-
крашали працівники культурного 
осередку міста Юлія Шуткевич та 
Дмитро Віцюк.

Директора Наталію Сиворакшу 
журналіст застала за пошиттям ко-
стюмів. Жінка відволіклася на кіль-
ка хвилин, аби відповісти на запи-
тання. «В цьому році ми зробили і 
дитячий, і дорослий проекти. Піс-
ля минулорічного «Лускунчика» 
батьки питали, чому у нас немає 

в репертуарі дорослих вистав, бо 
їм теж хочеться підняти новоріч-
ний настрій. Тож влітку ми виріши-
ли, що готуватимемо дві вистави. 
От ми й узяли зі шкільної програ-
ми твір Гоголя «Ніч перед Різдвом», 
почали з ним працювати. Сьогод-
ні — вже на фініші. У виставах за-
діяна дуже велика кількість акто-
рів. У нас є контакт із випускника-
ми курсу О.М. Шаварського, який 
викладає в університеті імені Кар-
пенка-Карого. У «Сніговій короле-
ві» беруть участь і студійці дитячої 
татральної студії. Задіяні і колекти-
ви «Травневі роси», «Троїсті музи-
ки». Режисером незмінно є Вікто-
рія Манолє. 

19 грудня розпочинаємо сезон 
прем’єрою «Снігової королеви». Це 
буде вже традиційний показ для ді-
тей соціально незахищених катего-
рій. Також обласний центр творчості 
щорічно замовляє у нас вистави для 
дітей соціально незахищених кате-
горій, цього року вони пройдуть 28 
грудня. Прем’єра «Вечорів на хуторі 
біля Диканьки» відбудеться 22 груд-
ня. Багато квитків уже викуплено». 

Розповіла Наталія Павлівна, що 
фойє, яке завжди працівники Бу-
динку культури готують як фото-
зону, теж буде незвичайним. Воно 
складатиметься з 2 «світів»: терито-
рії Снігової королеви та її царства і 
Диканьки з шинком, піччю, мішка-
ми, справжнім гоголівським краєви-
дом. Так, розповіли нам по секрету, 
що вирішили прикрасити ялинку в 
етно-стилі: з використанням мішко-
вини, природних матеріалів. Всі ми-
нулорічні декорації, які припали до 
ока бориспільцям, не залежують-
ся: деякі видозмінюються, а деякі в 
своєму оригінальному вигляді зно-
ву милуватимуть око публіки.

КАЗКА НАБЛИЖАЄТЬСЯ

Рекордні 
30 «видихів» 
українського 
кінематографа

Валентина ОЛІЙНИК

Гідної підримки вітчизняно-
го кінематографа у нас не спо-
стерігалось досить давно, про-
те останнім часом кількість 
саме якісного українського 
продукту в Україні щороку зро-
стає. І якщо у 2013-му в прокат 
вийшло 12 українських філь-
мів, у 2014 — 16, у 2015 — 24, то 
у 2016-му — аж 30.

Так, серед прем’єр цього ро-
ку було 16 ігрових повнометраж-
них картин, чотири альманахи ко-
роткометражних фільмів, 8 доку-
ментальних стрічок та 2 анімації. 
Водночас, як припускають неза-
лежні експерти, насправді свого 
продукту в Україні  мали б зніма-
ти в рази більше, а надто у світлі 
тотальних заборон щодо росій-
ського «мила», мультиків та філь-
мів, які донедавна складали ле-
вову частку пропозиції на вітчиз-
няному ТБ. Так, у рамках захисту 
інформаційного простору, упро-
довж 2014-2016 років Держкіно 
відмовило в державній реєстра-
ції і скасувало прокатні посвід-
чення на трансляцію більше 500 
одиниць кінопродукту країни-а-
гресора. До слова, незалежні екс-
перти досить неоднозначно ко-
ментують той факт, що наприкін-
ці листопада Президент Петро 
Порошенко все ж заветував і по-
вернув на доопрацювання Закон 
України «Про державну підтрим-
ку кінематографії в Україні», який 
Верховна Рада прийняла іще  22 
вересня.

В цілому, коментуючи реалії 
і перспективи розвитку україн-
ського кінематографа, Президент 
і сам неодноразово наголошував 
на необхідності посилення його 
державної підтримки. Також дня-
ми Петро Порошенко зазначив, 
що проектом державного бюдже-
ту на 2017 рік на його розвиток пе-
редбачено 500 млн гривень.

Ольга ОГНЯНИК, фото автора

У Борисполі є місце, яке в передноворіччя перетворюється на 
справжню казку. Це Будинок культури. Щоразу він стає схожим на 
фантастичне королівство Чарівниці-Зими, в якому важко впізнати 
звичний всім відвідувачам інтер’єр закладу. «Вісті» вирішили довго 
не тримати інтригу про те, чим дивуватиме Будинок культури цьо-
го разу, і ексклюзивно для наших читачів завітали сюди саме в роз-
пал творчого процесу.

ВШАНУВАННЯВШАНУВАННЯ

14 грудня в Україні традицій-
но відзначається День вшану-
вання ліквідаторів наслідків 
аварії на ЧАЕС — людей, які ці-
ною свого життя і здоров'я за-
хистили світ від ядерного вог-
ню та смертельної радіації. Саме 
в цей день був прийнятий в екс-
плуатацію саркофаг над зруйно-
ваним четвертим енергоблоком 
Чорнобильської АЕС.

У ліквідації найжахливішої ката-
строфи 20-го століття брали участь 
більше 650000 людей з усього Ра-
дянського Союзу, більшість з яких 
представники України.

З нагоди Дня вшанування учас-
ників ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС в українських містах і селах 

відбуваються пам’ятні заходи, гро-
мади вшановують пам'ять загиблих 
та віддають повагу тим, хто ступив 
назустріч страшному лиху, щоб збе-
регти життя мільйонів не лише у на-
шій державі, а й на всій планеті.

Депутат Київської обласної ради, 
голова фракції Опозиційного блоку 
в Київській облраді Валерій Ксьон-
зенко та голова міського осередку 
Опоблоку Олег Жук напередодні 
Дня ліквідатора завітали на зустріч 
із постраждалими від наслідків ава-
рії та ліквідаторами Борисполя, аби 
висловити їм свою глибоку шану за 
великий подвиг та співчуття тим, 
кому довелось відчути біль втрати 
близьких людей.

Валерій Ксьонзенко звернувся 
до присутніх зі словами вдячно-

сті за самовідданість та патріотизм, 
провів церемонію нагородження 
ліквідаторів медалями «За мужність 
і героїзм».

Під час зустрічі присутні вшану-
вали пам'ять тих ліквідаторів, яких 
уже немає поруч з нами.

Після офіційної частини учасни-
ки зустрічі поспілкувалися з депу-

татом у невимушеній обстановці, 
розповіли про наболіле, поділили-
ся спогадами, висловили зауважен-
ня та побажання щодо вирішення 
проблем чорнобильців.

Територіальна організація 
Політичної партії «Опозиційний 

блок» у місті Бориспіль

ЧОРНОБИЛЬ І 
СЬОГОДНІ НЕ СТАВ 
ДЛЯ НАС МИНУЛИМ
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Лариса ГРОМАДСЬКА

— Тарасе, коли вперше потрапив на війну? 
У яких гарячих точках на Донбасі довелося 
побувати? 

— Війна на Донбасі для мене, як репор-
тера, розпочалась вже зі звільненого Кра-
маторська. Приїхав я туди лише через кіль-
ка днів, як його залишили бойовики. Пам’я-
таю, що по дорозі зі Слов’янська до Крама-
торська ще тліли фрагменти розбитої техніки 
бойовиків. Пригадую, що тоді, влітку 2014 ро-
ку, ми, репортери, фактично йшли по стопах 
української армії, яка звільняла місто за мі-
стом Сходу України. Мені пощастило зайти у 
щойно звільнений Лисичанськ разом із бій-
цями батальйону «Донбас», коли терористи 
були на його околицях. Тоді разом із добро-
вольцями це місто звільняли воїни 24-ї бри-
гади та десантники. Наступного дня ми були 
вже в Сєверодонецьку. Вже тоді кинулись в 
очі фортифікаційні споруди, які звели бойо-
вики на в’їзді в це місто. Це був не звичайний 
блокпост для перевірки документів. А са-
ме оборонні споруди з кулеметними гнізда-
ми, бліндажі, окопи. Це ще один доказ того, 
що проти української армії воював уже тоді 
добре освічений у військовій справі против-
ник. За більш ніж два роки я вивчив усю ге-
ографію Донбасу, починаючи від Станиці Лу-
ганської та закінчуючи Широкіним. Часто ли-
шався ночувати на позиціях наших військо-
вих. Наприклад, 2015 рік я зустрів у Пісках. 
Тоді йшли вирішальні бої за донецький аеро-
порт. Тож канонада артилерії нам була за но-
ворічний салют. 

— Які твої враження від війни сьогодні?
— Зараз йде позиційна війна. Я б її назвав 

грою нервів. Особливо небезпечні нічні чер-
гування на позиціях, адже ворог за сотню ме-
трів від тебе. Тоді допомагає тепловізор. Але 
5 хвилин поспостерігаєш в нього, і потім око 
півгодини знову звикає до темряви. Найціка-
віше на фронті відбувається вночі. Минуло-
го тижня я чергував з нашими бійцями на по-
зиціях у Мар’їнці. Перестрілки виникали час 

від часу, здебільшого, працювала стрілецька 
зброя: автомати, кулемети, ДШК, протитанко-
ві гранатомети. Це, звісно, не міни та не арти-
лерія, але приємного мало, коли над головою 
пролітає черга 7,62 калібру. На фронті діє пе-
ремир’я, але воно, як на мене, символічне. Не-
має наступальних дій, все перейшло в площи-
ну політики. Та вогонь нашим бійцям відкри-
вати ніхто не забороняє. Головне «вкластись» 
у зазначений Мінськом калібр. Цього достат-
ньо, аби відлякати непроханих диверсантів. 

— Військовий журналіст — це покликан-
ня? Чи є бажання (може страх) їхати на 
війну знову і знову? Чому?

— Я не впевнений, що до тих, хто працює на 
фронті, варто застосовувати поняття «військо-
вий журналіст». Повертаючись з війни, ми всі 
робимо «цивільні» теми: про комуналку, резо-
нансні ДТП, реформи… Аби збагнути військову 
специфіку, все ж варто пройти певне навчання. 
І воно не повинно обмежуватись курсами від 
Міноборони чи ОБСЄ, які проходжу я. Це має 
бути все ж ґрунтовніший багаж знань, аби ро-
зуміти військову тактику та стратегію. Мало ли-
ше того, що я знаю калібри та дальність вико-

ристання того чи іншого озброєння. На фронт я 
повертаюсь, тому що наша держава живе в ста-
ні війни. Інформація звідти повинна щодня на-
гадувати українцям, що на Сході наші військо-
ві протистоять російській агресії. Страх, коли 
знаходишся на «нулі», звісно, присутній. Ніхто 
не застрахований від шаленої кулі. Але більше 
я боюсь за моїх колег, особливо зовсім юних 
журналісток, які зараз масово їдуть працюва-
ти на фронт не усвідомлюючи, що може стати-
ся. Очевидно їх штовхає на такі подорожі якась 
романтика, пов’язана з військовими.

— Чи є зараз на передовій добровольчі 
загони?  

— Зараз на фронті лише контрактни-
ки. Серед них багато тих, хто повернувся 
до війська після мобілізації, не змігши се-
бе після бойових дій знайти вдома. Таким 

людям дуже важко сприймати війну, яка за-
раз відбувається, без просування вперед. 
Щодо добровольців, то дійсно — на пере-
довій лише підрозділи Збройних сил. Тро-
хи далі на блок-постах стоять нацгвардій-
ці та інші підрозділи МВС. Правого сектора, 
Азова та інших добробатів на передовій за-
раз немає. Але багато бійців з цих баталь-
йонів уклали контракти та воюють у різних 
підрозділах Збройних сил. Щодо патріотиз-
му на передовій, то ідея залишилась нез-
ламною — відновлення територіальної ці-
лісності України. Але, зараз, ця ідея дещо 
приспана дипломатами. Все-таки, як на ме-

не, їм треба дати шанс. Самотужки ми з Ро-
сією у повномаштабній війні зараз не впо-
раємось. Наша армія лише набирається сил 
та обростає м’язами. 

— Як змінилася армія за ці два роки? 
— Щодо харчового забезпечення, зарплат 

та форми, то проблем немає. Принаймні, у 
тих підрозділах, з якими я контактував під час 
останнього відрядження минулого тижня. То-
му й допомога волонтерів сьогодні не така 
актуальна, якщо мова йде про матеріальне 
забезпечення. Натомість це не означає, що 
наша армія достатньо оснащена новітньою 
оптикою чи тепловізорами. Цього, як і рані-
ше, не вистачає. Тож я закликаю допомагати 
нашому війську через перевірені волонтер-
ські фонди такі, як «Повернись живим», «На-
родний проект» та інші, які збирають кошти 
на високотехнологічні розробки, безпілотни-
ки, реабілітацію бійців. На це, дійсно, потріб-
но чимало грошей. 

— Цікаві зустрічі, знайомства на війні… 
— Мені дуже приємно зустрічати на війні 

земляків. Особливо теплі зустрічі у нас із Ва-
лерієм Гудзем. 2014-го ми вперше зустрілись 
в окопах під Волновахою, коли Федорович ко-
мандував батальйоном, жив у бліндажах ра-
зом з бійцями. Бойовий комбат! Зараз він уже 
заступник командира 72-ї бригади, яка боро-
нить Авдіївську промзону. Саме там ми зустрі-
лись минулого тижня, обійнялись, обмінялись 
кількома фразами. Часу на більше не вистачи-
ло. Робочий графік у нього цілодобовий. Я ди-
вуюсь, звідки у Валерія Федоровича стільки 
енергії. Він — приклад для молодих офіцерів. 

— Як змінилася думка населення Донба-
су про Україну? 

— Не можу сказати про окуповану терито-
рію, але люди на «нулю» не живуть, а вижива-
ють. У такі населені пункти на лінії розмежу-
вання приїздять гуманітарні міжнародні місії, 
допомагають людям і наші військові. Вони го-
ворять про бажання миру, але, схоже, на тре-
тьому році війни, самі в нього не вірять. А такі 
міста як Бахмут, Краматорськ, Слов’янськ вже 
давно забули про терор, який принесли туди 
бойовики в 2014 році. Наприклад, у Бахмуті 
добудували красиву набережну. Це за 15 км 
від лінії розмежування.

— Щиро дякую за цікаву розмову. Хай 
щастить!

«ЗА ДВА РОКИ ВИВЧИВ 
ГЕОГРАФІЮ ДОНБАСУ»

Нещодавно наш колега, 32-річний журналіст Тарас Корніюк, у черговий 
раз повернувся з війни на Донбасі. Про свої враження від ситуації на 
Сході України він ділиться з читачами «Вістей».

Тарас Корніюк народився і виріс 
у Борисполі. Закінчив Бориспільську 
школу №1. Журналістську діяльність 
почав у тижневику «Вісті». 
З 2005 року працює на телеканалі ICTV; 
журналіст програми «Факти».

ДОВІДКА

Тарас 
Корніюк: 
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ПРАВОПОРЯДОКПРАВОПОРЯДОКВОГОНЬВОГОНЬ

ВОЛОНТЕРСТВОВОЛОНТЕРСТВО

Патрульна поліція 
повідомляє

Під час перевірки документів по ба-
зі водія Daewoo Lanos, який зупинив-
ся в забороненому місці, інспектори 
виявили, що чоловік знаходиться у 
розшуку за скоєння злочину (розбій). 
Офіцери з’ясували обставини та пере-
дали затриманого до Дніпровського 
відділу поліції міста Києва.

Патрульні помітили на вул.Київ-
ський Шлях чоловіка з явними ознака-
ми алкогольного сп’яніння. Він пово-
дився агресивно, лаявся, на зауважен-
ня поліції не реагував. Громадянина 
доставили до відділу поліції. Патруль-
ні склали щодо порушника адмінпро-
токол за ст.173 КУпАП – дрібне хуліган-
ство – та відвезли до суду. Суддя при-
значив 50 годин громадських робіт.

На вул.Нижній Вал патрульні помі-
тили підозрілого чоловіка, який різ-
ко пришвидшив ходу та змінив на-
прямок. Під час поверхневої перевір-
ки у нього було виявлено фасовану у 
згортки зелену подрібнену речовину, 
зі слів самого порушника — канабіс. 
На місце було викликано СОГ.

Екіпаж поліції отримав інформацію 
про те, що на Привокзальній площі ба-
чили особу, яка перебуває в розшуку 
— громадянин, засуджений за шахрай-
ство, який втік з Ірпінського виправно-
го центру. Патрульні прибули на місце 
та опитали ймовірних свідків, зв’язали-
ся з Ірпінським виправним центром. Ра-
зом з оперативно-розшуковою групою 
організували патрулювання в районі 
вокзалу і близько півночі виявили та за-
тримали втікача на вулиці Привокзаль-
ній. Затриманого передали старшому 
оперативно-розшукової групи.

Громадянка викликала поліцію, 
повідомивши, що в неї виник кон-
флікт з двома невідомими особами, 
які розпивали алкогольні напої та 
палили цигарки в під'їзді її будин-
ку на вул.Скіфська. Патруль виявив 
там двох чоловіків, які дійсно вжи-
вали спиртне. Їх було доставлено до 
відділу поліції для з'ясування обста-
вин та складання адмінматеріалів. 
Під час перевірки по базі стало ві-
домо, що один з порушників знахо-
диться в розшуку військовою про-
куратурою. Його передали співро-
бітникам військової прокуратури 
міста Києва. Другому громадянинові 
було винесено постанови за ст.175-
1 КУпАП (куріння тютюнових виро-
бів у заборонених місцях) та ст.178 
КУпАП (розпивання алкогольних на-
поїв у заборонених місцях).

Сергій КРУЧИНІН, 
фото ГФ «Сектор Безпеки»

«Не треба казати, що війна — це 
розбірки олігархів. Треба підтри-
мувати своїх воїнів і залучати біль-
ше людей до допомоги,» — ствер-
джують в Асоціації АТО Борисполя. 

Минулого тижня учасники асо-
ціації, громадського формуван-
ня «Сектор Безпеки» і волонтери 
відвезли в зону АТО шість машин 
допомоги. Попасне, Щастя, Лиси-
чанськ, Новогродівка, Красного-
рівка, а також Новотроїцьке, Ми-
колаївка, Старогнатівка, Гранітне, 
Мирне, де розкидано 30-ту брига-
ду, до якої відряджено шістдесят 
бориспільських хлопців з 15-ї бри-
гади транспортної авіації — побу-
вали скрізь. 

Везли сухі сніданки, овочі, кон-
сервацію, лимони, фрукти, домаш-
ні страви, чай, каву, сигарети, м’я-
со, сало, флісові шапки, подуш-

ки, чоботи-дутики, рулони плів-
ки, бензопилку, адресні допомоги 
конкретним бійцям від родичів, 
добірку книг від бориспільської 
бібліотеки. Не забули й про ли-
сти, листівки і малюнки від дітей, 
від яких бійцям на фронті світліше. 
Перемогти можна лише разом.

Долучилися до допомоги:
Холоденко Любов, Петрик Люд-

мила, Хорошун Тетяна, Бабич Ал-
ла, Сорока Лариса, Співак Вале-
рій, Позднякова Ірина, Поздняков 
Олександр, Салій Ольга, Нікача-
ло Тетяна, Золін Олександр, Несін 
Олександр, Прокопенко Євгеній, 
Харітончик Юрій, Бородіна Люд-
мила та її команда в’язальниць, 
Ващук Олександр, Макаренко Ан-
дрій, Куделя Сергій, Кравченко Сер-
гій, Кошеленко Наталія, Єрохін 
Олег, Кияшко Юлія, Меленовська 
Валентина, Алексеєва Анастасія, 
Кривольченко Ігор, Шалімов Воло-

димир, Сидоренко Юрій, Боженко 
Євгеній, Локайчук Юрій, Грона Єв-
геній, Курасов Геннадій, Шепель Ан-
дрій, Гануш Андрій, Шевчук Олек-
сій, Сулима Дмитро, Кулініч Віта-
лій, Бублик Оксана, Кузнецова Ма-
рія, Киях Римма, Канарейкін Євген, 
Демчак Микола, Мілевський Воло-
димир, Мілевська Людмила, Кошіль 
Антон, Кулик Сергій, Пивовар Віра, 
Пивовар Віктор, Малиш Вадим, 
Скоренко Віктор, Кацан Роман, 
Мозговий Микола, Кисельов Олек-
сандр, Шапоренко Фаіна, Лань-
ко Тетяна, Нікончук Галина, Пані-
на Любов, Безкровна Валентина, 
Недомовний Михайло, Хамраку-
лова Валентина, Онишко Сергій, 
Касимов Максим, ПП «Буд-Мар-
кет-2005», ТОВ «К.Т.А.», Працівни-
ки кухні ресторану «Альта», орен-
датори та продавці торгівель-
них павільйонів ринку «Зоряний», 
Волонтерська сотня «Доброво-
ля», учні та педагоги школи №3, 

№4, №5, №6, учні та педагоги лі-
цею «Дизайн-освіта», учні та пе-
дагоги Бориспільського професій-
но-технічного ліцею, учні та педа-
гоги школи с.Ревне, Любов Гегер та 
її команда, Юрій Ликов, тренер-ви-
кладач Бориспільської ДЮСШ та 
його вихованці, ГО «Осередок па-
уерліфтингу м. Бориспіль», Воло-
димир Вольф (ТОВ «Оптоком»), 
адміністрація магазину «Фора», 
ТОВ «Адепт-Мед», ТОВ «Лантман-
нен АКСА», ТОВ «Агро Регіон Бори-
спіль», Головурівська птахофабри-
ка, ТОВ «Будівельна компанія «Су-
часні будівельні технології», ТОВ 
«ТРК «Бориспіль», ТОВ «Агрофір-
ма «Когорта», ТОВ «Біотех АТД», 
Бориспільське районне споживче 
товариство, Центральний ри-
нок (нічний та м’ясний відділ), 
волонтери Баришівки та Моро-
зівки, Дрижерук Олег, Вишня Де-
нис, Одинак Сергій, Шеремет Ми-
кола, Дудченко Олександр.

ДОПОМОГЛИ ВСІ РАЗОМ

Волонтерський десант з Борисполя. Волноваха.Волонтерський десант з Борисполя. Волноваха.

П’яний водій 
маршрутки

Восьмого грудня у кінці робочого 
дня пасажири кийлівської маршрут-
ки викликали поліцію — від водія бу-
ло чути запах алкоголю. Він саме зби-
рався вирушити в дорогу, коли при-
були патрульні. Хоча видно було всі 
ознаки сп’яніння, водій цього не ви-
знавав і сперечався — аж поки не по-
бачив результат тесту на драгері на 
власні очі. Прилад показав 3,3 про-
міле (дуже сильний стан сп’яніння на 
межі алкогольного отруєння). Інспек-
тори склали протокол за ч.1 ст.130 
КУпАП (керування автомобілем у ста-
ні алкогольного сп’яніння) та вилучи-
ли водійське посвідчення. Через ін-
цидент кийлівці того вечора доби-
ралися додому довше, зате прибули 
здоровими. Будьте пильними!

Три штрафи за одну ніч
Почалося все о другій ночі, коли екіпажу надійшов виклик 

— на вул.Байди-Вишневецького порушують тишу. Патруль-
ні виявили там Daewoo, у якому перебував чоловік з явни-
ми ознаками алкогольного сп’яніння. Свідки повідомили, що 
він так приїхав, що підтверджується відеозаписами. Грома-
дянин зачинився в авто, лаявся та провокував поліцейських, 
від проходження алкотесту відмовився. Патрульні скла-
ли протокол за ч.1 ст.130 (керування в стані сп’яніння), піс-
ля чого громадянин повідомив, що заночує в авто. Екіпажі 
залишилися позмінно чергувати, щоб він нікуди не поїхав. 
Проспавши близько трьох годин, порушник рушив і одра-
зу в'їхав у паркан — на нього склали ще один протокол за 
ст.124 (порушення ПДР, що спричинило пошкодження май-
на). Машину забрали на евакуаторі. Нетверезий чоловік по-
водився агресивно і до нього застосували кайданки. Тоді він 
нарешті заспокоївся та поїхав до ЦРЛ, де алкотест показав 
1,19 проміле, а поліцейські склали третій протокол відповід-
но до ч.2 ст.130 (повторне протягом року вчинення будь-яко-
го з порушень, передбачених частиною першою ст.130).

Грабіжник під столом
9 грудня близько 22-ї години, екіпаж отримав виклик про 

грабіж — на вул.Франка біля магазину четверо невідомих 
побили чоловіка та забрали барсетку, в якій було 4000 гри-
вень, 100 доларів та документи. Патрульні відшукали свідків 
події, які вказали, що причетні до грабежу особи можуть зна-
ходитись на вул.Матросова. Прибувши за адресою, поліцей-
ські помітили чоловіка 1986 р.н., який намагався сховатися 
на подвір'ї. Його затримали та викликали підмогу. З будин-
ку вийшов батько затриманого та повідомив, що грабіжників 
було четверо. З дозволу власника патрульні оглянули буди-
нок всередині та під столом виявили ще одного громадяни-
на 1986 р.н. Викликали СОГ. В цей час на присадибній ділянці 
в кущах було знайдено третього злочинця. На кухні знайшли 
ту саму барсетку. Затримані повідомили, що четвертий їхній 
спільник перед прибуттям поліції поїхав на таксі в невідомо-
му напрямку. Підозрюваних у злочині передали співробітни-
кам відділу поліції для проведення подальших слідчих дій.

На «Зоряному» 
сталася пожежа

Ірина ГОЛУБ

Ринок «Зоряний» уже одного ра-
зу пережив страшну пожежу, у ніч із 
14 на 15 жовтня 2010, яка повністю 
знищила його. Цього разу вогонь 
охопив тільки два павільйони.

Першим помітив сильне задимлен-
ня один із екіпажів патрульної полі-
ції. Вони зателефонували на 101, ра-
зом із колегами з інших екіпажів ор-
ганізували охорону місця події. Пові-
домлення на пульт пожежної частини 
надійшло 13 грудня о 10.59, а уже об 
11.04 пожежники були на місці події і 
розпочали гасіння. На місце виїхали 
два відділення пожежної частини мі-

ста Борисполя і команда добровільної 
пожежної дружини.

Горіло відразу два павільйони. 
Скраю, біля одного із входів на ринок 
«Зоряний», працював квітковий кіоск, 
і поряд з ним — продуктовий павіль-
йон, де торгували тортами, тістечка-
ми та іншими харчовими продуктами. 
Існувала реальна загроза поширен-
ня вогню, оскільки третій кіоск сто-
яв упритул, але пожежні спрацювали 
оперативно, і його вдалося врятувати. 
На щастя, люди не постраждали.

Найімовірніше, причиною займання 
стали неполадки у системі електропо-
стачання одного із кіосків. Але офіцій-
на інформація буде відома після лабо-
раторних досліджень.
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Днями у столиці рівень захворюваності на 
грип та гострі респіраторні вірусні інфекції вже 
перевищив епідеміологічний поріг. Про це за-
явив керівник апарату Київської міської дер-
жавної адміністрації Володимир Бондаренко. 
За його словами, захворюваність спостеріга-
ється серед усіх вікових категорій населення, 
проте найбільше хворіють школярі. Так, за-
уважив чиновник, тільки у Києві вже захворі-
ли 7152 дітей шкільного віку. Школи ж деяких 
інших міст, зокрема Борисполя, вже закрито із 
понеділка на карантин.

«Алло, лікарю!» наразі є досить потужною 
платформою народної довіри, адже, зателе-
фонувавши у студію, де консультують про-
фесійні лікарі і травники-цілителі, можна ві-
дразу ж отримати відповідь на своє питання. 
Так, нещодавнім гостем медичного ток-шоу в 
прямому ефірі, що на каналі «Тоніс», була ві-
домий лікар-нуропат Олена Світко. Вона від-
повідала на питання глядачів щодо профілак-
тики і боротьби з ГРВІ, у тому числі звертаю-
чись до багатовікового досвіду наших пред-
ків. Йшлося і про дітей, і про дорослих.

Налягайте на квашенину, 
морси й... елітну плісняву

Так, аби не захворіти, найперше лікар пора-
дила приділяти посилену увагу носові (систе-
матично, скажімо щоранку, промивати носову 
порожнину слабким розчином морської солі 
чи фізрозчином), аби дихання було вільним і 
повним, адже порушення носового дихання 
призводить до отримання організмом меншої 
кількості кисню, що в результаті виливається 
у головні болі, швидку стомлюваність, а, отже, 
і податливість організму до хвороб у цілому. 
Оскільки фізичний стан організму залежить 
від його насиченості вітамінами та мікроеле-
ментами, про їхнє вчасне постачання треба ду-
мати якомога раніше. Скажімо, якщо немовля-
там у нас заведено давати свіжі соки (головне 
джерело органічних кислот) хіба з уведенням 
прикорму, то насправді важливо його додава-
ти по краплині-дві у денний чай уже навіть з 
двомісячного віку, а то і раніше, як це роблять, 
скажімо, за кордоном, зауважила лікар. До-
рослим можна приготувати такий оздоровчий 
напій: до склянки гарячої води додайте сто-
лову ложку яблучного оцту, крапельку йоду 
і зовсім трішки меду. Яблучний оцет у такому 
вигляді буде не лише підвищувати імунну си-
стему та боротися з вірусами, але й розсмок-
тувати камінці. До речі, за кордоном, тради-
ційний дитячий денний чай розбавляють іще 
й ройбушем (рослина із родини бобових), де 
він є дуже популярним. Цей вид чаю, окрім ве-
ликої кількості корисних мікроелементів, є й 
джерелом натурального тетрацикліну, що пе-
ретворює його на чудовий і смачний антибак-
теріальний засіб. Також дієвими народними 
засобами для підвищення імунітету, окрім ква-
шених продуктів (капуста, черемша, яблука), є 
традиційні для нас, українців, цибуля і часник, 
які бажано споживати щодня у невеликій кіль-
кості. Але часто буває, що через специфічний 
запах і смак діти категорично відмовляються 
вживати ці продукти в їжу. Тут можна схитру-
вати: розкласти на блюдечку розрізані (або 
пропущені через часникодавку) зубчики чи 
шматочки цих овочів. Поширення у повітрі їх-
ніх ефірних олій буде працювати на імунітет 
не менше. До слова, досить хорошим профі-
лактичним засобом є гриби. Так, якщо 2-3 тиж-
ні поспіль доросла людина просто буде туш-
кувати гриби і потроху їх споживати, до неї 
не чіплятиметься ніякі вірусні інфекції, тому 
що підвищуєтсья імунна система. Вгазалі, всі 

гриби мають імуномодулюючу дію, — заува-
жила пані Олена. — Навіть сири з пліснявою 
(йдеться про елітні блакитні сири). Ну і повно-
цінне харчування, звісно ж. А це, крім соків, 
іще і бульйони, і всі-всі можливі вітаміни, ад-
же коли організм насичений вітамінами, а та-
кож, коли добре працює кишечник і жовчний 
міхур, імунна система теж добре протистоїть 
захворюванням.

А от для стабілізації роботи кишечника, як 
правило, всі лікарі на ніч радять споживати хоч 
якісь кисломолочні продукти, оскільки ті бо-
рються з гнильними бактеріями, які, як виявля-
ється, і отруюють весь наш організм, ослаблю-
чи його. Однак, якщо комусь з певних причин 
не бажано вживати кисломолочне, кишечник 
також добре очищають печені яблука і висівки.

Повертаючись до противірусної терапії, 
варто зауважити, що її несуть організмові 
морси з усіх видів ягід. Але, як зауважила лі-

кар, важливо завчасно думати, як їх правиль-
но заготовити. — В ідеалі, — зауважує Олена 
Віталіївна, — всі ягоди на зиму треба заморо-
жувати, бо так вони найкраще зберігають ві-
таміни, або пересипати медом чи цукром, як 
це робили ще наші бабусі. А от у вигляді ва-
рення, коли відбулась термічна обробка ви-
сокою температурою, кількість вітамінів уже 
мізерна. Я, наприклад, найпоширеніший у 
нашій місцевості противірусний засіб — ма-
линове варення, ніколи не варю, всі ягоди 
лише заморожую. 

«Зірочку» — під ніс, 
алое — на язик!

Сьогодні батьки з важким серцем від-
пускають дітей до школи чи садоч-
ка, адже там, у соціумі, концен-

трація вірусів та бактерій максимальна. Чи 
можна додатково захиститись? На цей випадок 
лікар порадила змащувати носик і всі акопунк-
турні зони евкаліптовою олією чи олією чайно-
го дерева, що мають протимікробну дію. Таким 
же бар’єрним засобом може слугувати відома 
іще з радянських часів «Зірочка» (або, скажімо, 
нинішня оксолінова мазь). Утім, якщо інфекція 
все ж потрапила всередину, що робити, аби не 
бігти до аптеки за дорогими ліками, що, між ін-
шим, часто мають ще й досить сумнівну якість? 
Отож, у вас вже є температура, головний біль, а 
деколи, особливо у маленьких діток, ще й жах-
ливий біль у вухах?

— Від болю у вушках дуже помічне насін-
ня льону, — зазначила лікар-нуропат. — Йо-
го я використовувала іще для своїх дітей. Для 
цього льон прогрівають і, зсипавши у міше-
чок, прикладають до вуха. Можна навіть не-
мовлятам. Також його приймають і всере-
дину у вигляді відварів, бо він має бактері-
ологічні властивості. А взагалі, у кожної ма-
ми має бути у вазончику така рослина, яку в 
народі називають «вухо-горло-ніс». Іншими 
словами, це звичайнісінька герань, у листі 
та стеблі якої міститься дуже багато ефірних 
олій. Тому, коли болять вушка, можна сильно 
зім’яти сам листочок і просто ввести його у 
раковину вушка. Або купіть ефірну олію ге-
рані в аптеці і, крапнувши кілька крапель на 
ватку, обережно вставте у вушко.

Людей часто цікавить, що робити, коли з 
появою температури тіло слабне і з’явля-
ється лихоманка, голова просто розколю-
ється та ще й кашель дере у грудях? І якщо 
із кашлем впорається чай зі звичайнісінь-
кого подорожника, то на випадок головно-
го болю і слабкості організму від грипу лі-
кар поділилась дуже старовинним, але діє-
вим рецептом. Візьміть кілограм груш, по-

мийте і варіть їх 40 хв., не очищуючи, у 0,5 л 
води. Зварені груші пропустіть через сито. В 
отриману грушеву масу додайте 1 ст. л. дріб-
но змеленого кореня імбиру, 1 ст. л. мускат-
ного горіха і 2-3 ст. л. меду. Вживати по чай-
ній ложці. В ідеалі, цю масу треба додатко-
во запивати травами, скажімо, чаєм із бази-
ліку. Як зауважила нуропат, ця рослина має 
не лише спазмолітичну, заспокійливу, бак-
терицидну, антисептичну дію, але до всьо-
го ще й швидко знижує температуру. Проте, 
якщо головний біль уже хронічний, у цьому 
випадку допоможе розхідник (собача м’ята). 
Це дуже проста трава, однак вона лікує по-
над 40 хвороб! І насамкінець — чудовим ві-
тамінним напоєм, який активує захисні си-
ли організму, є чай зі звичайнісіньких хвой-
них голочок на ніч. Також треба розжовува-
ти натщесерце невеликі шматочки алое.

ПІДВИЩУЄМО 
ІМУНІТЕТ: 
поради від «Алло, лікарю!»

Про те, як можна дієво і без таблеток займатись профілактикою грипу 
та гострих респіраторних захворювань, розказала постійний експерт 
відомої телевізійної передачі, шанований у нас і за кордоном нуропат, 
фітотерапевт, автор понад 20 книг Олена Віталіївна Світко.

«...Коли організм насичений 
вітамінами, а також, коли добре 

працюють кишечник і жовчний міхур, 
імунна система теж добре протистоїть 

захворюванням»

ЗДОРОВ'ЯЗДОРОВ'Я
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Валентина ОЛІЙНИК

— У вас і колег чи не по сорок років ста-
жу, фото — це справа усього вашого 
життя?

— Так, нинішні троє фотографів, я, Лідія Ба-
бич і Віра Тищенко, зі спецосвітою. Я, напри-
клад, починала ретушером, а Галя Борщенко 
прийшла «чорно-білим» лаборантом, і, до сло-
ва, на автоматі вона працювала дуже швидко 
і якісно. Ліда, пригадую, прийшла «кольоро-
вим» лаборантом і, попри її вроджену скром-
ність, робота жінки теж завжди була на висо-
ті. Узагалі, нинішній салон колись був просто 
маленькою лабораторією у велетенському 
фотосалоні (площею 240 квадратних метрів) 
на першому поверсі побуткомбінату. Тоді бу-
ла надзвичайно потужна база і, звичайно, фа-
хівці своєї справи. Не було такого, аби сюди не 
заїхали після РАЦСу чи іншої урочистої події. 
Взагалі, ми обслуговували не лише Бориспіль 
та його околиці. До нас приїздили зі Згурівки, 
Баришівського району і навіть Києва.

— Наскільки доступним було фото у ра-
дянський час?

— Лист з ч/б фото на документи 3х4 був по 
40 копійок. А от кольорове 13х18 — 5 карбо-
ванців, але його могла собі дозволити будь-
яка сім'я. Узагалі, зараз у людей скрута, та по-
троху знову починають приходити, аби збе-
регти згадку про якісь важливі етапи. Серед 
клієнтів старших людей мало. Сьогодні літня 
людина зі своєю пенсією не може собі дозво-
лити навіть одного фото за 50 гривень. А от у 
моєї бабусі пенсія була 60 карбованців, та на 
них вона могла систематично робити світли-
ни, міняти в хаті меблі, купувати всім онукам 
дарунки і навіть ще щось відкладати...

— Що можете сказати про сьогоднішні 
вимоги до фото на документи?

— Ми чітко знаємо і дотримуємось усіх ви-
мог, відразу запитуючи у клієнта, для якого 

саме документа потрібна фотографія. А ви-
моги, часом, і справді бувають такі, що сміх 
крізь сльози. Щодо фото для нашого мігран-
та до США, наприклад, раніше писали «без 
посмішки», а зараз пишуть «нейтральний ви-
раз обличчя». При цьому вже на шенген, на-
приклад, додатково треба знімати окуляри 
і прикраси, відкрити шию, вуха і лоб, а рот 

обов’язково має бути повністю закритим. Я 
ще мовчу про фон і розміри самого обличчя 
на фото. Нещодавно мала щастя спілкуватись 
з представниками американського посоль-
ства в Україні. Спитала, чому така кричуща 
несправедливість до українців? Мені відпові-
ли, що психологу заважає працювати все, що 
може відволікати, а найбільше посмішка. Да-
руйте, але ж коли прийде сам по собі бурми-
ло, та ще зробить «нейтральний вираз» об-

личчя, то його такого з країни точно ніхто не 
випустить! Але для українців саме такі вимо-
ги, і з цим нічого не вдієш.

— Що найбільше запам'яталось з по-
чатку кар'єри?

— Обмін паспортів. Тоді за кожним фото-
графом закріплювали село. Моє було Сошни-
ків. Це зараз там багата сільрада, гарна шко-

ла, а тоді завели мене в якусь напіврозвале-
ну хатинку з чорного входу, де прийомщиця 
постійно топила піч, аби ніхто не замерз. По-
глянула, а в передпокої стільки старих людей 
понаходило, і всі вони сидять у куфайках. У 
бабусь уже по дві волосини, тому хусток зні-
мати не хочуть, обурюються... Таких людей 
щодня було по 100-150 душ.

— Згідно з Вашими спостереженнями, 
якими людей бачить камера?

— Люди можуть одягати хоч 150 масок, утім 
у момент спрацювання фотокамери, кожен 
відключає напускне і стає собою. За багато 
років з різним стикалась: нерідко чиновники 
ставали простачками, а прості з вигляду лю-
ди нерідко мали вигляд міністра. Зазвичай, 
люди бачать себе іншими, іноді, сфотографу-
вавшись, на сьомому десятку раптом відкри-
вають для себе, що у них рот перекошений. 
Це непрофесійно, проте часом доводиться і 
до дзеркала підводити. Узагалі, вже з порога 
відзначаємо, що і від кого можна чекати, хо-
ча достукатись порадами, аби знімок вийшов 
вдалим і завуалював очевидні недоліки, вда-
ється не до всіх.

— Який він сьогодні, ваш клієнт?
— Люди дуже різні. Наприклад, нещодавно 

були у нас мама з дитиною. Вони тут і сідали, 
і лягали хвилин 40, а потім мама сказала, що 
все ж щось не те зі знімками, тому прийдуть 
іншим разом, як зачіску перероблять. І рап-
том: «Фі, так у вас же Canon.» І вже до доньки: 
«Пойдьом отсюда!» Але, звичайно, клієнти у 
нас головно хороші. Наприклад, є такі, які в 
дитинстві самі у нас тут фотографувались, а 
зараз приводять уже власних дітей, запиту-
ють: чи є літачок чи стільчик, в які самі сідали 
малими, чи хоча б пищавка, якою приверта-
ли колись їхню увагу? Останнім часом почали 
приности на реставрацію старі фото своїх ді-
дів-прадідів. І, знаєте, часто ці іще дореволю-
ційні знімки, які нам і самим приємно розгля-
дати, бувають геть до дір потерті і порвані, що 
нерідко виливається у надскладну роботу, 
але сама ініціатива дуже гарна, бо свідчить, 
що у людей прокидається почуття спорідне-
ності. Узагалі, ми дуже раді, що до нас ідуть 
люди, добре знають і не забувають. Користу-
ючись нагодою, хотіли б подякувати райраді і 
міській владі за те, що вони підтримують нас, 
адже завдяки цьому ми досі тут.

СФОТОГРАФУЙ 
МЕНЕ НА ЗГАДКУ
Попри те, що єдиний у Борисполі фотосалон у центрі не має на вході своєї автентичної вивіски «Райдуга», його 
чудово знають, адже той багато десятиліть на своєму історичному місці. Розмова кореспондента «Вістей» з його 
директором Раїсою Руденко — про будні та святкові оказії за радянської доби і зараз.

Юлія ГАМАН

У бориспільському дитсадку 
працює єдиний на все місто чо-
ловік, задіяний у галузі дошкіл-
ля, зустрічі із яким дітлахи очіку-
ють із нетерпінням.

Не секрет, що педагогічні колек-
тиви сьогодні складаються пере-
важно із жінок. У школах хоч тро-
хи чоловіків-учителів залишилося, 
а ось у дитсадках ситуація критич-
на. Негативним моментом є те, що 
з освітніх закладів потроху зникає 
ота споконвічна модель чоловік — 
жінка, яка роками формувала в ді-
тей поняття сім’ї, що складається із 
двох протилежних статей.

Так, звикнувши, що вдома є тато 
і мама, діти, прийшовши до школи, 
бачать чоловіка-вчителя і поводять-
ся відповідно: стають більш слухня-
ними, хлопці копіюють його модель 
поведінки, а дівчата почуваються 

більш захищеними. Так було колись. 
Сьогодні ж ця система виховання 
підростаючого покоління руйнуєть-
ся. І причина тому — у політиці, яку 
впроваджує щодо професії педагога 
держава. На жаль, непрестижність 
цієї роботи, низька заробітна плата, 
відсутність соціального захисту, ну-
льова забезпеченість житлом при-
звели до того, що чоловіки в освіту 
більше не йдуть.

Про дитсадки взагалі немає чо-
го говорити, адже там у штаті чоло-
віків не було, мабуть, ніколи. При-
наймні, у Борисполі. А в нинішні 
скрутні економічні часи — і пого-
тів. Проте бориспільському «Коло-
сочку» поталанило — більше п’яти 
років інструктором із фізичного ви-
ховання там працює Ігор Олексан-
дрович Трикоз. Колектив закладу 
вдячний йому за професіоналізм та 
самовіддачу, а діти просто в захваті 
від свого вусатого няня. Бо стільки 
рухливих ігор, як він, не знає ніхто; 

стількома секретами, як заспокоїти 
вередуна, водночас залучивши до 
гри, володіє лише він.

Коли запропонували роботу із та-
кими малими дітками, Ігор Олексан-
дрович, працюючи, до речі, ще й 
учителем фізичної культури у місь-
кій ЗОШ №1, захотів спробувати. Не 
планував довго там затримуватися. 
Але, потрапивши у такий дитячий 
колектив і провівши із ними кілька 
занять, залишився. Адже, окрім того, 
що сам заклад прийняв чоловіка-пе-
дагога, як рідного, створивши йо-
му максимально комфортні для ро-
боти умови, поділившись методич-
ною літературою і познайомивши із 
дитсадком та його вихованцями, так 
ще й діти відкрили йому своє серце. 
Ігор Трикоз переконаний: щоб знай-
ти спільну мову із малюками, треба й 
самому стати дитиною.

Те, що він любить свою роботу, 
відчувається у розмові з ним. Ка-
же, що у школі він працює, а у дит-

садку — морально відпочиває. Ад-
же малюків найголовніше заціка-
вити. Примусити до чогось їх не-
можливо. А ще, ділиться досвідом 
педагог, важливо для себе, не озву-
чуючи це перед дітьми, виділити у 
кожній групі головного — він у хо-
ді заняття допомагатиме організу-
вати усю групу. Потрібно також шу-
кати важелі, натиснувши на які, і от-
римаєш бажаний результат із ціка-
вістю для дітей та користю для себе. 

Бо найменшенькі — справжні. Вони 
завжди такі, які є, без лицемірства, 
а тому — із неприхованими емоція-
ми. А тому, працюючи над фізичним 
здоров’ям своїх вихованців, Ігор 
Трикоз має унікальну можливість 
бути відкритим і справжнім, забу-
ти про щоденну суєту і буденні тур-
боти, з головою поринути у справж-
ню, непідробну, любов та доброту. 
Більшість із нас, дорослих, на жаль, 
вже й забули, що то таке…

Вусатий нянь
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Насамперед, не купувати 
продукти з великим терміном 
зберігання, вказаним на ети-
кетці; це ознака того, що там 
багато консервантів. Деякі до-
бавки шкідливі тільки у вели-
кій кількості, але канцерогени 
мають властивість накопичува-
тися в організмі. Тож з часом це 
дасть про себе знати. Будь-яка 
модифікація продуктів робить 
їх потенційно небезпечними 
для здоров'я. 

Потрібно уважніше читати 
написи на етикетках. Не див-

лячись на те, що написано на 
етикетці, цілком можна купити 
крохмаль зі смаком, запахом і 
кольором ковбаси.

Незважаючи на вживання су-
ші з соусом васабі, який має ви-
ражену протимікробну дію, про-
блема захворюваності на гель-
мінтоз досі не вирішена. Япон-
ці намагаються додавати в суші 
тільки морську рибу, набагато 
менш піддану зараженню, але й 
це не може повністю виключи-
ти можливість інвазії. Безпечні-
ша у цьому плані тільки копчена 

риба, не настільки популярна се-
ред любителів суші.

Ще один чинник ризику — 
велика кількість важких мета-
лів (ртуть) у м'ясі морської риби, 
які, накопичуючись в організмі, 
можуть викликати отруєння.

Гриби — відмінне джере-
ло корисних білків, але хітин, 
що міститься в свіжоприготов-
лених грибах, значно усклад-
нює процес їх засвоєння. То-
му рекомендують використо-
вувати в їжу попередньо вису-
шені гриби, в такому випадку 

засвоюється до 80 відсотків 
білків, що містяться в них. 
Окрім того, відомо, що 
гриби є найбільш силь-
ними природними сор-
бентами, вбираючи в 
себе величезні кілько-
сті токсичних речовин, 
серед яких радіоактив-
ний цезій, стронцій, кад-
мій, ртуть і свинець. Тому 
гриби, зібрані недалеко від 
жвавих трас або в промисло-
вих районах, принесуть не ко-
ристь, а тільки шкоду здоров'ю.

ЯК НЕ ЗІПСУВАТИ 
КАЗКОВІ ХВИЛИНИ 
НОВОРІЧНОЇ НОЧІ

Лариса ГРОМАДСЬКА

У переддень Нового року і Різдва усі готуються до карнавалів і дитячих ранків, корпоративів і сімей-
них свят. Ажіотаж довкола вибору ялинки і прикрас до неї, новорічних костюмів і продуктів харчуван-
ня до святкового столу… Як не помилитися з вибором, визначити якісний товар, не постраждати від 
підробок? Про це та інше ми говоримо із заступником голови ради Київського міськобласного центру 
захисту споживачів, якості та безпеки продукції Роксоланою Цірук.

Сьогодні пластик, з якого виго-
товляють новорічний декор, несе 
основну загрозу і, в першу чергу, ді-
тям. Він містить величезну кількість 
токсичних речовин. Серед най-
більш шкідливих компонентів свят-
кового декору фахівці виділяють 
ртуть, миш'як, формальдегід, мідь 
та інші небезпечні речовини, що ви-
користовуються при виготовленні 
дешевих ялинкових прикрас, ново-
річних сувенірів та деяких деталей 
дитячих карнавальних костюмів.

З обережністю потрібно поста-
витися і до вибору штучної ялин-
ки. Дерево може бути виготовле-
не з низькопробного пластику, а 
ще на гілках може збиратися бага-
то пилу — ідеальне середовище 
для розмноження пилових кліщів, 
які викликають алергію. При вибо-
рі штучної ялинки слід звернути 

увагу на маркування. Адже штучні 
ялинки, ялинкові іграшки та навіть 
дощик, незалежно від того, прода-
ють їх на ринку чи в крамниці, ма-
ють бути марковані відповідним 
чином — виробник зобов’язаний 
вказати назву товару, найменуван-
ня та своє місцеперебування, да-
ту виготовлення. Якщо продукція 
вітчизняного виробництва, тоді 
вказується ще й нормативний 
документ, за яким вона ви-
роблена (державний стан-
дарт, технічні умови, то-
що), застереження щодо 
використання (напри-
клад: «Обережно! Вог-
ненебезпечно»; «Не 
призначено для дітей 
віком до 3 років — 
містить дрібні деталі» 
тощо)».

Новорічні прикраси

Щоб гірлянда сяяла, а не горіла

дже штучні 
ки та навіть 
ого, прода-
амниці, ма-

відповідним 
обов’язаний 
айменуван-

ування, да-
продукція
тва, тоді 

тивний
а ви-
тан-
то-
о

Найбільш небезпечна новорічні за-
ячі вушка, симпатичні крильця мете-
лика та яскраве боа. Адже за кілька се-
кунд біля відкритого вогню ця краса 
здатна навіть позбавити життя. На ви-
гляд, якісне боа, зроблене із справж-
нього пір'я, але вкрите легкозаймис-
тою речовиною. Достатньо маленької 
іскри від бенгальського вогню, аби по-
лум'я розгорілося на шиї.

Вибираючи електричні гірлянди, надавайте пере-
вагу виробам, які покриті вогнезахисним складом і 
пройшли тестування в лабораторії, адже неякісні гір-
лянди часто спалахують. Варто запам’ятати, що по-
тужність гірлянди для ялинки не повинна перевищу-
вати 50 Вт. Ця цифра має бути вказана на спеціально-

му маленькому ярличку на шнурі біля вилки, на яко-
му пишуть тип гірлянди, фірму-виробника, напругу 
живлення, загальну потужність і тип лампочок. Також 
експерти радять звернути увагу на дріт виробу. Він 
повинен мати перетин тонкопровідних жил не мен-
ше 0,5 квадратного міліметра і товсту, але гнучку ізо-
ляцію. Обов’язково потрібно звернути увагу на від-
стань між останньою лампочкою і вилкою (вона по-
винна бути не менше ніж півтора метра). Сьогодні 
на ринку представлено багато неякісної китайської 
продукції. Інколи взагалі неможливо визначити краї-
ну-виробника товару, адже на пакунку відсутнє мар-
кування. Основні невідповідності — ігнорування по-
стачальником та виробниками вимог щодо необхід-
ності наявності маркування та інструкцій із безпеки 
українською мовою. Дуже часто виробники намага-
ються здешевити виріб за рахунок неякісних комп-
лектуючих та матеріалів. Як наслідок, прикраси, в 
кращому разі, псуються буквально на другий день 
роботи, у гіршому — спричиняють пожежу.

Небезпечний маскарад 

Отруєння неякісними продуктами

Як не помилитися з вибором ялинки?Як не помилитися з вибором ялинки?
Коли ми обрали ялинку, по-

трібно подбати й про прикраси 
для неї. Проте перед тим, як ку-
пити іграшку, варто провести мі-
ні-тестування. Перш за все, во-
на не повинна пахнути — вза-
галі! Адже що сильніший запах, 
то більше виділяється летких 
токсичних хімічних речовин. Не 
бажано купувати кульки, які ма-
ють неякісне пофарбування. Для 
цього достатньо взяти кульку до 
рук та трохи потерти — неякіс-
на одразу себе видасть. Анало-
гічна ситуація і з виробами, на 
яких почала відлущуватись фар-
ба. Ці застереження стосують-
ся не тільки пластикових, але й 
скляних прикрас. Якщо все-та-
ки хочеться прикрасити домів-
ку такими звичними скляними 

кульками та фігурками, тоді кра-
ще зосередитися на продукції ві-
тчизняних фабрик. До речі, це 
саме та продукція, що активно 
експортується за кордон. Адже 
наші прикраси розмальовують-
ся вручну, що дуже люблять та 
цінують за межами України. Оби-
раючи скляні прикраси, варто 
знати, що блискучі скляні куль-
ки та фігурки міцніші за матові 
завдяки шару рідкого срібла. Ну 
і, звісно, купувати іграшки бажа-
но в спеціалізованих магазинах, 
які багато років співпрацюють з 
одними й тими ж виробниками.  
І хоча переважна більшість ялин-
кових прикрас (ідеться про плас-
тикові) «родом» із Китаю, там та-
кож виготовляють якісну продук-
цію, але дешевою вона не буде.

СПОЖИВАЧСПОЖИВАЧ
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Шановні ветерани! Хай здоровиться вам на довгі роки. Шановні ветерани! Хай здоровиться вам на довгі роки. 
А рідні, близькі і друзі огортають вас своїм піклуванням, А рідні, близькі і друзі огортають вас своїм піклуванням, 
теплотою та любов’ю. Ваші ж високі моральні цінності теплотою та любов’ю. Ваші ж високі моральні цінності 

хай передаються із покоління у покоління.хай передаються із покоління у покоління.

95 років 95 років 
Бабій Варвара Анатоліївна, Бабій Варвара Анатоліївна, с. Ревнес. Ревне

90 років 90 років 
Левченко Богдан Григорович,Левченко Богдан Григорович,  с. Проліскис. Проліски

Семенцова Лідія Іванівна, Семенцова Лідія Іванівна, 
с. Велика Олександрівкас. Велика Олександрівка

Чорниш Ольга Петрівна, Чорниш Ольга Петрівна, с. Рогозівс. Рогозів

Кацан Григорій Микитович,Кацан Григорій Микитович, с. Проліски с. Проліски

РАЙОННА РАДА ВЕТЕРАНІВ СЕРДЕЧНО ВІТАЄ РАЙОННА РАДА ВЕТЕРАНІВ СЕРДЕЧНО ВІТАЄ 
ЮВІЛЯРІВ, ЯКІ ВІДСВЯТКУВАЛИ СВОЇ ДНІ ЮВІЛЯРІВ, ЯКІ ВІДСВЯТКУВАЛИ СВОЇ ДНІ 

НАРОДЖЕННЯ:НАРОДЖЕННЯ:

ВІТАЄМОВІТАЄМО ТРАДИЦІЇТРАДИЦІЇ

РОЗКІШРОЗКІШ

СВЯТО 
НАРОДЖЕННЯ 
СОНЦЯ

Лариса ГРОМАДСЬКА

Наші предки були сонцепоклонниками-хліборобами, 
жили у гармонії з природою, розуміли свою залежність 
від неї. Тож їхній спосіб мислення і ритм життя визнача-
лися Сонцем і природними циклами. Вони створили кос-
мічно-природний і одночасно святково-трудовий кален-
дар, в якому були закріплені їхні основні світоглядні за-
сади, їхнє розуміння сенсу життя, визначальні свята та 
обрядовість. Фундаментом їхнього життя був Звичай.

Основними святами українців з давніх-давен були чо-
тири: зимове і літнє сонцестояння та весняне і осіннє рів-
нодення. Ці вшанування головного небесного світила, без 
якого немає життя на Землі, підкреслювали, що людина — 
частина Всесвіту. 

Народний календар сонцепоклонників, який сягає гли-
бини тисячоліть, називають Колом Сварожим.  

Коляду або Різдво (народження) Сонця святкували після 
зимового сонцестояння (зазвичай, починається 21-22 грудня 
і триває три дні), коли день починає зростати. Тому пояснюва-
ти прадавні свята досить просто, вони не прив’язані до жод-
ної релігії, а тісно переплітаються з природою, і були філосо-
фією життя наших пращурів. Від Коляди (від слова «коло») до 
Коляди крутиться Коло Свароже — завершується коло обря-
дів і починається все спочатку. І так без кінця-краю. Вірогідно, 
що слово «календар» походить від «колодар». Основою дав-
нього календаря є астрономічні дані, а головні свята визнача-
ються положенням Сонця. Саме в період Різдва Сонця почи-
нали співати колядки, які після запровадження християнства 
переінакшили, як і віковічні звичаї та обряди. Зокрема, усім 
відома колядка «Ой, радуйся, Земле» продовжувалася сло-
вами «ясен Світ народився» або «новий день народився». Ко-
лядки розповідали про сотворення Світу.

У час зимового сонцестояння народжується молоде соняч-
не світло, воно щодня прибуває й поборює темряву. Відбува-
ється закінчення Корочуна — найтемнішої частини року. За 
давніми обрядами, у вогонь вкидали хмиз, суху траву і зага-
дували бажання, аби згоріли усі негаразди, хвороби, злидні.

Ще на початку ХХ століття в українських селах на Різдво 
ставили не ялинку, а дідух — сніп жита. Згодом почали ро-
бити дідухи з інших зернових, з яких випікали хліб, з дода-
ванням запашних трав. Дідух — це символ урожаю, добро-
буту, багатства, безсмертного предка, зачинателя роду, ду-
ховного життя українців. Дідух встановлювали на покуті — 
найпочеснішому місці у хаті.

Золоті ялинки
Японці зробили новорічну красуню із чистого золота! 

Коштує таке новорічне дерево 5 мільйонів доларів.
Ювеліри компанії «Гіндза Танака» постарались на сла-

ву: дорогоцінну ялинку прикрашають герої Діснея руч-
ної роботи, що безтурботно летять на повітряних ку-
лях. Є тут і дитячий улюбленець Міккі Маус, і його подру-
га Мінні, Вінні-Пух і славнозвісний Дональд Дак. Висота 
ялинки — 2 метри 40 сантиметрів. На виготовлення роз-
кішної красуні компанія витратила 43 кілограми золота.

• • •
Та це далеко не перший шедевр ювелірної компанії. 

Минулого  року Гіндза Танака випустила новорічне дере-
во вартістю 4,2 мільйони американських доларів. Ялинка 
у формі багатоярусної каруселі вміщувала 50 персонажів 
діснеєвських мультфільмів: Піноккіо, Русалоньку, Попе-
люшку, Міккі Мауса та багато інших.

• • •
А в позаминулому році ювелірна компанія виготови-

ла золоту ялинку за 2 мільйони доларів. Різдвяне дере-
во прикрашали 60 сердець, 50 орхідей та зірка вартістю 
65 тисяч доларів. Над розробкою шедевра працював ві-
домий японський флорист Шого Каріязакі та ще 15 май-
стрів-ювелірів. Над створенням золотої красуні спеціа-
лісти працювали 4,5 місяці.

• • •
І все ж японські золоті ялинки не змогли переверши-

ти арабський рекорд. Свого часу в готелі Emirates Palace, 
що в Абу-Дабі, встановили найдорожчу ялинку в світі за-
гальною вартістю 11 мільйонів доларів! Саме новорічне 
дерево коштувало лише кілька тисяч доларів, а от іграш-
ки тягнули на мільйони. Ще б пак, адже виготовлені во-
ни були з перлів, золота, сапфірів, діамантів та смарагдів. 
До того ж, ялинку прикрасили ще й дорогоцінним нами-
стом, годинниками та браслетами.
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НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 18.40 21.00 
01.30 05.10 Новини

06.10 06.45 08.10 Спорт
07.15 Ранок
08.35 Паспортний сервіс
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 05.50 Вічне
09.10 Т/с "Травма"
09.55 Д/с "Смачні подорожі"
10.30 Спорт. Тиждень
10.55 Біатлон. Кубок світу. ІІІ етап. 
12.00 Біатлон. Кубок світу.ІІІ етап. 
13.20 Казки Лірника Сашка
13.35 М/с "Мандрівники в часі"
14.00 Суспільний університет
14.30 Фольк-music
15.50 Твій дім-2
16.30 Д/с "Візит до Кореї"
17.00 Вікно в Америку
17.30 Мовами світу. Мистецький пульс 

Америки
17.55 Книга.ua
18.25 01.20 Новини. Світ
19.00 01.45 Новини. Культура
19.20 Обличчя війни
19.30 Про головне
20.00 Перша шпальта
20.30 Вересень
21.30 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Епоха честі"
23.00 Золотий гусак

06.00 07.00 08.00 13.00 18.40 21.00 
01.30 05.10 Новини

06.10 06.45 08.10 Спорт
07.15 Ранок
08.35 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 05.50 Вічне
09.15 Т/с "Травма"
09.55 Уряд на зв'язку з громадянами
10.30 19.30 Про головне
10.55 Д/ф "Комуналка" із уиклу 

"Декомунізація"
11.20 Війна і мир
12.05 Вікно в Америку
12.30 Вересень
13.20 Казки Лірника Сашка
13.35 М/с "Мандрівники в часі"
14.00 Суспільний університет
14.30 Фольк-music
15.50 Борхес
16.25 02.00 Д/с "Національні парки"
17.25 02.50 Д/с "Історичні 

розслідування"
18.25 01.20 Новини. Світ
19.00 01.45 Новини. Культура
19.20 Візитівка Карпат
20.00 Утеодин з Майклом Щуром
20.30 Наші гроші
21.30 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Епоха честі"
23.00 Золотий гусак

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 

19.30 23.15 ТСН: "Телевізійна 

служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 

1+1"

09.30 "Чотири весілля"

10.50 12.20 "Міняю жінку - 8"

14.10 "Сліпа"

14.45 "Мольфар"

15.45 "Сімейні мелодрами - 6"

17.15 Т/с "Уламки щастя -2" (12+)

20.30 03.45 "Секретні матеріали"

21.00 Т/с "Слуга народу"

22.00 "Гроші"

23.35 03.00 Т/с "Теорія брехні - 2"

00.30 04.05 Т/с "Байки Мітяя" (12+)

01.35 "Мій зможе - 2"

05.30 "Служба розшуку дітей"

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 23.15 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля"
10.45 12.20 "Міняю жінку - 8"
14.10 "Сліпа"
14.45 "Мольфар"
15.45 "Сімейні мелодрами - 6"
17.15 Т/с "Уламки щастя -2" (12+)
20.30 03.45 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Слуга народу"
22.00 "Новий інспектор Фреймут. 

Міста"
23.35 03.00 Т/с "Теорія брехні - 2"
00.30 Т/с "Байки Мітяя" (12+)
01.35 "Мій зможе - 2"
04.05 Т/с "Байки Мітяя"
05.30 "Служба розшуку дітей"

06.00 "Мультфільм"
06.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
07.00 Новини
07.15 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 Т/с "Яблуневий сад" 1-2сс
12.00 Новини
12.25 Т/с "Яблуневий сад" 3-4сс 

Заключна
13.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
14.00 "Речдок"
14.40 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
15.25 "Жди меня"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Мереживо долі" (16+)
22.50 Х/ф "Ромашка, кактус, 

маргаритка"
00.45 "Подробиці"
01.45 Х/ф "Мисливці за розумом" (18+)
03.25 Х/ф "Три горішки для 

Попелюшки"
04.45 "Легенди бандитського Києва"
05.10 "Подробиці"

06.00 "Мультфільм"
06.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
07.00 Новини
07.15 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 Т/с "Мереживо долі" (16+)
11.10 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
12.00 Новини
12.25 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
14.00 "Речдок"
14.40 "Судові справи"
15.50 "Сімейний суд"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Мереживо долі" (16+)
22.50 Х/ф "Дочка баяніста" (12+)
00.45 "Подробиці"
01.45 Х/ф "Вік Аделайн" (16+)
03.30 Х/ф "Циганка Аза"
05.00 "Подробиці"

03.00 Зона ночі
06.15 18.00 Абзац
07.05 08.25 Kids Time
07.10 М/с "Турбо"
08.30 Х/ф "Кодекс злодія" 16+
10.25 Х/ф "База Клейтон" 16+
12.20 Х/ф "Код Да Вінчі" 16+
15.15 Х/ф "Янголи та демони" 16+
19.00 Ревізор
22.10 Страсті за ревізором
00.15 Х/ф "Ніхто не знає про секс 2" 

16+
02.05 Служба розшуку дітей

03.05 01.45 Зона ночі
04.40 Дорослі як діти
05.55 18.00 Абзац
06.45 08.05 Kids Time
06.50 М/с "Турбо"
08.10 Т/с "Щасливі разом"
10.05 Т/с "Спецзагін Кобра" 16+
13.00 Т/с "Моя прекрасна нянька"
19.00 Аферисти в мережах
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Зірки під гіпнозом

06.50 Ранок з Україною
07.00 Події
07.15 Ранок з Україною
08.00 Події
08.15 Ранок з Україною
09.00 Події
09.15 Зірковий шлях
11.30 Х/ф "Маша й ведмідь" 

(мелодрама) 16+
13.25 Т/с "Волошки" (1,2 серії) 

(мелодрама) 16+
15.00 Події
15.30 Т/с "Волошки" (закл.серії) 

(мелодрама) 16+
18.00 Прем'єра! Т/с "Співачка і доля" 

(83 серії) (мелодрама) 12+
19.00 Події
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Прем'єра! Т/с "Старша сестра" 

(1,2 серії) (мелодрама) 16+
23.00 Події дня
23.30 Прем'єра! Х/ф "Облівіон" (у 

ролях: Том Круз, Ольга 
Куриленко) (Мегахіт 
щопонеділка)

02.00 Події
02.50 Ток-шоу "Говорить Україна"
04.00 Зірковий шлях
05.20 Реальна містика

06.10 Реальна містика
07.00 Події
07.15 Ранок з Україною
08.00 Події
08.15 Ранок з Україною
09.00 Події
09.15 Зірковий шлях
11.10 Реальна містика
13.10 Х/ф "Хочу заміж" (мелодрама) 

16+
15.00 Події
15.30 Х/ф "Хочу заміж" (мелодрама) 

16+
15.50 Х/ф "Четвертий пасажир" 

(мелодрама)
18.00 Прем'єра! Т/с "Співачка і доля" 

(84 серії) (мелодрама) 12+
19.00 Події
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Прем'єра! Т/с "Старша сестра" 

(3,4 серії) (мелодрама) 16+
23.00 Події дня
23.30 Прем'єра! Т/с "Старша сестра" 

(5 серія) (мелодрама) 16+
00.20 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(детектив) 16+
02.10 Події
03.00 Х/ф "Облівіон" (у ролях: Том 

Круз, Ольга Куриленко)
05.20 Реальна містика

06.00 Мульти. Мультфільми

08.00 "Облом.UA."

08.35 "Відеобімба"

09.00 "Top Gear"

10.05 "Богатирі"

11.05 Прем"єра! Д/п "Помста природи 

3"

14.30 "Українські сенсації"

15.30 "Люстратор 7,62"

16.30 "Люстратор. Спецпроект"

17.30 "Секретні матеріали"

18.30 "Спецкор"

19.00 "ДжеДАІ"

19.20 "Цілком таємно"

20.00 Х/ф "Пристрелити героя" (16+)

21.40 Х/ф "Збройний барон" (16+)

00.00 Т/с "Ласко" 10-11 (16+)

02.00 Х/ф "Москаль-чарівник"

06.00 Мульти. Мультфільми
08.10 "ДжеДАІ"
08.30 "Спецкор"
09.00 Д/п "Кіборги Луганського 

аеропорту" 1-2
10.00 "Дембель"
11.00 "Облом.UA."
11.25 "Відеобімба"
12.10 Х/ф "Збройний барон" (16+)
14.40 Т/с "Ласко" 10-11 (16+)
16.35 Х/ф "Острів МакКінсі"
18.30 "Спецкор"
19.00 "ДжеДАІ"
19.20 "Люстратор. Спецпроект"
20.00 Х/ф "Крадіжка у Лас-Вегасі" 

(16+)
21.45 Х/ф "Літак проти вулкана" (16+)
23.35 Т/с "Ласко" 12-13 (16+)
01.35 Т/с "МЕК 8" 7 (16+)
02.00 Х/ф "Дорога на Січ"

05.50 Служба розшуку дітей
05.55 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
06.45 Факти тижня (повтор)
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. Підсумки з 

Костянтином Стогнієм
10.10 "Зона висадки". Художній фільм 

16+
12.25 Звезда YouTube
12.45 Факти. День
13.10 Краще не повторюй!
14.10 "Син Маски". Художній фільм
15.45 Факти. День
16.20 "Син Маски". Художній фільм
16.45 "Маска". Художній фільм 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Більше ніж правда
21.05 Факти. Вечір
21.40 Більше ніж правда
22.25 Свобода слова
00.30 "Тремтіння землі-5. Кровна 

рідня". Художній фільм 16+
02.25 "Морська поліція. Лос-

Анджелес". Телесеріал 16+
03.10 Провокатор
04.30 Факти
04.50 Провокатор

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
09.50 "Балада про бомбера". Фінал. 

Телесеріал 16+
11.55 "Зона висадки". Художній фільм 

16+
12.45 Факти. День
13.20 "Зона висадки". Художній фільм 

16+
14.30 "Відділ 44". Телесеріал 16+
15.45 Факти. День
16.20 "Відділ 44". Телесеріал 16+
16.50 "Третього не дано". Телесеріал 

16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Громадянська оборона
21.05 Факти. Вечір
21.25 "Пристрель їх!". Художній фільм 

16+
23.10 "Лас-Вегас". Телесеріал 16+
01.00 "Морська поліція. Лос-

Анджелес". Телесеріал 16+
02.30 Провокатор
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти

06.00 20.00 "Щоденники Другої 
світової війни: день за днем"

07.00 18.00 "Алло, лікарю!"
08.00 13.40 18.55 21.35 "Погода"
09.50 "Цивілізація Incognita"
10.50 04.20 Чарівні світи
12.00 Олімпійський пріоритет. Ольга 

Земляк
14.00 Оглядач. LIVE
19.05 В гостях у Дмитра Гордона. 

Андрій Миколайчук, 1 ч.
21.15 Олімпійський пріоритет. Павло 

Тимощенко
21.50 "Формула Пруста. Олександр 

Злотник"
22.20 Михайло Поплавський 

"'Українська пісня''
23.10 04.45 Королева левів
00.05 "Щоденники Червоного 

Черевичка" 18+
01.05 "Ніч чорних краваток" 18+
02.20 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Після опівночі" 18+
03.50 "Світські хроніки"
05.30 Завтра - сьогодні

06.00 23.20 "Щоденники Другої 
світової війни: день за днем"

07.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 13.40 18.55 20.50 "Погода"
09.50 "Будьте здорові!"
10.50 04.40 Чарівні світи
12.00 Олімпійський пріоритет. Павло 

Тимощенко
14.00 Оглядач. LIVE
19.05 В гостях у Дмитра Гордона. 

Андрій Миколайчук, 2 ч.
20.10 05.30 "Відлуння"
20.55 Олімпійський пріоритет. Вадим 

Гутцайт
21.30 Баскетбол. Ліга Чемпіонів. 

"Венеція" (Італія) - "Хімік" 
(Україна)

00.35 "Щоденники Червоного 
Черевичка" 18+

01.45 "Ніч чорних краваток" 18+
02.25 "Життя на Вершині" 18+
02.55 "Після опівночі" 18+
03.55 "Світські хроніки"
04.20 "Цивілізація Incognita"
05.05 "Джаз-коло"

06.55 "Все буде добре!"
08.55 "Все буде смачно!"
09.50 "За живе!"
11.05 Х/ф "Чоловік у моїй голові"
13.40 "Битва екстрасенсів 16"
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини"
18.30 "За живе!"
19.55 "Хата на тата"
22.00 "Вiкна-Новини"
22.45 "Хата на тата"
02.00 "Один за всіх"
03.10 "Слідство ведуть екстрасенси"

07.05 "Все буде добре!"
09.05 "Все буде смачно!"
11.00 "За живе!"
12.15 "МастерШеф. Діти"
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини"
18.30 "За живе!"
19.55 "МастерШеф - 6"
22.00 "Вiкна-Новини"
22.45 "МастерШеф - 6"
23.10 "Давай поговоримо про секс 2"
01.05 "Слідство ведуть екстрасенси"

04.50 Т/с "Родинний обмін"
08.25 Т/с "Кулагін та партнери"
10.30 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 Х/ф "Балада про доблесного 

лицаря Айвенго"
13.45 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 11" (16+)
14.00 "Свідок"
14.20 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 11" (16+)
15.40 Т/с "Служба розслідувань" (16+)
16.40 "Склад злочину"
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 11" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Елементарно - 3" (16+)
00.40 Т/с "Копи-новобранці" (16+)
02.30 "Свідок"
03.00 "Випадковий свідок"
03.10 "Речовий доказ"
03.30 "Легенди бандитської Одеси"
03.55 "Правда життя. Професії"

05.00 Х/ф "Один і без зброї" (16+)
06.15 Х/ф "Хазяїн тайги"
07.55 Т/с "Кулагін та партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери"
10.25 Т/с "Детективи" (16+)
11.50 Т/с "13" (16+)
13.45 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 11" (16+)
14.00 "Свідок"
14.20 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 11" (16+)
15.40 Т/с "Служба розслідувань" (16+)
16.40 "Склад злочину"
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 11" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Елементарно - 3" (16+)
00.40 Т/с "Копи-новобранці" (16+)
02.20 "Європейський покерний турнір"
03.10 "Свідок"
03.40 "Випадковий свідок"
03.45 "Речовий доказ"
04.05 "Легенди бандитської Одеси"
04.30 "Правда життя. Професії"

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с "Дора-мандрівниця"
07.35 М/с "Дора і друзі. Пригоди в 

місті"
08.00 МультМікс
09.40 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.15 Х/ф "Бойовик Джексон" 16+
12.55 20.00 Казки У
13.55 21.00 Одного разу під Полтавою
15.00 Т/с "Домашній арешт"
16.00 Віталька
17.00 Країна У
18.00 22.00 Розсміши коміка
19.00 23.00 ООН
00.00 Т/с "Світлофор" 16+
01.00 05.00 У ТЕТа тато!
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак
03.55 Т/с "Щоденники Темного" 16+
05.25 М/с "Лис Микита"

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с "Дора-мандрівниця"
07.35 М/с "Дора і друзі. Пригоди в 

місті"
08.00 МультМікс
09.40 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.15 Х/ф "Снігова королева"
11.50 Панянка-селянка
12.55 20.00 Казки У
13.55 21.00 Одного разу під Полтавою
15.00 Т/с "Домашній арешт"
16.00 Віталька
17.00 Країна У
18.00 22.00 Розсміши коміка
19.00 23.00 ООН
00.00 Т/с "Світлофор" 16+
01.00 05.00 У ТЕТа тато!
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак
03.55 Т/с "Щоденники Темного" 16+
05.25 М/с "Лис Микита"

05.10 "Рецепти щастя"
05.50 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 08.35 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
09.20 "Три сестри"
10.15 Т/с "Дикий ангел"
11.10 Т/с "Ти - моє життя"
12.10 "Орел і Решка. Шопінг"
16.00 "Файна Юкрайна"
18.00 "Звана вечеря"
19.00 "Розсміши коміка"
20.00 "Орел і Решка. Ювілейний сезон"
22.00 Х/ф "Три горішки для 

Попелюшки"
23.50 Т/с "Сонна Лощина" (18+)
02.20 "Нічне життя"

05.10 "Рецепти щастя"
05.50 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 08.35 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
09.20 "Три сестри"
10.15 Т/с "Дикий ангел"
11.10 Т/с "Ти - моє життя"
12.10 "Орел і Решка. Шопінг"
14.00 21.00 "Орел і решка. 

Навколосвітня подорож"
15.00 20.00 "Орел і Решка. Ювілейний 

сезон"
16.00 "Файна Юкрайна"
18.00 "Звана вечеря"
19.00 "Розсміши коміка"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)

05.45 08.00 09.30 Мультфільми
07.30 09.00 "Top Shop"
11.05 23.15 "Зірки гумору"
11.45 Х/ф "Принцеса цирку"
14.30 Х/ф "Повернення ні"
16.20 Х/ф "В останню чергу"
18.00 Х/ф "Постріл у спину"
19.40 Х/с "Комісар Рекс"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
00.15 "Моя правда"
01.05 Х/ф "Дядько Ваня"
02.50 Х/с "Війна Фойла"
03.40 Кіноляпи

05.45 08.00 09.30 Мультфільми
07.30 09.00 "Top Shop"
10.40 00.10 "Моя правда"
11.30 23.15 "Зірки гумору"
12.25 "Нежданно-негаданно"
14.00 Х/ф "Бережіть жінок"
16.30 Х/ф "Тривожна неділя"
18.05 Х/ф "Випадок у квадраті 36-80"
19.40 Х/с "Комісар Рекс"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
01.00 Х/ф "Капітанська дочка"
02.50 Х/с "Війна Фойла"
03.40 Кіноляпи

ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

СТБ

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Столичні телевізійні новини"
13.10 "Сили природи"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 "Київські історії"
16.30 "Життєві історії"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.10 "У центрі уваги"
18.10 "Сили природи"
19.00 "Головна ялинка країни"
22.00 "Т/с "КММ"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.00 "Столичні телевізійні новини"
23.20 "Телемаркет"
00.35 "Громадська приймальня"
01.30 "Столичні телевізійні новини"
01.50 "Столиця"
03.00 "Столичні телевізійні новини"
03.20 "Столиця"
03.45 "Столичні телевізійні новини"
04.05 "Мультляндія"

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Столичні телевізійні новини"
13.10 "Сили природи"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 "Т/с "КММ"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.10 "У центрі уваги"
18.10 "Сили природи"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.30 "Київські історії"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 "Т/с "КММ"
22.25 "Столиця"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.00 "Столичні телевізійні новини"
23.20 "Телемаркет"
00.35 "Громадська приймальня"
01.30 "Столичні телевізійні новини"
01.50 "Столиця"
03.00 "Столичні телевізійні новини"
03.20 "Столиця"
03.45 "Столичні телевізійні новини"
04.05 "Мультляндія"
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НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 18.40 21.00 
01.30 05.10 Новини

06.10 06.45 08.10 Спорт
06.35 Ера будівництва
07.15 Ранок
08.35 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 05.50 Вічне
09.15 Т/с "Травма"
09.55 Наші гроші
10.30 19.30 Про головне
11.00 Засідання Кабінету Міністрів 

України
13.20 Казки Лірника Сашка
13.35 М/с "Мандрівники в часі"
14.00 Суспільний університет
14.30 Світло
15.30 Д/ф "Назарій Яремчук. Місія, 

позначена небом"
16.25 02.00 Д/с "Національні парки"
17.25 02.50 Д/с "Історичні 

розслідування"
18.25 01.20 Новини. Світ
19.00 01.45 Новини. Культура
19.25 Візитівка Карпат
20.00 З країни в Україну
20.30 Слідство. Інфо
21.30 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Епоха честі"
22.40 Мегалот
23.00 Золотий гусак

06.00 07.00 08.00 13.00 18.40 Новини
06.10 06.45 08.10 Спорт
07.15 Ранок
08.35 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 05.50 Вічне
09.15 Т/с "Травма"
09.55 План на завтра" з Анастасією 

Рінгіс
10.30 19.30 Про головне
11.10 Чоловічий клуб
11.50 Д/ф "Василь Симоненко. Тиша і 

грім"
12.25 Слідство. Інфо
13.20 Казки Лірника Сашка
13.35 Як це?
14.00 Суспільний університет
14.30 03.50 Надвечір'я. Долі
15.45 Спогади
16.25 02.00 Д/с "Національні парки"
17.25 02.50 Д/с "Історичні 

розслідування"
18.25 01.20 Новини. Світ
19.00 01.45 Новини. Культура
19.25 Візитівка Карпат
20.00 З країни в Україну
20.05 Малі міста
20.30 "Схеми" з Наталією Седлецькою
21.30 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Епоха честі"
23.00 Золотий гусак

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 

19.30 23.15 ТСН: "Телевізійна 

служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 

1+1"

09.30 "Чотири весілля"

10.45 12.20 "Міняю жінку - 8"

14.10 "Сліпа"

14.45 "Мольфар"

15.45 "Сімейні мелодрами - 6"

17.15 Т/с "Уламки щастя -2" (12+)

20.30 03.45 "Секретні матеріали"

21.00 Т/с "Слуга народу"

22.00 "Поверніть мені красу 2"

23.35 03.00 Т/с "Теорія брехні - 3"

00.30 04.05 Т/с "Байки Мітяя" (12+)

01.35 "Мій зможе - 2"

05.30 "Служба розшуку дітей"

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 

19.30 23.15 ТСН: "Телевізійна 

служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 

1+1"

09.30 "Чотири весілля"

10.50 12.20 "Міняю жінку - 8"

14.10 "Сліпа"

14.45 "Мольфар"

15.45 "Сімейні мелодрами - 6"

17.15 Т/с "Уламки щастя -2" (12+)

20.30 "Секретні матеріали"

21.00 Т/с "Слуга народу"

22.00 "Світ навиворіт - 8"

23.30 03.10 Х/ф "Погана компанія" 

(16+)

01.40 "Мій зможе - 2"

06.00 "Мультфільм"
06.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
07.00 Новини
07.15 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 Т/с "Мереживо долі" (16+)
11.10 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
12.00 Новини
12.25 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
14.00 "Речдок"
14.40 "Судові справи"
15.50 "Сімейний суд"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Мереживо долі" (16+)
22.50 Х/ф "Гувернантка" (16+)
00.50 "Подробиці"
01.55 Х/ф "Поїзд поза розкладом"
03.10 Х/ф "Міський романс"
04.45 "Легенди бандитського Києва"
05.10 "Подробиці"

06.00 "Мультфільм"
06.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
07.00 Новини
07.15 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 Т/с "Мереживо долі" (16+)
11.10 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
12.00 Новини
12.25 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
14.00 "Речдок"
14.40 "Судові справи"
15.50 "Сімейний суд"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Мереживо долі" Заключна 

серія (16+)
22.50 Х/ф "Будинок для двох"
00.45 "Подробиці"
01.50 Х/ф "Міський романс"
03.25 Х/ф "Поїзд поза розкладом"
04.40 "Легенди бандитського Києва"
05.05 "Подробиці"

03.00 01.25 Зона ночі
04.15 Х/ф "Вірус кохання"
05.55 18.00 Абзац
06.45 08.05 Kids Time
06.50 М/с "Турбо"
08.10 Т/с "Щасливі разом"
10.05 Т/с "Спецзагін Кобра" 16+
13.00 Т/с "Моя прекрасна нянька"
19.00 21.55 Варьяти
20.55 Київ вдень та вночі
01.20 Служба розшуку дітей

03.00 02.00 Зона ночі
03.55 Х/ф "Керрі" 18+
05.55 18.00 Абзац
06.45 08.05 Kids Time
06.50 М/с "Турбо"
08.10 Т/с "Щасливі разом"
10.05 Т/с "Спецзагін Кобра" 16+
13.00 Т/с "Моя прекрасна нянька"
19.00 Суперінтуїція - 2
20.50 Київ вдень та вночі
21.50 Аферисти в мережах - 2
23.55 Варьяти
01.55 Служба розшуку дітей

06.10 Реальна містика
07.00 Події
07.15 Ранок з Україною
08.00 Події
08.15 Ранок з Україною
09.00 Події
09.15 Зірковий шлях
11.10 Реальна містика
13.10 Т/с "Старша сестра" 

(мелодрама) 16+
15.00 Події
15.30 Т/с "Старша сестра" 

(мелодрама) 16+
18.00 Прем'єра! Т/с "Співачка і доля" 

(85 серії) (мелодрама) 12+
19.00 Події
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Прем'єра! Т/с "Старша сестра" 

(6,7 серії) (мелодрама) 16+
23.00 Події дня
23.30 Прем'єра! Т/с "Старша сестра" 

(8 серія) (мелодрама) 16+
00.20 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(детектив) 16+
02.50 Події
03.40 Ток-шоу "Говорить Україна"
04.40 Зірковий шлях
05.20 Реальна містика

06.10 Реальна містика
07.00 Події
07.15 Ранок з Україною
08.00 Події
08.15 Ранок з Україною
09.00 Події
09.15 Зірковий шлях
11.10 Реальна містика
13.10 Т/с "Старша сестра" 

(мелодрама) 16+
15.00 Події
15.30 Т/с "Старша сестра" 

(мелодрама) 16+
18.00 Прем'єра! Т/с "Співачка і доля" 

(86 серії) (мелодрама) 12+
19.00 Події
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Прем'єра! Т/с "Старша сестра" 

(9,10 серії) (мелодрама) 16+
23.00 Події дня
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(детектив) 16+
02.50 Події
03.40 Ток-шоу "Говорить Україна"
04.40 Зірковий шлях
05.20 Реальна містика

06.00 Мульти. Мультфільми
08.10 "ДжеДАІ"
08.30 "Спецкор"
09.00 Д/п "Край землі"
09.50 "Дембель"
10.50 "Облом.UA."
11.15 "Відеобімба"
12.50 Х/ф "Острів МакКінсі"
14.45 Т/с "Ласко" 12-13 (16+)
16.40 Х/ф "Літак проти вулкана" (16+)
18.30 "Спецкор"
19.00 "ДжеДАІ"
19.20 "Люстратор 7,62"
20.00 Х/ф "Повернення Геркулеса" 

(16+)
21.55 Х/ф "Американський самурай" 

(16+)
23.45 Т/с "Ласко" 14-15 (16+)
01.40 Т/с "МЕК 8" 7 (16+)
02.05 Х/ф "Вишневі ночі"

06.00 Мульти. Мультфільми
08.10 "ДжеДАІ"
08.30 "Спецкор"
09.00 Д/п "5 киборгів"
10.00 "Дембель"
11.00 "Облом.UA."
11.25 "Відеобімба"
12.50 Х/ф "Повернення Геркулеса" 

(16+)
14.45 Т/с "Ласко" 14-15 (16+)
16.40 Х/ф "Американський самурай" 

(16+)
18.30 "Спецкор"
19.00 "ДжеДАІ"
19.20 "Секретні матеріали"
20.00 Х/ф "Винищувачі" (16+)
21.45 Х/ф "Справжнє правосуддя: 

Вуличні війни" (16+)
23.35 Х/ф "Синдбад і Мінотавр" (18+)
01.10 Т/с "МЕК 8" 8-9 (16+)
02.10 Х/ф "Двійник"

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.00 Патруль. Самооборона
10.20 "Третього не дано". Телесеріал 

16+
12.25 "Пристрель їх!". Художній фільм 

16+
12.45 Факти. День
13.20 "Пристрель їх!". Художній фільм 

16+
14.35 "Відділ 44". Телесеріал 16+
15.45 Факти. День
16.20 "Відділ 44". Телесеріал 16+
16.55 "Третього не дано". Телесеріал 

16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Секретний фронт
21.05 Факти. Вечір
21.25 "Тупий і ще тупіший-2". Художній 

фільм 16+
23.45 "Лас-Вегас". Телесеріал 16+
01.25 "Морська поліція. Лос-

Анджелес". Телесеріал 16+
02.50 Провокатор
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.00 "Третього не дано". Телесеріал 

16+
11.50 "Тупий і ще тупіший-2". Художній 

фільм 16+
12.45 Факти. День
13.20 "Тупий і ще тупіший-2". Художній 

фільм 16+
14.30 "Відділ 44". Телесеріал 16+
15.45 Факти. День
16.20 "Відділ 44". Телесеріал 16+
16.50 "На безіменній висоті". 

Телесеріал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Інсайдер
21.05 Факти. Вечір
21.25 "П'ятий елемент". Художній 

фільм 16+
00.05 "Лас-Вегас". Телесеріал 16+
01.45 "Морська поліція. Лос-

Анджелес". Телесеріал 16+
03.10 Провокатор
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20 Факти

06.00 19.55 "Щоденники Другої 
світової війни: день за днем"

07.00 18.00 "Алло, лікарю!"
08.00 10.00 13.40 21.10 "Погода"
09.55 Путівник прочанина. 

Подорожуючи Іорданією, 1 ч.
10.50 Чарівні світи
12.00 Олімпійський пріоритет. Вадим 

Гутцайт
14.00 Оглядач. LIVE
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Андрій Миколайчук, 3 ч.
21.15 04.15 Жива природа
21.35 05.35 Глобал - 3000
22.10 Сироти дикої природи
22.35 04.25 Океан-ВЕТ
23.00 04.50 Королева левів
23.55 "Натхнення"
00.05 "Щоденники Червоного 

Черевичка" 18+
01.10 "Ніч чорних краваток" 18+
02.20 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Після опівночі" 18+
03.50 "Світські хроніки"

06.00 20.05 "Щоденники Другої 
світової війни: день за днем"

07.00 18.00 "Алло, лікарю!"
08.00 10.00 13.40 22.00 "Погода"
09.50 "Ландшафтні гри"
10.50 22.35 04.15 Сироти дикої 

природи
11.55 Чарівні світи
14.00 Оглядач. LIVE
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Ірина Мирошниченко, 1 ч.
21.20 05.30 "Відлуння"
22.00 Жива природа
23.10 04.40 Королева левів
00.05 "Щоденники Червоного 

Черевичка" 18+
01.10 "Ніч чорних краваток" 18+
01.50 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Після опівночі" 18+
03.50 "Світські хроніки"

07.05 "Все буде добре!"
09.05 "Все буде смачно!"
11.00 "За живе!"
12.15 "МастерШеф. Діти"
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини"
18.30 "За живе!"
19.55 "МастерШеф - 6"
22.00 "Вiкна-Новини"
22.45 "МастерШеф - 6"
23.30 "Давай поговоримо про секс 2"
01.25 "Слідство ведуть екстрасенси"

07.00 "Все буде добре!"
09.00 "Все буде смачно!"
11.50 "За живе!"
13.05 "МастерШеф. Діти"
16.00 "Все буде добре!"
18.00 "Вiкна-Новини"
18.30 "За живе!"
19.55 "Зважені та щасливі - 6"
22.00 "Вiкна-Новини"
22.45 "Зважені та щасливі - 6"
23.10 "Один за всіх"
00.20 "Слідство ведуть екстрасенси"

05.00 Х/ф "Через Гобі та Хінган"
07.55 Т/с "Кулагін та партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери"
10.25 Т/с "Детективи" (16+)
11.45 Т/с "13" (16+)
13.45 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 11" (16+)
14.00 "Свідок"
14.20 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 11" (16+)
15.40 Т/с "Служба розслідувань" (16+)
16.40 "Склад злочину"
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 11" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Елементарно - 3" (16+)
00.40 Т/с "Копи-новобранці" (16+)
02.30 "Свідок"
03.00 "Випадковий свідок"
03.10 "Речовий доказ"
03.30 "Легенди бандитської Одеси"
03.55 "Правда життя. Професії"
04.25 Х/ф "Чорний трикутник"

07.55 Т/с "Кулагін та партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери"
10.30 Т/с "Детективи" (16+)
11.50 Т/с "13" (16+)
13.45 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 11" (16+)
14.00 "Свідок"
14.20 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 11" (16+)
15.40 Т/с "Служба розслідувань" (16+)
16.40 "Склад злочину"
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 11" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Елементарно - 3" (16+)
00.40 Т/с "Копи-новобранці" (16+)
02.30 "Свідок"
03.00 "Випадковий свідок"
03.15 "Речовий доказ"
03.35 "Легенди бандитської Одеси"
03.55 "Правда життя. Професії"
04.25 Х/ф "Пам'ятай ім'я своє"

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с "Дора-мандрівниця"
07.35 М/с "Дора і друзі. Пригоди в 

місті"
08.00 МультМікс
09.40 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.15 Х/ф "Король повітря: Сьома 

подача"
11.50 Панянка-селянка
12.55 20.00 Казки У
13.55 21.00 Одного разу під Полтавою
15.00 Т/с "Домашній арешт"
16.00 Віталька
17.00 Країна У
18.00 22.00 Розсміши коміка
19.00 23.00 ООН
00.00 Т/с "Світлофор" 16+
01.00 05.00 У ТЕТа тато!
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак
03.55 Т/с "Щоденники Темного" 16+
05.25 М/с "Лис Микита"

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с "Дора-мандрівниця"
07.35 М/с "Дора і друзі. Пригоди в 

місті"
08.00 МультМікс
09.40 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.15 Х/ф "Король повітря: 

Повернення"
11.50 Панянка-селянка
12.55 20.00 Казки У
13.55 21.00 Одного разу під Полтавою
15.00 Т/с "Домашній арешт"
16.00 Віталька
17.00 Країна У
18.00 22.00 Розсміши коміка
19.00 23.00 ООН
00.00 Т/с "Світлофор" 16+
01.00 05.00 У ТЕТа тато!
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак
03.55 Т/с "Щоденники Темного" 16+
05.25 М/с "Лис Микита"

05.10 "Рецепти щастя. Нова історія"
05.50 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 08.35 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
09.20 "Три сестри"
10.15 Т/с "Дикий ангел"
11.10 Т/с "Ти - моє життя"
12.10 "Орел і Решка. Шопінг"
14.00 21.00 "Орел і решка. 

Навколосвітня подорож"
15.00 20.00 "Орел і Решка. Ювілейний 

сезон"
16.00 "Файна Юкрайна"
18.00 "Звана вечеря"
19.00 "Розсміши коміка"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)

05.10 "Рецепти щастя. Нова історія"
05.50 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 08.35 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
09.20 "Три сестри"
10.15 Т/с "Дикий ангел"
11.10 Т/с "Ти - моє життя"
12.10 "Орел і Решка. Шопінг"
14.00 21.00 "Орел і решка. 

Навколосвітня подорож"
15.00 20.00 "Орел і Решка. Ювілейний 

сезон"
16.00 "Файна Юкрайна"
18.00 "Звана вечеря"
19.00 "Розсміши коміка"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)

05.45 08.00 09.30 Мультфільми
07.30 09.00 "Top Shop"
09.50 00.05 "Моя правда"
10.40 23.15 "Зірки гумору"
11.35 Х/ф "Смішні люди"
13.25 Х/ф "Якби я був начальником"
14.55 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
16.45 Х/ф "До Чорного моря"
18.05 Х/ф "Дівчина без адреси"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
00.55 Х/ф "Підкидьок"
02.15 Х/с "Війна Фойла"
03.05 Кіноляпи

05.45 08.00 09.30 Мультфільми
07.30 09.00 "Top Shop"
10.25 00.15 "Моя правда"
11.15 23.15 "Зірки гумору"
12.10 Х/ф "Нежданно-негаданно"
13.40 Х/ф "Виліт затримується"
15.10 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
17.00 Х/ф "Непоправний брехун"
18.20 Х/ф "До Чорного моря"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
01.05 Х/ф "З вечора до полудня"
03.25 Х/с "Війна Фойла"
04.15 Кіноляпи

ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

СТБ

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Столичні телевізійні новини"
13.10 "Сили природи"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 "Т/с "КММ"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.10 "У центрі уваги"
18.10 "Сили природи"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.30 "Місто добра"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 "Т/с "КММ"
22.25 "Столиця"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.00 "Столичні телевізійні новини"
23.20 "Телемаркет"
00.35 "Громадська приймальня"
01.30 "Столичні телевізійні новини"
01.50 "Столиця"
03.00 "Столичні телевізійні новини"
03.20 "Столиця"
03.45 "Столичні телевізійні новини"
04.05 "Мультляндія"

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Столичні телевізійні новини"
13.10 "Сили природи"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 "Т/с "КММ"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.10 "У центрі уваги"
18.10 "Сили природи"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.30 "Прогулянки містом"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 "Т/с "КММ"
22.25 "Столиця"
22.55 "Українська Національна 

Лотерея"
23.00 "Столичні телевізійні новини"
23.20 "Телемаркет"
00.35 "Громадська приймальня"
01.30 "Столичні телевізійні новини"
01.50 "Столиця"
03.00 "Столичні телевізійні новини"
03.20 "Столиця"
03.45 "Столичні телевізійні новини"
04.05 "Мультляндія"
06.30 "Дотик з Чарльзом Стенлі"
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П’ЯТНИЦЯ, 23 ГРУДНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 19 - 25 ГРУДНЯ

із Д/Р на виробництві у м. Київ.
Іногороднім — житло.

Терміново! ПОТРІБНІ

ШВАЧКИ та 
РОЗКРІЙНИКИ

Тел.: (067) 483-77-43, (098) 606-16-49, Анна

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 18.40 21.00 
01.30 05.15 Новини

06.10 06.45 08.10 Спорт
07.15 Ранок
08.30 Територія закону
08.35 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Вічне
09.15 Т/с "Травма"
10.45 19.30 04.45 Про головне
11.35 Чоловічий клуб. Спорт
12.25 "Схеми" з Наталією Седлецькою
13.20 Казки Лірника Сашка
13.35 Хочу бути
14.00 Суспільний університет
14.30 Віра. Надія. Любов
15.45 Театральні сезони
16.25 03.50 Д/с "Національні парки"
17.25 03.00 Д/с "Історичні 

розслідування"
18.25 01.20 Новини. Світ
19.00 01.45 Новини. Культура
19.20 Обличчя війни
20.00 На пам'ять
20.30 План на завтра" з Анастасією 

Рінгіс
21.30 05.40 Новини. Спорт
21.50 Війна і мир
22.30 Класики світової літератури
23.00 Золотий гусак
23.15 Підсумки

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 

19.30 ТСН: "Телевізійна служба 

новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 

1+1"

09.30 "Чотири весілля"

10.45 12.20 "Міняю жінку - 8"

14.10 "Сліпа"

14.45 "Мольфар"

15.45 "Сімейні мелодрами - 6"

17.15 Т/с "Уламки щастя -2" (12+)

20.15 "Вечірній Київ 2016"

22.10 "Вечірній квартал"

23.40 Х/ф "Службовий роман"

02.50 "Ліга сміху"

04.20 "Неділя з Кварталом"

06.00 "Мультфільм"
06.20 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
07.00 Новини
07.15 "Ранок з ІНТЕРом"
08.00 Новини
08.10 "Ранок з ІНТЕРом"
09.00 Новини
09.20 Т/с "Мереживо долі" Заключна 

серія (16+)
11.10 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
12.00 Новини
12.25 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
14.00 "Речдок"
14.40 "Судові справи"
15.50 "Сімейний суд"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Сусіди за розлученням"
23.00 Х/ф "Врятувати рядового 

Райана" (16+)
02.15 Док. проект "Шукайте один 

одного..."
03.15 "Жди меня"
04.55 "Подробиці"

03.00 01.45 Зона ночі
04.15 Х/ф "База Клейтон" 16+
06.05 18.00 Абзац
07.00 08.10 Kids Time
07.05 М/с "Турбо"
08.15 М/ф "Хортон"
10.05 Х/ф "Острів Нім"
11.55 21.55 Половинки
13.45 20.55 Київ вдень та вночі
19.00 Хто зверху?
23.45 Варьяти
01.40 Служба розшуку дітей

06.10 Реальна містика
07.00 Події
07.15 Ранок з Україною
08.00 Події
08.15 Ранок з Україною
09.00 Події
09.15 Зірковий шлях
11.10 Реальна містика
13.10 Т/с "Старша сестра" 

(мелодрама) 16+
15.00 Події
15.30 Т/с "Старша сестра" 

(мелодрама) 16+
18.00 Прем'єра! Т/с "Співачка і доля" 

(87 серія) (мелодрама) 12+
19.00 Події
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Прем'єра! Т/с "Старша сестра" 

(закл.серії) (мелодрама) 16+
23.00 Події дня
23.30 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(детектив) 16+
02.50 Події
03.40 Реальна містика
04.30 Зірковий шлях

06.00 Мульти. Мультфільми

08.10 "ДжеДАІ"

08.30 "Спецкор"

09.00 Д/п "Неоголошена війна. 

Льотчики"

10.00 "Дембель"

11.00 "Облом.UA."

12.00 "Відеобімба"

15.00 Х/ф "Пекельний смерч" (16+)

16.45 Х/ф "Винищувачі" (16+)

18.30 "Спецкор"

19.00 Х/ф "Справжнє правосуддя: 

Вуличні війни" (16+)

20.50 Х/ф "Справжнє правосуддя: 

Смертельне правосуддя" (16+)

22.40 Х/ф "Королівство вікінгів" (18+)

01.00 Х/ф "Пекельний смерч" (16+)

02.30 Х/ф "Все перемагає любов"

05.30 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.00 "На безіменній висоті". 

Телесеріал 16+
11.50 "Червона спека". Художній фільм 

16+
12.45 Факти. День
13.20 "Червона спека". Художній фільм 

16+
14.30 "Відділ 44". Телесеріал 16+
15.45 Факти. День
16.20 "Відділ 44". Телесеріал 16+
16.50 "На безіменній висоті". 

Телесеріал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Антизомбі
21.05 Факти. Вечір
21.25 Дизель-шоу
23.50 Інтелектуальне шоу "Що? Де? 

Коли?"
00.55 "Співучасник". Художній фільм 

16+
02.50 "Морська поліція. Лос-

Анджелес". Телесеріал 16+
04.15 Провокатор

06.00 20.00 "Щоденники Другої 
світової війни: день за днем"

07.00 18.00 "Алло, лікарю!"
07.55 09.55 13.40 22.00 "Погода"
09.45 Путівник прочанина. 

Подорожуючи Іорданією, 2 ч.
10.40 Чарівні світи
11.20 "Будьте здорові!"
12.00 Teen-клуб
14.00 Оглядач. LIVE
18.55 В гостях у Дмитра Гордона. 

Ірина Мирошниченко, 2 ч.
21.20 05.30 "Відлуння"
22.05 Жива природа
22.35 Сироти дикої природи
23.00 04.35 Д/ф "Нові технології війни" 

16+
00.05 "Щоденники Червоного 

Черевичка" 18+
01.10 "Ніч чорних краваток" 18+
02.20 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Вихідний, після опівночі" 18+
03.50 "Світські хроніки"
04.20 "Цивілізація Incognita"

06.55 "Зіркове життя"
08.45 Х/ф "Любов приходить не одна"
10.45 Х/ф "Кров не вода"
14.10 Х/ф "Мамочка моя"
18.00 "Вiкна-Новини"
18.30 Т/с "Коли ми вдома"
19.55 "Національне талант-шоу 

"Танцюють всі!-9"
22.00 "Вiкна-Новини"
22.45 "Національне талант-шоу 

"Танцюють всі!-9"
00.20 Т/с "Коли ми вдома"
01.50 "Слідство ведуть екстрасенси"

06.00 Х/ф "Командир щасливої "Щуки" 
(12+)

07.55 Т/с "Кулагін та партнери"
08.30 Ранковий "Свідок"
09.00 Т/с "Кулагін та партнери"
10.30 Т/с "Детективи" (16+)
11.45 Т/с "13" (16+)
13.45 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 11" (16+)
14.00 "Свідок"
14.20 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 11" (16+)
15.40 Т/с "Служба розслідувань" (16+)
16.40 "Склад злочину"
17.25 Т/с "Детективи" (16+)
19.00 "Свідок"
19.30 Т/с "Кулагін та партнери"
21.30 Т/с "CSI: Лас-Вегас - 11" (16+)
23.15 "Свідок"
23.45 Т/с "Елементарно - 3" (16+)
00.40 Т/с "Копи-новобранці" (16+)
02.30 "Свідок"
03.00 "Випадковий свідок"
03.15 "Речовий доказ"
03.55 "Легенди бандитської Одеси"
04.45 "Правда життя. Професії"

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с "Дора-мандрівниця"
07.35 М/с "Дора і друзі. Пригоди в 

місті"
08.00 МультМікс
09.30 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.30 М/ф "Школа монстрів: Привиди"
11.50 Панянка-селянка
12.55 Казки У
13.55 Одного разу під Полтавою
15.00 Т/с "Домашній арешт"
16.00 Віталька
17.00 Країна У
18.00 Розсміши коміка
19.00 ООН
20.00 Х/ф "Пінгвіни містера Поппера"
21.45 Х/ф "Я, знову я та Ірен"
00.00 Т/с "Світлофор" 16+
01.00 05.00 У ТЕТа тато!
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак
03.55 Т/с "Щоденники Темного" 16+
05.25 М/с "Лис Микита"

05.10 "Рецепти щастя. Нова історія"
05.50 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 08.35 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
09.20 "Три сестри"
10.15 Т/с "Дикий ангел"
11.10 Т/с "Ти - моє життя"
12.10 "Орел і Решка. Шопінг"
14.00 21.00 "Орел і решка. 

Навколосвітня подорож"
15.00 20.00 "Орел і Решка. Ювілейний 

сезон"
16.00 "Файна Юкрайна"
18.00 "Звана вечеря"
19.00 "Розсміши коміка"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 "КВН"

05.45 08.00 09.30 Мультфільми
07.30 09.00 "Top Shop"
09.50 "Моя правда"
10.40 "Зірки гумору"
11.40 Х/ф "Якби я був начальником"
13.10 Х/ф "Непоправний брехун"
14.30 19.40 Х/с "Комісар Рекс"
16.20 Х/ф "Дівчина без адреси"
18.00 Х/ф "Товариш генерал"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
23.15 "Новорічний жарт з..."
00.05 Х/ф "Хто є хто" (16+)
02.05 Х/ф "Людина з Ріо"

ENTER-ФІЛЬМСТБ

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Столичні телевізійні новини"
13.10 "Сили природи"
14.00 "Громадська приймальня"
15.00 "Столичні телевізійні новини"
15.10 "Громадська приймальня"
16.00 "Т/с "КММ"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.10 "У центрі уваги"
18.10 "Сили природи"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.30 "ШУСТЕР. Live"
00.30 "Українська Національна 

Лотерея"
00.35 "Служба порятунку"
01.00 "Столичні телевізійні новини"
01.20 "Громадська приймальня"
02.15 "Столичні телевізійні новини"
02.35 "Столиця"
03.40 "Столичні телевізійні новини"
04.00 "Сили природи"
05.00 "Мультляндія"



Вісті №49 (858), 16 грудня 2016 р.14
СУБОТА, 24 ГРУДНЯ

НЕДІЛЯ, 25 ГРУДНЯ

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 19 - 25 ГРУДНЯ

ICTV

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 У просторі буття
06.30 07.00 08.10 15.15 22.15 00.15 

Погода
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.30 Д/ф "Євробачення. Дихай 

глибше"
08.15 Смакота
08.35 Тепло. Ua
08.45 Телемагазин
09.00 М/с "Мандрівники в часі"
10.15 Як це?
10.50 Хто в домі хазяїн?
11.10 Хочу бути
11.35 Школа Мері Поппінс
11.50 Казки Лірника Сашка
12.00 Суспільний університет
12.50 QUEST. Музика Ф.Шопена в 

інтерпретації Н.Лебедєвої
14.00 5 баксів.net
15.30 Книга.ua
16.00 Чоловічий клуб. Спорт
17.10 Чоловічий клуб
17.45 Х/ф "Собака на Різдво"
19.30 Фільм Богдана Кутєпова "Життя і 

смерть у Гуцулії, або про трьох 
братів, мандрівних музик і вуйка-
небіжника"

20.30 Баклани на Балкани
21.00 05.30 Новини
21.30 Спорт. Тиждень
00.30 Світ on line
00.50 Вперед на Олімп

06.00 Світ православ'я
06.30 07.00 08.10 22.55 23.15 00.15 

Погода
06.35 На слуху
07.05 Тепло. Ua
07.20 23.30 Золотий гусак
08.15 Смакота
08.35 Паспортний сервіс
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Спорт. Тиждень
09.40 Баклани на Балкани
10.05 Х/ф "Дві собаки на Різдво"
12.00 Театральні сезони
12.35 Мистецькі історії
12.55 РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ ТА 

АПОСТОЛЬСЬКЕ 
БЛАГОСЛОВЕННЯ ДЛЯ РИМУ І 
ЦІЛОГО СВІТУ СВЯТІШОГО ОТЦЯ 
ФРАНЦИСКА з ПЛОЩІ СВЯТОГО 
ПЕТРА у РИМІ

13.50 Спогади
14.20 Фольк-music
15.45 Твій дім-2
16.05 Борхес
16.40 Д/ф "Неочікуване побачення"
17.05 Обличчя війни
17.30 Т/с "Епоха честі"
21.00 05.35 Новини
21.30 Перша шпальта
22.00 Утеодин з Майклом Щуром
22.30 Класики світової літератури
23.00 Світ on line

06.00 19.30 ТСН: "Телевізійна служба 

новин"

06.50 "Гроші"

08.00 "Сніданок. Вихідний"

10.00 23.10 "Світське життя"

11.00 Х/ф "Інша жінка" (16+)

15.00 "Вечірній квартал"

17.30 Т/с "Недотуркані" (16+)

18.30 "Розсміши коміка 2016"

20.15 "Українські сенсації"

21.15 "Ліга сміху"

00.10 "Вечірній Київ 2016"

02.05 Х/ф "Любов з акцентом" (16+)

04.05 "Неділя з Кварталом"

06.00 ТСН: "Телевізійна служба новин"

06.50 М/ф "Маша і ведмідь"

07.00 "Українські сенсації"

08.00 "Сніданок. Вихідний"

09.00 Лотерея "Лото-забава"

09.40 "Світ навиворіт - 8"

10.50 "Новий інспектор Фреймут. 

Міста"

12.10 Т/с "Слуга народу"

16.00 Х/ф "Службовий роман"

19.30 05.15 "ТСН-Тиждень"

21.00 Х/ф "Все одно ти будеш мій"

01.05 "Аргумент кiно"

01.45 "Світське життя"

02.35 Х/ф "Холодне літо 53-го"

04.45 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

05.45 Х/ф "Русалонька"
07.40 Х/ф "Дайте книгу скарг"
09.30 Прем’єра. Док.проект 

"Врятувати і зберегти"
10.20 Х/ф "Екіпаж"
13.30 Док.проект "Леонід Філатов. 

Щоб пам'ятали..."
14.40 Х/ф "Будинок для двох"
16.30 "Всі хіти Гумор FM"
17.50 Т/с "Диван для самотнього 

чоловіка" 1-2сс. (16+)
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с "Диван для самотнього 

чоловіка" 3-4сс. Заключна (16+)
22.30 "Добрий вечір на Інтері"
23.15 Прем’єра. "Ювілейний концерт 

Ігоря Крутого"
02.15 "Подробиці"
02.45 Х/ф "Звичайне диво"
05.00 "Подробиці"
05.30 Х/ф "Золотоволоска"

07.10 Х/ф "Соляний принц"

09.00 "Готуємо разом"

10.00 "Орел і решка. Навколосвітня 

подорож"

11.00 "Орел і Решка. Шопінг"

12.00 "Навколо М"

13.00 "Добрий вечір на Інтері"

14.00 Х/ф "Сусіди за розлученням"

16.00 Т/с "Полуничний рай" 1-4сс. 

Заключна

20.00 "Подробиці тижня"

21.30 "Великий бокс з Василем 

Ломаченко та Олександром 

Усиком"

01.30 Х/ф "Врятувати рядового 

Райана" (16+)

04.40 "Подробиці тижня"

03.00 01.05 Зона ночі
04.20 Абзац
05.15 07.10 Kids Time
05.20 М/с "Губка Боб"
07.15 Київ вдень та вночі
08.20 Зірки під гіпнозом
10.15 Ревізор
13.25 Страсті за ревізором
15.35 Суперінтуїція
17.20 Х/ф "Гарфілд: Історія двох 

кішечок"
18.55 Х/ф "Крок вперед 4"
21.00 Х/ф "Крок вперед 5: Все або 

нічого"
23.20 Х/ф "Вірус кохання"

03.00 Зона ночі
04.35 Абзац
05.25 06.45 Kids Time
05.30 М/с "Пінгвіни Мадагаскару"
06.50 Т/с "Пригоди Мерліна"
11.05 Х/ф "Гарфілд: Історія двох 

кішечок"
12.45 Х/ф "Історія Попелюшки"
14.40 Х/ф "Крок вперед 4"
16.40 Х/ф "Крок вперед 5: Все або 

нічого"
18.50 Х/ф "Битва року" 16+
21.00 Х/ф "Вільні" 16+
23.05 Х/ф "Керрі" 18+

07.00 Події
07.10 Зірковий шлях
10.00 Кулінарна Академія Олексія 

Суханова
11.00 Х/ф "Хочу заміж" (мелодрама) 

16+
13.00 Т/с "Квиток на двох" (1,2 серії) 

(мелодрама)
15.00 Події
15.20 Т/с "Квиток на двох" (закл. серії) 

(мелодрама)
17.25 Прем'єра! Т/с "Листи з 

минулого" (1,2 серії) 
(мелодрама)

19.00 Події
19.40 Прем'єра! Т/с "Листи з 

минулого" (закл. серії) 
(мелодрама)

22.15 Х/ф "Арифметика підлості" 
(мелодрама) 16+

00.10 Реальна містика
02.00 Події
02.40 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(детектив) 16+
04.50 Зірковий шлях

06.50 Події

07.30 Зірковий шлях

09.15 Х/ф "Арифметика підлості" 

(мелодрама) 16+

11.10 Т/с "Листи з минулого" 

(мелодрама)

15.10 Х/ф "Кульбаба" (мелодрама)

17.00 Т/с "Мій коханий геній" (1,2 

серії) (мелодрама)

19.00 Події тижня з Олегом Панютою

20.00 Т/с "Мій коханий геній" (закл. 

серії) (мелодрама)

22.00 Т/с "Квиток на двох" 

(мелодрама)

02.00 Т/с "Співачка і доля" (83-87 

серії) (мелодрама) 12+

05.50 Події тижня з Олегом Панютою

06.00 Мульти. Мультфільми

08.00 "Маскі-шоу"

08.55 "Облом.UA"

09.05 "Вайпаут"

10.55 "Богатирі"

12.00 "Top Gear"

13.05 Х/ф "Легенди: Гробниця 

дракона" (16+)

14.55 Х/ф "Мисливці" (16+)

16.45 Х/ф "Місія на Марс" (16+)

18.55 Х/ф "Напролом" (16+)

20.50 Х/ф "Конан Варвар" (16+)

22.55 Х/ф "Синдбад і Мінотавр" (18+)

00.45 Х/ф "Афганські лицарі" (18+)

02.35 Х/ф "Карпатське золото"

06.00 Мульти. Мультфільми

08.00 "Маскі-шоу"

09.00 Бушидо

10.35 "Роби бізнес"

11.00 "Люстратор 7.62"

12.00 "Люстратор. Спецпроект"

13.00 "Секретні матеріали"

14.00 "Цілком таємно"

15.00 Прем"єра! "Дембель"

16.00 "Роби бізнес"

16.25 Х/ф "Конан Варвар" (16+)

18.45 Х/ф "РЕД 2" (16+)

20.55 Х/ф "Морська пригода" (16+)

22.45 Х/ф "Справжнє правосуддя: 

Смертельне правосуддя" (16+)

00.25 Х/ф "Королівство вікінгів" (18+)

02.45 Х/ф "Гетьманські клейноди"

06.10 Факти
06.30 "Співучасник". Художній фільм 

16+
08.55 Більше ніж правда
09.55 Секретний фронт
10.55 Антизомбі
11.50 Громадянська оборона
12.45 Факти. День
13.00 Інсайдер
14.05 "П'ятий елемент". Художній 

фільм 16+
16.40 "Повернення героя". Художній 

фільм 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини. Підсумки з 

Костянтином Стогнієм
20.05 "Механік-2". Художній фільм 16+
22.10 "Коммандос". Художній фільм 

16+
00.00 "Кантрабанда". Художній фільм 

16+
02.00 "Морська поліція. Лос-

Анджелес". Телесеріал 16+
02.55 "Світла особистість". Художній 

фільм
04.00 Провокатор

06.45 Факти
07.10 Інтелектуальне шоу "Що? Де? 

Коли?"
08.15 Звезда YouTube
09.40 Дивитись усім!
11.20 Краще не повторюй! 

Розважальне шоу. Прем'єра
12.20 "Повернення героя". Художній 

фільм 16+
12.45 Факти. День
13.00 "Повернення героя". Художній 

фільм 16+
14.50 "Коммандос". Художній фільм 

16+
16.40 "Механік-2". Художній фільм 16+
18.45 Факти тижня
20.25 "Захисник". Художній фільм 16+
22.15 "План втечі". Художній фільм 16+
00.25 "Червона спека". Художній фільм 

16+
02.20 "Морська поліція. Лос-

Анджелес". Телесеріал 16+
03.05 Провокатор

06.00 Х/ф "Богдан Хмельницький"
07.55 10.25 12.20 16.10 "Погода"
09.50 "Шеф-кухар країни" з Михайлом 

Поплавським
11.00 18.55 "Щоденники Другої 

світової війни: день за днем"
13.35 "Іпостасі спорту"
14.05 Завтра - сьогодні
15.15 16.50 Жива природа
15.30 "Соціальний статус: ваша пенсія"
16.20 Сироти дикої природи
17.00 Валерій Маренич: соло з гітарою 

і губною гармонікою
18.10 Концерт Ігора Борко "Мелодії 

кохання"
20.10 Д/ф "Нові технології війни" 16+
21.10 Життя в цифрі
21.35 Х/ф "Єсенія"
00.00 "Вихідний, після опівночі" 18+
01.10 "Щоденники Червоного 

Черевичка" 18+
02.20 "Ніч чорних краваток" 18+
02.50 "Життя на Вершині" 18+
03.45 "Світські хроніки"
04.10 "Цивілізація Incognita"
04.25 Х/ф "Мама Рома" 16+

06.10 Х/ф "Веселі хлопці"
07.50 "Натхнення"
08.00 12.20 21.00 "Погода"
09.50 Мова тварин
11.00 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
13.35 "Будьте здорові!"
14.00 Teen-клуб
15.05 Життя в цифрі
15.30 "Соціальний статус: ваша пенсія"
16.05 10-й фестиваль Світлани і Віталія 

Білоножків "Мелодія двох 
сердець"

20.20 "Кумири"
20.40 "Світські хроніки"
21.05 "Шеф-кухар країни" з Михайлом 

Поплавським
21.45 Євромакс
22.10 Х/ф "Мама Рома" 16+
00.15 "Щоденники Червоного 

Черевичка" 18+
01.30 "Ніч чорних краваток" 18+
02.30 "Життя на Вершині" 18+
03.00 "Вихідний, після опівночі" 18+
03.55 Х/ф "Єсенія"

06.05 "ВусоЛапоХвіст"
08.00 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
09.55 Т/с "Коли ми вдома"
11.55 Х/ф "Вечори на хуторі поблизу 

Диканьки (Ніч перед Різдвом)"
13.10 "Зважені та щасливі - 6"
15.45 "Хата на тата"
19.00 "Х-Фактор - 7. Гала-концерт. 

Оголошення переможця"
23.25 "Національне талант-шоу 

"Танцюють всі!-9"

06.55 "Все буде добре!"

09.00 "Все буде смачно!"

09.55 Т/с "Коли ми вдома"

13.40 "МастерШеф - 6"

19.00 "Битва екстрасенсів 16"

21.15 "Один за всіх"

22.25 "Х-Фактор - 7. Гала-концерт. 

Оголошення переможця"

05.50 Х/ф "Бажаю здоров'я!" (16+)

07.15 Х/ф "Невловимі месники"

08.50 Х/ф "Знову невловимі"

11.30 "Речовий доказ"

13.45 "Склад злочину"

15.15 Т/с "Детективи" (16+)

19.00 "Свідок"

19.30 Х/ф "Денна варта" (16+)

22.15 Х/ф "Хрещений батько - 2" (16+)

01.50 Т/с "Рейк"

03.50 "Свідок"

04.20 "Випадковий свідок"

04.25 "Речовий доказ"

04.45 "Правда життя. Професії"

05.45 Х/ф "Акселератка"
07.15 Х/ф "Ти - мені, я - тобі"
08.55 Т/с "Агентство НЛС" (16+)
12.30 Х/ф "Ділові люди"
14.00 Х/ф "Денна варта" (16+)
16.40 "Легенди карного розшуку"
19.00 Т/с "Родинний обмін"
22.45 Х/ф "Тіні в раю" (16+)
00.25 Х/ф "Виття Банши" (18+)
02.00 Х/ф "Хрещений батько - 2" (16+)

06.00 Малята-твійнята
06.45 М/с "Козаки. Футбол"
07.10 Байдиківка
07.35 М/с "Дора і друзі. Пригоди в 

місті"
08.00 МультМікс
09.35 05.25 М/с "Лис Микита"
09.50 М/с "Дора-мандрівниця"
10.20 М/с "Елвін і бурундуки"
10.50 М/ф "Барбі Дрімтопія"
12.05 М/ф "Ведмеді-сусіди. На 

порятунок!"
13.55 Х/ф "Я, знову я та Ірен"
16.00 Х/ф "Пінгвіни містера Поппера"
17.45 21.00 Одного разу під Полтавою
18.50 23.00 Країна У
19.55 Казки У
22.00 Танька і Володька
00.00 Х/ф "Кохання-зітхання" 16+
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак
03.55 Т/с "Щоденники Темного" 16+
05.00 У ТЕТа тато!

06.00 Малята-твійнята
06.45 М/с "Козаки. Футбол"
07.10 Байдиківка
07.35 М/с "Дора і друзі. Пригоди в 

місті"
08.00 МультМікс
09.15 М/с "Дора-мандрівниця"
09.45 М/ф "Ведмеді-сусіди. На 

порятунок!"
11.35 М/ф "Школа монстрів: Химерна 

суміш"
12.55 Х/ф "Крріш 3"
15.45 Віталька
16.45 18.50 Країна У
17.45 21.00 Одного разу під Полтавою
19.55 Казки У
22.00 Розсміши коміка
23.00 ООН
00.00 Х/ф "Кохання-зітхання 2"
01.55 Теорія зради
02.50 БарДак
03.55 Т/с "Щоденники Темного" 16+
05.00 У ТЕТа тато!
05.25 М/с "Лис Микита"

05.10 "Рецепти щастя. Нова історія"
05.50 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 08.35 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
10.25 Х/ф "Біляночка та Розочка"
12.00 Т/с "H2O: Просто додай води"
13.25 Х/ф "Літаком, потягом, 

автомобілем"
15.15 "Орел і Решка. Шопінг 2016"
16.15 "Орел і Решка"
00.00 Т/с "Сонна Лощина" (18+)
01.45 Х/ф "Цвинтар домашніх 

тварин-2" (18+)
03.30 "Нічне життя"

05.10 "Рецепти щастя. Нова історія"
05.50 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 08.35 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
10.10 Х/ф "Літаком, потягом, 

автомобілем"
12.00 Т/с "H2O: Просто додай води"
13.25 "Орел і Решка. Шопінг 2016"
14.25 "Орел і Решка"
20.00 Х/ф "Мишаче полювання"
22.00 "Вечірній квартал"
00.00 "КВН"
02.10 Х/ф "Цвинтар домашніх тварин" 

(18+)
03.50 "Нічне життя"

05.45 08.00 09.30 Мультфільми
07.30 09.00 "Top Shop"
09.35 23.40 "Новорічний жарт з..."
10.25 Х/ф "Матрос з "Комети""
12.10 Х/ф "Шістнадцята весна"
13.35 Х/ф "Зовсім пропащий"
15.20 Х/ф "Два капітани"
00.35 Х/ф "Велике золото містера 

Гринвуда"
01.55 Х/ф "Вир"
03.20 Кіноляпи
04.15 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

05.45 08.00 09.30 Мультфільми
07.30 09.00 "Top Shop"
09.35 Х/ф "Два капітани"
18.05 Х/ф "Бездоглядність"
19.50 Х/ф "Небезпечні друзі"
21.30 Х/ф "Я оголушую вам війну"
23.00 "Новорічний жарт з..."
23.50 Х/ф "Пізня зустріч"
01.20 Х/ф "Тривай, тривай, 

чарівносте..."
02.50 Кіноляпи
03.55 Саундтреки
05.00 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

СТБ

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Київ музика"
11.00 "Телемаркет"
14.00 "Прогулянки містом"
14.30 "Мультляндія"
15.45 "Українська пісня року"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.10 Х/ф "У пошуках метелика"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.30 "Життєві історії"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Х/ф "Чорний прилив"
23.10 "Українська Національна 

Лотерея"
23.15 "Столичні телевізійні новини"
23.35 "Телемаркет"
00.50 "Столиця"
01.55 "Столичні телевізійні новини"
02.15 Х/ф "У пошуках метелика"
03.50 Х/ф "Чорний прилив"
05.20 "Мультляндія"

08.00 "Ранок по-київськи"
10.30 "Шеф-кухар країни"
11.00 "Телемаркет"
14.00 "Жива природа"
14.20 "Паспортний стіл"
14.30 "Мультляндія"
15.35 "Вікно в Європу"
16.00 Х/ф "Чорний прилив"
17.40 Х/ф "Барселона - нейтральне 

місто"
21.00 "СТН-тижневик"
21.30 "СТН-спорт-тижневик"
21.50 Х/ф "Близькість"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
23.40 "Телемаркет"
00.45 "СТН-тижневик"
01.15 "СТН-спорт-тижневик"
01.35 Х/ф "Барселона - нейтральне 

місто"
04.25 "Мультляндія"

ЧИТАЙТЕ «ВІСТІ» 
В ІНТЕРНЕТІ, 
ЗАЛИШАЙТЕ 

СВОЇ КОМЕНТАРІ, 
ПРОПОЗИЦІЇ, 

БЕРІТЬ УЧАСТЬ 
В ОБГОВОРЕННІ 

МАТЕРІАЛІВ.
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КОСМЕТОЛОГІЯ 
Всі види послуг

Фольксваген-Каді, 2011 р.в., 180000 
км, синього кольору, 1,6, кондиціонер, 
тонована, 259000 грн (9999 у.о.). Тел.: 
0 96 2838710, 0 93 0121294.

Хюндай-Матрікс, 2007 р.в., ціна до-
говірна. Тел.: 0 68 5982868.

АВІА-20, 31, 1983-90 р., фургон, 3,6 
дизель, 30000 грн, торг, 45000 грн, 
торг. Тел.: (4576) 41659, 0 67 9469070.

ВАЗ-2101-21018: двері, крила, ка-
пот, бойлер, б/в та нові. Тел.: (4595) 
66501, 0 67 6475590.

Волга ГАЗ-3102, 1985 р.в., г/б, на 
ходу, ціна договірна, знаходиться у 
Переяславі-Хмельницькому. Тел.: 0 68 
5982868.

ЗАЗ-Славута, 2008 р., 100 тис. км, 
гарний стан, синього кольору, сигна-
лізація, тонована, оброблена, перший 
власник, 53000 грн, торг. Тел.: 0 67 
6590136, 0 63 1352037.

Таврія, 1994 р., гарний стан. Тел.: 0 
63 4865492.

Моторолер «Ямаха», 150 куб., в-во 
Японія, ціна договірна або обмін на 
авто; двигун ВАЗ. Тел.: 0 68 5982868.

Мотоцикл «Восход». Тел.: (4595) 
64820, 0 97 2385125.

Двигуни ВАЗ; кузов Таврія; бампер; 
глушник БМВ; щиток для приладів 
Нива; мікрометри, нутроміри, глиби-
номір; документи ВАЗ-07. Тел.: 0 68 
5982868.

Диск металевий з гумою, R-14, 
4х100, б/в, 500 грн. Тел.: 0 68 1283577.

Запчастини до ВАЗ-01, 02, 011, 
013, ціна договірна; шрус на Маз-
да-Кседос-6; КПП до Деу-Тіко, б/в. 
Тел.: (4595) 60516, 0 67 8721794, 0 67 
5821142.

Кузов Москвич-2140, з документа-
ми. Тел.: 0 98 2507650.

АВТОСАЛОН

ПРОДАМ
Баришівка

Запчастини до ГАЗ-21; запчастини 
до Опель-Рекорд. Тел.: (4576) 41659, 
0 67 9469070.

Березань
ВАЗ-2105, 2002 р., об’єм двигуна 

1,5, синій колір, гарний стан, ціна 
договірна. Тел.: 0 97 7188043, 0 93 
5667318.

Бориспіль
Багажник до автомобіля, 150 грн, 

торг. Тел.: (4576) 41659, 0 67 9469070.
Гуму зимову, б/в, 175х75х16С, Нокія, 

4 шт.; 205х75х16С, 2 шт.; 175х75х15С, 
2 шт. Тел.: 0 97 3921224.

Деу-Ланос, у гарному стані, 2008 
р.в., 86400 грн (3200 у.о.). Тел.: 0 68 
1190818.

Опель-астра, 2007 р., пробіг 
200000 км, 1,4, газ/бензин, конди-
ціонер. Тел.: 0 96 7593484. 

Пежо-Біпер, 2006 р., 78000 км, чор-
ного кольору. Тел.: 0 97 3921224.

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОДАМ

1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Авіаторів вул., р-н «ЕКО», 4/4 ц., 

28/17/6, житловий стан, поруч школа 
№8, 399000 грн (еквівалентно 15000 
у.о.), торг. Тел.: 0 96 4418695, 0 63 
7576869. АН «Гранд». 

Бандери Степана вул., 5/5 ц., 
30/14/9, б/з, р-н ресторану «Розма-
ріно», м/п вікна та сантехніка, під 
ремонт; поруч ринок, супермар-
кет, зупинка, 430000 грн (16000 
у.о.), господар, терміново! Тел.: 0 
97 2448401, 0 95 9181294.

Банківська вул., 32, 4/9 ц., 37/18/9, 
новий будинок, частково ремонт, до-
кументи, 629000 грн (еквівалентно 
23500 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 
7576869. АН «Гранд».

Бежівка вул., 1, кімната в гуртожит-
ку, 18 кв.м, приватизована, 260000 
грн (еквівалентно 10000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 66 2917030, 0 63 1284354, 0 67 
8188777.

Головатого вул., 20, 8/10, 33/17/7, 
624000 грн (еквівалентно 24000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія».

Головатого вул., 76, новий, 4/9, 
41/19/12, свій котел, євроремонт, 
меблі, техніка, б/з, 800000 грн (екві-
валентно 30500 у.о.), торг. Тел.: 0 96 
4418695, 0 63 7576869. АН «Гранд».

Головатого вул., 76а, 4/9 ц., 50/23/12, 
велика лоджія засклена, встановле-
ний котел, документи від власника, 
дешевше ніж у забудовника, 616000 
грн (еквівалентно 23000 у.о.). Тел.: 0 
96 4418695, 0 63 7576869. АН «Гранд».

Головатого вул., 89, 9/9, 46/23/14, 
новий, документи, будинку 8 років, 
585000 грн (еквівалентно 22000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869. 
АН «Гранд». 

Головатого вул., початок вули-
ці, 4/9 ц., 38/19/8, гарний стан, б/з, 
гарний ремонт, 643000 грн (еквіва-
лентно 24000 у.о.), торг. Тел.: 0 96 
4418695, 0 63 7576869. АН «Гранд».

К.Шлях вул., 18-а, 4/5 ц., 
36,3/19,8/7,4, теплий будинок, під ре-
монт, с/в р., кахель, старі вікна, під-
лога – паркет, лінолеум, лічильники 
на світло, домофон, можливо підклю-
чити Інтернет, кабельне телебачення, 
562500 грн (еквівалентно 22500 у.о.), 
торг. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, 
Сергій.

К.Шлях вул., 3/5, гарний стан, б/з, 
38/20/7, вбудована кухня, шафа-купе, 
центр, 650000 грн (25000 у.о.). Термі-
ново! Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

кімната в гуртожитку, 2/2, 13 кв.м, 
ремонт, м/п вікна, кухня, туалет, душ 
на поверсі, 247000 грн (9500 у.о.). Тел.: 
0 98 2592650, 0 93 8356934.

кімнату у гуртожитку, Дзержинсько-
го вул., 13 кв.м, приватизована, центр, 
250000 грн (еквівалентно курсу дола-
ра 10000 у.о.). Тел.: 0 63 1284354.

Лютнева вул., 2/5, 32/15/6, житловий 
стан, 513000 грн (еквівалентно 19000 
у.о.), торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

Лютнева вул., 5/5, 30/15/9, житловий 
стан, балкон, поруч школа, дитсадок, 
магазини, 440000 грн (еквівалентно 
16500 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 
7576869. АН «Гранд».

Лютнева вул., 5/5, 30/16/8, м/п вікна, 
житловий стан, б/з, нова сантехніка, 
468000 грн (18000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

Лютнева вул., 50, 6/10, 40/19/10, 
новий монолітно-каркасний термо-
будинок, без в/р, після будівельників, 
лічильники на світло, газ, воду, індиві-
дуальне опалення, 600000 грн (еквіва-
лентно 24000 у.о.). Тел.: 0 66 7207737, 
0 67 9505934, Сергій.

Лютнева вул., 6/10, 40/19/10, під чи-
стову, 624000 грн (24000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Н.Вал вул., 3/5, 24/14/6, гарний ре-
монт, б/з, центр міста, с/в разом, бой-
лер, 468000 грн (18000 у.о.). Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

Н.Вал вул., 4/5, 38/20/9, гарний ре-
монт, б/з, вбудована кухня, 676000 грн 
(26000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 
93 8356934.

Н.Вал вул., центр, 5/5, 31/16/6, б/з, 
с/в кахель, 475000 грн (19000 у.о.). 
Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, АН 
«Гранд».

АВТОКРАНА
ВАНТАЖНІ 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ПРОДАЖ ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

(брус, балки, стропила, дошка столярна, дрова та ін.)

Тел.: (067) 443-58-73, (067) 327-85-10

ПОСЛУГИ 

Література 2 мовами до авто ВАЗ-
01,011,013, ціна договірна. Тел.: (4595) 
60516, 0 67 8721794.

Пороги до «Москвича». Тел.: 0 93 
2233068.

Шини зимові, 175х70х13, 4 шт., гар-
ний стан, ціна договірна. Тел.: 0 97 
2978304.

Київ
Поршневая группа Кострома, гиль-

за Конотоп, поршень Харьков. Поршн. 
кольца, пальцы, прокладки, вклады-
ши, топливн. аппар., фильтра. Ориг. 
з/ч КАМАЗ, МТЗ, ГАЗ, ЯМЗ. Расход. 
мат. к имп./отеч.технике. Гар., дост. 
Тел.: 0 67 5702202, 0 50 7190073,74.

КУПЛЮ
Бориспіль

Мотоцикл К-750 Ява, в будь-яко-
му стані та запчастини до них, у 
Бориспільському та Переяслав-
ському р-ні. Тел.: 0 66 3883391.

Автовикуп будь-яких автомобі-
лів: проблемних, нерозмитнених, 
після ДТП, які потребують ремон-
ту. Тел.: 0 67 7616560, 0 66 9498353, 
0 63 9351148.

Автовикуп аварійних, битих, ці-
лих, що потребують фарбування, 
кредитних, нерозмитнених. Швид-
кий розрахунок, оформлення за 
наш рахунок. Тел.: 0 63 4930507, 0 
98 6396028.

Київ
Куплю старинные мотоциклы и 

запчасти к ним: М 72, М 61, М 62, К 
750, Днепр 12, 16, БМВ, Харлей, ДКВ, 
ТИЗ, АВО, все модели с ведущими 
колясками. Самовывоз. Тел.: 0 67 
8874018, 0 66 9663546.

АВТОВИКУП

Тел.: (067) 300�20�04, (097) 414�32�04, 
(050) 594�75�53, (063) 455�24�44

e�mail: aai2008@ukr.net

у будь�якому стані, будь�якої марки,
після ДТП та цілі авто

Швидкий розрахунок
Допомога  в оформленні
Порядність гарантуємо

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, БЕТОН  
    КЕРАМЗИТ,ПІСОК,
        ГРУНТ, ГАРЦОВКА
              ДРОВА

ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, БЕТОН  
    КЕРАМЗИТ,ПІСОК,
        ГРУНТ, ГАРЦОВКА
              ДРОВА

Тел.: 096�876�66�67
097�127�66�05

Тел.: 096�876�66�67
097�127�66�05Ліц. АВ №476495 МТЗУ від 16.06.2009 р.

ГНІЙ, КУРЯЧИЙ ПОСЛІДГНІЙ, КУРЯЧИЙ ПОСЛІД
Вивезення буд.сміттяВивезення буд.сміття

Тел.: 067-233-42-42

ПОТРІБНІ 
ВОДІЇ на самоскид МАЗ-5516, 20 т 

ОХОРОНЕЦЬ 
МАШИНІСТ екскаватора 
ЕО-304, МТП-71Б

Знання Києва    Достойна з/п 
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Нова вул., 31-а, 6/10 ц., 
52,1/23,1/12,5, новий термобудинок, 
без в/р, після будівельників, лічильни-
ки на світло, газ, воду, індивідуальне 
опалення, 525000 грн (еквівалентно 
21000 у.о.). Тел.: 0 66 7207737, 0 67 
9505934, Сергій.

Нова вул., 31-А, 8/9, 52/23/13, після 
будівельників, 560000 грн (еквіва-
лентно 21000 у. о.), торг. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН 
«Імперія».

С.Камінського вул., 11, 3/5 ц., 
33,5/15,5/5,8, будинок 2000 р., косме-
тичний ремонт, двостороння, б/з, с/в 
р., бойлер, комірка, підлога – лінолеум, 
лічильники на світло, газ, домофон, Ін-
тернет, кабельне телебачення, тамбур 
на три квартири в під’їзді, 525000 грн 
(еквівалентно 21000 у.о.). Тел.: 0 66 
7207737, 0 67 9505934, Сергій.

Соборна вул., 3/4, 30/16/7, цегляний, 
гарний стан, б/з, бойлер, вбудована 
кухня, 517400 грн (19900 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Старокиївська вул., 4/5, 24/13/6, м/п 
вікна, гарний стан, вбудовані меблі, 
468000 грн (18000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

Старокиївська вул., 99, 8/10 ц, 
46,7/22,6/10,9, після будівельників, без 
в/р, лічильники, центральне опален-
ня, місце для стоянки, документи, 0% 
податку на нерухомість, 600000 грн 
(еквівалентно 24000 у.о.). Тел.: 0 66 
7207737, 0 67 9505934, Сергій. 

Шевченка вул., 4, 3/5, 37/19/8, гар-
ний стан, бойлер, кондиціонер, 
б/з, точкове освітлення, вбудова-
на кухня, 648000 грн (еквівалентно 
24000 у.о.), торг. Терміново. Тел.: 0 
97 4095140, 0 95 4343144, Саміра. 

Ясна вул., новобудова, докумен-
ти готові, від 31,1 до 51,8 кв.м, під 
чистове оздоблення, л/з, індивіду-
альний газовий котел, лічильники 
на газ, світло, тепла підлога, сто-
янка для авто, закрита територія, 
від 426400 грн (еквівалентно 15850 
у.о.). Тел.: 0 63 7715171.

Соцмістечко р-н, 2/4, 30 кв.м, гарний 
стан, с/в разом, б/з пластик, 482000 
грн. Тел.: 0 98 5855639, Наталія. 

Лебедин с., 45/20/9, 1-й пов., б/
утепл. с/в р., автономне опалення, 
390000 грн (15000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

Лютнева вул., 4/10, 62/35/12, м/п вік-
на, під чистове, індивідуальне опален-
ня, 988000 грн (38000 у.о.), торг. Тел.: 
0 98 2592650, 0 93 8356934.

Нова вул., 2/10, 77,8 кв.м, після бу-
дівельників, ціна договірна. Тел.: 0 66 
2294530.

Нова вул., 31 а, р-н вул. Франка, 9, 
1/10 ц., 77/39/16,6, новий термобу-
динок, без в/р, після будівельників, 
лічильники на світло, газ, воду, інди-
відуальне опалення — газовий котел 
«Viessmann», 875000 грн (еквівалент-
но 35000 у.о.), без комісійних. Тел.: 0 
66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

Нова вул., 6/9, 54/32/9, свіжий ре-
монт, с/в окремо, 988000 грн (38000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356934.

Нова-ІІ вул., 1/9, 54/32/9, цегляний, 
ремонт, м/п вікна, л/з, 858000 грн 
(33000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 
0 93 8356934.

Нова-ІІ вул., 3/9, 54/32/9, гарний ре-
монт, сигналізація, 988000 грн (38000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356934.

Новопрорізна вул., 5/5, 52/49/9, жит-
ловий стан, 1040000 грн (40000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934. 

Робітнича вул., 19, 8/9, 56/32/10, 
євроремонт, вбудовані меблі, новий, 
цегляний, 1014000 грн (39000 у.о.), 
торг, терміново! Тел.: 0 98 2592650, 0 
93 8356934.

Робітнича вул., 8/9 ц., 56/32/8, 2 
лоджії, євроремонт, меблі, техніка, 
все поруч, будинку 8 років, 995000 грн 
(еквівалентно 37000 у.о.), торг. Тел.: 0 
96 4418695, 0 63 7576869. АН «Гранд». 

Робітнича вул.,19, 7/9 ц., 54/26,4/8,3, 
новий, 2007 р., житлова, односторон-
ня, вбудована кухня, шафа-купе, с/в 
окремо — кахель, м/п вікна, подвійна 
л/з, Інтернет, комірка між поверхами, 
без «опікунського», 891000 грн (екві-
валентно 40500 у.о.), торг. Тел.: 0 66 
7207737, 0 67 9505934, Сергій. 

Соборна вул., 2/5, 41/28/6, гарний 
стан, 91000 грн (35000 у.о.), торг. Тел.: 
0 98 2592650, 0 93 8356934.

Соцмістечко вул., 2/4, 48/28/6, жит-
ловий стан, 650000 грн (еквівалентно 
25000 у.о.), торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 
63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Соцмістечко вул., 3/5, 51/28/7, гар-
ний ремонт, м/п вікна, нова сантехніка, 
650000 грн (еквівалентно 25000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Чубинське с., Новосельцеве, 2/9, 
40/18/10, євроремонт, тепла підлога, 
кондиціонер, 780000 грн (30000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Щасливе с., 4/4, 38/20/9, косме-
тичний ремонт, душова кабіна, 
широка лоджія, простора кімната, 
поруч школа, дитсадок, спорт-
комплекс, 607500 грн (еквівалент-
но 22500 у.о.), терміново. Тел.: 0 97 
4095140, 0 95 4343144, Саміра.

2-к. КВАРТИРИ
Бориспіль

Бабкіна вул., 12,5/9,52/31/8, якісний 
ремонт, вбудовані меблі та техніка, ко-
ндиціонер, м/п вікна, б/з, синалізація, 
1118000 грн (43000 у.о.), торг. Тел.: 0 
98 2592650, 0 93 8356934.

Бежівка вул. (Дзержинського), 
центр, 1/5, 50/30/8, житловий стан, м/п 
вікна, с/в-кахель, 650000 грн (26000 
у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, 
АН «Гранд».

Бежівка вул., 7/9, 50/28/7, 50/28/7, 
м/п вікна, гарний стан, балкон уте-
плений, засклений, с/в р., 832000 грн 
(32000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 
0 93 8356934.

Бежівка вул., 9, 1/5, 52/30/8, житло-
вий стан, 650000 грн (еквівалентно 
26000 у. о.), торг. Тел.: 0 96 4427277, 
0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Володимира Момота вул.,8/10, 
69/38/7, ремонт, вбудовані меблі, 
м/п вікна, підвісна стеля, 860000 грн 
(32000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 
0 93 8356934.

Європейська вул., 1/5, 46/32/8, м/п 
вікна, вбудована кухня, житловий 
стан, 676000 грн (26000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

К.Шлях вул., 2/2, 9/9, 54/32/8, велика 
л/з, р-н «Екомаркету», ремонт, 825000 
грн (33000 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 
63 7576869, АН «Гранд».

К.Шлях вул., 5/5, 53 кв.м, цегляний 
будинок, гарний стан 830000 грн, або 
обмін на 3-к.кв. з доплатою. Тел.: 0 98 
5855639, Наталія. 

К.Шлях вул., р-н «Орбіти», у будинку 
на 4 господаря, власний двір, 44/19/4, 
2 кімнати, с/в разом, вода, каналіза-
ція міська, газове опалення — котел, 
потребує ремонту, можливість добу-
дуватися, 391500 грн (еквівалентно 
14500 у.о.), торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 
93 1104673, Наталія. АН «Квартирный 
вопрос».

Соцмістечко вул., 5/5, 46/31/7, м/п 
вікна, житловий стан, б/з, 728000 грн 
(28000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 
0 93 8356934.

Франка вул., 2/7, 68/42/9, євроре-
монт, вбудовані меблі та техніка за-
лишаються, 1342500 грн (50000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Френкеля вул., 1/4, 46/27/6, житло-
вий стан, 621000 грн (еквівалентно 
23000 у.о.), торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 
63 4434722, Людмила. АН «Імперія». 

Ясна вул., новобудова, докумен-
ти готові, від 51,0 до 57,5 кв.м, під 
чистове оздоблення, л/з, індивіду-
альний газовий котел, лічильники 
на газ, світло, тепла пілога, тери-
торія обгороджена, стоянка для 
авто, від 640830 грн (еквівалентно 
23820 у.о.). Тел.: 0 99 9743938.

центр р-н, 1/9, 53/38/8, кімнати окре-
мо, с/в окремо, житловий стан, 598000 
грн (еквівалентно 23000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія. АН «Квартирный вопрос». 

Глибоке с., 1/2, 49/28/8, під чистове 
оздоблення, велика лоджія, 268500 
грн (10000 у.о.), торг. Терміново! Тел.: 
0 98 2592650, 0 93 8356934.

Глибоке с., 2/2, 49/9, кімнати окремо, 
великий б/з, поруч магазини, школа, 
д/с, церква, 281000 грн (9000 у.о.). 
Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869, АН 
«Гранд».

Дударків с., 2/2, 54/29/8, м/п вікна, 
балкон, нова сантехніка, 2-конт. котел, 
лічильники, під чистову, 390000 грн 
(еквівалентно 15000 у.о.). Тел.: 0 98 
2592650.

3-к. КВАРТИРИ
Баришівка

Коржі с., 3/5, 60 кв.м, ремонт, підвіс-
ні стелі, кухня-студіо, 2 ділянки, дача, 
804000 грн за все. Тел.: 0 98 5855639, 
Наталія.

Бориспіль
Бабкіна вул., 12, 6/9, 70/39/9, євро-

ремонт, 2 балкони, вбудована кухня, 
1300000 грн (50000 у.о.). Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

Бежівка вул., 3/5, 68/38/9, гарний 
стан, 1040000 грн (40000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

В.Момота вул., 3/9, 82/50/10, євроре-
монт, 845000 грн (еквівалентно 32500 
у.о.), торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

Володимира Момота вул., 1/10, 
84/40/8, житловий стан, 3 балкони, 
988000 грн (38000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

Володимира Момота вул., 42, 3/10, 
82/40/12, ремонт, меблі, 1027000 грн 
(39500 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 
0 93 8356934.

Європейська вул., 3/5, 63 кв.м, гар-
ний стан, 988000 грн (еквівалентно 
38000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 3173639, 0 
99 2694959. 

К.Шлях вул., 5/5 ц., 57/32/6, кімна-
ти окремо, потребує ремонту, с/в 
окремо, 670000 грн (еквівалентно 
24700 у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 
7576869. АН «Гранд».

К.Шлях вул., 70 кв.м, 6/9, поруч 
«Екомаркет», гарний стан, господар. 
Тел.: 0 93 7534756.

Лютнева вул., 1/5, 66/41/8, ремонт, 
м/п вікна, 2 балкони, вбудовані меблі, 
можливо під офіс, 845000 грн (32500 
у.о.). Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Лютнева вул., 2/5, 60/40/8, гарний 
стан, с/в окремо, 2 б/з, паркет, меблі, 
кондиціонер, бойлер, побутова техні-
ка, 1170000 грн (45000 у.о.). Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

Нова вул., 3/9, 71/41/8, євроремонт, 
вбудовані меблі та техніка, м/п вікна, 
1040000 грн (40000 у.о.), терміново! 
Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Нова ІІ вул., 1/9, житловий стан. Тел.: 
0 67 3173639, 0 99 2694959.

Нова ІІ вул., меблі, ремонт. Тел.: 0 67 
7283208.

Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 
68/40/9, кімнати окремо, ремонт, вбу-
довані меблі, 1326000 грн (еквівалент-
но 51000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 7254543, 
0 93 1104673, Наталія. АН «Квартир-
ный вопрос». 

Старокиївська вул., 99, 8/10, 
72/41/11, гарний стан, балкон та 
лоджія засклені, вбудована кухня, 
1170000 грн (45000 у.о.). Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

Терміново! Франка вул., 1/5 п., 64 
кв.м, м/п вікна, потребує ремонту, 
1102500 грн (42000 у.о.). Тел.: 0 98 
7685820.

Ушакова вул., 4/5, 52/35/8, житловий 
стан, 650000 грн (еквівалентно 25000 
у. о.), торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія». 

Франка вул., 3/5, 64/39/9, житловий 
стан, б/з, 1092000 грн (42000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Френкеля вул., 3/3, 53/35/6, житло-
вий стан, 780000 грн (30000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Шевченка вул., центр, 8/9, 68/53/9, 
кімнати окремо, великий хол, 10 кв.м, 
м/п вікна, нова сантехніка, ламінат, 
гарний ремонт, лоджія, б/з, утеплений, 
1296000 грн (еквівалентно 48000 у.о.). 
Тел.: 0 67 7254543, 0 93 1104673, На-
талія. АН «Квартирный вопрос». 

К.Шлях вул., 39, 7/9, житловий стан. 
Тел.: 0 67 3173639, 0 99 2694959.

Щасливе с., Фестивальна вул., 2/4, 
90/57/14, євроремонт, вбудовані ме-
блі, ціна договірна. Тел.: 0 98 2592650, 
0 93 8356934.

4-к. КВАРТИРИ
Бориспіль

Володимира Момота вул., 7/10, 
104/57/9, 2 балкони, с/в окремо, після 
будівельників, 910000 грн (35000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Європейська вул., 3/5, 79/46/12, жит-
ловий стан, л/з, 1026000 грн (38000 
у.о.),торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356934.

Терміново! 73 кв.м, 1/9, можливо під 
офіс, склопакети, ремонт, ламінат, лі-
чильники, сантехніка, ціна договірна. 
Тел.: 0 67 1762212.

БУДИНКИ
Баришівка

Волошинівка с., 75 кв.м, газ, вода, 
21,5 соток, приватизований, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 95 7345577.

Бориспіль
2 будинки на приватизованій 

території, 12 соток. Тел.: 0 99 
1491380, 0 96 3399431, 0 63 7074146.

Бежівка вул., 140 кв.м, 2 поверхи, 5 
кімнат, 2 с/в, гараж, ракушняк, утепле-
ний, м/п вікна, м/ч, баня, сад, 6 соток, 
1800000 грн (67000 у.о.), торг. Термі-
ново! Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Бежівка вул., 2 поверхи, 150 кв.м, 4 
кімнати, кухня, 2 с/в, велика веранда, 
опалення двох видів, обгороджений, 
доглянутий, 5 соток, 1690000 грн 
(65000 у.о.). Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356934.

будинок, центр р-н, ціна договірна. 
Тел.: 0 63 5984558, Сергій.

СУЧАСНА ВИСТАВКА
ПАМ’ЯТНИКИ

ГРАНІТ    БЕТОН
ОГОРОЖІ (гранітні, металеві, ковані)
ТАБЛИЧКИ (металокераміка, керамограніт)
СТОЛИ, ЛАВКИ виробництво • доставка • монтаж

(098) 5005 888
можливість розрахунку карткою

м. Бориспіль, вул. Польова, 121 
(навпроти Рогозівського кладовища)

ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ
можливість розстрочки

3-6 місяців

ГАРАНТІЯ

10 РОКІВ

Тел.: 095-934-96-72
098-321-26-19

ДРОВА ЯБЛУНІ
різані по 30-40 см 

з доставкою по м. Бориспіль
4000 грн/7 куб.м

Молочно–товарна ферма у Київській області

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

Ферма знаходиться в с. Старе 
Бориспільського р-ну.

За потреби  надається житло.

• АДМІНІСТРАТОРА
• ВЕТЛІКАРЯ ВРХ;
• ТЕЛЯТНИКА;
• МЕХАНІЗАТОРА;
• ВОДІЯМЕХАНІЗАТОРА;
• СКОТАРЯ;
• ДОЯРА;
• РІЗНОРОБОЧОГО.

Звертатися за тел.:
067-766-48-54
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Вересая вул., 2 поверхи, 210 кв.м, 

м/ч, без внутрішніх робіт, 10 соток, 
комунікації підведені, 860000 грн 
(32000 у.о.), торг. Терміново! Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

Глибоцька вул., таунхаус, центр мі-
ста, 85 кв.м, 3 кімнати, 2 с/в, підлога 
з підігрівом, своя свердловина, 2 по-
верхи, 2 сотки, під чистову, 910000 
грн (35000 у.о.), без комісії. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

Глибоцька вул., центр, 70 кв.м, 3 
кімнати, с/в, свіжий ремонт, 6 соток, 
1074000 грн (40000 у.о.), торг. Тел.: 0 
98 2592650, 0 93 8356934.

Глибоцька вул., центр, 80 кв.м, 
цегляний, утеплений, с/в в будинку, 
гарний стан, асфальтований під’їзд, 5 
соток, 990000 грн (еквівалентно 37500 
у.о.), торг. Тел.: 0 96 4418695, 0 63 
7576869. АН «Гранд». 

Голубівка вул., 87 кв.м, 4 кімнати, 
2 веранди, ціна договірна. Тел.: 0 67 
9031147.

Голубівка вул., 90 кв.м, ц., 4 кімнати, 
2 веранди, зручності, ціна договірна. 
Тел.: 0 97 9665312.

Гришинська вул., центр, 2 поверхи, 
цегляний, 140 кв.м, 3 кімнати, 2 с/в, 
кухня-студіо, вітальня, готовий, євро-
ремонт, 6 соток, 2600000 грн (100000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356934.

залізничного вокзалу р-н, 2 поверхи, 
160 кв.м, 4 кімнати, хол, 2 с/в, велика 
вітальня, котельня, всі комунікації, 10 
соток, 1476750 грн (55000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Зарічна вул., 220 кв.м, 2 повер-
хи, цегляний, 2 с/в, житловий стан, 
їдальня, кухня, передпокій, гараж, 
просторий підвал, 8 соток, 1560000 
грн(60000 у.о.), торг. Терміново! Тел.: 
0 98 2592650, 0 93 8356934.

К.Шлях вул., розвилка р-н, 2 по-
верхи, цегляний, житловий, гарний 
ремонт, вбудована кухня, 6 соток, 
1222000 грн (47000 у.о.), торг, термі-
ново! Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Карпенка вул., 85 кв.м, 1 поверх, 
3 кімнати, с/в, м/п вікна, госпбудів-
лі, 858000 грн (33000 у.о.). Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

Короленка вул., 95 кв.м, 2 поверхи, 
4 кімнати, житловий стан, 10 соток, 
945000 грн (еквівалентно 35000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія».

Дударків с., 70 кв.м, 500 м від цен-
тру, газ, вода, асфальтований під’їзд, 
46 соток. Тел.: 0 67 2696836.

Займище с., 220 кв.м, 2012 р., 110 
кв.м житлова, євроремонт, цегляний, 
утеплений, короїд, 12 соток, під забу-
дову, 2 поверхи, 7 кімнат, 3640000 грн 
(140000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 
0 93 8356934.

Іванків с., цегляний, 105 кв.м, ко-
робка, 17 соток, Леніна вул., 5 кім-
нат, вікна, дах, комунікації по вулиці, 
780000 грн (30000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

Кийлів с., дача, кооп. «Маяк», 7 со-
ток, приватизовані, світло, сад, світло, 
до Дніпра 100 м, газ поруч — 3 м, го-
род виходить на канал, гарне місце, 
450000 грн (18000 у.о.). Тел.: (4595) 
50906, 0 68 6505802.

Сеньківка с., 2011 р., 2 поверхи, 
148 кв.м, газоблок+короїд, 3 кім-
нати, кухня-студіо, бойлерна, без 
внутрішнього оздоблення, світло 
на ділянці, газ по вулиці, сверд-
ловина 72 м, 12 соток, обгоро-
джена, молодий сад, 742500 грн 
(еквівалентно 27500 у.о.). Тел.: 0 
97 3071904, 0 73 4378289. 

Харківці с., 50 кв.м, колодязь, 32 со-
тки, 160 км від Києва, 8 км до Пиряти-
на, 27000 грн (еквівалентно 1000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 99 4014402.

Переяслав-Хмельницький
Дем’янці с., 80 кв.м, гарний стан, всі 

зручності в будинку, 15 соток. Тел.: 0 
67 3173639, 0 99 2694959.

Малі Єрківці с., дерев’яний, обкладе-
ний білою цеглою, газ, м/п вікна, цен-
тральне водопостачання, сарай, літня 
кухня, земля приватизована, ціна до-
говірна. Тел.: 0 97 3817342.

ПІВБУДИНКУ
Баришівка

центр р-н, 46 кв.м, поруч залізнич-
ний вокзал, 123000 грн. Тел.: 0 99 
2344415.

Бориспіль
Бежівка вул., 90 кв.м, 3 кімнати, 

кухня, ванна, гарний ремонт, 6 соток, 
документи готові, 993000 грн (екві-
валентно 37000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

Свободи вул., 47 кв.м, 2 кімнати 
окремі, євроремонт, вбудована 
кухня, цегляний, 4 сотки, м/п вік-
на, 910000 грн (35000 у.о.), торг. 
Терміново! Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356934.

ЗОШ №5 р-н, 60 кв.м, цегляний, с/в 
у будинку, косметичний ремонт, 8 со-
ток, гараж, сарай, 728000 грн (еквіва-
лентно курсу долара 28000 у.о.). Тел.: 
0 67 7254543, 0 93 1104673, Наталія. 
АН «Квартирный вопрос».

Гора с., 42 кв.м, 2 кімнати, с/в у бу-
динку, кухня, 13 соток, 780000 грн 
(30000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 
0 93 8356934.

ГАРАЖІ

Бориспіль
гараж, кооп. «Авіатор-2», 6х14, уте-

плений, високий, ворота 3х3,10, ціна 
договірна. Тел.: 0 66 2917030, 0 63 
1284354, 0 67 8188777.

Глібова вул., капітальний, оглядова 
яма, погріб. Тел.: 0 97 2385125.

Глібова вул., недорого. Тел.: 0 98 
5351826.

кооп. «Авіатор-2», кутовий, біля 
прохідної, 6х6, оглядова яма, погріб, 
ворота 2,65х2,15, господар, ціна за до-
мовленістю. Тел.: 0 67 7436513.

кооп. «Авіатор», 5х8 м, під автобус, 
можливо під СТО. Тел.: 0 67 4029471.

кооп. «Авіатор», аеропорт «Бори-
спіль», металевий, виробництво Жда-
нів, 25000 грн, торг. Тел.: 0 50 9327532.

кооп. «Авіатор», місце під гараж. 
Тел.: 0 67 4029471.

металевий, на вивіз, терміново, ціна 
договірна. Тел.: 0 68 3559929.

Соцмістечко р-н, всередині бу-
динків №349 та 348, новий, капі-
тальний, 30 кв.м, 4,5х7, шлакоб-
лок, балки, шифер, штукатурка, 
бетона підлогна, оглядова яма, 
залізні ворота, світло (3-фазний 
лічильник, щитова, автомати, 
плафони, розетки) підключене. 
У вартість входить підшивка сте-
лі новою ОСБ-плитою, внутріш-
ній+навісний замок, водостік, 
підшивка пластиком, 176985 грн 
(еквівалентно 6555 у.о.). Тел.: 0 66 
7922144. 

Київ
«Либідська» ст. метро. Тел.: 0 95 

8765344.

КОМЕРЦІЙНІ ПРИМІЩЕННЯ
Запоріжжя

Полякова ул., 15. Продажа нежило-
го помещения цокольного этажа 240,3 
кв.м: 3 зала, 3 комнаты, 2 с/у, кладо-
вая. Высота 3 м. Фасад, 2 отдельных 
входа. Требует ремонта, решётки, м/п 
окна; под любой вид деятельности, 
1040000 грн. Тел.: 0 67 2486272, 0 67 
2485597.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
Баришівка

Швачиха с., 15 соток, приватизова-
на, ліс поруч, 47 км — Київ, 65000 грн. 
Тел.: 0 95 7345577.

Березань
Шевченківський Шлях вул., 15 со-

ток, приватизована, проект під забу-
дову, комунікації поруч, гарне місце, 
поруч озеро, ціна договірна. Тел.: 0 96 
2838710.

Коцюбинського вул., 2 кімнати, ве-
ранда, газ, світло, житловий стан, 8 
соток, 442000 грн (17000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

КОЦЮБИНСЬКОГО ВУЛ., КОЦЮБИНСЬКОГО ВУЛ., 
ЦЕГЛЯНИЙ, 3 КІМНАТИ, КУХНЯ, ЦЕГЛЯНИЙ, 3 КІМНАТИ, КУХНЯ, 
ПЕРЕДПОКІЙ, С/В НА ВУЛИЦІ, ПЕРЕДПОКІЙ, С/В НА ВУЛИЦІ, 
10 СОТОК, 675000 ГРН (ЕКВІВА-10 СОТОК, 675000 ГРН (ЕКВІВА-
ЛЕНТНО 25000 У.О.), ТОРГ. ТЕР-ЛЕНТНО 25000 У.О.), ТОРГ. ТЕР-
МІНОВО. ТЕЛ.: 0 96 5125912, 0 95 МІНОВО. ТЕЛ.: 0 96 5125912, 0 95 
1441850.1441850.

Пилипа Орлика вул., 2 поверхи, 
кухня та вітальня, 2 с/в, під чистову, 5 
соток, 1612000 грн (62000 у.о.). Термі-
ново! Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Стуса вул., 2 поверхи, цегляний, уте-
плений, 200 кв.м, 4 кімнати, 2 с/в, під 
чистову, гараж, 8 соток, 1820000 грн 
(70000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 
0 93 8356934.

Шевченка вул., 2 поверхи, 180 кв.м, 
без внутрішніх робіт, 10 соток, літня 
кухня, гараж. Тел.: 0 95 5905092.

ветлікарня р-н, 2-пов., ц., комунікації, 
8 соток, великий сад, 2 входи, 1409386 
грн (еквівалентно курсу долара 55000 
у.о.), торг. Тел.: 0 63 4271333.

В.Стариця с., 48 кв.м, житловий 
стан, 2 кімнати, газ, світло в будинку, 
зручності на вулиці, 55 соток, 312000 
грн (12000 у.о.). Терміново! Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

Вороньків с., дерев’яний, обкладе-
ний цеглою, 3 кімнати, веранда, газ, 
світло, вода у дворі, 25 соток, госп.бу-
дівлі, 456000 грн (еквівалентно 17000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356934. 

Вороньків с., дерев’яний, обкладе-
ний цеглою, металочерепиця, сараї, 
вода в будинку, газолве опалення, об-
городжено — металопрофіль, 18 со-
ток, виход до річки, 938000 грн, торг. 
Тел.: 0 98 5855639, Наталія.

Вороньків с., старий, дерев’яний, 
світло у будинку, 50 соток, при-
ватизовані, широкий двір, поруч 
школа, дит.садок, магазини, озе-
ро, ліс, 540000 грн (еквівалентно 
20000 у.о.), терміново, є варіанти. 
Тел.: 0 97 4095140, 0 95 4343144, 
Саміра.

Гора с., 64 кв.м, дерев’яний, обкла-
дений цеглою, с/в у будинку, 4 кім-
нати, 2 поверхи, літня кухня,8 соток, 
1118000 грн (43000 у.о.), торг. Термі-
ново! Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

НЕРУХОМІСТЬ

м.Бориспіль, вул. К. Шлях, 151 В
iQmebel.com

Тел.: (093) 604-44-34, (067) 992-44-81, (04595) 5-10-19

святкові знижки!
з 1.12.2016 до 15.01.2017      
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Момота вул., 7 соток, приватизова-
на, комунікації по вулиці, 403000 грн 
(еквівалентно 15000 у.о.). Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

Н-Левицького вул., держакт під за-
будову, 10 соток, комунікації по вулиці, 
215000 грн (еквівалентно 8000 у.о.). 
Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Н.-Левицького вул., 10 соток, під бу-
дівництво, комунікації поруч, 260000 
грн (еквівалентно 10000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Люд-
мила. АН «Імперія».

Незалежності вул., 8 соток, держакт, 
20х40, світло, газ по вулиці, сусіди по-
будувалися, дорога висипана, ділянка 
потребує підсипки, 165000 грн (еквіва-
лентно 7500 у.о.). Тел.: 0 66 7207737, 0 
67 9505934, Сергій.

Незалежності вул., комунікації, 8 со-
ток, сусіди, рівна, поруч зупинка, ма-
газини, 200000 грн (8000 у.о.). Тел.: 0 
96 4418695, 0 63 7576869. АН «Гранд».

П.Запорожця вул., 0,05 га, жит-
лова забудова, 100000 грн (екві-
валентно 4000 у.о.). Тел.: 0 95 
7650666. 

Паторжинського вул., 10 соток, у кін-
ці вул. Франка, держакт, під забудову, 
25х40, кутова, можливо поділити по 5 
соток, без комунікацій, 50 м до світла 
та газу, 176000 грн (еквівалентно 8000 
у.о.). Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, 
Сергій.

Переяславський провул., 10 соток, 
під забудову, комунікації на ділянці, 
585000 грн (22500 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

Пушкіна вул., 12 соток, під забудову, 
комунікації, 676000 грн (26000 у.о.). 
Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Пушкіна пров., 10 соток, під за-
будову, всі комунікації на ділянці, 
416000 грн (16000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

Кооперативна вул., 8 соток, під 
будівництво, комунікації поруч, ас-
фальтований під’їзд, 260000 грн (екві-
валентно 10000 у. о.), торг. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН 
«Імперія». 

Коцюбинського вул., 10 соток, під 
забудову, комунікації на ділянці, ста-
рий будинок, 416000 грн (16000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Коцюбинського вул., 8 соток, поча-
ток вулиці, асфальтований під’їзд, ко-
мунікації по вулиці, 260000 грн (еквіва-
лентно 10000 у.о.). Тел.: 0 98 2592650.

Коцюбинського пров., 10 соток, під 
забудову, комунікації поруч, 208000 
грн (8000 у.о.). Терміново! Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

Коцюбинського провул., 0,10 га, 
20х50 м, держакт, індивідуаль-
на забудова, комунікації поруч, 
156000 грн (еквівалентно 6000 
у.о.), торг, господар. Тел.: 0 95 
7650666.

Красіна вул., центр, 10 соток, під 
забудову, газ, світло, асфальт, 520000 
грн (20000 у.о.), торг. Терміново! Тел.: 
0 98 2592650, 0 93 8356934.

Л.Толстого вул., 14 соток, під забу-
дову, світло, газ, свердловина на ді-
лянці, 520000 грн (20000 у.о.). Тел.: 0 
98 2592650, 0 93 8356934.

М.Карпенка вул., центр, 4, 0,0830 
га, приватизована, документи готові, 
гарне місце, ціна договірна. Тел.: 0 66 
4253372. 

Мазепи вул., 3 ділянки, по 10 соток, 
господар, ціна договірна. Тел.: 0 63 
6501390.

Маяковського вул., 10 соток, під 
будівництво, комунікації поруч, ас-
фальтований під’їзд, поруч школа, 
дитсадок, 390000 грн (еквівалентно 
15000 у.о.), торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 
63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Глибоцька вул., 5 соток, фасад, 
центр, держакт, асфальтованйи 
під’їзд, всі комунікації, 345000 гр-
н(еквівалентно 13000 у.о.). Тел.: 0 96 
4418695, 0 63 7576869. АН «Гранд».

Гришинський провул., 10 соток, під 
забудову, комунікації на ділянці, ши-
рокий фасад 33 м, 725000 грн (27000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356934.

Данила Галицького вул., 10 соток, 
під будівництво, комунікації поруч, 
442000 грн (еквівалентно 17000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія».

Європейська вул., 8 соток, під за-
будову, комунікації на ділянці, 442000 
грн (17000 у.о.). Тел.: 0 98 2592650, 0 
93 8356934.

І.Миколайчука вул., 6 соток, під 
забудову, всі комунікації на ділянці, 
349000 грн (13000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

Іванківська сільська рада, 1 га, для 
городу, 80000 грн. Тел.: 0 95 0150160.

К.Шлях вул., 5 соток, широкий фа-
сад, комунікації на ділянці, 650000 грн 
(25000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 
93 8356934.

Каховська вул., 10 соток, під забудо-
ву, комунікації на ділянці, 520000 грн 
(20000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 
0 93 8356934.

Каштанова вул., 10 соток, держакт, 
під забудову, 25х40, новий р-н, без 
комунікацій, 132000 грн (еквівалентно 
6000 у.о.), торг. Тел.: 0 66 7207737, 0 
67 9505934, Сергій.

Козацька вул., 10 соток, під забудо-
ву, комунікації на ділянці, 312000 грн 
(12000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 
0 93 8356934.

Кооперативна вул., 10 соток, під 
забудову, державний акт, 446250 грн 
(17000 у.о.). Тел.: 0 98 7685820.

В.Момота вул., 8 соток, фасад 15 
м, під будівництво, комунікації поруч, 
асфальтований під’їзд, поруч школа, 
дитсадок, 390000 грн (еквівалентно 
15000 у.о.), торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 
63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Вернадського вул., 10 соток, під за-
будову, рівна, висока, вулиця актив-
но забудовується, поруч транспорт, 
202500 грн (еквівалентно 7500 у.о.), 
торг. Тел.: 0 67 7000343. 

Воровського пров., 10 соток, госпо-
дар, ціна договірна. Тел.: 0 63 5290318.

Галицька вул., 10 соток, у кінці вул. 
Франка, держакт, під забудову, 25х40, 
світло, газ по вулиці, до асфальту 
та марштуртки — 350 м, 129800 грн 
(еквівалентно 5900 у.о.), торг. Тел.: 0 
66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

Герцена вул., 8 соток, під будівниц-
тво, комунікації поруч, 234000 грн 
(еквівалентно 9000 у.о.), торг. Тел.: 0 
96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія».

Глибоцька вул., 5 соток, фасад 18 
м, приватизована, 349000 грн (еквіва-
лентно 13000 у.о.). Тел.: 0 98 2592650, 
0 93 8356934.

Багряного вул., 8 соток, під забудо-
ву, комунікації на ділянці, 598000 грн 
(23000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 
0 93 8356934.

Бежівка вул., 10 соток, під будівниц-
тво, асфальтований під’їзд, 260000 грн 
(еквівалентно 10000 у.о.), торг. Тел.: 0 
96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія».

Бежівка вул., 10 соток, під забу-
дову, комунікації на ділянці, 260000 
грн (10000 у.о.), терміново! Тел.: 0 98 
2592650, 0 93 8356934.

Бежівка вул., 5 соток, під забудову, 
асфальт, світло, газ, 208000 грн (8000 
у.о.). Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Бориса Гмирі вул., 10 соток, при-
ватизована, асфальт, комунікації, 
468000 грн (еквівалентно 18000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Братів Шило вул., 0,05 га, рівна, 
до центру 1,5 км, поруч світло, 
можливий поділ на 2 ділянки, 
390000 грн (еквівалентно 15000 
у.о.), торг. Тел.: 0 95 7650666. 

Братів Шило вул., 0,10 га, асфальт, 
світло, 475000 грн (еквівалентно 
18000 у.о.), торг. Тел.: 0 95 7650666. 

Бориспіль
10 соток, під будівництво, кутова, 

асфальтований під’їзд, 509000 грн 
(еквівалентно 19000 у. о.), торг. Тел.: 
0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 
АН «Імперія».

Айвазовського вул., 0,09 га, 
житлова забудова, 168000 грн 
(еквівалентно 7000 у.о.). Тел.: 0 95 
7650666. 

Айвазовського вул., 8 соток, світ-
ло, лічильники, фундамент 10х10, всі 
документи на будинок, 390000 грн 
(еквівалентно 15000 у.о.). Тел.: 0 98 
2592650.

Арсенальна вул., 0,10 га, під за-
будову, держакт, власник, можли-
вий поділ на 2 ділянки, 130000 грн 
(еквівалентно 5000 у.о.). Тел.: 0 95 
7650666. 

Арсенальна вул., 10 соток, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 98 2507650.

Б.Ступки пров., 8 соток, у кінці вул. 
Франка, держакт, під забудову, 20х40, 
кутова, можливо поділити по 4 со-
тки, світло, газ по вулиці, 165000 грн 
(еквівалентно 7500 у.о.). Тел.: 0 66 
7207737, 0 67 9505934, Сергій.
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• Ремонт TV
• Супутникове ТБ
• Прошивка тюнерів
• Відеонагляд
• Охоронні системи
• Електрик
• Монтажні роботи всіх видів
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ДІЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК
гнучкий графік роботи

Надаємо повний пакет документів, 
якість підтверджується сертифікатами

www.bkbm.ua

Тел./факс: (04595) 6�41�01
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Спортивна вул., 10 соток, під забу-
дову, комунікації поруч, 390000 грн 
(15000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 
0 93 8356934.

Стуса вул., 10 соток, під забудову, 
всі комунікації на ділянці, 650000 грн 
(25000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 
0 93 8356934.

Толстого вул., 10 соток, можливий 
поділ на 2 ділянки, господар, ціна до-
говірна. Тел.: 0 63 5290318.

УМБ-17, Олеся Бердника вул., 7 со-
ток, вода, світло, газ, поруч дитячий 
садок і школа, ціна договірна. Тел.: 0 
67 6590136, 0 63 1352037.

Урицького вул., 10 соток, держакт 
під забудову, комунікації по вулиці, об-
городжена, 698000 грн (еквівалентно 
26000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 
93 8356934.

Чубинського вул., 8 соток, 20х40, 
під будівництво, комунікації поруч, 
асфальтований під’їзд, поруч школа, 
дитсадок, 676000 грн (еквівалентно 
26000 у.о.), торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 
63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Шевченка вул., 10 соток, під забудо-
ву, комунікації на ділянці, старий буди-
нок, 520000 грн (20000 у.о.), торг. Тел.: 
0 98 2592650, 0 93 8356934.

Ревне с., садовий кооператив 
«Іква», електричка, річка, 10 соток, 
40000 грн (еквівалентно курсу долара 
1500 у.о.). Тел.: 0 95 2727157.

Сагайдачного вул., 10 соток, світло, 
газ, має 3 фасади, ідеально під таун-
хаус або 2 будинки, 467500 грн (екві-
валентно 18700 у.о.), торг. Тел.: 0 66 
7207737, 0 67 9505934, Сергій. 

Сагайдачного пров., 10 соток, дер-
жакт під забудову, 25х40, комунікації 
по вулиці, 483000 грн (еквівалентно 
18000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 
93 8356934.

Свободи вул., 10 соток, гараж, ши-
рокий фасад 29 м, комунікації по ву-
лиці, під забудову, 618000 грн (еквіва-
лентно 23000 у.о.). Тел.: 0 98 2592650, 
0 93 8356934. 

Яцютівка вул., 10 соток, під будів-
ництво, асфальтований під’їзд, комуні-
кації поруч, 390000 грн (еквівалентно 
15000 у.о.), торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 
63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

школа №4 р-н, 10 соток, держакт 
під забудову, комунікації по вулиці, 
442000 грн (еквівалентно 17000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

В.Олександрівка с., 12 соток, під 
забудову, поруч будинки, комунікації, 
електричка, держакт, приватизована, 
господар, ціна договірна. Тел.: 0 66 
2294530.

Вишеньки с., 15 соток, під забудову, 
260000 грн (еквівалентно 10000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 97 0818151.

Вороньків с., 20 соток, господар. 
Тел.: 0 67 3173639, 0 99 2694959.

Глибоке с., Окружна вул., 0,12 га, 
держакт, під забудову, 40500 грн/со-
тка (еквівалентно 1500 у.о.), торг. Тел.: 
0 67 2964020.

Іванків с., 11 соток, для індивід. са-
дівництва, терміново, 39000 грн (1500 
у.о.), вартість за всю ділянку, терміно-
во! Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Кийлів с., кооп. «Парус», 9 соток, 
комунікації, приватизована, без комі-
сії, господар. Тел.: 0 67 3173639, 0 99 
2694959. 

Любарці с., 15 соток, держакт, при-
ватизована, поруч світло, поруч є 
будівлі, озеро, господар, 110000 грн, 
можливо торг, терміново. Тел.: 0 63 
5944870.

Любарці с., 25 соток, під забудову, 
недорого. Тел.: 0 67 7683883.

Мартусівка с.,10 соток, гарне розта-
шування, поруч зупинка, газ, світло, з 
документами, поруч зупинка. Тел.: 0 
95 0722821, 0 63 6038361.

Мирне с., 15 соток, під забудову, не-
дорого. Тел.: 0 67 7683883.

Нестерівка с., 10 соток, гарне місце, 
недорого. Тел.: 0 66 3663002.

Нестерівка с., Квіткова вул., 15 со-
ток, світло, газ по вулиці, акт на зем-
лю. Тел.: 0 95 5905092. 

Нестерівка с., Молодіжна вул., 10 
соток, приватизовані, комунікації 
по вулиці, 322200 грн (еквівалентно 
12000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 
93 8356934.

Проців с., 12 соток, Соцмістечко р-н, 
приватизовані, під забудову, поруч 
ліс, зупинка, дитячий майданчик, ко-
мунікації поруч, 54000 грн (2000 у.о./
сотка), торг, хазяїн. Тел.: 0 63 4360293.

Проців с., Мацока вул., 23 сотки, 
обгороджені, старий будинок, кому-
нікації, приватизована, 1200000 грн 
(еквівалентно 45000 у.о.), торг. Тел.: 0 
98 2592650, 0 93 8356934.

Рогозів с., 25 соток, газ, вода, світ-
ло, асфальт, ціна договірна. Тел.: 0 66 
2917030, 0 63 1284354, 0 67 8188777.

Старе с., 10 соток, недорого, гарне 
місце. Тел.: 0 66 3663002.

Терміново! Лозівка с., 10 соток, дер-
жакт, комунікації поруч, обгороджена, 
недорого. Тел.: 0 67 1762212.

Згурівка
Черевки с., 12 соток, ціна договірна. 

Тел.: 0 96 2838710.

Переяслав-Хмельницький
10+10+10 соток, у першій лінії над 

трасою Київ — Золотоноша, поруч 
Дніпро, ціна договірна. Тел.: 0 66 
4243909, 0 63 1730356.

Осіння вул., 10 соток, під забудову, 
вулиця забудовується, 130000 грн 
(еквівалентно 5000 у.о.), торг. Тел.: 0 
67 7000343.

КУПЛЮ
Бориспіль

1,2 кімнати, у будь-якому стані. 
Тел.: 0 67 6596222. 

1,2,3,4-к.кв. або будинок, півбудин-
ку у господаря за готівку. Тел.: 0 96 
4418695, 0 63 7576869. АН «Гранд».

1,2,3-к.кв., будинок, півбудинку, ді-
лянку, у господаря. Тел.: 0 67 7254543, 
0 93 1104673, Наталія. АН «Квартир-
ный вопрос».

1,2,3-к.кв., у господаря, розгляну всі 
пропозиції. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

1,2-к.кв. у Борисполі, з документа-
ми або без, допомога в оформленні, 
погашення комунальних боргів, окрім 
останнього поверху, у господаря, роз-
гляну всі пропозиції, посередникам не 
турбувати, терміновий викуп, інозем-
ний інвестор. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 
9505934, Сергій.

1,2-к.кв., у будь-якому стані, у го-
сподаря. Тел.: 0 67 6596222. 

2,3-к.кв., в будь-якому стані. 
Тел.: 0 67 6596222. 

будинок або недобудова у м. 
Бориспіль та район. Тел.: 0 67 
6596222. 

ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 
соток, бажано з комунікаціями або зі 
старим будинком, у господаря, розгля-
ну пропозиції, посередникам не турбу-
вати, викуп за 2 дні, готівка. Тел.: 0 66 
7207737, 0 67 9505934, Сергій.

земельну ділянку, будинок у м. 
Бориспіль, у господаря, допомога в 
оформленні документів, розгляну всі 
пропозиції. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

МІНЯЮ
нау м. Бориспіль

у м. Бориспіль

Тел.: (050) 462-08-87, Сергій Романович

КВАРТИРУ 
ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

площею від 12 кв.м до 200 кв.м

Тел.: 0#95#712#54#65

ТОРГОВІ МІСЦЯ

Служба знайомств «Я+Ти» пропонує самотнім 
людям відшукати свою другу половинку шляхом розміщення 

оголошень у газету та каталог. Тел.: (073) 405-84-30.

№ 1.  Дівчина, 18 років, 160, світлі очі, волосся, добра, без ш/з, 
познайомиться із порядним хлопцем. (м.Київ)

№ 1104. Жінка, 42 роки, 160, струнка, працелюбна, діти дорослі, 
живуть окремо, познайомлюсь з порядним чоловіком. (м.Переяс-
лав-Хмельницький)

№ 1089. Чоловік, 42 роки, високий, привабливий, без ш/з, не був 
у шлюбі, гарний хазяїн, познайомлюсь з симпатичною жіночкою 
для створення сім’ї. (Київська обл.)

№ 1090. Чоловік, 44 роки, 160, брюнет, дітей немає, свій будинок, 
нормальної статури, без ш/з, працюючий. Буду радий познайо-
митись із гарною жіночкою. (Київська обл.)

№ 1088. Чоловік, 37 років, 180, смачно готую, повненький, в/о, 
службовець, забезпечений, у шлюбі не був, познайомлюсь із жін-
кою для створення сім’ї.

Сеньківська сільська рада, 12 со-
ток, 180 м від позначки «Бориспіль», 
під садівництво, 70000 грн. Тел.: 0 95 
0150160.

Сєрова вул., 10 соток, державний 
акт, комунікації, сусіди, поруч зупин-
ка та вул. К.Шлях — ділиться на 2, 
375000 грн (15000 у.о.). Тел.: 0 96 
4418695, 0 63 7576869. АН «Гранд».

Сєрова вул., 10 соток, під забудову, 
комунікації на ділянці, асфальт, ши-
рокий фасад, 390000 грн (15000 у.о.), 
торг. Терміново! Тел.: 0 98 2592650, 0 
93 8356934.

Сім’ї Сосніних вул., 10 соток, під за-
будову, комунікації поруч, 390000 грн 
(15000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 
0 93 8356934.

Сім’ї Сосніних вул., 2 ділянки, кутові, 
по 10 соток, господар, ціна договірна. 
Тел.: 0 63 6501390.

Фізкультурний пров., 10 соток, в кін-
ці вул. Бежівка, держакт, під забудову, 
25х40, світло поруч, до газу та асфаль-
ту 350 м, 132000 грн (еквівалентно 
6000 у.о.), торг. Тел.: 0 66 7207737, 0 
67 9505934, Сергій.

Франка вул., 10 соток, під забудову, 
комунікації поруч, 390000 грн (15000 
у.о.). Тел.: 0 98 2592650, 0 93 8356934.

Франка вул., центр р-н, 10 соток, 
широкий фасад 44 м, поруч світло, 
газ, 348000 грн (еквівалентно 13000 
у.о.). Тел.: 0 96 4418695, 0 63 7576869. 
АН «Гранд». 

Челюскінців пров., 12 соток. Тел.: 0 
63 5290317.

Черняхівського вул., 20 соток, під за-
будову, зі старим будинком, комуніка-
ції, 1170000 грн (45000 у.о.), торг. Тел.: 
0 98 2592650, 0 93 8356934.

Шевченка вул., 8 соток, під забудо-
ву, всі комунікації поруч, 338000 грн 
(13000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 
0 93 8356934.

Шкіля вул., 10 соток, комунікації на 
ділянці, 598000 грн (23000 у.о.). Тел.: 0 
98 2592650, 0 93 8356934.

Яцюти вул., 10 соток, посередині 
вул. Бежівка, 1,5 км до центру, дер-
жакт, під забудову, світло проводять, 
до газу та асфальту — 350 м, 220000 
грн (еквівалентно 10000 у.о.), торг. 
Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, 
Сергій. 

Яцюти вул., 8 соток, під забудову, 
комунікації поруч, 338000 грн (13000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 2592650, 0 93 
8356934.

ОГОЛОШЕННЯ
Повідомляємо про початок розгляду та 

врахування пропозицій громадськості у 
проекті детального плану територій під 
розміщення автогазозаправної станції в 
адміністративних межах Гірської сільської 
ради Бориспільського району Київської 
області.

До участі запрошуються представники 
громадськості та зацікавлені особи. Замов-
ником проекту детального плану території 
є Білик Олена Михайлівна. Розробником 
проекту детального плану території є ФОП 
А.А. Голуб. Пропозиції (зауваження) стосов-
но цього проекту приймаються включно до 
16.01.2017 р. за адресою: м.Бориспіль, вул.
Київський Шлях,74 — від фізичних осіб, ви-
значених ч.7 ст.21 ЗУ «Про регулювання 
містобудівної діяльності», з дотриманням 
вимог, встановлених ч.6 ст. 21 ЗУ «Про ре-
гулювання містобудівної діяльності», а саме 

мають бути обґрунтовані в межах відповід-
них законодавчих та нормативно-правових 
актів, будівельних норм, державних стан-
дартів і правил та надаватися у строки, ви-
значені для проведення процедури громад-
ських слухань. 

Презентація та громадські слухання 
проекту детального плану території під 
розміщення автогазозаправної станції 
загальною площею проектування 1 га 
в адміністративних межах Гірської сіль-
ської ради Бориспільського району Ки-
ївської області відбудеться 17.01.2017 р. 
об 11:00 годині за адресою: м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 74.

Пропозиції, що надійшли після вста-
новленого терміну, не розглядаються. 
Склад та зміст детального плану тери-
торії включає пояснювальну записку, 
додатки та графічні матеріали.

ОГОЛОШЕННЯ
Згідно з розпорядженням голови Бориспільської районної 

державної адміністрації від 04.09.2016 року №637 ФОП Голуб 
А.А. буде розроблено детальний план території під розміщення 

автогазозаправної станції загальною площею проектування 1 га 
в адміністративних межах Гірської сільської ради Бориспільського 

району Київської області.
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земельну ділянку, місто та ра-
йон. Тел.: 0 67 6596222.

сарай, гараж або місце під гараж у 
господаря без посередників. Тел.: 0 93 
4978204.

ЗДАМ
Бориспіль

1,2,3,4-к.кв., будинок, півбудинку, 
кімнату, для порядних людей. Тел.: 0 
96 4418695, 0 63 7576869. АН «Гранд».

1,2,3-к.кв. в оренду. Тел.: 0 67 
6596222.

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

1,2-квартиру і кімнату, без посерди-
ків. Тел.: 0 66 9934354.

2 кімнати в будинку, р-н ЗОШ №6, 
без умов, необхідні меблі, техні-
ка, 1300 грн+лічильники. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія. АН 
«Квартирный вопрос».

будинок, Матросова вул., 3 кімна-
ти, 1800 грн+комунальні. Тел.: 0 95 
5796522.

времянку, Горького вул., 1 кімната, 
кухня, газове опалення, гарний стан, 
2600 грн. Тел.: 0 98 5855639, Наталія.

гараж, Європейська вул., оглядова 
яма, ц., 800 грн. Тел.: 0 97 8750490, 0 
97 9511197.

кімнату або врем’янку, можливо без 
зручностей, ціна приблизно 1000 грн, 
терміново, без посередників. Тел.: 0 
95 4065514.

кімнату, без посередників. Тел.: 0 95 
8250984.

кімнату, чоловік 50 років. Тел.: (4595) 
60516, 0 67 5821142.

кімнату. Тел.: 0 63 3901541.

МІНЯЮ
Бориспіль

1-к.кв., Лютнева вул., 30 кв.м, на 2-к.
кв. з доплатою. Тел.: 0 97 3921224.

1-к.кв., центр, господар на будинок 
у м. Бориспіль. Тел.: 0 67 3173639, 0 
99 2694959.

будинок, мансарда, ветлікарня р-н, 
2-пов., цегла, 2004 р., 130 кв.м, 3 кім-
нати, ванна 8 кв.м, комунікації, огоро-
жа, гараж, 8 соток, сад; на 2 квартири 
(м.Бориспіль) або продам. Тел.: 0 63 
4271333.

півбудинку, вул. Полтавська, 32 
кв.м, госпбудівлі, комунікації, 5 соток 
на 1-к.кв. у м. Бориспіль. Тел.: 0 50 
5279206.

Терміново! 4-к.кв. на 3-к.кв, з допла-
тою. Тел.: 0 67 1762212.

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ
Бориспіль

В кафе-ресторан «Ануш» на по-
стійну роботу потрібен мангаль-
ник. Г/р та умови праці при співбе-
сіді. Тел.: 0 67 2652291.

В таксі потрібні водії зі своїм авто, 
диспетчер. Тел.: 0 50 2527655, 0 96 
3362272.

ВІДКРИВАЄТЬСЯ НОВИЙ ПРО-ВІДКРИВАЄТЬСЯ НОВИЙ ПРО-
ДУКТОВИЙ МАГАЗИН. ЗАПРО-ДУКТОВИЙ МАГАЗИН. ЗАПРО-
ШУЄМО НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ШУЄМО НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
ПРОДАВЦІВ З Д/Р ТА БЕЗ. ТЕЛ.: 0 ПРОДАВЦІВ З Д/Р ТА БЕЗ. ТЕЛ.: 0 
97 4198167, 0 50 5011802.97 4198167, 0 50 5011802.

ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬ-ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬ-
СЬКИХ МІСЬКИХ МАРШРУТАХ СЬКИХ МІСЬКИХ МАРШРУТАХ 
ПОТРІБНІ ВОДІЇ КАТ. «Д». ТЕЛ.: 0 ПОТРІБНІ ВОДІЇ КАТ. «Д». ТЕЛ.: 0 
67 9136533.67 9136533.

Компанії з продажу керамічної 
плитки, с. Щасливе, на склад по-
трібні працівники: вантажники; ви-
клеювальники керамічної плитки; 
водій категорії «В», «С». Тел.: 0 50 
3161611.

На постійну роботу в кафе-рес-
торан запрошуються бармен, 
кухар. Г/р позмінний, оплата та 
умови при співбесіді. Тел.: 0 67 
2652291.

На постійну роботу в с.Кучаків 
(Кірове) підприємство-виробник 
запрошує водіїв на авто «ГАЗель», 
з/п від 6500 грн; експедиторів, з/п 
від 5000 грн. Тел.: 0 97 7379726, 0 
63 6218167.

На постійну роботу потрібен 
працівник для виконання робіт 
(будівельних, ремонтних та ін-
ших), з/п висока, стабільна. Тел.: 0 
67 4471770. 

На постійну роботу потрібні охо-
ронці на вахту. Тел.: (044) 2321051, 
0 67 4690102, 0 50 1757434.

На роботу в ЗОШ №6 потрібні 2 
кухаря, кухонний працівник, приби-
ральниця службових приміщень. Тел.: 
(4595) 62348, 0 67 4570661.

На роботу потрібні різноробочі, 
вантажники, електрик на вироб-
ництво у м. Бориспіль, з/п від 5000 
грн. Тел.: 0 50 3120319, Олексій 
Олександрович. 

На СТО вантажних авто у м.Бо-
риспіль потрібні слюсар та ме-
неджер із постачання. Тел.: 0 63 
2378174.

Підприємству в м. Бориспіль на 
постійне місце роботи потрібен елек-
трозварювальник, д/р від 5 років та 
слюсар-збиральник. Іногороднім на-
дається ліжко-місце в гуртожитку. З/п 
за співбесідою. Тел.: 0 99 6391169, 0 
98 1024469, Роман. 

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

ЗАКУПОВУЄМО

КОРІВ
КОНЕЙ
БИЧКІВ

У невідкладних 
випадках — цілодобово.

На автомийку в м.Бориспіль

ПОТРІБНІ

ПОТРІБЕН

МИЙНИКИ АВТО

Тел.: (063) 140�03�81
(063) 752�21�12

З/п 2 р. на місяць (аванс та з/п), 
від 4000 до 6000 грн.

Безкоштовне житло для іногородніх.

АДМІНІСТРАТОР 
НА АВТОМИЙКУ з д/р

кімната в будинку або времянка 800 
грн/1 особа. Тел.: 0 66 4249193, 0 67 
7695807, 0 63 1683437.

кімнату в будинку, меблі, техніка, 
ціна договірна. Тел.: 0 63 5944870.

кімнату у будинку, окрема, Вороши-
лова вул., центр р-н, всі зручності, тер-
міново, ціна договірна, без посередни-
ків. Тел.: (44) 3539818, 0 99 1491380, 0 
96 3399431, 0 63 7074146.

кімнату у будинку, ціна договірна. 
Тел.: 0 97 9665312.

кімнату у гуртожитку, р-н Промінь, 
ціна договірна. Тел.: 0 66 2741256.

Офісне приміщення 12 кв.м з с/в, 
на 2 поверсі, в центрі міста, вул 
Бежівка,1, недорого. Тел.: 0 67 
6596222

Терміново! Житло у м. Бориспіль чи 
р-ні. Тел.: 0 67 3173639, 0 99 2694959.

будинок, Любарці с., пров. Щорса, 9, 
для сім’ї, 64,8 кв.м, світло, газ, вода, 
водяне опалення, 0,30 га землі, 1000 
грн+комунальні, торг. Тел.: (04595) 
67872, 0 50 2176189, Галина Микола-
ївна. 

НАЙМУ
Бориспіль

1,2,3,4-к.кв., будинок, півбудин-
ку, кімнату у господаря. Тел.: 0 96 
4418695, 0 63 7576869. АН «Гранд».

1,2,3-к.кв., будинок у Борисполі 
та районі, постійно є клієнти на 
оренду. Тел.: 0 67 6596222.

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

1,2-к.кв., у господаря, будь-який 
район міста, оплату гарантуємо. 
Тел.: 0 97 4095140, 0 95 4343144, 
Саміра.

житло у м. Бориспіль чи районі, 
недорого, у господаря. Тел.: 0 67 
3173639, 0 99 2694959.

квартиру або півбудинку для моло-
дої сім’ї без дітей, своєчасну оплату та 
порядок гарантуємо, без посередни-
ків. Тел.: 0 63 8811352.

квартиру, кімнату або будинок у 
господаря в м. Бориспіль. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН 
«Імперія».

Підприємству на роботу потрібен 
бухгалтер (часткова зайнятість). Тел.: 
0 67 4434421.

Підприємству у м.Бориспіль по-
трібні працівники в цех виробни-
цтва паперової упаковки, без ш/з, 
повний робочий день, навчання. 
Офіційне працевлаштування. 
Тел.: 0 67 5084967.

@ramka:Потрібен менеджер з 
продажу. Робота у м. Бориспіль. 
Офіційне працевлаштування, нав-
чання, гідна з/п. Тел.: 0 67 5382982, 
пн-пт з 9.00 до 17.00. e-mail: 
director@4514981.com

Тел.: (063) 769-16-68, (067) 215-18-14Тел.: (063) 769-16-68, (067) 215-18-14

У велику міжнародну компанію 
ПОТРІБНІ:

У велику міжнародну компанію 
ПОТРІБНІ:

ПАКУВАЛЬНИКИ-
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ

Офіційне працевлаштування
Безкоштовна розвозка, спецодяг

Голуба ялинка, 1 шт., 5 м, радіус 
крони — 3 м.

Можливий самовивіз (потрібна 
машина з маніпулятором) або 

доставка за окрему оплату.
Можна зрубати або викопати 

з корінням.
Бориспільський р-н, с. Проців

Тел.: 063-152-25-82, 050-462-71-37

Тел.: (067) 887-85-38
(099) 446-60-26
(068) 039-83-74

ПРОДАЄТЬСЯ
БІЗНЕС

«ПІД КЛЮЧ»
(сфера бізнесу «Будівельні матеріали»)

У комапнію з доставки їжі

ПОТРІБНІ
ОПЕРАТОР CALL-ЦЕНТРА
КУХАР-СУШИСТ
КУХАР ІТАЛІЙСЬКОЇ КУХНІ
ВОДІЙ з власним авто 

Тел.: (096) 711-20-64

ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРО-ПОТРІБЕН ПРОДАВЕЦЬ У ПРО-
ДУКТОВИЙ МАГАЗИН, ІЗ Д/Р, ДУКТОВИЙ МАГАЗИН, ІЗ Д/Р, 
Г/Р 1/2 З 7.00 ДО 22.00, З/П 3000-Г/Р 1/2 З 7.00 ДО 22.00, З/П 3000-
3500 ГРН. ТЕЛ.: 0 96 7769818, 0 63 3500 ГРН. ТЕЛ.: 0 96 7769818, 0 63 
2618226, НАТАЛІЯ.2618226, НАТАЛІЯ.

Потрібні будівельники-різноробочі, 
бензопильники, водії зі своїм авто. 
Тел.: 0 97 8828312. 

Потрібні продавці в продуктові ма-
газини із д/р, г/р 1/2, з/п за домовлені-
стю. Тел.: 0 98 7757577.

ТЕРМІНОВО НА РОБОТУ ПОТРІ-ТЕРМІНОВО НА РОБОТУ ПОТРІ-
БЕН СЛЮСАР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 БЕН СЛЮСАР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 
67 9136533.67 9136533.
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Официальная работа в Польше. 
Более 500 вакансий ежедневно. 
Проверенные работодатели. Подбор 
вакансии, визовая поддержка. Поста-
новка в ВЦ. Рабочее приглашение. 
Воеводские. Лиц. МСПУ №1161 от 
11.10.16г., www.personalka.net. Тел.: 
0 99 5667758, 0 68 3512236, 0 93 
7785757.

Официальное трудоустройство в 
Польше для работников без квали-
фикации, а также специалистов на 
строительстве, складах, заводах, в 
гостиницах и ресторанах. Визовая по-
ддержка и большой выбор вакансий. 
Лиц. АЕ №637167 от 27.05.15, ГСЗ. 
Тел.: 0 68 2740475, 0 99 1589210.

Работа: Европа, Скандинавия, 
США, Канада, Израиль. Все рабочие 
вакансии. Контракты 6/12 мес, право 
продления. Проезд, оформление всех 
официальных и легальных док-тов 
на выезд, в т.ч. 50% в кредит за счет 
работодателей. Лиц. АВ №519114, 
МТСП от 28.05.10г. Тел.: 0 63 8652161.

ШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

Бухгалтера, д/р 5 років юридич-
ної особи на загальній системі, 
ПДВ: ведення звітності ФОП, 
бухгалтерського обліку за суміс-
ництвом. Розгляну всі пропозиції. 
Тел.: 0 97 9959266, Світлана.

Жінка, 65 років, різноробоча, мож-
ливо догляд за людиною похилого 
віку, або домогосподарка, оплата 
договірна. Тел.: (4595) 67109, 0 66 
3697961, Тамара.

Перекладача, репетитора німець-
кої мови, на дому, 30 р. досвід. Тел.: 
(4595) 60516, 0 67 8721794.

Підготую дитину до школи з 4,5 до 
7 років, писати, читати, рахувати, 
розв’язувати приклади, задачі, педа-
гог, вища освіта, д/р 30 р. Тел.: 0 63 
4271333.

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Арматура, діаметр d8 — 5,00 

грн/м, діаметр d10 — 7,00 грн/м, 
діаметр d12 — 9,80 грн/м; діаметр 
d14 — 14,5 грн/м, ціна за тонну — 
від 10000 грн; сітка кладочна, сіт-
ка огороджувальна, оцинкована. 
Доставка по Борисполю та району 
безкоштовна. Тел.: 0 98 9342408, 
Михайло.

Терміново у м.Бориспіль в су-
пермаркет на постійну роботу по-
трібні прибиральники, г/р 2/2, 3/3; 
12-годинний робочий день. Ста-
більна з/п, гарний колектив! Чека-
ємо на вас із нетерпінням! Тел.: 0 
68 0017299, 0 93 4919662, Інна. 

Терміново! В стоматологічну клі-
ніку потрібні лікарі-стоматологи 
— терапевт, ортодонт, дитячий 
спеціаліст. Тел.: 0 67 8816684.

Терміново! Потрібна прибиральни-
ця, р-н розвилки, з/п при співбесіді, г/р 
з 7.30 до 13.00. Тел.: 0 67 9048082.

ТОВ «ТРК-БОРИСПІЛЬ» ЗА-ТОВ «ТРК-БОРИСПІЛЬ» ЗА-
ПРОШУЄ НА РОБОТУ ТЕХНІКА З ПРОШУЄ НА РОБОТУ ТЕХНІКА З 
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
МЕРЕЖ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБА-МЕРЕЖ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБА-
ЧЕННЯ. ТЕЛ.: 0 67 7085655.ЧЕННЯ. ТЕЛ.: 0 67 7085655.

У спортивно-оздоровчий комплекс, 
с. Проліски, потрібен адміністратор 
корта, г/р 2/2. Тел.: 0 63 8855008, 0 66 
3655114.

Фірмі у с.Іванків на постійну роботу 
потрібні шиномонтажники, г/р тиж-
день/тиждень, з/п 5000 грн. Тел.: 0 96 
2499983, 0 67 4451883.

Київ
Ізраїль запрошує будівельників, різ-

норобочих, працівниць пральної, поко-
ївок, доглядальниць, хатніх робітниць, 
електриків, механіків та інші. Робоча 
віза. ТОВ «Європейський Холдинг», 
м.Київ, вул.Ільїнська, 12, оф.314. Ліц. 
АВ №585042 МСПУ. robotaeuro@
gmail.com. Тел.: 0 67 2326904.

На работу требуются уборщи-
ки и уборщицы. Удобный г/р, 
спецодежда. Жильем обеспечива-
ем, оплачиваем проезд до Киева. 
З/п 4000-5000 грн. Приглашаем лю-
дей из любого региона Украины. 
ООО «Клинстар сервис». Тел.: 0 68 
9838536, 0 99 2189656, Алёна. 

Офиц. работа в Европе для спе-
циалистов и разнорабочих. (Польша, 
Латвия, Чехия, Финляндия, др). Про-
живание б/п. З/п 14000-52000 грн. 
Оформление виз. Образование за 
рубежом. Лиц.АЕ №637118, ГСЗ от 
16.03.15, www.befind.com.ua. Тел.: 0 97 
9391431, 0 66 2731011, 0 93 7901491.

Тел.: 050-900-73-47 
098-048-45-95

РЕМОНТ
КОТЛІВ

УСІХ ВИДІВ

РОБОТА • ПРОДАМ

АКРИЛОВИЙ ВКЛАДИШ

098�133�25�02
093�880�80�15
Сан Санич

НОВА ВАННА
без демонтажу старої

РЕСТАВРАЦІЯ ВАНН

Б/в плити перекриття, різного 
розміру та цегла, б/в, в гарно-
му стані. м.Бориспіль. Тел.: 0 98 
9342408. 

Батареї чавунні, центрального опа-
лення, 3 шт., 40 грн/1 секція. Тел.: 
(4595) 60516, 0 67 8721794.

Бетонні стовпчики, 2,30х12х15, бе-
тонні стовпчики, ціна договірна. Тел.: 
(4595) 64820, 0 97 2385125.

Бочки, каністри, металеві і поліе-
тиленові, баки 600-1000 л. Тел.: 0 66 
9307744.

Брус, балки, стропила, шалівка, 
дошка столярна сосна, вільха, 
ясен, дуб, дошка для підлоги, дро-
ва з доставкою, ракушняк; послу-
ги автокрана. Тел.: (44) 5392119, 
0 67 4435873, 0 67 7324045, 0 67 
3278510.

Вікна нові, дешево. Тел.: 0 95 
5935401.

Ворота для гаража; дріт колючий у 
рулонах, 5 шт. Тел.: 0 98 2507650. 

Запчастини до металевого гаража, 
ворота, підсилювачі даху. Тел.: 0 68 
5982868.

Каністри сталеві, б/в, 300 грн/1 шт.; 
баки, термоси, 2 шт., по 10 л, 300 грн/1 
шт. Тел.: 0 68 1283577.

М/п вікно, 1,45х2,09, б/в; м/п двері 
3 шт. 2,25х0,67; 2,05х0,88; 2,20х0,75, 
б/в. Тел.: 0 98 4567204, 0 93 7472006.

Плити бетонні, дорожні, 2х3, 10 шт., 
ціна договірна. Тел.: 0 67 6590136, 0 63 
1352037.

Склопакети ціна договірна. Тел.: 0 
67 5000281.

Труба азбесто-цементна, 100 мм, 
б/в, 180 грн; наличники ПВХ, 2 шт., бі-
лий, 2200 мм х 70 мм, 50 грн за 1; 1100 
мм х 70 мм, білий, 25 грн, нові. Тел.: 0 
68 1283577.

Запоріжжя
Официальный дилер турецкой 

Компании «Kalde» в Украине OOO 
«Kalde-Vostok» реализует мел-
ким и крупным оптом продукцию 
турецкой фирмы: трубы поли-
пропиленовые, фитинги, венти-
ли, краны. Полный ассортимент 
продукции, новинки. Доставка по 
всей Украине. Тел.: 0 63 6809889, 
Елена. 

Київ
Тельфера, кран-балки: подвесные, 

опорные. Краны: мостовые, консоль-
ные, козловые, кран в окно (умелец), 
пионер, мини-козловой, портальный. 
Продажа, покупка, ремонт, демонтаж, 
монтаж, модернизация, реконструк-
ция, паспортизация, освидетель-
ствование. Тел.: 0 97 9288477, 0 66 
9918966, 057 7193787.

• Насосні станції •
• Бойлери •

• Холодильники •
• Пральні машини •

• Сантехнічні роботи •
Без вихідних

Кваліфіковано!

ТЕРМІНОВИЙ
РЕМОНТ!

0 (4595) 9-19-09
(066) 365-70-43
(098) 482-76-14

ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
ДИТЯЧЕ ЛІЖЕЧКО З МАТРА-ДИТЯЧЕ ЛІЖЕЧКО З МАТРА-

ЦОМ ТА КОМПЛЕКТОМ (ЗАХИСТ, ЦОМ ТА КОМПЛЕКТОМ (ЗАХИСТ, 
БАЛДАХІН, ПОДУШКА, КОВДРА), БАЛДАХІН, ПОДУШКА, КОВДРА), 
Б/В, 1500 ГРН, ТОРГ. ТЕЛ.: 0 97 Б/В, 1500 ГРН, ТОРГ. ТЕЛ.: 0 97 
9959266.9959266.

МЕБЛІ

Бориспіль
Дубові стільці, CРСР 1960 р., різь-

блені, 4 шт., 12000 грн або обмін. Тел.: 
0 95 8765344. 

Кухня б/в: тумба «напольна», шафа 
підвісна, шафа-пенал, тумбочка, 1300 
грн. Тел.: (4595) 60516, 0 67 8721794.

Тумба під телевізор, 2 шт., б/в, колір 
венге, під склом, гарний стан; 2-спаль-
не ліжко з матрацом «Венето». Тел.: 0 
67 3173639, 0 99 2694959. 

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Блок безперебійного живлення 

«START UPS-420», ціна договірна, 
недорого; або обміняю на б/в ноутбук, 
аксесуари. Тел.: 0 68 5982868.

Будівельний вібратор ІВ-99Д. Тел.: 0 
95 9282640.

Вал для стукального верстата, 30 
см, 3 ножі, з корпусами, новий, цирку-
лярка, виготовлено в НДР, довбання 
вушок. Тел.: 0 93 2233068.

Двигун 7,5 кВт, 74 кг, 220х380. Тел.: 
0 93 7438517, Юрій.

Зварювальний апарат, 220 Вольт, 
виготовлений за європейськими стан-
дартами. Тел.: 0 93 2233068.

Насосна станція, Karcher BPP 
4000/48 — Німеччина. Тел.: 0 95 
0150160.

Принтер, сканер, ксерокс, «HP», б/в, 
робочий стан, без картриджів, 500 грн. 
Тел.: 0 50 7142390.

Станки для вичинки шкур. Тел.: 0 93 
2233068. 

Твердопаливний котел 18 кВт. 
Тел.: 0 97 1224730.

Токарний, ювелірний верстат, тео-
доліт, нівелір, мікроскоп, електростан-
ція. Тел.: 0 95 8765344.

Київ
Стабилизаторы напряжения укр. 

пр-ва. Профес. комплексная защита 
техники от проблем в электросети. Га-
рантия — 3 года. Адаптация под вашу 
электросеть! Лучшее соотношение 
цена-качество! Б/п доставка. Подроб-
но на сайте: stabilizator.dp.ua. Тел.: 0 
67 4928371, 0 50 1011184.

Экономное отопление! Электрора-
диаторы! Экономия до 70%! Тепло за 
20 коп/час — это реально. Электро-
радиаторы с низким потреблением 
электроэнергии. Срок эксплуатации 
20 лет. Пр-во Украины. Гарантия 5 лет. 
Не сушат воздух. Доставка. Сервис. 
Тел.: 0 67 5236614, 0 66 2663474.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА
Бориспіль

Деко нове, велике з кришкою, 30х45 
см, алюмінієве, 300 грн. Тел.: (4595) 
50906, 0 68 6505802.

Колонки комп’ютерні, 24 Вт. Тел.: 0 
67 2881680.

Обігрівач, масляний, 2 шт., гар-
ний стан, ціна договірна. Тел.: 0 67 
6497966, 0 93 2565011, 0 95 0029901.

Телевізор LG флетрон, 54 см, теле-
текст, відео, пульт, 2006 р. Тел.: 0 67 
3173639, 0 99 2694959, 0 63 8851779.

Телевізор «Деу» (потребує профі-
лактики); пральна машина, верти-
кальна «Вемдоме-510 ТВ», не працю-
ють перемикачі, 1700 грн. Тел.: 0 68 
5982868.

Холодильник «Днепр-2М», б/в, гар-
ний стан. Тел.: 0 66 3663002.

ТВАРИНИ
Бориспіль

Йоркширські тер’єри, дівчатка, ціна 
договірна. Тел.: 0 98 5354029, 0 99 
2240262.

Корова червоно-ряба, тільна другим 
телям, документами, ціна договірна. 
Тел.: 0 97 1572996.

Кролі білий обер, гіганська шинши-
ла; поросні кролиці. Тел.: 0 50 1590197, 
0 98 7652593.

Поросята малі, порода ландрас, не-
дорого. Тел.: 0 97 9646912.

Сіно в тюках, ціна договірна. Тел.: 0 
50 1590197, 0 99 9754462.

Цуценята німецької класичної 
вівчарки, повністю чорні від чорних 
батьків, також є дорослі. Тел.: 0 93 
7159080, 0 95 4331931.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Бориспіль

Кормові буряки, можлива доставка. 
Тел.: 0 93 7400555.

Саджанці ожини, малини, агрус 
без шипів, ціна договірна. Тел.: 0 95 
0150160.

Саджанці, морозостійкі, плодовиті: 
ківі, гранат, інжир, фундук; господар. 
Тел.: 0 99 7982988.

Сіно та солома у малих тюках Тел.: 
0 97 2414024. 

Полтава
Насіння кукурудзи української се-

лекції. ФАО 230-310: Оржиця, Яро-
вець, Любава, Дніпровський 257св, 
Солонянський. Продаж від одного 
мішка. Ціна: на 1га-80000 насінин-450 
грн. Пакет документів. Полтавська 
обл, м.Карлівка. Тел.: 0 50 6344670, 0 
68 8926201.

РІЗНЕ
Бориспіль

Акордеон «Октава», 5 регістрів, 
гарний стан, ціна договірна. Тел.: 0 63 
2033965, 0 50 5038302.

Акриловий піддон до душової кабі-
ни, з «фартухом», 1850 грн; холодиль-
ник, Ока-6, гарний стан, пофарбова-
ний, 2800 грн. Тел.: 0 68 1283577.

Баян, тульський, повний; сервіз, на 
6 осіб, новий, 34 предмети. Тел.: 0 67 
2881680.

Будки для собак, шпаківні, го-
дівнички,колодязі, різноманітні 
вироби з натурального дерева. 
Наш сайт: drevus.com. Тел.: 0 99 
5503490. 

Вагончик-термобудка на колесах, 
2х4. Тел.: 0 98 2507650.

Вишиті рушники, гладдю, хрестиком 
з мереживом, старовинні; гарні ткани-
ни, недорого. Тел.: (4595) 69244, 0 63 
7447732.

Вишиті сорочки; українські рушники, 
2 шт., ткані; український костюм, недо-
рого. Тел.: (4595) 69244, 0 63 7447732.

Вугілля, суміш, залишок. Тел.: 0 95 
5935401.

Годинник швейцарський, новий, мо-
дель «EWERSWISS», чоловічий, 9000 
грн. Тел.: 0 99 2243315.
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Престижній київській
охоронній фірмі потрібні 

Тел.: (044) 594-14-41, 067-434-54-94,
050-335-53-58, 067-242-17-72

ОХОРОНЦІ
ПРОПОНУЄМО:
• Офіційне працевлаштування
• Заробітна плата — прогресуюча,
   без затримок із виплатою

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» 

У ЗВ'ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ:

Тел.: (067) 551�28�95,  (04595) 6�23�86

ІНЖЕНЕРА-КОШТОРИСНИКА

ФОРМУВАЛЬНИКА ЗБВ

ПОМІЧНИКА ОПЕРАТОРА

ІНЖЕНЕРА КВП

ОПЕРАТОРА БЗВ

МАШИНІСТА АВТОКРАНА

ПІДСОБНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ПИЛОРАМНИКА

ЕЛЕКТРИКА

ЕНЕРГЕТИКА

МАШИНІСТА БУЛЬДОЗЕРА

НАЧАЛЬНИКА ЛАБОРАТОРІЇ

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНІ

м. Бориспіль, вул. Шевченка, 104г
Тел.: 097 286�12�03

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

на автомийку потрібні 

ПРАЦІВНИКИ
з д/р та без, офіційне працевлаштування. 

З/п —відсоток від виручки.

Робота у с. Петропавлівське,
Бориспільський р-н

Тел.: 050-312-85-44

ПОТРІБЕН
ІНЖЕНЕР-

КОНСТРУКТОР
для розробки 

конструкторської 
документації обладнання для 

переміщення і зберігання 
сипучих продуктів.

Вимоги: профільна в/о, 
знання AutoCad, д/р від 2 р.
Графік роботи: пн-пт, 8.30-17.00

Тел.: 096-880-90-48, 063-895-48-50, 
095-164-04-04, 098-108-00-00

Тел.: 096-880-90-48, 063-895-48-50, 
095-164-04-04, 098-108-00-00

на Нову автомийкуна Нову автомийку

ПотрібніПотрібні

МИЙНИКИМИЙНИКИ
Лівий берег Києва
Надається житло 
можна без досвіду роботи
можлива часткова зайнятість 
З/п висока, % від виробітку 

Тел.: 050-311-74-46, 098-763-14-83

СТО у м. Бориспіль запрошує на роботу

імпортного виробництва та напівпричепів, причепів

СЛЮСАРІВ З РЕМОНТУ
 ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

Бажано з досвідом роботи на СТО.
Офіційне працевлаштування.

З/п від 5000 грн.

Тел.: 067 828-28-90

Деревообробне підприємство
ЗАПРОШУЄ

Інженера-механіка виробництва
Технолога виробництва
Майстра, начальника цеху 
з розпилювання деревини
Оператора стрічкової пилорами
Оператора станків з 
перероблення деревини
Помічника оператора станків 
з перероблення деревини
Водія навантажувача
Водія-тракториста

Офіційне працевлаштування
З/п 2 рази на місяць.

Компенсація транспортних витрат
Власна розвозка

На СТО у м. Бориспіль, вул. Бежівка (Дзержинського), 97

ПОТРІБНІ КВАЛІФІКОВАНІ ПРАЦІВНИКИ

• АВТОСЛЮСАР
• АВТОЕЛЕКТРИК
• СЛЮСАР ІЗ РОЗВАЛУСХОДЖЕННЯ
• ШИНОМОНТАЖНИК
• Офіційне працевлаштування
• Висока заробітна плата (договірна), вчасно, 2 рази/міс.
• Приміщення з опаленням, гарними побутовими умовами.

Тел.: 050-351-80-84

Тел.: 068-604-33-47, 066-715-18-89

На виробниче підприємство 
ПОТРІБНІ 

ОПЕРАТОР гранулятора 
ОПЕРАТОР теплогенератора 
ВОДІЙ навантажувача

Гнучкий графік роботи, достойна з/п

Торгово-виробниче підприємство «КТА»
ЗАПРОШУЄ:

Тел.: (068) 366-25-20
(063) 508-11-35

ДИЗАЙНЕРА ГРАФІЧНИХ ПРОГРАМ
ТЕХНОЛОГА З ВИРОБНИЦТВА 
ПОЛІЕТИЛЕНУ
РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
ВОДІЯ НА АВТОБУС
ДРУКАРЯ (помічника)
флексографічного друку
УКЛАДАЛЬНИЦЮ-ПАКУВАЛЬНИЦЮ

Зручний г/р, соціальний пакет, 
службова розвозка

Тел.: (068) 943-76-39

В ательє постільної білизни 
ЗАПРОШУЄТЬСЯ 

ШВАЧКА
з д/р

з/п від виробітку від 2500 грн

с. Гора

ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ

ВАНТАЖНИКА
ПРИБИРАЛЬНИЦЮ
КУХАРЯ
МИЙНИКА ПОСУДУ

Тел.: (067) 826-26-11
Місцезнаходження: Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

Тел.: (067) 339-81-94, 
(099) 07-121-40, 

Ольга Михайлівна

Тел.: (067) 339-81-94, 
(099) 07-121-40, 

Ольга Михайлівна

ТЕРМІНОВО
ПРИБИРАЛЬНИЦІ

в цех
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Тел.: 097�899�99�76,
 050�355�62�36

ДРОВА РУБАНІ ДУБОВІ
(складені в ящиках)

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ПАРКАНИ БЕТОННІ

Шуба із нутрії, темно-коричневого 
кольору, 48-50 р. (манжет та воріт 
з песця), б/в, гарний стан, 5000 грн, 
торг; шкіряний плащ, чорного кольо-
ру, новий, 44-46 р., 3000 грн. Тел.: 0 95 
0722821, 0 63 6038361. 

Київ
Котли твердопаливні «Кобзар»: 

надійні, сучасні, прості у використан-
ні. Сталь—4 мм, термомеханічний 
регулятор тяги, площа обігріву 100-
300 кв.м, від 6600 грн. Власне вир-во 
«Канівський механічний завод», www.
frezer.com.ua. Тел.: 0 96 1059178, 
(04736) 31062.

КУПЛЮ
Бориспіль

Горіхи, акумулятори б/в. Тел.: 0 63 
4865492.

Для своєї домашньої бібліотеки 
куплю книги серії «Литературные па-
мятники» та видавництва «Academia». 
Тел.: 0 96 5252078.

Закуповуємо постійно: легковий 
транспорт, битовки, вагончики буді-
вельні, контейнери та кунги. Тел.: 0 96 
9918144. 

Куплю пожарные мотопомпы МП-
800 (или насос ПН-30, ПН-40), элек-
тродвигатель от 1 до 18 кВт, токарное 
оборудование: фрезерный, сверлиль-
ный, токарный станки. Тиски. Па-
троны. Фото на почту: sky85593@
gmail.com. Тел.: 0 96 4180586, Олег 
Андреевич.

Куплю радиолампы ГУ, ГИ, 6н, 6ж, 
6п, индикаторные ИН18 от 150гр/шт, 
ИН16(-14,-12,-8). Контакторы ТКС, 
ТКД, КМ, ДМР, ТКТ. Реле КНЕ, РНЕ, 
ТКЕ. Вакуумные конденсаторы КП1-4, 
КП1-8, КП1-12. Куп.дорого как изде-
лия, металлом не занимаемся. Тел.: 0 
97 9902807. 

Черкаси
Куплю запчасти к лодочным мото-

рам «Ветерок», «Нептун», «Салют», 
охотничьи принадлежности. Тел.: 0 66 
7443834. 

ПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо Вам треба пофарбувати 
справжню шкіру, то будь ласка: курт-
ка коротка — 200 грн, куртка довга чи 
плащ — 250 грн; фарбування взуття. 
Це для курток чорного кольору. Курт-
ки кольорові на 50 грн дорожчі. Тел.: 
(4595) 61385, 0 67 4179396.

Бригада будівельників виконує аб-
солютно усі види ремонтних робіт: від 
нуля — під ключ; бетонно-монтажні, 
кладочні, оздоблювальні, покрівельні 
та ін. види. Тел.: 0 67 5056064, 0 68 
1269208.

Будівництво приватних будинків, 
котеджів і дач під ключ з достав-
кою і закупкою матеріалів. Ліц. АД 
№038869 від 08.06.2012р. Тел.: 0 67 
4029471.

Вантажні перевезення до 2 т. Тел.: 0 
66 1976213, 0 96 4477559, Роман.

Гіпсокартон, відкоси, малярка, шту-
катурка, стяжка, кахель, вагонка, 
ламінат, дахи, багети, фарбування, 
шпалери, якість гарантую. Тел.: 0 98 
5354029, 0 99 2240262.

Даю уроки італійської кухні, 
досвід роботи в Італії. Тел.: 0 99 
2243315.

Каналізацію, димоходи, вентиляційні 
шахти прочистимо. Німецьке облад-
нання, сантехніка будь-якої складнос-
ті. Цілодобово. Св-во ВОО № 854932. 
Тел.: 0 98 0130040, 0 93 9888611.

Комплексний ремонт квартир, офі-
сів, будинків: фундамент, кладка під 
ключ, гіпсокартон, кахель, виготов-
лення парканів, зварювальні роботи, з 
доставкою матеріалів, вирізування де-
рев. Тел.: 0 99 2235183, 0 67 6888761, 
Олександр.

Оббивка меблів та повне відновлен-
ня м’яких частин, ремонт меблів будь-
якої складності, перетяжка із вивозом 
(дивани, крісла, стільці), зміна дизайну 
м’яких меблів. Тел.: 0 68 1222852.

ОРЕНДА ЕКСКАВАТОРА JCB. ОРЕНДА ЕКСКАВАТОРА JCB. 
ТОВ «УКРЄВРОДОР». ТЕЛ.: 0 96 ТОВ «УКРЄВРОДОР». ТЕЛ.: 0 96 
8346725, 0 66 0002270, РОМАН.8346725, 0 66 0002270, РОМАН.

Плиточні роботи, гіпсокартон, ламі-
нат, вагонка, стяжка, встановлення 
сантехніки, якісно. Тел.: 0 97 3808093, 
0 66 2685483, Олександр.

Послуги трактора з причепом та 
плуг. Тел.: 0 67 9730653, Григорій.

Київ
Афро-украинская горячая шоу-груп-

па из Уганды. Группа «Alfa-Alfa» для 
Ваших мероприятий. Самые яркие и 
зажигательные. Мы предлагаем одну 
из лучших африканских шоу-групп 
Украины! E-Mail: ssegawole@yahoo.
com. Тел.: 0 66 1913197.

Легальная работа в Польше, Фи-
нляндии, Израиле, России, Литве: 
строители, водители, сантехники, 
электрики, сиделки, продавцы, раз-
нораб, швеи, монтажники м/к. Кон-
сультации бесплатные. Лиц.362 от 
01.04.16г., выдана МСПУ. Тел.: 0 98 
4245984, 0 93 9018437, 0 50 5861607.

Реєструю в «AVON» на найвигід-
ніших умовах. Радо відповім на 
всі питання, зареєструю та пода-
рую перший каталог для роботи. 
vk.com/zhenechkab, самореєстра-
ція в моїй команді: http://myiavon.
blogspot.com. Тел.: 0 99 3031754. 

Харків
Тороидальные трансформаторы, 

под заказ, от 10 Вт до 40 кВт. Достав-
ка. www.tor-trans.com.ua. Тел.: 0 57 
7595006. 

РІЗНЕ
Бориспіль

Віддам кошенят, гарні, грайливі, са-
мостійні. Тел.: 0 95 0918696.

Дзеркала, великі; годинники наруч-
ні; будильники; банки з кришками 750 
г, б/в, недорого. Тел.: (4595) 69244, 0 
63 7447732.

Дублянка натуральна, для хлопчика 
10 років. Тел: 0 95 0150160.

Жіночі речі: чорне шкіряне пальто, 
46 розмір; полушубок, кролик, 48 роз-
мір; коричнева та блакитна норкові 
шапки, 56 розмір; костюм, чоловічий, 
імпортний, шерть, 50/4. Тел.: 0 67 
2881680.

Каністри, металеві, б/в, 20 л; ящики 
пластмасові, великі, б/в, 10 шт. Тел.: 0 
96 2646976.

Коробка для дверей, 80х30х2050, 
115 грн; скляні банки, 0,5 л/2 грн, 13 
шт. Тел.: 0 68 1283577.

Костюм «прорезинений», 350 грн, 
новий; паяльна лампа б/в, 250 грн. 
Тел.: 0 68 1283577.

Крісло-коляска ККСАТ-04, нове, 
2000 грн; б/в КИС1, 1500 грн, торг. 
Тел.: 0 99 6048470, 0 63 7720662.

Куртка чоловіча, шкіряна, темно-ко-
ричнева, 48-50 розмір, підкладка — 
натуральне хутро, фасон пілот, ціна 
договірна. Тел.: 0 63 1729352.

Куртка шкіряна, чорного кольору, 
глянцева, 50-52 розмір, якісна з ко-
міром; шкіра вичинена, на пошиття 
верхнього одягу, нова, якісна, сви-
няча, чорного кольору. Тел.: 0 93 
2233068.

Мангал, недорого; ваги товарні. 
Тел.: 0 50 8142268, 0 97 3286785.

Матрац, ватний, виробництво СРСР, 
грубий; перини; подушки, недорого. 
Тел.: (4595) 69244, 0 63 7447732.

Металічна піч «буржуйка». Тел.: 0 67 
1956205.

Плуг до мотоблока, радянського ви-
робництва. Тел.: 0 93 2233068.

ПРОДАМ макулатуру, паку-
вальну плівку, пластикові пляш-
ки, щоденно, 9.00—18.00, обід: 
13.00—14.00; неділя — вихідний; 
вул.Франка, 2А, у дворі за кафе 
«Поліс». Тел.: 0 67 6497966, 0 93 
2565011, 0 95 0029901. 

Роги оленя сибірського, великі, 4000 
грн; платівки Висоцького, 19 шт., 100 
грн/1шт.; бушлат, зимовий; штани 
офіцерські, ватні, розмір 52, 400 грн. 
Тел.: (4595) 50906, 0 68 6505802.

Сумка офіцерська, нова, 250 грн. 
Тел.: (4595) 60516, 0 67 8721794.

Фреон у бочці, ціна договірна. Тел.: 
0 68 5982868.

Чоботи-ботфорти, чорного кольору, 
із натурального замшу, 37 р., 1000 грн. 
Тел.: 0 95 0722821, 0 63 6038361.

Візьму кредит у приватної особи під 
бізнес, на вигідних умовах. Тел.: 0 93 
4232542. 

Втрачене свідоцтво про право влас-
ності на житловий будинок №1615, ви-
дане на ім’я Стадник Тамари Василів-
ни Вишеньківською сільською радою 
08.10.2012 р., вважати недійсним.

Догляну людину похилого віку, без 
родичів, з правом успадкування жит-
ла, в Борисполі чи районі. Тел.: 0 67 
3173639, 0 99 2694959. 

ДОРОГО! ПРИЙМАЄМО МАКУ-ДОРОГО! ПРИЙМАЄМО МАКУ-
ЛАТУРУ, ПАКУВАЛЬНУ ПЛІВКУ, ЛАТУРУ, ПАКУВАЛЬНУ ПЛІВКУ, 
ПЛАСТИКОВІ ПЛЯШКИ, ЩОДЕН-ПЛАСТИКОВІ ПЛЯШКИ, ЩОДЕН-
НО, 9.00-18.00, ОБІД: 13.00-14.00; НО, 9.00-18.00, ОБІД: 13.00-14.00; 
НЕДІЛЯ — ВИХІДНИЙ. ВУЛ.НЕДІЛЯ — ВИХІДНИЙ. ВУЛ.
ФРАНКА, 2А; У ДВОРІ ЗА КАФЕ ФРАНКА, 2А; У ДВОРІ ЗА КАФЕ 
«ПОЛІС». ТЕЛ.: 0 67 6497966, 0 93 «ПОЛІС». ТЕЛ.: 0 67 6497966, 0 93 
2565011, 0 95 0029901. 2565011, 0 95 0029901. 

Загублене посвідчення ветерана 
військової служби на ім’я Пухкого 
Володимира Миколайовича прошу 
повернути за винагороду. Тел.: 0 98 
8453122.

Потрібен працівник для роботи в 
приватному будинку, земляні роботи. 
Тел.: 0 67 1867879.

ЦЕНТР ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІД-ЦЕНТР ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІД-
ДАСТЬ У ДОБРІ РУКИ ДОГЛЯ-ДАСТЬ У ДОБРІ РУКИ ДОГЛЯ-
НУТИХ КОШЕНЯТ, ЦУЦЕНЯТ, НУТИХ КОШЕНЯТ, ЦУЦЕНЯТ, 
ДОРОСЛИХ КІШОК, СОБАК. ТЕЛ.: ДОРОСЛИХ КІШОК, СОБАК. ТЕЛ.: 
0 67 6497966, 0 93 2565011, 0 95 0 67 6497966, 0 93 2565011, 0 95 
0029901.0029901.

ЗНАЙОМСТВА
Переяслав-Хмельницький

Служба знайомств «Я+Ти» про-
понує самотнім людям відшукати 
свою другу половинку шляхом 
розміщення оголошень у газету 
та каталог. Тел.: 0 73 4058430.

ПРОДАМ • КУПЛЮ • ПОСЛУГИ • РІЗНЕ • ЗНАЙОМСТВА

ОКНА
-50%

(066)363-38-40
РОЗСТРОЧКА

Тел.: (067) 508-97-23

В кондитерський цех 
ЗАПРОШУЮТЬСЯ

ВОДІЇ кат. А, В, С
КОНДИТЕРИ
ПЕКАРІ      РІЗНОРОБОЧІ
ПРИБИРАЛЬНИЦІ

ВОДІЇ кат. А, В, С
КОНДИТЕРИ
ПЕКАРІ      РІЗНОРОБОЧІ
ПРИБИРАЛЬНИЦІ

Своєчасна оплата. З/п договірна.

Тел.: 097-32-31-768, 050-67-39-266,
097-98-91-678, з 8.00 до 20.00

КУПЛЮ
МЕД

(від 300 кг і більше) 
та всі бджолопродукти

Тел.: (067)714-96-39, Володимир Михайлович

ВІДКРИТА ВАКАНСІЯ

ВОДІЙ НА АВТОМОБІЛЬ
«Урал»-маніпулятор + причіп

з/п за результатами співбесіди
графік пн — пт 08:00-17:00

субота 08:00 — 15:00, нд — вихідний

РІЗНОРОБОЧІ

Потрібні гроші?
Можу купити монети (ювілейні, СРСР, 
Україна, старовинні), паперові гроші, 

нагороди, автомоделі, годинники, 
старовинні речи тощо. 

Можливий викуп колекції. 
Досить тримати вдома те, що 

може принести Вам гроші! 

Тел.: 097-626-57-79

ТОВ ПКФ «Ароза»
м. Бориспіль, вул. О.Кошового, 2

Тел.: 0 (4595) 6-06-51
(050) 334-09-80

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:
МЕНЕДЖЕРИ З ПРОДАЖУ, д/р 2 роки

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК ВАНТАЖНИК
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ режим роботи: 8.00-17.00    сб, нд — вихідні

Тел.: (097) 477-07-77
(044) 227-38-98

Увага!!!
ВІДКРИВАЄТЬСЯ 

КЛУБ ЗНАЙОМСТВ!

Монети Росії, України, усіх періодів, 
ваша ціна; значки «Заслужений па-
рашутист-випробувач», «Народний 
учитель», «Пілот-випробувач», «Чер-
вона зірка Ефіопська», поштові марки 
СРСР та Китай. Тел.: 0 99 0604423.

Неробочі, старі ЕВМ, комп’ютери, 
осцилографи та інше часів Радян-
ського Союзу та радіодеталі. Тел.: 0 
99 0604423.

Ноутбук, об’єктиви. Тел.: 0 68 
5982868.

Підшипники. Тел.: 0 68 3762121.

Київ
Куплю дорого баббит Б-16, Б-83, 

олово. Срочно в любом виде и кол-ве. 
Звоните, по цене договоримся. Тел.: 0 
96 3409983, 0 66 7552793.

Куплю станки по металлу. Запчасти 
к ним, инструмент. Подшипники, ре-
дуктора, электродвигатели. Тел.: 0 50 
5008837, 0 97 1751242.

Бригада будівельників виконує всі 
види ремонтно-оздоблювальних ро-
біт, утеплення фасадів та монтаж ме-
талопластикових конструкцій. Тел.: 0 
67 4503318, 0 93 7229384.

Будівельно-демонтажні роботи 
та будь-які ремонтні роботи; ра-
зові послуги вантажників та різ-
норобочих; вивіз буд.сміття. Тел.: 
0 99 4791140, Олександр. 

Будівництво приватних будинків, ко-
теджів і дач під ключ з доставкою і за-
купкою матеріалів. (Ліц. АВ №479589 
від 3.08.2009 р.). Тел.: 0 67 5056064, 0 
68 1269208.
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Тел.: 068-675-85-05, 
066-106-00-53, 063-300-17-82

ДВЕРІ • ЛОДЖІЇ • БАЛКОНИ
Запрошуємо дилерів до співпраці 

«ОЛЬВЛА-ПЛАСТ»

ВІКНА 
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ Від виробника

ОВНИ. Час зайнятися ви-
рішенням особистих про-
блем. Можете розраховува-
ти на допомогу друзів, але 
постарайтеся не вплутува-
тися у суперечки, які можуть 
зіпсувати святковий настрій.

ТЕЛЕЦІ. Будьте обережні, 
навіть близькі друзі та надій-
ні колеги можуть вас підве-
сти або намовити на якийсь 
фінансовий ризик. Не поспі-
шайте поки що розповідати 
про особисті плани.

БЛИЗНЮКИ. Частина із 
планів, які ви самі собі набу-
дували, може виявитися під 
загрозою зриву. Налаштуй-
тесь на позитив, тоді вдасть-
ся знайти внутрішню гармо-
нію і досягнути своєї мети.

РАКИ. Цього тижня ви 
відкриті для спілкування. 
Приємні знайомства пода-
рують можливості, про які 
ви навіть не мріяли. Додат-
кова інформація щодо робо-
ти дозволить підвищити рі-
вень професіоналізму.

ЛЕВИ. Можлива участь 
у нових ділових проектах, 
ви проявите себе та свої 
професійні, організаційні 
якості. Однак  не намагай-
теся робити кілька справ 
одночасно.

ДІВИ. Доведеться відсто-
ювати свої ідеї перед тими, 
кого досі вважали однодум-
цями. Перш ніж вирішувати 
якусь проблему, розглядай-
те її спокійно та об'єктивно.

ТЕРЕЗИ. Вам необхідно ді-
яти разом з надійними парт-
нерами, помічниками, чим 
би ви не займалися. Можливі 
деякі тертя у спілкуванні, але 
вам вдасться їх спокійно і ко-
ректно вирішити.

СКОРПІОНИ. На вас че-
кають нові цікаві завдан-
ня. Ваш авторитет у профе-
сійному середовищі зросте. 
Перш ніж прийняти якесь 
важливе рішення, необхідно 
все гарненько зважити.

СТРІЛЕЦІ. Дуже вдала 
перша половина тижня. Не 
виключено, що ви зробите 
комусь неоціненну послу-
гу. У вас вийде довести свою 
надійність та незамінність і в 
роботі, і в родині.

КОЗЕРОГИ. Легко випра-
вите раніше допущені про-
махи й недоліки, але важли-
во зрозуміти, що саме піш-
ло не так. У середині тижня 
можливий невеликий кон-
флікт з начальством.

ВОДОЛІЇ. Дійте відкрито, 
сміливо висловлюйте свою 
думку. Можлива подорож, 
яка не надто сподобаєть-
ся близьким людям, але до-
поможе у важливих для вас 
справах.

РИБИ. В особистому 
житті не все гладко. Ви бу-
дете досить вразливі й пе-
симістичні. Постарайтеся 
не впадати у крайнощі, не 
відмовляйтеся від допомо-
ги близьких.

Астрологічний прогноз на 19 — 25 грудня


