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Бориспільське сміття 
перероблятимуть, 
як у Лас-Вегасі

У п’ятницю, 27 січня, відбулися перемовини міста 
Борисполя з представниками американської компа-
нії, яку очолив представник посольства США в Укра-
їні Джеймс Ліндлі. Як розповів Бориспільський місь-
кий голова Анатолій Федорчук, метою зустрічі з аме-
риканською делегацією було обговорення можливо-
стей співпраці щодо будівництва сміттєпереробного 
заводу у нашому місті. Представники США висловили 
готовність інвестувати кошти у цей надзвичайно важ-
ливий проект, адже мають успішний досвід у нашому 
місті — це будівництво фармацевтичного заводу ТОВ 
«Фармекс Груп».

Під час перемовин американські партнери розпові-
ли, що подібний завод уже збудований у Лас-Вегасі і, до 
речі, розташований за 400 метрів від житлових будин-
ків. Завод екологічно чистий і не викликає жодної стур-
бованості мешканців. А ось у Європі його аналогів по-
ки що немає. Офіційний Бориспіль висловив сподіван-
ня на подальші кроки щодо вирішення питання пере-
робки сміття. Тож днями має відбутися ще одна зустріч 
з представниками із США для більш детального обгово-
рення можливої співпраці. Вартість заводу оцінюється 
в 50 мільйонів доларів.

Українців з вищою освітою 
хочуть призивати в армію

У лютому Генеральний штаб почне призивати в ар-
мію українців віком до 43 років, які закінчили військо-
ві кафедри. Про це ще кілька місяців тому заявив в.о. 
начальника Головного управління персоналу Генштабу 
Марк Андрусяк.

Щорічно 9-10 тисяч українців отримують військо-
ве звання на військових кафедрах своїх університетів. 
Якщо раніше військова кафедра давала звільнення від 
строкової служби, на цей момент ситуацію планують 
кардинально змінити — призивати чоловіків віком до 
43 років на півтора року в армію зі збереженням робо-
чого місця.

РЕКОРДИ 
СЕСІЙНОЇ ЗАЛИ 
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Ірина КОСТЕНКО

Обурення людей незадовіль-
ною роботою Бориспільського 
РП ПАТ «Київобленерго» пере-
росло у спонтанний мітинг, який 
відбувся 24 січня 2017 року біля 
офісу підприємства. Детонато-
ром мітингу стала об’ява на сай-
ті «Київобленерго», що цього дня 
все місто буде відключене від 
електропостачання. Цей мітинг 
виявився настільки ефективним, 
що на нього таки звернуло ува-
гу керівництво підприємства-мо-
нополіста. У той же день у Бори-
сполі відбулася розмова з  пред-
ставниками «Київобленерго», 
а кількома днями пізніше про-
йшов круглий стіл за участю ви-
щого керівництва «Київобленер-
го», депутатів та громади міста. 

Під високою 
напругою 

Саме напередодні цієї зустрічі у 
Борисполі представили нового ке-
рівника Бориспільського РП «Київ-
обленерго». Підприємство очолив 
Микола Іванович Борзяк. Ново-
му начальнику Бориспільського РП 
довелося приймати справи і зна-
йомитися із ситуацією на підпри-
ємстві у екстремальному режимі, 
дійсно, під високою напругою. Ад-
же у громади  Борисполя накопи-
чилося стільки проблем,  що під час 
круглого столу не вистачило годи-
ни, аби вислухати хоч частину з них. 

Проблема контактів 
із споживачами є 
першочерговою

Слова, які чуєш у слухавці, коли 
телефонуєш до контактного цен-
тру: «Ваш дзвінок дуже важливий 
для нас, зачекайте на лінії,» — уже 
сприймаються як насмішка. Бо іноді 
доводиться слухати таке по 15 хви-
лин і більше. А уявіть, що людина 
телефонує з мобільного?

— Головна проблема, яка існує 
сьогодні, це недостатній зв’язок  
«Київобленерго» з громадою, — на-
голосив Бориспільський міський 
голова Анатолій Федорчук, відкри-
ваючи засідання. — Зв’язок з кон-
тактним центром, який існує сьо-
годні, не витримує жодної критики.  
Найпростіший вихід на сьогодні — 
надавати повну інформацію чер-
говому міськвиконкому. Але опти-
мально було  взяти у штат людину, 
яка б могла оперативно відповіда-
ти на дзвінки, повідомляти про від-
ключення, інформувати про хід ро-
біт. Інформування зніме значну ча-
стину напруги.

Не встигають за 
розвитком міста 

Перший заступник міського голови 
Микола Корнійчук зазначив, що мо-
дернізація електричних мереж у Бо-
рисполі відбувається. Але цього за-
мало на таке велике місто. За цей рік 
у нас було побудовано 8 розвантажу-
вальних підстанцій. Реконструйовано 
близько 19 кілометрів ліній електро-
передач із заміною повітряних ліній 
на самонесучі ізольовані дроти. 

Поліпшенню енергопостачання 

могли б допомогти трансформа-
торні підстанції, які місто побуду-
вало за свої кошти у тих мікрора-
йонах, де не було напруги і люди 
не могли будуватися. Ці підстанції є 
власністю територіальної громади. 
Ще донедавна місто надавало доз-
воли на підключення до них нових 
абонентів. З цим дозволом люди от-
римували у «Київобленерго» тех-
нічні умови. А сьогодні до таких під-
станцій підключати не дозволяють. 
Тільки якщо їх передати у власність 
«Київобленерго». Але це можливо, 
тільки коли у приватного підприєм-
ства є частка державної власності. 

Микола Корнійчук повідомив, що 
у грудні минулого року спільно з 
попереднім начальником Романом 
Гаменицею було визначено, що у 
Борисполі потрібно побудувати не 
менше ніж 10 одиниць розвантажу-
вальних підстанцій. 

Неякісні 
послуги повинні 
відшкодовувати

Представник громади  вулиць Лі-
сова — Городецького Світлана Ко-
ляда сьогодні може писати цілу  іс-
торію боротьби за світло. Його ви-
микають тут дуже часто, а протягом 
грудня й узагалі майже не було світ-
ла. Делегації з цих вулиць неодно-
разово приходили зі своїми про-
блемами на сесійні засідання. Тіль-
ки за грудень 5 звернень від пані 
Світлани було надіслано на гаря-
чу лінію Кабінету Міністрів, ще  не 
менше чотирьох — від сусідів по 
вулиці Городецького — це район 
без газу на електроопаленні. На-
пруги 220 не буває,180 — це  ща-
стя. Зазвичай —160 і нижче, аж до 
90. Платіжку на 2500 грн вона гото-
ва оплачувати, але хоче отримува-
ти якісну послугу. 

На засіданні прозвучала інфор-
мація, що виявляється, існують за-
конодавчі норми, відповідно до  
яких енергопостачальники зо-
бов’язані компенсувати, якщо були 
надані послуги неналежної якості. 
Про це мало хто знає із споживачів. 

Правила про компенсацію у ви-
падку неякісного енергопостачан-
ня існують із 1999 року. Це Поста-

нова Кабінету Міністрів № 1357. 
Якщо питаннями вимірювання на-
пруги, наприклад, і нарахуванням 
компенсацій не бажає займатися 
енергопостачальна організація, 
люди можуть найняти іншу органі-
зацію, яка має відповідний серти-
фікат, і їхні послуги оплачуватиме 
«Київобленерго» разом із компен-
сацією споживачам.

Тож високим гостям пообіця-
ли, якщо не буде наведено поря-
док, акти складатимуть цілими ву-
лицями і вимагатимуть компенса-
цію. А ініціативу швидко підхоплять 
інші регіони області. Тому краще 
співпрацювати. 

Таун-хаусам — 
особлива увага

Такі багатоквартирні будинки за-
являються як приватні, а по факту 
потребують у десятки разів більшо-
го енергопостачання. Забудовники 
зобов’язані його забезпечити. Але 
чи забезпечують? Досягнуто до-
мовленості, що по Борисполю буде 
проведено перевірку усіх таун-хау-
сів на предмет відповідності напру-
ги, зазначеної у договорі на енерго-
постачання будівлі. 

Є ще одна проблема, яка хвилює 
містян. Суми, які нараховуються за 
платіжками, не для людей зі слаб-
кими нервами. Що вже казати про 
літніх споживачів? Люди, які пе-
реплачують по платіжках, фактич-
но безкоштовно кредитують «Київ-
обленерго». Тому чітко поставлено 
вимогу налагодити оперативне от-
римання інформації по показниках 
і привести платіжки у відповідність 
з реаліями. 

Підприємці під 
ударом  

Особливо це стосується підпри-
ємств, де перебої із енергопоста-
чанням можуть обернутися ката-
строфою для всього міста. Про та-
ку ситуацію розповів Ігор Шалімов, 
який очолює Бориспільський ком-
бінат будівельних матеріалів. Це 
підприємство, яке споживає 150 
тис. кіловат на місяць, сплачує за 
них близько 300 тис. грн.  Техноло-
гічні процеси напряму залежать від 

електропостачання і пов’язані із 
небезпекою для життя. 

Такі підприємства, як БКБМ, як 
нафтобаза, що розташована  по су-
сідству, не можна без попереджен-
ня відключати від електропоста-
чання. Під час одного із таких від-
ключень у квітні на БКБМ мало не 
загинула людина. Коли сталося від-
ключення, керівник підприємства 
не міг знайти на місці ні началь-
ника РП, ні головного інженера, ні 
жодного техніка. Реакції на скарги з 
цього приводу підприємство не от-
римало. Зате у грудні вимушені бу-
ли сплатити 800 тис. грн штрафу за 
перевищення ліміту, бо інакше під-
приємству відключили б електро-
енергію. З великими труднощами 
вдалося з’ясувати, що відключення 
планове, про яке підприємство ні-
хто не попередив. 

Після обговорення проблеми із 
керівником РП Гаменицею було до-
сягнуто домовленості про те, що 
підприємство попереджатимуть за-
здалегідь. Але у вересні ситуація із 
відключенням повторилася знову. 

Дуже хочеться, щоб до підприєм-
ців і підприємств ставилися з пова-
гою, бо саме вони приносять гроші 
енергопостачальникам. 

Інвестиції будуть. 
Та чи їх досить?

Від імені керівництва «Київо-
бленерго» перед зібранням три-
мав слово технічний директор під-
приємства Володимир Гетманов.  
Він повідомив, що місто Бориспіль 
і Бориспільський район у загаль-
ному електроспоживанні «Київ-
обленерго» займають близько 10%. 
У години пікового взяття потуж-
ності навантаження по району ся-
гає близько 85 мегават, а по місту 
37 мегават. До того ж, місто Бори-
спіль дуже стрімко розвивається, 
зростає електроспоживання. Тіль-
ки протягом двох минулих років 
електроспоживання збільшилося 
на 8-10%. Темпи розвитку дуже ви-
сокі. Зрозуміло, що розвиток мереж 
не встигає за темпами росту міста. 

У 2016 році, в рамках реалізації 
інвестиційної програми, товари-
ство витратило 6 мільйонів  640 тис. 
грн.Було знято напругу на найбільш 

проблемних больових точках, але  
далеко не всіх. 

На наступний рік у рамках інвес-
тиційної програми планується на 
місто витратити 4 млн 370 тис. (на 
реконструкцію 9 кілометрів ліній 
і побудову двох розвантажуваль-
них підстанцій). Загалом на Бори-
спільський район передбачено 17 
млн 970 тис. грн. Буде побудовано 
9 нових розвантажувальних ТП та 
реконструйовано 31 кілометр по-
вітряних ліній. Ще півтора мільйо-
на гривень виділяється на ремонти.

Дві підстанції не 
врятують

Уже через кілька днів після круг-
лого столу Микола Борзяк тримав 
слово із сесійної трибуни на сесії 
Бориспільської міської ради. Тіль-
ки 5 днів він пропрацював, але вже 
зміг надати депутатам своє бачення 
шляхів вирішення проблем. 

Микола Іванович наголосив, що 
ситуація, яка склалася у місті Бо-
рисполі, не дуже стандартна, є чи-
мало питань і до енергопостачаль-
ного підприємства, і до мереж, і 
до споживачів, які не дотримують-
ся договорів і не поспішають до-
пускати до себе енергетиків. У той 
же час досягнуто домовленості із 
представниками учасників АТО, які 
обіцяли надати допомогу у спілку-
ванні з такими споживачами. За 
підсумками зустрічі голова прав-
ління ПАТ «Київобленерго» пого-
дився внести зміни до інвестицій-
ної програми для того, щоб збіль-
шити фінансування реконструкції 
мереж у Борисполі. Він надав пе-
релік ліній, на яких саме уже запла-
нована реконструкція, і зазначив, 
що після детального аналізу ситу-
ації по місту він запропонував вне-
сти зміни в інвестиційну програму 
ще по 9 точках. Серед цих пропо-
зиції є багатостраждальні вулиці 
Городня та Лісова. 

Микола Борзяк запевнив, що бу-
де докладено всіх зусиль, щоб на-
вести порядок. Всі скарги розгля-
датимуться. Прийомний день ке-
рівника — у середу. Але чудес не 
буває. Зміни до інвестпрограми по-
винна затвердити НКРЕ. Тож дове-
деться запастися терпінням. 

ЕНЕРГЕТИКІВ ЗМУСИЛИ 
ПОЧУТИ БОРИСПІЛЬ

Микола Іванович Борзяк 
Народився 18 вересня 1963 року 
у місті Черкаси. Здобув вищу 
освіту в Черкаському інженер-
но-технологічному інституті, 
за фахом «інженер-електроме-
ханік». Працював у промисловос-
ті головним інженером, голов-
ним енергетиком, директором. 
З 2003 року почав працювати у 
Міністерстві енергетики. Був 
директором двох РЕМів — «Чер-
касобленерго» та «Миколаїв-
обленерго», був комерційним 
директором «Черкасобленерго», 
головою правління «Миколаїво-
бленерго» і начальником інспек-
ції Держенергонагляду в Чер-
каській області. У енергетичній 
галузі близько 30 років. Одруже-
ний, має сина.

 БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
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НОВАЦІЇНОВАЦІЇ

Валентина ОЛІЙНИК

Цього року в Україні на субси-
дії виділили рекордну суму — 
51 мільярд гривень, а сама кіль-
кість українців, які її оформили, 
зросла у 21 раз. Проте, зважаючи 
на необхідність реформ у систе-
мі виплат, сума якої щороку ша-
лено росте, вже найближчим ча-
сом, у 2018-му, чимало українців 
можуть якщо не втратити право 
на цю держдопомогу взагалі, то 
отримати її значно урізаною.

У цьому опалювальому сезоні, 
згідно з інформацією Міністерства 
соціальної політики України, по-
над 7,1 мільйона сімей отримують 
субсидію. Ростуть, звичайно, по-
казники і на місцях... Так, началь-
ник управління соціального за-
хисту населення Бориспільської 
міської ради Даниленко Любов Во-
лодимирівна повідомила, що, на-
приклад, у 2015 році для призна-
чення житлових субсидій зверну-
лось 7258 домогосподарств, а вже у 
2016-му — 7986.  (З них, до речі, от-
римали відмову у 2015-му — 83 до-
могосподарства, а у 2016-му — 59. 
При цьому причина відмови у при-
значенні субсидій, як зауважила 
Любов Володимирівна, у невідпо-
відності даних про кількість зареє-
строваних осіб у деклараціях з да-
ними в довідках, які надають житло-
во-комунальні організації.)  

Оскільки з кожним роком, у зв’яз-
ку з поетапним підвищенням тари-
фів на комуналку, як зауважують 
експерти, держава затрачає на суб-
сидію все більше коштів, систему 
виплат конче необхідно реформу-
вати. І поки усі ми затихли в очіку-
ванні і незнанні, що ж нам усім слід 
чекати в цьому напрямку, а над-
то після підвищення розміру міні-
мальної зарплати в України вдвічі 
— до 3200 гривень, чиновники са-

мі вносять дещицю розуміння  у цю 
ситуацію. 

— У 2016 році українці отриму-
ють субсидії на основі доходів 2015 
року. Тому для тих людей, які отри-
мують субсидію, це підвищення бу-
де позитивним — у них з'являться 
додаткові гроші, які можна буде на-
правити куди завгодно. Але в опа-
лювальному сезоні 2017-2018 ро-
ків, для субсидіантів, безумовно, бу-
де проводитися корекція: тарифи у 
2017 році не зростатимуть (усі за-
фіксовано), а доходи виростуть, так 
що субсидії трохи зменшаться, — 
пояснив Віце-прем’єр-міністр Пав-
ло Розенко.

В цілому, субсидантів чекає кіль-
ка нововведень. По-перше, в уря-

ді пожвавлено заговорили про те, 
що монетизувати субсидії зможуть 
уже в квітні. По-друге, нормативи 
споживання, на які наразі нарахо-
вується «комунальна знижка», все 
ж переглянуть і... знизять. Таким 
чином, якщо сьогодні на опален-
ня одного квадратного метра ви-
діляють 5,5 кубометра газу, то від-
нині залишать лише 4. Тим часом, 
коментуючи ці песимістичні нова-
ції, заступник глави департамен-
ту «Нафтогазу» Олексій Хабатюк 
упевнений: діючі нормативи зави-
щені. За підрахунками «Нафтога-
зу», реально українці використо-
вують 4 кубометри. При цьому він 
зазначив, що за останні кілька ро-
ків норму споживання газу в Укра-

їні скоротили в два рази — з 11 до 
5,5 кубометра на квадратний метр. 
І якщо раніше в квартирі площею 
30 квадратних метрів субсидія 
«покривала» 330 кубометрів газу, 
то після зниження нормативів бу-
де всього 165 кубів.

— Колись я стільки виходила, 
— розказує одна пенсіонерка, що 
проживає у приватному секторі 
Борисполя, — а субсидію мені да-
ли якусь  копійчану. Тоді я сказала 
собі, що ніколи її більше не брати-
му. Але зараз такий час настав, що, 
як би не старалась економити, то, 
бачу, треба буде вже  знову субси-
дія. Чому? Зараз чи не вся пенсія на 
світло і тепло іде, хоча на день ко-
тел відключаємо, а вже увечері, ко-

ли все тепло сходить, знову вмикає-
мо, аби батареї ледь теплі були і ми 
не замерзли.  

— У нас у трикімнатній кварти-
рі живе 6 людей: двоє діток і 4 до-
рослих, — розказує Анатолій Йо-
сипович, колоритний продавець 
домашніх овочів на ринку «Зоря-
ний». — Тож, як ви розумієте, треба 
добре топити, щоб не хворів ніхто. 
Тому субсидія — це досить вигід-
на річ для малозабезпечених сьо-
годні. І якщо наші сусіди не брали, 
то ми собі оформили і ні разу не по-
шкодували, бо, наприклад, минуло-
го року більше двох тисяч зеконо-
мили. Як буде складатись далі — 
побачимо. Узагалі, було б непогано, 
аби, зважаючи на гострі фінансо-
ві проблеми людей, субсидію виді-
лити на транспорт, ліки і, звичайно, 
харчування. Адже, аби лише вижи-
вати у наш час, доводиться дуже до-
бре крутитися, бо інакше, зупинив-
шись на мить, відразу витягнешся 
під власним же тином.   

Якщо нові нормативи, як і пла-
нується, набудуть чинності у трав-
ні 2017 року, то, зрозуміло, держава 
почне виділяти субсидію на значно 
менший обсяг блакитного палива, 
а отже, субсидію частково уріжуть. 
Таким чином, аби вкладатися у 
держдопомогу, українцям дове-
деться стишувати свої «апетити на 
тепло» і мерзнути іще більше, аніж 
це є сьогодні, або платити за «зайві» 
кубометри за повною вартістю. 

При цьому експерти сходяться 
на думці, що також цьогоріч потріб-
но впровадити систему верифікації 
одержувачів соцвиплат і при цьо-
му шукати не тільки «мертві душі» і 
тих, хто зробив покупку на суму від 
50 000 гривень, але й тих, хто при-
ховує свій реальний дохід, нахаб-
но користуючись при цьому держ-
допомогою, яка б могла піти на по-
треби тим громадянам, які її справ-
ді потребують. 

Субсидії у 2017 році: 
десь — доточили, а десь — відірвуть 

ЗУСТРІЧЗУСТРІЧТАРИФИТАРИФИ

В останній день січня у Бори-
сполі побували народний депутат 
України, голова фракції політичної 
партії «Опозиційний блок» Юрій 
Бойко, депутати Київської облас-
ної ради Олександр Качний, Вале-
рій Ксьонзенко та Світлана Береза.

На Центральному ринку лідер 
«Опозиційного блоку» поспілкувався 
із бориспільськими підприємцями, 
продавцями та мешканцями міста.

Основне питання зустрічі — це 
скасування пільгової системи опо-
даткування і як наслідок — немож-
ливість існування малого бізнесу.

«Малий та мікробізнес сьогодні 
годує майже півтора мільйона лю-

дей. Але за останні три роки держа-
ва практично в 10 разів зменшила 
граничний обсяг людей, які підпа-
дають під пільгову систему оподат-
кування і в три рази збільшила на 
них податкове навантаження. При 
цьому влада декларує, що нібито 
допомагає малому та середньому 
бізнесу і робить все для того, щоб 
він оживав. Насправді сьогодні на 
зустрічі підприємці вкотре підтвер-
дили, що це не так. Працювати стає 
все важче і важче», — підкреслив 
лідер опозиціонерів. 

«Наша позиція тут чітка — ми ка-
тегорично проти Меморандуму з 
МВФ, згідно з яким пропонується 
взагалі прибрати пільгову систему 

оподаткування і перевести мікро, 
малий та середній бізнес на систе-
му, яка діє для великого бізнесу», — 
наголосив Юрій Бойко.

Підприємці активно висловлюва-
ли свою незгоду з рішенням влади 
відмінити норму єдиного податку, 
що остаточно знищить їх бізнес і за-
лишить без засобів проживання їх-
ні сім’ї, та висловили готовність від-
стоювати свою позицію під стінами 
Верховної Ради.

Депутат підтримав прагнення 
підприємців та пообіцяв свою під-
тримку їхніх вимог у парламенті.

«Єдину систему спрощеного опо-
даткування треба залишити. Малий 
та мікробізнес сьогодні як ніколи 

потребує надання пільгових кре-
дитів під 5-6% річних, зменшення 
адміністративного та податкового 
тиску, — заявив Юрій Бойко, — ми 
стоїмо на цих позиціях і будемо від-
стоювати їх у Верховній Раді».

Крім проблеми оподаткування, 
на зустрічі йшлося про розмір пен-
сій, тарифи, ціни на ліки та продук-
ти. Лідер «Опозиційного блоку» ви-
слухав усіх та поспілкувався з кож-
ним бажаючим щодо конкретних 
питань.

Олег Жук, голова 
Територіальної організації 

Політичної партії «Опозиційний 
блок» у місті Бориспіль

ЛІДЕР «ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ» ЮРІЙ БОЙКО РАЗОМ ІЗ 
ДЕПУТАТАМИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ЗУСТРІЛИСЯ З 
ПІДПРИЄМЦЯМИ ТА ГРОМАДОЮ МІСТА БОРИСПІЛЬ

Подорожчання 
світла і газу для 
промисловості

З 1 лютого «Нафтогаз» перегля-
нув тарифи на блакитне паливо 
для промислових споживачів, в 
тому числі ТЕЦ і котелень. 

Як пояснили в прес-службі «На-
фтогазу», в середньому тарифи 
для промислових споживачів ви-
ростуть на 22% (залежно від обся-
гів споживання і наявності забор-
гованості). Компанії, які спожива-
ють більше 50 тисяч кубометрів 
газу і при цьому не мають забор-
гованості, за кожні тисячу кубо-
метрів з наступного місяця будуть 
платити 9,2 тисячі гривень, борж-
ники — 10,1 тисячі гривень.

Головна причина такого подо-
рожчання — зросла ціна імпортно-
го газу. У минулому році Україна ку-
пувала блакитне паливо за ціною 
менше 180 доларів за тисячу кубо-
метрів, у бюджеті на цей рік перед-
бачена ціна на газ 245 доларів.

Експерти у сфері енергетики 
впевнені, що не за горами також 
підвищення тарифу на газ для насе-
лення. Як підрахував екс-начальник 
Управління зі зв'язків з громадські-
стю «Нафтогазу» Валентин Землян-
ський, газ, згідно з формулою Каб-
міну, в цьому році буде коштувати 
9600 гривень за тисячу кубометрів 
(на даний момент 6800 гривень). 

Також з 1 лютого для промисло-
вих споживачів (1-го і 2-го класів) по-
дорожчає на 1-3% електроенергія. 
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ПРОЕКТПРОЕКТ

ЗАСІДАННЯЗАСІДАННЯКОМУНАЛКАКОМУНАЛКА

Лариса ГРОМАДСЬКА

Про будівництво садиби Пав-
ла Чубинського, українсько-
го етнолога, фольклориста, пое-
та, юриста, автора тексту україн-
ського Національного Гімну «Ще 
не вмерла Україна», говорили ма-
ло не від початку Незалежнос-
ті нашої держави. І ось 2016 року 
крига скресла, і будівництво му-
зею-садиби розпочалося…

Декілька разів до села Чубинське 
Бориспільського району (де колись 
стояв родинний маєток видатного 
народознавця) приїжджали пред-
ставники найвищих ешелонів влади, 
запевняли, що варто зберегти сто-
літні дуби, які ще пам’ятають родину 
Павла Чубинського, і звести його са-
дибу. 2003 року Українське товари-
ство охорони пам’яток історії та куль-

тури планувало розпочати роботу з 
відтворення будинку, зруйнованого 
у 30-х роках ХХ ст. Ця будівля увійшла 
до числа 56 втрачених пам’яток істо-
рії та культури України, які мають бу-
ти відтворені згідно із програмою, за-
твердженою Кабінетом Міністрів. 

Це місце має дійсно велику історич-
ну цінність для усіх українців. Особли-
во вирізняється ця садиба тим, що у 2 
пол. ХІХ ст. вона була центром україн-
ського прогресивного руху. Тут зби-
ралися члени Київської громади, се-
ред них: Микола Лисенко, Михайло 
Старицький, Павло Житецький, Ми-
хайло Драгоманов, Володимир Анто-
нович та інші відомі особистості.

Тож територію визначили, а ланд-
шафтний заказник, який має за-
гальнодержавне значення і знахо-
диться під захистом Президента 
України та ЮНЕСКО, назвали «Хутір 
Чубинського». 

Великоолександрівська сільська 
рада представила проект будівниц-

тва садиби-музею Павла Чубинсько-
го на вул. Шевцової. Садиба-музей 

П.П. Чубинського — це культурно-
освітній і науково-дослідний заклад, 
який призначений для вивчення, 
збереження пам’ятки матеріальної і 
духовної культури. Його споруджен-
ня передбачається на місці, де у 
1862 році було побудовано помеш-
кання сім’ї Чубинських.

Нині вже зроблено фундамент 
для центрального будинку. Окрім 
садиби, до складу музею входи-
тимуть комора, клуня, погріб і ту-
алет. За штатним розписом, у му-
зеї працюватиме 3 особи. Розписа-
но у презентації і експозиційні зали 
маєтку, до яких входитиме кухня, 
їдальня, вітальня, робочий кабінет 
з бібліотекою, спальня; «передба-
чено меблі та аксесуари, що відпо-
відають періоду другої половини 
ХІХ століття». Задум справді потуж-
ний. Кошторисна вартість проекту 
становить 6 126 508 гривень.

Розпочалося будівництво садиби Павла Чубинського

Ірина КОСТЕНКО 

Сесійна зала чи 
сцена для піару?

Складалося враження, що дея-
кі депутати із самого ранку «ішли 
на рекорд». Зала була заповнена 
людьми. Одні з них прийшли із на-
болілими питаннями, інші — про-
сто подивитися. Повно глядачів бу-
ло і на балконі. І здавалося, що ба-
лаган, який періодично виникав у 
залі, був розрахований саме на гля-
дачів. Цього разу основний удар 
припав на депутата Бориспіль-
ської міської ради, заступника Бо-
риспільського міського голови з 
питань будівництва Дмитра Гопан-
чука. До порядку денного терміно-
во було внесене питання про його 
звіт. Хоча у результаті його довело-
ся перенести, бо звіт потребує ча-
су на підготовку.  Отже, до порядку 
денного вдалося приступити тільки 
близько другої години дня. А ефек-
тивна робота розпочалася тільки 
після перерви, близько 16 години. 
Депутатський корпус Борисполя 
знову у повному складі. 

На початку сесійного засідан-
ня Рустам Рахімович Хамракулов 
прийняв присягу і отримав депу-
татське посвідчення.

Кінг Конг та 
аварійний будинок 
по сусідству

Ця новобудова так і залишаєть-
ся проблемною, хоча перша чер-
га будівництва таки наближаєть-
ся до завершення. Підприємство 
звернулося до депутатів із прохан-
ням зменшити пайовий внесок аж 
на 7,5 мільйона гривень. У сумі він 
складає 8,5 мільйона гривень. Так 
забудовник оцінив свій внесок у 

розбудову інфраструктури та ін-
женерних мереж, які необхідні для 
обслуговування будинку. Звичай-
но, законодавство передбачає та-
ку норму, але у депутатів були до 
забудовника інші питання. У тому 
числі й про те, що місто не має по-
жежної машини, яка б сягала до го-
рішніх поверхів тієї висотки. Але 
не це питання було основним для 
депутатів та міської влади. Найбо-
лючішою є ситуація із відселенням 
мешканців аварійного 16-квартир-
ного будинку, який сьогодні знахо-
диться на території, орендованій 
забудовником. Цим людям ще на 
початку будівництва обіцяли від-
селення, але в ході продажу та пе-
репродажу Кінг Конга ця інформа-
ція десь загубилася. Депутати не 
погоджуються на поступки, доки 
не буде вирішено питання аварій-
ного будинку. Однак  забудовник 
ніяких конкретних кроків для ви-
рішення проблеми не пропонує. У  
результаті заручниками стали і ба-
гатостраждальні інвестори, і люди, 

які бояться, що їм на голови може 
впасти покрівля. 

Питання про зменшення пайово-
го внеску голосів не набрало. 

Вибори відбулися 
наполовину

Одними із останніх питань по-
рядку денного були вибори голо-
ви регламентної комісії та секрета-
ря Бориспільської міської ради. Од-
ні і другі  відбувалися шляхом таєм-
ного голосування. 

На щастя, переобирати лічильну 
комісію не довелося, депутати не 
підтримали цю пропозицію. Хоча, 
як зазначив Бориспільський місь-
кий голова Анатолій Федорчук, по 
результатах попереднього голосу-
вання за відставку секретаря до ро-
боти лічильної комісії були серйоз-
ні претензії. 

На посаду голови регламентної 
комісії було два кандидати: Валерій 
Іванович Мартишко та Ігор Марко-
вич Левітас. Цього разу і комісія, і 

депутати старанно контролювали 
хід голосування. За Валерія Мар-
тишка проголосувало 11 депутатів, 
проти — 1, утрималось — 0. Канди-
датуру Ігоря Левітаса підтримало 
20 чоловік. Тих, хто проти чи утри-
мався, не було.

Тож головою комісії з питань 
регламенту та депутатської етики, 
контролю за виконанням рішень 
ради, законності, правопорядку, 
взаємодії із ЗМІ було обрано Ігоря 
Марковича Левітаса. 

А от секретаря міської ради так і 
не обрали. На цю посаду «Самопо-
міч» висунула кандидатуру Ігоря 
Костянтиновича Євтушенка. Але за 
нього проголосували тільки 16 чо-
ловік. Проти — 10, утрималося — 7. 
Тож кандидатура не пройшла. От-
же, епопея з виборами секретаря 
у Борисполі продовжується. До ре-
чі, депутати на цій же сесії своїм рі-
шенням позбавили секретаря місь-
кої ради імунітету на 6 місяців, тож 
тепер перевибори можуть відбува-
тися дуже часто.

РЕКОРДИ СЕСІЙНОЇ ЗАЛИ 
Перша сесія Бориспільської 
міської ради 2017 року, яка 
відбулася 31 січня, побила 
усі рекорди. Завершила 
вона свою роботу аж о 9 
годині вечора.

Теплові мережі 
Борисполя 
працюють 
на збиток

Ірина ГОЛУБ

Аналізуючи роботу «Бори-
спільтепломережі» на плано-
вій нараді, перший заступник 
Бориспільського міського го-
лови Микола Корнійчук зазна-
чив, що аварійні ситуації на те-
плових магістралях підприєм-
ство ліквідовує оперативно. 
Так, коли в черговий раз прор-
вало теплотрасу на вулиці Мо-
мота, аварійна бригада працю-
вала вночі, продовжили робо-
ту вранці, щоб якомога швидше 
відновити людям теплопоста-
чання. Напевне, у літній період 
цю теплотрасу варто було б від-
ремонтувати капітально. Але 
навряд чи у підприємства бу-
дуть на це кошти.

Та інформація, яка сьогодні зву-
чить на центральному телебачен-
ні про квитанції з космічними ці-
нами у Києві та інших містах, ство-
рює негативний імідж як для те-
плопостачальних підприємств, 
так і для місцевої влади. Адже 
озвучуются рекомендації апелю-
вати з приводу тарифів до місце-
вої влади, тоді як основною скла-
довою тарифів на опалення є вар-
тість газу, до якої місцеве само-
врядування стосунку не має. 

За весь період із 12 жовтня, 
відколи розпочався опалю-
вальний сезон, борги тепло-
мережі за газ склали 3,7 млн 
грн. Газу за цей період спалено 
на 56,6 млн грн, а проплачено 
тільки 21,7 млн грн. Загальна 
заборгованість, з урахуванням 
оплати транспортування при-
родного газу, складає 4,7 млн 
грн. У той же час не проведе-
но взаємозалік по пільгах і суб-
сидіях. Ця сума заборговано-
сті держави зросла уже до 11,2 
млн грн. Державний і місцевий 
бюджет заборгували 1,6 млн 
грн. Заборгованість населен-
ня на сьогодні складає майже 
18 млн грн.

Тепломережа працює в ав-
ральному режимі. І невідомо, 
чи витримає підприємство до 
кінця опалювального сезону. 
Дива чекати не доводиться.
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Сергій КРУЧИНІН, фото автора

Капела народилася у Великій 
Олександрівці у 1989 році, у 1991 
отримала почесне звання «народ-
на» і з того часу носить ім’я видат-
ного вченого П.П.Чубинського. Хор 
виступав перед глядачами більше 
п’ятисот разів у найрізноманітніших 
місцях — за словами самого засно-
вника, «на прикордонних заставах, 
на закритих об’єктах, військових за-
водах, у Національній філармонії, у 
кращих залах світу, у театрах, у ве-
ликих храмах і сільських церквах, на 
донських станицях, у радгоспах...» 
У репертуарі колективу — перлини 
світової музики, в тому числі укра-
їнських композиторів. Все це — за-
слуга Олександра Дмитровича, який 
умів об’єднати і повести до спільної 
високої мети зовсім різних людей. 
Коли він підіймав руки, хористи за-
тихали, а серця слухачів тремтіли в 
терпкому й солодкому очікуванні 
чарівних звуків. 

Пропонуємо вашій увазі кілька 
спогадів людей, які дружили або 
працювали з Маестро. Всіх їх об’єд-
нує гордість і вдячність за те, що во-
ни у своєму житті знали Олексан-
дра Дмитровича. 

Віктор Юрійович Співак, фо-
тожурналіст, літописець капели 
ім.Чубинського:

— Познайомився я з Олексан-
дром Дмитровичем, як кажуть, у 
кінці століття. Мене відправили до 
Великоолександрівської школи 
мистецтв і ремесел на концерт ка-
пели ім.Чубинського. Враження від 
побаченого вилилися у статтю «Ве-
ликий концерт у малому залі Ве-
ликої Олександрівки». Той день я 
пам’ятаю до цього часу. 

Разом з капелою я об'їхав 
близько двадцяти країн і зробив 
багато знімків, про які Олександр 
Дмитрович схвально відгукував-
ся. Першою моєю поїздкою з ка-
пелою стала подорож місцями, де 
був на засланні Чубинський. Після 
неймовірного концерту в Архан-
гельську глядачі не хотіли встава-
ти і залишати зал. Довго тривали 
аплодисменти, дехто плакав — ні-

хто не чекав, що капела настіль-
ки могутня і може викликати та-
кі емоції. Це був тріумф! В Італії у 
Ріва дель Гарда на міжнародно-
му конкурсі ми сиділи з Олексан-
дром Дмитровичем у глядацько-
му залі. Мені страшенно сподо-
бався виступ хору Сінгапурсько-
го університету. Питаю в нього, 
чому він не реагує, як хор того за-
слуговує? Він відповів: «Співали 
вони чудово, але не було душі». 

Ніде не сказано правдивого фак-
ту про капелу імені Чубинського — 
вона входить до 50 кращих хоро-
вих колективів світу.

Віктор Миколайович Мозоль, 
близький товариш, директор капе-
ли ім.Чубинського:

— Олександр Дмитрович був до-
брою і чуйною людиною у спілку-
ванні, але вимогливим і безжаль-
ним, коли стосувалося мистецтва. 

Казав: «Надо подставлять друг дру-
гу плечико».

Девіз його був «у всьому бути 
першим». Його любили всі — від ді-
тей до педагогів школи. Його «пле-
чико» завжди було готове допомог-
ти, як морально, так і матеріально.

Коли збирав колектив, то ми про-
йшли все село, в кожну хату він за-
йшов і всіх прослухав. Тут він вко-
рінився, полюбивши землю Чубин-
ського. Я двадцять років був ди-
ректором капели, проїхав з ними 
безліч країн. 

У жовтні 2006 ми були у Німеч-
чині у Цвіккау на V Міжнародно-
му хоровому конкурсі ім.Шумана. 
У нашій програмі була жартівлива 
пісня «Ода к зубной боли» на вірш 
Бернса. Напередодні виступу Олек-
сандр Дмитрович продивився ба-
гато колективів, повернувся в го-
тель, і в нього розболівся зуб. «По-
нимаешь, столько бился над ней 

(над піснею) — зубная боль появи-
лась». Через артистичного дирек-
тора товариства «Інтеркультура» 
ми вийшли на зубного лікаря, і він 
дуже добре полікував нашого Ма-
естро. Концерт пройшов на висо-

кому рівні, ми отримали золоту ме-
даль у своїй категорії, а той зубний 
лікар зі своїми дружиною і донь-
кою були нашими першими вболі-
вальниками. 

Мені не віриться, що його немає. 
Здається, завтра під’їде: «Виктор 
Николаевич, выходи, я уже стою 
под двором». Він нікому не давав 
«спокою», з ним було дуже цікаво. 
Його мрія тепер збувається — нова 
школа росте на очах. Ми часто їзди-
ли з ним дивитися будівництво і по 
півгодини сиділи в машині: «Вот по-
смотри, как люди работают! Как 
красиво все делают!» За це ми ро-
ками бились, десятиліттями, скіль-
ки сил покладено! Ясно, що школа 
має бути добудована і мусить но-
сити ім’я Олександра Дмитровича 
Зюзькіна.

Галина Василівна Шпакович, 
учасник капели ім.Чубинського:

— Одного разу наша капела по-
їхала у великий гастрольний тур. 
У нас був цілий поїзд. Їхали квар-
тет «Явір», Ольга Юнакова, інші 
музиканти. Після виступу у Сім-
ферополі накрили стіл. Я сиділа з 
одного боку від Олександра Дми-
тровича, а з іншого — його дру-
жина Зоя Іванівна. Навпроти — 
місцевий начальник, який і каже: 
«Я хочу выпить на брудершафт с 
этой маленькой женщиной». Мені 
не дуже хотілося, але мене почав 
просити і Олександр Дмитрович. 
Зоя Іванівна стала на мій бік: «Что 
ты!». Зюзькін відповів: «Понима-
ешь, надо, чтобы все было хоро-
шо, ради коллектива». Цей анек-
дот показує, як він переживав за 
кожну дрібницю, що стосувала-

ся колективу, усе приймав близь-
ко до серця. У ньому дивовижно 
поєднувалися м’якість, адже він 
міг плакати, коли емоції від музи-
ки переповнювали душу, з тверді-
стю у досягненні мети, у відстою-

ванні кожного учасника капели. 
Олександр Дмитрович всього се-
бе віддавав роботі, дуже пережи-
вав, якщо хтось пропускав репе-
тиції: «Поймите, для меня это важ-
но! Я бьюсь, чтобы каждый голос 
звучал». Кожна нотка мала бути 
на своєму місці, а увага кожного 
сконцентрована лише на творі. 

Боротися за капелу завжди було 
важко. Казав: «Мне плюнут в лицо, 
я вытру и дальше иду просить». Це 
був фанат пісні.

Олександр Іванович Жигун, то-
вариш і колега, заслужений артист 
України, художній керівник Народної 
академічної хорової капели «Почай-
на» Національного університету 
«Києво-Могилянська академія»:

— За творчим шляхом капели ім.
Чубинського я слідкував з початку 
90-х. Останні роки ми товаришува-
ли дуже близько — у наших колек-
тивів були спільні програми. 

Я живу в Острі на Чернігівщині. 
Коли в Олександра Дмитровича 
видавалася вільна хвилина, він 
завжди приїздив до мене. Схо-
димо, половимо карасиків, він 
на травичці приляже, потім у бі-
льярд зіграємо — його душа ра-
діла. В ньому я знайшов людину, 
близьку по духу.

За тридцять років своєї роботи я 
не бачив до свого хору такого став-
лення — у Олександра Дмитровича 
не було ні заздрощів, ні егоїзму, він 
завжди хотів допомогти. Це була 
велика, широкої душі Людина. Все, 
що він створив, пройшло через йо-
го голову, серце і мозолі.

Лаврін Юхимович Захарчен-
ко, учасник капели ім.Чубинського, 

директор Щасливської дитячої му-
зичної школи:

— Олександр Дмитрович був 
психологом. Він розумів окрему 
людину, а також міг охопити одразу 
багатьох. Мене завжди вражало, як 
він міг вивчити складну партитуру 
за одну ніч і як він взагалі все всти-
гав. Одного разу я прямо і спитав 
— ну коли ви встигаєте? «А ти сядь, 
пограй за піаніно». Сідаю і починаю 
імпровізувати. «Так, як ти вільно ім-
провізуєш, я ніколи не зможу, але 
так я за ніч вивчаю партитуру — в 
мене все звучить у голові».

Наталка Зущенко, учасник ка-
пели ім.Чубинського, викладач Ве-
ликоолександрівської школи мис-
тецтв та ремесел:

— Коли я почала працювати в 
школі, відразу виникла ідея ство-
рити тріо бандуристів (тріо «За-
грава» — прим. автора). Ініціати-
ву з радістю підтримав Олександр 
Дмитрович і погодився бути на-
шим творчим керівником. За кіль-
ка місяців репетицій ми стали ди-
пломантами конкурсу ім.Козлов-
ського. Олександр Дмитрович до-
помагав нам також з узгодженням 
репертуару, давав цінні настанови 
щодо виконання і створення обра-
зності кожного твору, хоча і не був 
бандуристом. 

Його підтримка і поради завж-
ди спонукали до праці і нових звер-
шень. На одній з репетицій він не 
зробив ніяких зауважень, а лише те-
пло посміхнувся і сказав, що далі ми 
займаємося без нього. Це була по-
хвала, адже він оцінив наш профе-
сійний рівень. Але ми відчули, що 
цим він спонукає нас до самостій-
ності. Вже тоді, кілька років тому, 
Олександр Дмитрович почав готу-
вати нас до життя без «батька», до 
дорослості, до уміння приймати рі-
шення та вирішувати складні питан-
ня. Я пишаюся тим, що мала можли-
вість працювати під керівництвом 
цієї Людини. А в серці завжди жити-
ме вдячність за ті неоціненні кілька 
років творчої співпраці.

Олексій Миколайович Юзефо-
вич, товариш і колега, диригент, 
заслужений діяч мистецтв Украї-
ни, художній керівник хорової капе-
ли ім.О.Кошиця:

— Олександр Дмитрович був та-
лановитою і щирою людиною. Він 
запросив мене на відпочинок до 
моря у казковий Судак, де пере-
бував зі своїм колективом. Яка бу-
ла дружня атмосфера! Які весе-
лі, цікаві та насичені дні й вечори, 
сповнені дружніх бесід, смачної їжі 
та музики!

Я не знаю аналогічного випадку 
і такого керівника, який зумів би з 
сільського хору виростити всесвіт-
ньо відомий колектив. 

Я безмежно вдячний Олександру 
Дмитровичу за спільно прожиті ро-
ки і дні. Дякую родині — Зої Іванів-
ні, Дмитру і Марії — за вашого чо-
ловіка та батька, він прикрасив і 
моє життя.

Земляки і колеги, збережіть для 
вашої історії пам’ять про велику 
Людину.

 
9 лютого, у День народження 

О.Д.Зюзькіна, відбудеться концерт 
його пам’яті. Подробиці на афіші 
на стор. 10

СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ ЖИВЕ 
В ЛЮДСЬКИХ СЕРЦЯХ
Четвертого лютого буде 
сорок днів, як пішов від 
нас народний артист 
України, засновник 
та диригент Народної 
хорової академічної 
капели ім.Павла 
Чубинського, директор 
Великоолександрівської 
школи мистецтв та ремесел 
Олександр Дмитрович 
Зюзькін.

Ніхто не згадує правдивого факту про капелу імені 
Чубинського — вона входить до 50 кращих хорових 
колективів світу.

Боротися за капелу завжди було важко. Казав: «Мне плюнут 
в лицо, я вытру и дальше иду просить». Це був фанат пісні.
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Правоохоронці 
інформують

Пізно ввечері 23 січня на вул. К.Шлях екіпаж помітив, 
що Lexus RX350h порушив ПДР: рухався у лівій смузі до-
роги при вільній правій. З’ясувалося, що реєстрацію ав-
то скасовано, а свідоцтво, яке пред’явив водій, повин-
но знаходитись в архіві сервісного центру МВС України. 
Водія з машиною супроводили до Бориспільського ВП.

• • •
Ввечері 25 січня на вул.Панаса Мирного патрульні 

за порушення ПДР зупинили DACIA Logan — водій не 
ввімкнув покажчик повороту. При спілкуванні інспек-
тори помітили, що в порушника тремтять руки. Під час 
поверхневої перевірки у нього виявили поліетилено-
вий пакет з канабісом. Потім цей 27-річний мешканець 
Бориспільського району добровільно вказав на міс-
цезнаходження ще двох згортків у салоні. В одному був  
канабіс, в іншому — амфетамін. Було викликано СОГ. 

• • •
Інспектори 26 січня  виявили яму на дорожньому 

полотні на 45-му кілометрі траси Київ—Харків. Ін-
формацію оперативно передали до сектору безпе-
ки дорожнього руху УПП. У таких випадках, інспек-
тор сектору БДР складає вимогу (припис) до відпо-
відних служб. А саме до ДРП-2 філії «Київське ДЕУ». 
Вже протягом кількох годин працівники ДЕУ провели 
ямковий ремонт на зазначеній ділянці. Шановні бо-
риспільці, якщо ви виявили таку проблему на терито-
рії обслуговування УПП — звертайтесь (за номером 
102, безпесередньо до патрульних, до Управління за 
адресою Кошового,4 або у повідомленні на фейсбук 
з фото),  і разом зробимо наше місто комфортнішим!

• • •
На центральній вулиці Борисполя 26 січня інспек-

тори помітили чергового нервового громадянина. Як 
з’ясувалося, він перебуває в розшуку за крадіжку. Чо-
ловіка доставили до Бориспільського ВП.

• • •
Офіцери поліції додатково проінформували керів-

ників навчальних закладів Борисполя з приводу ре-
агування на адміністративні правопорушення. Ша-
новні бориспільці, якщо ви стали свідком будь-яко-
го правопорушення, негайно звертайтеся за номе-
ром 102 або прямо до інспекторів, які цілодобово 
патрулюють вулиці міста,  і не намагайтеся припини-
ти правопорушення власними силами.

• • •
 На вул.Лютневій 29 січня інспектори помітили BMW 

525, власник якого перебував у розшуку. Водій, меш-
канець Бориспільського району 1986 р.н., скоїв ці-
лу низку серйозних злочинів: ч.3 ст.309 ККУ (незакон-
не виробництво, виготовлення, придбання, зберіган-
ня, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), 
ч.1 ст.317 ККУ (організація місць для незаконного вжи-
вання, виробництва чи виготовлення наркотичних за-
собів), ч.2 ст.313 ККУ (викрадення, привласнення, ви-
магання обладнання, призначеного для виготовлення 
наркотичних засобів чи заволодіння ним шляхом ша-
храйства) та ч.1 ст.263 ККУ (носіння, зберігання, при-
дбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вог-
непальної зброї). Під час перевірки авто офіцери ви-
явили ваги із залишками білої порошкоподібної речо-
вини. Затриманого доставили до Бориспільського ВП.

СУМУЄМОСУМУЄМО

Валерій ГІРЧЕНКО

Нещодавній резонансний підпал ма-
газину «Престиж» на Привокзальній 
площі в Яготині, коли двоє невідомих 
уночі жбурнули у вікно крамниці «кок-
тейль Молотова», налякав мешканців 
міста. Містяни заговорили про повер-
нення буремних 90 -их, з їх невід’ємни-
ми атрибутами — рекетом, «кришою» 
та «стрєлкою». Адже події, які переду-
вали цій пожежі, розвивалися за та-
кою схемою: спочатку приїхали люди 
і за відповідну регулярну плату запро-
понували підприємцю «безпеку». Коли 
ж він відмовився, йому зробили попе-
редження, після чого через деякий час 
стався підпал магазину.

Недопущення зростання кількості 
кримінальних злочинів на території ра-
йону та забезпечення громадського по-
рядку стали головною темою оператив-
ної наради, яку провів голова Яготин-
ської РДА Олександр Дерунець. Участь 
у нараді також взяли керівники місце-
вої ДСНС і Національної поліції, приват-
ні підприємці.

За словами начальника Яготинсько-
го відділку Переяслав-Хмельницько-
го відділу Головного управління Націо-
нальної поліції України у Київській об-
ласті Любомира Вериги, криміногенна 
ситуація в районі непроста: «Раніше кри-
мінальні злочини розслідувалися швид-
ше і доходили до суду, який виносив від-
повідний вирок. Але в цей час оператив-
но-розшукова діяльність та слідство від-
буваються набагато повільніше через дві 
основні причини: значний штатний недо-
комплект, який складає 20 посад (особли-
во не вистачає слідчих і оперативників) та 
кардинальні зміни, внесені до Криміналь-
но-процесуального кодексу. За «старим» 
Кодексом працювалося простіше, і кіль-
кість розкритих злочинів була більшою в 
рази. Це стосується і правил застосуван-
ня радіотехнічних засобів спостережен-
ня та слідства. У новому Кодексі всі про-
цедури виписані так, що втрачається темп 
розкриття злочину «гарячими слідами». 
Але, за всіх складнощів, ніхто не знімає 
з нас відповідальності, в тому числі й за 
розкриття останніх злочинів, які отрима-
ли резонанс на Яготинщині. Я хочу звер-
нутися з проханням до підприємців: звер-
тайтесь особисто до мене з кожної кон-
кретної спроби нав’язування «послуг». 
Чим більше буде звернень, тим швидше 
вдасться спіймати злочинця».

Очільник районного відділу поліції та-
кож повідомив, що злочинці, які займа-

ються рекетом, поводяться дуже обе-
режно. Наприклад, заходять на торгову 
точку, віддають продавчині клаптик па-
перу з номером телефону з вимогою пе-
редати його власнику. Після цього під-
приємець дзвонить, а рекетир пропонує 
«дах» та називає суму. Потім той номер 
зникає з мережі, і дзвінок уже надходить 
з іншого номера. Також працює система 
«гастролей», коли місцеві здирники на-
правляються для виконання «завдання» 
в один із сусідніх районів, а ті їдуть сюди. 
Вони також змінюють автомобілі.

Голова Яготинської РДА Олександр 
Дерунець зазначив, що найголовніше – 
це безпека людей, які працюють у торго-
вельних закладах: «Два продавці з пала-
ючого магазину «Престиж» залишились 
живими завдяки нашим рятувальни-
кам. Необхідна тісна співпраця органів 
державної виконавчої влади та місце-
вого самоврядування, поліції, пожеж-
но-рятувальної служби з підприємцями 
та пересічними громадянами. Хотіло-
ся, щоб відновили свою роботу громад-
ські формування з охорони громадсько-
го порядку, що будуть спільно з поліцією 
здійснювати чергування. Підприємці не 
повинні перекладати відповідальність 
за погіршення криміногенної ситуації 
в приватному бізнесі на місцеву владу і 
поліцію, а об’єднатися і надати фінансо-
ву та технічну допомогу правоохорон-
ним органам у боротьбі з криміналом».

Багато слушних пропозицій прозвуча-
ло від підприємців. Зокрема про необхід-
ність встановлення відеокамер в громад-
ських місцях, об’єктах сфери обслугову-

вання. Йшлося і про надання підприємця-
ми допомоги місцевій поліції пальним та 
автотранспортом, зібрання коштів для ви-
плати винагороди особам, що можуть на-
дати інформацію про злочинців, які спа-
лили магазин «Престиж», та інших право-
порушників, які скоюють кримінальні зло-
чини. Крім того, була висловлена думка 
надати фінансову допомогу власнику ма-
газину з боку її колег по приватному бізне-
су для ліквідації наслідків пожежі і понов-
лення торговельного об’єкта.

Як буде на ділі — побачимо. Але схо-
же, що сидіти склавши руки ніхто не 
збирається. Щодо реальних кроків, то 
днями засідала робоча група з питань 
охорони державного майна та об’єктів 
приватного бізнесу, а також охорони 
громадського порядку в Яготинському 
районі. Очолив її заступник голови РДА 
Антон Антоненко. На засіданні відпра-
цьовували правовий механізм створен-
ня громадського формування з охорони 
громадського порядку (ГФОГП), яке от-
римало назву «Самозахист». Член робо-
чої групи, приватний підприємець На-
дія Гета розповіла присутнім про перші 
результати роботи в цьому напрямку та 
надала для ознайомлення проект Стату-
ту громадського формування. Цей доку-
мент, після доопрацювання та юридич-
ної експертизи, має бути погоджений і 
затверджений у відповідних органах ви-
конавчої влади та місцевого самовря-
дування. Тоді й можна буде офіційно за-
явити про створення на теренах Яготин-
щини ГФОГП «Самозахист», що бороти-
меться з криміналом.

В ЯГОТИНІ «ЛИХІ 90-ТІ» 
НАГАДАЛИ ПРО СЕБЕ?
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СУМУЄМОСУМУЄМО

Порядок сплати 
єдиного соціального 
внеску в 2017 році

Протягом 2016 року платниками Бро-
варської ОДПІ задекларовано та спла-
чено 1419,4 млн грн єдиного соціально-
го внеску, доведені індикативні показни-
ки надходжень виконані на 104,6 відсотка. 
Переважна більшість надходжень єдино-
го внеску забезпечена за рахунок добро-
вільної сплати самостійно задекларова-
них сум сумлінними платниками податків. 
Разом з цим, за рахунок контрольно-пере-
вірочної роботи, проведеної працівника-
ми Броварської ОДПІ протягом 2016 ро-
ку, донараховано єдиного внеску в сумі 
3,2 млн грн, з них уже сплачено 628,3 тис. 
гривень. Броварська ОДПІ нагадує, що з 
01.01.2017 змінено порядок обчислення 
та сплати єдиного внеску, зокрема, для 
фізичних осіб - підприємців, у тому числі 
тих, які обрали спрощену систему оподат-
кування (крім фізичних осіб – підприєм-
ців, віднесених до першої групи платників 
єдиного податку, та осіб, які провадять не-
залежну професійну діяльність), сума єди-
ного внеску не може бути меншою за роз-
мір мінімального страхового внеску за мі-
сяць, у якому отримано дохід (прибуток) 
— для таких осіб мінімальна сума єдино-
го внеску з 1 січня 2017 року складає 704 
грн. Для фізичних осіб-підприємців, відне-
сених до першої групи платників єдиного 
податку відповідно до підпункту 1 пункту 
291.4 статті 291 Податкового Кодексу Укра-
їни, мінімальна сума єдиного внеску у 2017 
році складає 352 грн. Водночас, страховий 
стаж таким особам буде зараховуватись 
пропорційно сплаченому єдиному внеску. 
У свою чергу, з 01.01.2017 фізичні особи - 
підприємці, які обрали спрощену систему 
оподаткування, та фізичні особи - підпри-
ємці, які перебувають на загальній систе-
мі оподаткування, звільняються від сплати 
за себе єдиного внеску, якщо вони є пен-
сіонерами за віком або інвалідами та от-
римують відповідно до закону пенсію або 
соціальну допомогу, відповідно до поло-
жень частини четвертої статті 4 Закону 
України від 08.07.2010 № 2464-VI у редак-
ції Закону від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про 
внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України». Такі особи можуть бути плат-
никами єдиного внеску виключно за умо-
ви їх добровільної участі у системі загаль-
нообов'язкового державного соціального 
страхування. Зазначена норма не застосо-
вується до осіб, які провадять незалежну 
професійну діяльність. Консультацію що-
до порядку нарахування та сплати єдино-
го внеску в 2017 році платники податків 
можуть отримати в ЦОП Броварської ОДПІ 
за адресою: м. Бровари, вул. Київська, 286, 
або за телефоном: (04594) 6-61-55.

Броварська ОДПІ

Лариса ГРОМАДСЬКА

Нещодавно Вороньківська школа за 
державною програмою «Шкільний ав-
тобус» отримала новий транспортний 
засіб. Звичайно, це велика радість для 
дітей і педагогів, адже школа одна із 
найбільших у Бориспільському районі. 
І хоча вона вже має один автобус, його 
недостатньо для опорного освітнього 
закладу, куди на навчання підвозити-
муть дітей із декількох сусідніх сіл. Ок-
рім того, буде більше можливості шко-
лярам поїхати на екскурсію чи спортив-
ні змагання… 

За словами директора Вороньківської 
школи Сергія Валерійовича Марченка, но-
вий автобус розрахований на 28 дитячих і 
3 супровідних місця (більше на 5 місць, ніж 
в іншій машині). «Сидіння обладнані паска-

ми безпеки, є додаткова сходинка для ді-
тей молодшого шкільного віку. У салоні є 
дві медичні аптечки і два вогнегасники, — 
розповідає керівник навчального закладу. 
— У водія є гучномовець, яким може кори-
стуватися і вчитель для проведення лекції 
чи екскурсії. В автобусі встановлений обме-
жувач швидкості, тобто водій не може їхати 
більше 70 км/год.»

Та, як стало відомо, автобус, який отрима-
ла опорна школа на Бориспільщині — ви-
робництва РФ. 

Автобуси з Росії отримали і в Переяс-
лав-Хмельницькому районі, і в інших облас-
тях нашої держави. Хоча і в Україні (у Черні-
гові, Львові) також виготовляють автобуси, 
які, при потребі, переобладнують для пере-
везення дітей… 

Ще півроку тому волонтери і юристи роз-
крили схему закупівлі шкільних автобусів за 
державні кошти, якими, нібито, розпоряд-

жаються обласні ради. Тож ні Бориспіль-
ський райвідділ освіти, ні Вороньківська 
школа до тендерних закупівель шкільних 
автобусів не мають ніякого відношення. 

Як з’ясувалося, «машини вітчизняно-
го виробництва» виготовляють на Павлів-
ському автозаводі Нижньогірської області 
Російської Федерації. Потім ці ПАЗи «Мрія» 
завозять до Харкова і переобладнують як 
шкільні. У Міносвіти були рекомендації при 
тендерних закупівлях надавати перевагу ві-
тчизняному виробнику. При обранні пере-
можця у торгах мають керуватися технічни-
ми характеристиками і ціною. Якщо ціна на 
українські машини вища, то технічні показ-
ники, за словами водіїв, зокрема автобусів 
виробництва Бориспільського автозаво-
ду, у деяких моментах навіть кращі: витра-
та пального на 100 км у БАЗа — 18,5 літрів, а 
в ПАЗа — аж 26,8 л! Волонтери, що підняли 
цю проблему, намагаються зрозуміти, чо-
му вартість автобусів українського вироб-
ництва зросла саме напередодні тендерів? 
І чому тендерні закупівлі на транспортні 
засоби виграє наш окупант? Юристи гово-
рять, що цим питанням давно має зацікави-
тися СБУ. Адже компанія ПАЗ входить до ве-
ликого холдингу, який, окрім транспортних 
засобів, виготовляє і військову техніку для 
російської армії! Правозахисники говорять, 
що ситуація виходить досить аморальна: у 
той час, коли українські воїни гинуть від ро-
сійської зброї на війні, держава за бюджетні 
кошти купує товари з РФ.

Майже три роки триває війна з Росією 
на Сході України. Патріотична молодь пе-
ріодично проводить акції «Бойкот росій-
ським товарам!», «Не купуй російське!» Та, 
виходить, що для найвищих ешелонів вла-
ди торгівля і бізнес із країною-агресором — 
це звичайні ділові стосунки?

ШКІЛЬНІ АВТОБУСИ 
ЗАКУПОВУЮТЬ У… РОСІЇ?

Валентина ОЛІЙНИК

Нещодавно під час засідан-
ня, присвяченого перспекти-
вам розвитку електротран-
спорту в Україні,  міністр інф-
раструктури Володимир Оме-
лян заявив про можливість 
зробити для українців більш 
доступнішими  авто на елек-
триці. Як спрогнозував Оме-
лян, вже у 2017 році на наш ри-
нок мають прийти, щонаймен-
ше, три відомі автовиробни-

ки. А вже до 2020 року, теж за 
словами міністра, в загально-
му обсязі продажів відомство 
має намір підвищити частку 
електричних машин до 15%. 

Але що передусім потрібно зро-
бити з правової точки зору, аби в 
українців стало більше можливо-
стей для купівлі такого авто?  

— Для цього передбачається 
прибрати ПДВ і акцизний збір 
на електромобілі, — зауважив 
Омелян, — а також збір до Пен-

сійного фонду при першій реє-
страції екологічно чистих авто-
мобілів. Все це зменшить вар-
тість електричних авто в Украї-
ні на 21,6%.

Чи справді за таких сприят-
ливих умов інтерес українців 
до електромобілів  збільшить-
ся, газета «Вісті» поцікавилася у 
свого давнього автомобільного 
експерта, відомого у районі ви-
нахідника В’ячеслава Полтав-
ця, який ще багато років тому, 
цікавлячись темою, самотужки 

переобладнав серійну «Славу-
ту» на електрокар.

— Якщо у 2016 році продаж 
електромобілів в Україні  зріс у 
4 рази, у порівнянні з 2015 ро-
ком, то з такими преференціями 
показники не те, що зростуть 
іще більше, вони можуть просто 
злетіти, бо люди, крім того, що 
нарешті отримають на це біль-
шу фінансову можливість, на-
решті зрозуміли і всі переваги 
такого виду авт, — прокоменту-
вав В’ячеслав.

Купити електромобіль в Україні буде реальніше
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Ольга КАЦАН, фото автора 

Видатний фольклорист, етнограф, громад-
ський діяч розумів, що усна народна твор-
чість є основою етнографії і що в казках, піс-
нях, говірках кожного народу можна знайти 
його погляди на природу, на людину й на вза-
ємини у суспільстві. Тож не дивно, що із семи 
томів «Праць» Чубинського фольклор ледь 
вмістився у п’яти. 

У стінах актової зали ЗОШ № 6 відбулася 
справжня мандрівка в минуле: конкурсанти 
із  восьми шкіл і Будинку дитячої та юнаць-
кої творчості водили козу, ворожили і закли-
кали весну, проявляючи свою творчість без 
меж. Головна вимога конкурсу — автентич-
ність обряду. 

«Оцінювали» виступи учасників Ніна Ко-
вадло, завідувач міського методичного кабі-
нету, Наталія Бондаренко, головний спеціа-
ліст управління культури, молоді та спорту, 
Тамара Корсун, старший викладач дитячої 
музичної школи, Інна Миколаєнко, керів-
ник народного фольклорного аматорсько-
го ансамблю «Травневі роси».  Вони оціню-
вали місцеву самобутність виконавського 
стилю (мову, діалектичні особливості, пісні, 
костюми), професійно-художній рівень сце-

нічно-театралізованого відтворення обрядів, 
сценографічну виразність, художній рівень 
репертуару. За виконання творів, зміст яких 
пов'язаний з історичними подіями та фоль-
клорними обрядами Бориспільщини, можна 
було одержати додаткові бали.

«Сьогодні, як ніколи, ми повинні показа-
ти свою самобутність, культуру, заглибити-
ся в ті історичні моменти, які вказують на те, 
що ми є незалежною державою, а фольклор 
— першооснова нашої національної спад-
щини і нашої національної культури», – ко-
ментує «Вістям» актуальність заходу Ніна Ко-
вадло й розповідає, що цьогорічний конкурс 
запам’ятався високою акторською майстер-
ністю всіх учасників та досконалою роботою 
над номерами, які були справді феєричними. 

За рішенням журі, у молодшій віковій кате-
горії «золото» отримав фольклорний колек-
тив «Чар-зілля», який представляв ЗОШ №6 і 
був єдиним учасником у цій віковій категорії.  
Наймолодші вразили давнім народним зви-
чаєм «Обжинки», записаним з вуст жителів 
Сошникова. 

В середній віковій категорії третє місце 
розділили колективи «Віночок» із ЗОШ № 7 
та «Щедрик» із ЗОШ № 3, друге — «Щедрик» із 
НВК «Ліцей «Дизайн-освіта» ім. П. Чубинсько-
го». Переможем став фольклорний колектив 
«Дивограй» з НВК «Гімназія «Перспектива» 
ім. В. Мономаха за виконання обряду «Водіння 
кози», що був записаний у Гнідині.

Жоден з конкурсантів із старшої вікової ка-
тегорії «бронзи» не отримав. «Срібло» діста-
лося колективу «Різдвяна зірка», який пред-
ставляли учні НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступе-
нів» ім. К. Могилка. «Золото» розділили зраз-
ковий вокальний колектив «Веселочка» із 
БДЮТ та фольклорний колектив «Дивограй» 
зі ЗОШ № 1. 

ФЕЄРІЯ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ 
Вже традиційно учні 
навчальних закладів Борисполя 
продемонстрували національну 
спадщину та фольклорні традиції 
у міському конкурсі народних 
колективів, що присвячений Павлу 
Чубинському. 

Валентина ОЛІЙНИК, 
фото з архіву театру

До Дня святого Валентина 14 лютого о 
18:30 на сцені міського Будинку культури 
покажуть глибоку філософську річ — сучас-
ну  мелодраму 18+ «Валентинів день». Вона 
багатьох змусить замислитись, а можливо, 
навіть переоцінити власне життя.

«Сценічне дитя» кращого 
фільму-мелодрами XX 
століття

Вистава, яку, нагадаємо, бориспільцям за 
кілька останніх років покажуть уже втретє, по-
будована на драматургічній основі Івана Вири-
паєва, відомого режисера і автора оригіналь-
них творчих проектів, чиї роботи наразі з ве-
личезним успіхом гастролюють Польщею, Бол-
гарією, Німеччиною і навіть Великобританією. 
Попри це, спектакль «Валентинів день» є та-
кож своєрідним продовженням і п'єси відомо-
го драматурга Михайла Рощина «Валентин і Ва-
лентина», за якою у 1985 році зняли одноімен-
ний художній фільм, і той потім увійшов до під-
бірки кращих фільмів-мелодрам часів СРСР.

Цілих дві години, потрапивши у дивну 
квартиру, яка під щемливі романси тогочасся 
болючими і водночас все ж щасливими спо-
гадами перекидає у різний час, глядач співп-
ереживає трьом головним героям: Каті, Ва-
лентину і Валентині. Вони все життя пліч-о-
пліч жили любовним трикутником, так і не 
зважившись бодай на якісь зміни. Чому? Ви-
являється, безтямно кохаючи одне одного, їм 
всім до певної міри... подобалось страждати.

І от сьогодні, у день свого шістдесятиріччя, 
Валентина, справжнє кохання померлого двад-
цять років тому Валентина, який був чоловіком 
Каті, згадує і аналізує свій життєвий шлях з самої 
юності, коли вони з Валентином іще були парою 
по вуха закоханих студентів. Тоді мама дівчини 
не дозволяла їм зустрічатись, а дещо недалека, 
проте вольова провідниця Катя, будучи безтям-
но закоханою, вдало розгортає свій хитрий під-
ступний план на заарканювання юнака. Втім, по-
при одруження, серце Валентина назавжди за-
лишиться з іншою, з Валентиною.

Між любов'ю і ненавистю
Безперечно, суперниці ненавиділи од-

на одну, але зараз, обоє будучи без кохано-
го, вони раптом розуміють, що насправді, по-
при пережиті спільні життєві перипетії, все ж 
дуже тепло ставляться одна до одної, став-
ши практично рідними людьми... Наприкінці 
спектаклю геть доведена до відчаю Валенти-
на двічі вистрелить у суперницю, проте гвин-
тівка виявиться заряджена холостими на-
боями. Тільки тепер рішучість жінок нареш-
ті приведе їх до порозуміння, і Катя нареш-
ті зникне з життя Валентини, проте чи буде 
змога їм вижити одна без одної, без усепо-
глинаючої любові до одного чоловіка, яка їх 
тримала поряд усе життя?

 Не треба робити 
поспішних висновків

— Насправді в нашій професії  ми завжди 
маємо виправдовувати свого героя, — ко-
ментує  актор Василь Ключніков, виконавець 
ролі Валентина. — Утім, якщо говорити зі сто-

рони його помилок, то резюме буде дуже ко-
ротким — ніколи не треба робити поспішних 
висновків. По п’єсі Валентин себе карає, що 
нічого так і не зробив стосовно цієї подвій-
ної любові. А в цілому всім, хто закоханий, 
кохає, або ще тільки буде,  можна  побажа-
ти вчитись кохати так, аби бути готовим про-
жити з однією людиною років 40-50 і так са-
мо, безумно люблячи, померти в один день, 
бо це і є справжнє щастя. Звичайно, любов − 
це завжди випробування. І треба собі відразу 
ж сказати чесно, які в тебе наміри і які на це 
є сили? Відтак потрібно лише слухати і чути 
себе, аби в димові цього дурману, у який лю-
дина закрутилась і готова на безглузді боже-
вільні вчинки,  все ж намагатися мислити тве-
резо, робити висновки і обгрунтування всьо-

му, що робиш. Ми живемо в соціумі, а тому 
кожен, навіть найменший наш вчинок, в ре-
зультаті діє на усіх, не лише на двох.

— Ця глибока філософська вистава вже 
кілька разів у нас ішла, і щоразу глядач 
сприймає її  не менш натхненно. Чому? Це ве-
лика і справді дуже серйозна глибока робо-
та з розряду тих, що будуть актуальні завжди, 
— прокоментувала директор Муніципаль-
ного театру Світлана Бевз.

— Правду кажуть, що справжня любов — 
це коли ні за що зроблене не соромно. Тож 
усім — тільки справжньої, проте щасливої 
любові. Не брешіть ніколи, якщо стосується 
почуттів, ну, хоча б самому собі, аби потім все 
життя не страждати, як герої постановки «Ва-
лентинів день».

Спектакль «Валентинів день» навчить, 
як кохати по-справжньому



Вісті№4 (863), 3 лютого 2017 р. 9СТАРТАПСТАРТАП

Валентина ОЛІЙНИК

Найчастіше 26-річна бориспіль-
ка Надія в’яже свої ляльки, гіпопо-
тамчики, песики, півники (а куди ж 
без них у рік Півня!), янголята та ін-
ші казкові істоти гачком — справж-
нім агрегатом, як вона жартома на-
зиває свій уже раритетний інстру-
мент двадцятирічної давнини. Нині 
мама двох чарівних дівчаток (Даші 
8 років, Златі неповних 2 роки) роз-
казує, що займалась в’язанням з са-
мого дитинства. Цим видом роботи 
її зацікавила рідна тітка.

Перші амігурумі 
і дієвість 
«сарафанного 
радіо»

— Тяжіння до створення чо-
гось прекрасного власними рука-
ми в рази поглибилось саме у пе-
ріод другої вагітності, хоча, можли-
во, навчилась більш раціонально 
розпоряджатись вільним часом, 
— ділиться з кореспонден-
том «Вістей» Надія. — А 
починала я із найзви-
чайнісіньких зайчи-
ків, котиків, ведме-
диків, яких вив’я-
зувала для влас-
них дітей, і навіть 
не планувала ви-
ходити кудись 
на широкий за-
гал. Але потім, 
коли увімкнуло-
ся «сарафанне 
радіо», то все за-
крутилось так, що 
я навіть не споді-
валась.

Перший виріб, як 
пригадує мисткиня з 
Борисполя, вона зв’яза-
ла, швидше, для цікавості, 
аби подивитися, яким він вий-
де. При цьому економічною сто-
роною чи якимись екологічними 
складовими, мовляв, аби діти гра-
лися іграшкою зі справді натураль-
ного якісного екологічного матері-
алу, а не дорогою і шкідливою плас-
тиковою хімією, тоді не переймала-
ся... Для того, аби вив’язати зайчика 
у техніці амігурумі, а саме це її пер-
ше творіння, Надя передивилася 
багато відео в Інтернеті, зокрема і 

майстер-класів. І от готово — радо-
сті від споглядання того, що вийш-
ло в результаті, як у неї самої, так, 
звичайно, і в тоді іще геть малень-
кої старшої донечки, не було меж. 

Це дало Наді поштовх. Як наслідок, 
другу іграшку, теж зайчика, проте 
трохи іншого формату, вона зв’яза-
ла вже на подарунок.

— Моя двоюрідна сестра живе за 
кордоном, — каже Надя, — і я ду-
же довго думала, чим здивувати її 
дитину. Після захвату рідної дитини 
тим виробом, який я зробила влас-
ними руками, вирішила, що щось 

таке цілком можна в’язати і для ін-
ших. Сестра, коли отримала посил-
ку, була приємно здивована і сказа-
ла: «Це зараз дуже цінується, чому 
ти не в’яжеш на продаж?» Я взага-
лі дуже нерішуча, але тоді це мене 
неабияк окрилило — почала в’яза-
ти для всіх своїх кумів, знайомих. А 
вони один за одним почали розпи-
тувати-цікавитись, чи можу ще ко-
мусь зв’язати? От так потихесеньку 
і почала просуватися моя справа. 

Сьогоднішні мої клієнти головно 
шукають мене у соцмережі, ча-
сто «стукають», зайшовши че-
рез фахові групи, на які я під-
писана.

Зірковість 
майстрів та 

адекватність 
буденного 

ціноутворення
— А якщо говорити саме про фі-

нансовий зиск, — обережно за-
питую у співрозмовниці, — чи все 
гідно складається? Ціни на в’язані 
іграшки в Інтернеті, як я попередньо 
вивчала, дуже різні. Наприклад, зе-
лене порося-коло, розміром з ди-
тячий кулак із вельми популярного 
мультика «Angry Birds», можна купи-
ти лише за 80-120 гривень. А от від-
дати 700 гривень за 25-сантиметро-
вого ведмедика, хай навіть у мило-
му пальто і незвичайній шапці, які, 
як додала автор у описі, «легко зні-

маються, а отже, щоразу можна при-
думати незвичайні образи», сьогод-
ні зможе собі дозволити не кожен, 
чиї дітки люблять ведмедиків. Ще б 
пак, адже доклавши кілька сотень, 
насправді вже на себе можна досить 
пристойний верхній одяг придбати! 

Мисткиня трохи дивується су-
мі, за яку продає того ведмедя од-
на із її колег у мережі, проте, від-
стоюючи ціноутворення, зауважує, 
що, як правило, такі суми не беруть 
зі стелі. Якщо це не досить іменита 
авторка, чиї творіння упізнавані і, 
можливо, навіть вважаються брен-
довими (читай — апріорі дорогі), то 
досить часто, враховуючи сам мате-
ріал (його якість і склад можуть бу-
ти дуже різними), розмір майбут-
нього виробу, складність виконан-
ня роботи в цілому, такі суми ціл-
ком можуть «набігти» і самі по собі. 

— Узагалі, як показують реа-
лії, через нинішнє безгрошів’я лю-
ди рідко готові заплатити навіть 
за справді вартісний виріб більше 
200-250 гривень. Наприклад, кіль-
ка останніх років, особливо у пе-
ріод зимових свят, дуже популяр-
ним брендом-іграшкою є олені. І от 
перед Новим роком, побачивши у 
мене на сторінці в соціальній мере-
жі знімок двох дуже химерних оле-
нів, зі мною зв’язалась одна мама, 
плануючи замовити виріб для сво-
їх двійняток. І коли я все прораху-
вала (а кожна іграшка по 30 санти-
метрів, на роботу мало піти багато 
ниток різного кольору і, крім того, 
передбачалось ще чимало дрібних 
деталей), то  вийшло, що вартість 

одного буде 250 гривень. Ідентич-
ні, як цікавилась на сторінках інших 
майстринь, щонайменше були по 
350!  Знаєте, якось так прикро бу-
ває — вив’язуєш яскраві, складні, 
досить об’ємні іграшки, а люди хо-
чуть, щоб ти віддав їх за безцінь. 

Відхрещування від 
червоних кутів і... 
планування втечі 
у космос

Щодо кількості роботогодин, які 
потрібні на той чи інший виріб, На-
дя зі сміхом каже, що оскільки її ді-
ти обоє гіперактивні, то, наприклад, 
зайця довжиною 30 сантиметрів з 
різними там «вицяцьковуваннями» 
вона може зв’язати як і за день, так і 
за тиждень. А вже за мить зауважує 
так: «Я створюю свою казку вночі. 
Останнім часом у мене тільки тоді є 
час, коли вдається максимально зо-
середитись. Самі розумієте, що та-

ке маленькі діти». 
Сьогоднішні хендмей-
дери іграшок чи обере-

гів популяризують свої 
вироби головно ори-

гінальним напов-
ненням, наприклад, 
кропом, тирсою, 
меленою кавою, 
польовими квіта-
ми, сіном або соло-
мою. А от  майстри 
в’язання наповню-
ють свої витвори 

лише синтепоном. 
По-перше, навіть, як-

що досить цупко в’я-
зати, проміжки між пет-

лями і стовпчиками все 
одно будуть (отже, напов-

нення випадатиме чи прогля-
датиметься, бо це ж не щільна тка-
нина), а по-друге, їхня іграшка для 
того, аби нею справді гратися, а не 
просто, як кажуть у народі, лише 
милуватися, поставивши у черво-
ному куті. Тобто такі в’язані іграш-
ки аж ніяк не вважаються однора-
зовими і їхня форма постійно збері-
гатиметься, скільки б разів ви виріб 
не прали. 

Попри те, що із Надиного в’я-
зального приданого, обмінявши на 
гроші, як жартує чоловік, вже мож-
на виручити справжній капітал, во-
на продовжує придивлятися-при-
цінюватися до нових «вливань» у 
свою справу.

— У мене нещодавно з’явилася 
мрія. Я, як кажуть, сплю і бачу, аби 
купити для роботи набір з профе-
сійних шпиць і гачків німецької фір-
ми «KnitPro». Але він дорогий, кош-
тує аж 2 тисячі гривень. Ми з чоло-
віком узгодили, якщо вже так хочу 
придбати начиння, яке б уже в’я-
зало замість мене, — жартує вона, 
— сама маю на нього заробити. Ну, 
уже трохи вдалося відкласти...

Розказуючи про найближчі твор-
чі плани, Надя ділиться, що зараз 
саме напрацьовує матеріал і ду-
же хотіла б взяти участь у якійсь ві-
домій виставці-ярмарку майстрів 
хендмейду, бо, як їй здається, вже 
нарешті дозріла. 

— Узагалі, думаю, надалі це ста-
не моєю роботою, і після декрету я 
вже не повернуся у школу, де була 
вчителем англійської мови почат-
кових класів. Те, чим займаюся на-
разі, вже в самому процесі прино-
сить мені багато радості і щастя, не 
говорячи про результат, коли емо-
ції замовників — просто космос. 
І оскільки праця стимулює майже 
постійний медитативний стан для 
душі, даючи ще й непогані гроші, то 
навіщо я буду щось міняти? 

Надія Вишняк: 
«Люди рідко готові 
заплатити навіть 
за справді вартісний 
виріб більше 200-250 гривень.»

Для бориспільської 
лялькарки-в’язальниці 
найціннішим традиційним 
дарунком-скарбом від 
чоловіка уже впродовж 
багатьох років є не 
прикраси чи квіти, а... 
нитки. Ці кольорові клубки, 
які вже не поміщаються 
в пакетах, коробках та 
сумках і, як Надя сама 
жартома зізнається, 
просто випадають з шафи, 
вона, наче дитина, може 
перебирати годинами, 
плануючи, що б то таке 
прекрасне і водночас 
химерне зв’язати 
наступного разу.

Останнім часо
час, коли вдає
середитись. 

ке мален
Сьог
дер
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БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ 
ЩИРО ВІТАЄ ЮВІЛЯРІВ:ЩИРО ВІТАЄ ЮВІЛЯРІВ:

85 років
Сторожук Ольга Євгенівна 

80 років
Репецький Іван Володимирович

Черненко Лідія Матвіївна
Фесун Марія Іванівна

Литовка Любов Василівна
Котляр Микола Іванович

Вітаємо з Днем народження і шлемоВітаємо з Днем народження і шлемо
найщиріші побажання. Хай вдосталь буде найщиріші побажання. Хай вдосталь буде 
і в житті, і в домі здоров’я, щастя, злагоди, і в житті, і в домі здоров’я, щастя, злагоди, 

добра, людської шани й радості.добра, людської шани й радості.

ВІТАЄМОВІТАЄМОХВИЛИНА ПОЕЗІЇХВИЛИНА ПОЕЗІЇ

АФІШААФІША

Бажаємо міцного здоров’я. Хай у хаті у вас будуть 
злагода й мир, а лихо нехай обминає поріг. Хай діти й злагода й мир, а лихо нехай обминає поріг. Хай діти й 

онуки шанують завжди, а ви залишайтесь такі ж молоді.онуки шанують завжди, а ви залишайтесь такі ж молоді.

90 років90 років
Бугай Оксана Трохимівна, Бугай Оксана Трохимівна, с. Старес. Старе

85 років85 років
Петрухіна Євгенія Василівна, Петрухіна Євгенія Василівна, 

с. Чубинськес. Чубинське

Дольник Марія Антонівна, Дольник Марія Антонівна, 
с. Вороньківс. Вороньків

Кисіль Марія Іванівна,Кисіль Марія Іванівна, с. Гнідин с. Гнідин

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

ДНІ НАРОДЖЕННЯ:ДНІ НАРОДЖЕННЯ:

«В БЕЗСМЕРТІ 
ЧАСУ НАМ ДАНА 
ШЛЯХЕТНА ДОЛЯ...»

Михайло Федорович Дацюк, який усе своє життя 
присвятив вихованню дітей і начанню їх праці, уваж-
но тримає руку на пульсі часу. Зайшовши до нього, 
можна погортати свіжі газети і почути думку господа-
ря щодо новин. Часом ці думки стають віршами. Не-
щодавно так народився вірш про Київ.

Столице — моя любове!
Тебе назвати власністю не маю права,
Бо так люблю, що ти любов’ю світу знана.
Красуєшся на берегах Дніпра-Славути,
Престиж історії по всьому світу чути.
Розкрилилася мирним птахом на просторах,
Неначе вишиванка в кольорах-узорах.
В красі, достатку, величі добра
Святилася в історії твоя доба…

Тебе природа-мати даром наділила,
У ратних подвигах вершилась твоя сила.
В відлунні дзвонів відродилась рідна віра,
Роздавши Богу данину офіри.
Во славу нації, визнання України,
В кобзарських думах над світом Славень лине.
Від буйних круч Дніпра — священної ріки,
Пливуть історії обтяжені віки.

А з ними віра й страдна непохитна воля,
В безсмерті часу нам дана шляхетна доля.
Лиш каїни із супостатською ордою
Із Сотнею Небесною в жорстокім бою.
Не буде прощення за смерть невинно вбитих,
Імперіє, невже нема тобі де жити?!
Атіли голос кличе — бери двосічний меч,
Безбожній, дикій гідрі голову зрубай із плеч.

Тож замініть булаву на мечі Атіли,
Щоби огненні стріли до Кремля летіли.

Січень 2017 р. 



Вісті№4 (863), 3 лютого 2017 р. 11
ПОНЕДІЛОК, 6 ЛЮТОГО

ВІВТОРОК, 7 ЛЮТОГО

ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 6 - 12 ЛЮТОГО

ICTV

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 ПРОФІЛАКТИКА

14.00 15.20 22.50 23.30 00.15 Погода

14.30 Борхес

15.00 21.00 05.10 Новини

15.30 Фольк-music

16.40 03.55 Т/с "Анна Піль"

17.30 Твій дім-2

17.50 Вікно в Америку

18.20 01.20 Новинний блок

19.00 01.55 Новини. Культура

19.20 Перша шпальта

19.55 Вересень

20.20 04.40 Про головне

21.30 05.35 Новини. Спорт

21.50 Т/с "Епоха честі"

22.35 Обличчя війни

22.55 05.50 Вічне

23.00 Золотий гусак

23.15 Підсумки

23.35 На слуху

00.20 Телемагазин

02.10 Світло

02.55 Д/ф "Українська Гельсінська 

спілка - вектор визначено"

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
05.10 Новини

06.10 07.10 08.10 Ера бізнесу
06.15 07.15 08.15 Спорт
06.20 08.20 АгроЕра
06.25 07.20 08.25 11.00 15.20 22.50 

23.30 00.15 Погода
06.30 23.00 Золотий гусак
06.45 07.45 08.30 Смакота
07.25 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.30 02.35 Д/с "Вудро Вілсон"
11.05 Д/ф "Справа Менделя Бейліса"
11.45 Орегонський путівник
12.15 Суспільний університет
12.40 21.30 05.35 Новини. Спорт
13.15 02.10 Уряд на зв'язку з 

громадянами
14.00 Книга.ua
14.30 Вересень
15.30 Театральні сезони
15.55 Спогади
16.25 Мистецькі історії
16.40 03.55 Т/с "Анна Піль"
17.30 Хто в домі хазяїн?
17.50 М/с "Попелюшка"
18.20 01.20 Новинний блок
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Утеодин з Майклом Щуром
19.55 Наші гроші
20.20 04.40 Про головне
21.50 Т/с "Епоха честі"
22.55 05.50 Вічне
23.15 Підсумки

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 00.15 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля - 2"
10.50 12.20 "Міняю жінку - 2"
12.55 00.30 "Ліга сміху"
16.05 "Сказочная Русь"
17.15 Т/с "Кохання проти долі"
20.30 Т/с "Останній москаль"
22.00 "Гроші"
23.15 03.35 Т/с "Теорія брехні - 3" 

(16+)

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 00.30 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля - 2"
10.50 12.20 "Міняю жінку - 2"
12.45 00.45 "Ліга сміху"
16.00 "Сказочная Русь"
17.15 Т/с "Кохання проти долі"
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Останній москаль"
22.00 "На ножах"
23.30 03.35 Т/с "Теорія брехні - 3" 

(16+)

05.55 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 "Батьківський інстинкт" 1-3 

сс. (16+)
12.00 Новини
12.25 Т/с "Батьківський інстинкт" 4 с. 

Заключна (16+)
13.30 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
15.20 "Жди меня"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Райські яблучка. Життя 

триває"
23.35 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" (16+)
01.20 "Подробиці"
02.10 Т/с "Чотири пори літа" (16+)
03.40 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" (16+)
05.05 "Подробиці"

05.55 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 "Давай одружимося"
11.10 Т/с "Райські яблучка. Життя 

триває"
12.00 Новини
12.25 Т/с "Райські яблучка. Життя 

триває"
14.10 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Райські яблучка. Життя 

триває"
23.40 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" (16+)
01.20 "Подробиці"
02.10 Т/с "Чотири пори літа" (16+)
03.40 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" (16+)
05.05 "Подробиці"

06.00 08.20 Kids Time
06.02 М/с "Хай живе король Джуліан"
08.25 М/ф "Аладдін і король 

розбійників"
10.10 Х/ф "Перли дракона: Еволюція"
11.50 Х/ф "Знаряддя смерті: Місто 

кісток" 16+
14.20 Зірки під гіпнозом
18.00 Абзац
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за ревізором
00.45 Х/ф "Хто я" 18+
02.50 Служба розшуку дітей
02.55 Зона ночі

04.45 18.00 Абзац
05.40 07.00 Kids Time
05.45 М/с "Хай живе король Джуліан"
07.02 Т/с "Клініка" 16+
09.10 Київ вдень і вночі
11.15 Серця трьох
14.00 Хто зверху
19.00 Зірки під гіпнозом
22.45 Т/с "Гра Престолів" 18+
00.55 Х/ф "Перевертні" 18+
02.45 Зона ночі

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. Новий сезон
10.50 Реальна містика
11.50 Х/ф "Перевірка на любов" 

(мелодрама) 16+
13.50 Т/с "Проїзний квиток" (1,2 серії) 

(мелодрама) 16+
15.00 Події
15.30 Т/с "Проїзний квиток" (закл. 

серії) (мелодрама) 16+
18.00 Прем'єра! Т/с "Райське місце" 

(21 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Події
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Коли минуле попереду" (1,2 

серії) (мелодрама) 16+
23.00 Події дня
23.30 Х/ф "Загублений світ" (у гол. 

ролі: Вілл Феррелл) (Мегахіт 
щопонеділка) 16+

01.30 Профілактика передавального 
устаткування

05.00 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+

06.10 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+
07.00 Події
07.15 Ранок з Україною
08.00 Події
08.15 Ранок з Україною
09.00 Події
09.15 Зірковий шлях. Новий сезон
11.30 Реальна містика
13.30 Прем'єра! Т/с "Черговий лікар 2" 

(медична драма) 12+
15.00 Події
15.30 Т/с "Черговий лікар" (медична 

драма)
16.10 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+
18.00 Прем'єра! Т/с "Райське місце" 

(22 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Події
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Коли минуле попереду" (3,4 

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

(детектив) 16+
01.20 Події
02.10 Х/ф "Загублений світ" (у гол. 

ролі: Вілл Феррелл) 16+
03.45 Події
04.30 Реальна містика
05.20 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+

06.00 Мульти. Мультфільми
08.00 Х/ф "Тріленіум" 1-3
13.35 Д/п "Помста природи"
17.30 "Українські сенсації"
18.30 "Спецкор"
19.00 "ДжеДАІ"
19.35 "Люстратор. Металевий легіон"
20.30 Прем'єра! Т/с "Одинак" 1 (16+)
21.15 Х/ф "В ім'я короля - 2" (16+)
23.05 Х/ф "Секс заради виживання" 

(18+)
00.55 Т/с "Інспектор Алекс" (2 сезон) 6
01.50 Х/ф "Легенда про княгиню 

Ольгу" 1

06.00 Мульти. Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
08.30 "Облом.UA."
08.55 Д/п "Потойбічна Україна. 

Х-фауна"
09.55 Д/п "Потойбічна Україна. 

Паранормальні явища"
10.55 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
15.00 Х/ф "Абсолютний нуль" (16+)
16.50 Х/ф "В ім'я короля - 3" (16+)
18.30 "Спецкор"
19.00 "ДжеДАІ"
19.35 Т/с "Одинак" 1 (16+)
20.30 Прем'єра! Т/с "Одинак" 2 (16+)
21.25 Х/ф "Ера динозаврів" (16+)

05.05 Служба розшуку дітей
05.10 Провокатор
05.55 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
06.40 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою (повтор)
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини. Підсумки з 

Костянтином Стогнієм
09.50 Антизомбі
10.50 Секретний фронт
11.40 "Злива". Художній фільм 16+
12.45 Факти. День
13.20 "Злива". Художній фільм 16+
13.55 "Тюряга". Художній фільм 16+
15.45 Факти. День
16.20 "Тюряга". Художній фільм 16+
16.35 "Три дев'ятки". Художній фільм 

16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Більше ніж правда
21.05 Факти. Вечір
21.25 Скетчком "На трьох". Прем'єра 

16+
22.20 Свобода слова
00.30 "Боєць". Художній фільм 16+
02.05 "Лас-Вегас-2". Серіал 16+
03.25 Стоп-10
04.35 Факти

05.35 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Більше ніж правда
11.10 "Життя і пригоди Мишка 

Япончика". Серіал 16+
12.05 "Відділ 44". Телесеріал 16+
12.45 Факти. День
13.20 "Відділ 44". Телесеріал 16+
13.35 "Боєць". Художній фільм 16+
15.20 Скетчком "На трьох" 16+
15.45 Факти. День
16.20 Скетчком "На трьох" 16+
17.45 "Життя і пригоди Мишка 

Япончика". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Громадянська оборона
21.05 Факти. Вечір
21.25 Скетчком "На трьох". Прем'єра 

16+
23.20 "Вогонь із пекла". Художній 

фільм 16+
01.20 "Лас-Вегас-3". Серіал 16+
02.45 Стоп-10
04.25 Служба розшуку дітей
04.30 Студія Вашингтон
04.35 Факти

06.00 Профилактика
14.00 Оглядач. LIVE
18.00 "Алло, лікарю!"
18.55 "Погода"
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Лайма Вайкуле, 1 ч.
19.55 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
21.05 "Погода"
21.25 Лех Валенса - професор 

університету культури
21.45 Сумнозвісні місця
22.05 Дикі тварини
23.15 Заклинач акул
00.10 "Ніч чорних краваток" 18+
01.25 "Життя на Вершині" 18+
03.10 "Після опівночі" 18+
04.10 "Світські хроніки"
04.35 Дикі тварини
05.05 Заклинач акул

06.00 "Щоденники Другої світової 
війни: день за днем"

07.00 "Алло, лікарю!"
07.55 "Погода"
09.50 "Будьте здорові!"
10.45 Teen-клуб
11.55 Сумнозвісні місця
13.40 "Погода"
14.00 Оглядач. LIVE
18.00 "Алло, лікарю!"
18.55 "Погода"
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Лайма Вайкуле, 2 ч.
19.55 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
21.10 "Погода"
21.20 "Відлуння"
21.55 Сумнозвісні місця
22.30 Дикі тварини
23.00 ТОП-10: таємниці і загадки
00.10 "Ніч чорних краваток" 18+
02.00 "Життя на Вершині" 18+
03.05 "Після опівночі" 18+
04.05 "Світські хроніки"
04.30 Дикі тварини
04.45 "Відлуння"
05.15 ТОП-10: таємниці і загадки

06.00 18.30 Т/с "Коли ми вдома"
07.20 16.00 "Все буде добре!"
09.20 Х/ф "Моя старша сестра"
11.15 Х/ф "Дві історії про кохання"
13.35 "Битва екстрасенсів 16"
18.00 22.00 "Вiкна-Новини"
20.00 22.35 02.55 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
23.50 "Давай поговоримо про секс 3"
01.45 "Один за всіх"

06.35 16.00 "Все буде добре!"

08.35 Х/ф "Не підганяй кохання"

10.45 "МастерШеф"

18.00 22.00 "Вiкна-Новини"

18.30 23.20 Т/с "Коли ми вдома"

20.00 22.45 "МастерШеф Діти - 2"

00.55 "Слідство ведуть екстрасенси"

05.10 Т/с "Я повернуся" (16+)
08.55 19.30 Т/с "Кулагін та партнери" 

(12+)
10.25 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 Т/с "Інспектор Джордж Джентлі"
13.45 14.20 21.30 Т/с "CSI: Маямі - 8" 

(16+)
14.00 19.00 23.15 02.20 "Свідок"
15.45 Т/с "Морський патруль - 5" (16+)
23.45 Т/с "Елементарно - 2" (16+)
00.40 Т/с "Код 100" (18+)
02.50 "Випадковий свідок"
03.05 "Речовий доказ"
03.35 "Легенди бандитської Одеси"
04.00 "Правда життя. Професії"
04.35 Х/ф "Міміно"

06.05 Х/ф "Скринька Марії Медічі"
07.50 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери" (12+)
08.30 Ранковий "Свідок"
10.25 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 Т/с "Інспектор Джордж Джентлі"
13.45 14.20 21.30 Т/с "CSI: Маямі - 8" 

(16+)
14.00 19.00 23.15 02.20 "Свідок"
15.45 Т/с "Морський патруль - 5" (16+)
23.45 Т/с "Елементарно - 2" (16+)
00.40 Т/с "Код 100" (18+)
02.50 "Випадковий свідок"
03.00 "Речовий доказ"
03.50 "Легенди бандитської Одеси"
04.15 "Правда життя. Професії"
04.50 Х/ф "Грачі"

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с "Дора-мандрівниця"
07.35 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 Мультмікс
09.50 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.45 Серіал "Баффі - винищувачка 

вампірів" (16+)
12.25 Панянка-селянка
13.25 Одного разу під Полтавою
13.55 Танька і Володька
14.30 Одного разу під Полтавою
14.55 Серіал "Домашній арешт"
15.55 Віталька
16.50 Казки У Кіно
17.50 Панянка-селянка
20.00 Казки У Кіно
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Серіал "Отже" (18+)
00.35 Серіал "Світлофор" (16+)
01.35 Серіал "Спліт. Таємниця крові" 

(16+)
02.00 Теорія зради
02.50 Країна У
04.30 Віталька
05.25 М/с "Пригоди капітана Врунгеля"

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с "Дора-мандрівниця"
07.35 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 Мультмікс
09.50 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.45 Серіал "Баффі - винищувачка 

вампірів" (16+)
12.25 Панянка-селянка
13.25 Одного разу під Полтавою
13.55 Танька і Володька
14.30 Одного разу під Полтавою
14.55 Серіал "Домашній арешт"
15.55 Віталька
16.50 Казки У Кіно
17.50 Панянка-селянка
20.00 Казки У Кіно
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Серіал "Отже" (18+)
00.35 Серіал "Світлофор" (16+)
01.35 Серіал "Спліт. Таємниця крові" 

(16+)
02.00 Теорія зради
02.50 Країна У
04.30 Віталька
05.25 М/с "Пригоди капітана Врунгеля"

05.10 "Рецепти щастя. Нова історія"
05.50 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
08.35 "Мультфільми"
10.20 "Три сестри"
11.00 Т/с "Ти - моє життя"
12.00 "Орел і Решка. Шопінг"
14.00 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
15.00 "Орел і решка. Навколосвітня 

подорож"
16.00 "Файна Юкрайна"
17.00 "Вечірній квартал"
19.00 "Розсміши коміка"
20.00 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
21.00 "Орел і решка. Навколосвітня 

подорож"
22.00 Х/ф "Я ніколи не буду твоєю" 

(16+)
23.50 Т/с "Сонна Лощина" (18+)
01.40 "Орел і Решка. Шопінг"
03.00 "Нічне життя"

05.10 "Рецепти щастя. Нова історія"
05.50 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
08.35 "Мультфільми"
10.20 "Три сестри"
11.00 Т/с "Ти - моє життя"
12.00 "Орел і Решка. Шопінг"
14.00 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
15.00 "Орел і решка. Навколосвітня 

подорож"
16.00 "Файна Юкрайна"
17.00 "Вечірній квартал"
19.00 "Розсміши коміка"
20.00 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
21.00 "Орел і решка. Навколосвітня 

подорож"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
02.15 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
11.00 23.20 "Криве дзеркало"
11.45 Х/ф "Веселі Жабокричи"
13.00 Х/ф "Артист із Кохановки"
14.25 21.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
16.15 Х/ф "Весілля з посагом"
18.25 Х/ф "Висота"
19.40 Х/с "Пригоди Шерлока Холмса"
00.05 Х/ф "Смуга перешкод"
01.35 Х/с "Війна Фойла" (16+)
03.20 Кіноляпи
04.10 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.05 23.20 "Криве дзеркало"
10.50 Х/ф "Зовсім безнадійний"
12.30 Х/ф "Капітан Пілігрима"
14.15 21.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
16.05 Х/ф "Застава в горах"
17.55 Х/ф "Вірні друзі"
19.40 Х/с "Пригоди Шерлока Холмса"
20.35 Х/с "Повернення Шерлока 

Холмса"
00.05 Х/ф "Молоді"
01.40 Х/с "Війна Фойла" (16+)
03.25 Кіноляпи
04.15 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

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 "Пригоди Остіна Стівенса"
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 "Скарби та смертельні таємниці 

морів"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.30 "Служба порятунку"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Т/с "Рейк"
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 "Скарби та смертельні таємниці 

морів"
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 "Скарби та смертельні таємниці 

морів"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.30 "Київські історії"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Т/с "Рейк"
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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ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 6 - 12 ЛЮТОГО

ICTV

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
05.10 Новини

06.10 07.10 08.10 Спорт
06.15 08.15 АгроЕра
06.20 07.15 08.20 15.20 22.50 23.30 

00.15 Погода
06.25 23.00 Золотий гусак
06.45 07.45 08.25 Смакота
07.20 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.30 02.35 Д/с "Вудро Вілсон"
11.00 Засідання Кабінету Міністрів 

України
13.15 Наші гроші
14.00 Війна і мир
15.30 Світло
16.10 Путівник прочанина
16.25 На пам'ять
16.40 03.55 Т/с "Анна Піль"
17.30 Хочу бути
17.50 М/с "Попелюшка"
18.20 01.20 Новинний блок
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Д/ф "Історія одного 

переселення. Чехи і Україна"
19.55 Слідство. Інфо
20.20 04.40 Про головне
21.30 05.35 Новини. Спорт
21.50 Т/с "Епоха честі"
22.40 Мегалот
22.55 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.10 Вікно в Америку

06.00 07.00 08.00 13.00 15.00 21.00 
05.10 Новини

06.10 07.10 08.10 Ера бізнесу
06.15 07.15 08.15 Спорт
06.20 08.20 АгроЕра
06.25 07.20 08.25 11.35 18.05 22.50 

23.30 00.15 Погода
06.30 23.00 Золотий гусак
06.45 07.45 08.30 Смакота
07.25 23.35 На слуху
08.35 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Україна на смак
09.30 Д/с "Франклін Делано Рузвельт"
11.45 Орегонський путівник
12.15 Суспільний університет
12.40 21.30 05.35 Новини. Спорт
13.15 Слідство. Інфо
14.00 Надвечір'я. Долі
15.20 22.35 Обличчя війни
15.40 Біатлон. Чемпіонат світу. 

Змішана естафета
17.10 03.55 Т/с "Анна Піль"
18.20 01.20 Новинний блок
19.00 01.55 Новини. Культура
19.20 Борхес
19.55 "Схеми" з Наталією Седлецькою
20.20 04.40 Про головне
21.50 Т/с "Епоха честі"
22.55 05.50 Вічне
23.15 Підсумки
02.10 Біатлон. Чемпіонат світу. І етап. 

Змішана естафета
03.35 Д/ф "Сімдесятники. Микола 

Вінграновський. Український 
Орфей"

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 00.30 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля - 2"
10.50 12.20 "Міняю жінку - 2"
12.55 00.45 "Ліга сміху"
16.05 "Сказочная Русь"
17.15 Т/с "Кохання проти долі"
20.30 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Останній москаль"
22.00 "Одруження наосліп 3"
23.30 03.35 Т/с "Теорія брехні - 3" 

(16+)

06.00 07.00 08.00 09.00 12.00 16.45 
19.30 00.30 ТСН: "Телевізійна 
служба новин"

06.45 07.10 08.10 09.10 "Сніданок з 
1+1"

09.30 "Чотири весілля - 2"
10.55 "Міняю жінку - 3"
12.20 "Міняю жінку - 2"
12.55 00.45 "Ліга сміху"
16.05 "Сказочная Русь"
17.15 Т/с "Кохання проти долі"
20.30 03.35 "Секретні матеріали"
21.00 Т/с "Останній москаль"
22.00 "Чотири весілля 6"
23.00 "Право на владу"

05.50 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 "Давай одружимося"
11.10 Т/с "Райські яблучка. Життя 

триває"
12.00 Новини
12.25 Т/с "Райські яблучка. Життя 

триває"
14.10 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Райські яблучка. Життя 

триває"
23.40 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" (16+)
01.20 "Подробиці"
02.10 Т/с "Чотири пори літа" (16+)
03.40 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" (16+)
05.00 "Подробиці"

05.50 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 "Давай одружимося"
11.10 Т/с "Райські яблучка. Життя 

триває"
12.00 Новини
12.25 Т/с "Райські яблучка. Життя 

триває"
14.10 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
19.00 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Т/с "Райські яблучка. Життя 

триває" Заключна
23.40 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" (16+)
01.20 "Подробиці"
02.05 Т/с "Чотири пори літа" (16+)
03.25 Т/с "Впізнай мене, якщо 

зможеш" (16+)
04.40 Док.проект "Великі українці"

03.00 Зона ночі
04.45 18.00 Абзац
05.40 07.00 Kids Time
05.42 М/с "Хай живе король Джуліан"
07.02 Т/с "Клініка" 16+
09.10 Київ вдень і вночі
11.15 Серця трьох
14.10 Зірки під гіпнозом
19.00 Варьяти
22.15 Т/с "Гра Престолів" 18+
01.35 Х/ф "Вампирша" 18+

03.15 02.30 Служба розшуку дітей
03.20 02.35 Зона ночі
04.55 18.00 Абзац
05.50 07.03 Kids Time
05.52 М/с "Хай живе король Джуліан"
07.05 Т/с "Клініка" 16+
09.45 Київ вдень і вночі
12.00 Серця трьох
14.45 Варьяти
19.00 Зірки під гіпнозом
22.40 Т/с "Гра Престолів" 18+
00.50 Х/ф "Воно" 18+

06.10 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+
07.00 Події
07.15 Ранок з Україною
08.00 Події
08.15 Ранок з Україною
09.00 Події
09.15 Зірковий шлях. Новий сезон
11.30 Реальна містика
13.30 Прем'єра! Т/с "Черговий лікар 2" 

(медична драма) 12+
15.00 Події
15.30 Т/с "Черговий лікар" (медична 

драма)
16.10 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+
18.00 Прем'єра! Т/с "Райське місце" 

(23 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Події
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Коли минуле попереду" (5,6 

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

(детектив) 16+
02.50 Події
03.40 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+

06.10 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+
07.00 Події
07.15 Ранок з Україною
08.00 Події
08.15 Ранок з Україною
09.00 Події
09.15 Зірковий шлях. Новий сезон
11.30 Реальна містика
13.30 Прем'єра! Т/с "Черговий лікар 2" 

(медична драма) 12+
15.00 Події
15.30 Т/с "Черговий лікар" (медична 

драма)
16.10 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+
18.00 Прем'єра! Т/с "Райське місце" 

(24 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Події
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Коли минуле попереду" (7,8 

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

(детектив) 16+
02.50 Події
03.40 Зірковий шлях
04.30 Реальна містика
05.20 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+

06.00 Мульти. Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
08.30 "Облом.UA."
08.55 "Секретні матеріали"
10.55 "Облом.UA."
15.35 Х/ф "План пограбування" (16+)
16.50 Х/ф "Динаміт" (16+)
18.30 "Спецкор"
19.00 "ДжеДАІ"
19.35 Т/с "Одинак" 2 (16+)
20.30 Прем'єра! Т/с "Одинак" 3 (16+)
21.25 Х/ф "Гра смерті" (16+)
23.20 Х/ф "Динаміт" (16+)
01.00 Т/с "Інспектор Алекс" (2 сезон) 8
01.55 Х/ф "Чорна долина"

06.00 Мульти. Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
08.30 "Облом.UA."
08.55 "Люстратор"
10.55 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
16.35 Х/ф "Гра смерті" (16+)
18.30 "Спецкор"
19.00 "ДжеДАІ"
19.35 Т/с "Одинак" 3 (16+)
20.30 Прем'єра! Т/с "Одинак" 4 (16+)
21.25 Х/ф "Білий шквал"
00.00 Х/ф "Абсолютний страх" (18+)
01.45 Х/ф "Вишневі ночі"

05.40 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Громадянська оборона
11.05 "Життя і пригоди Мишка 

Япончика". Серіал 16+
12.05 "Відділ 44". Телесеріал 16+
12.45 Факти. День
13.20 "Відділ 44". Телесеріал 16+
13.35 "Вогонь із пекла". Художній 

фільм 16+
15.30 Скетчком "На трьох" 16+
15.45 Факти. День
16.20 Скетчком "На трьох" 16+
17.55 "Життя і пригоди Мишка 

Япончика". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Секретний фронт
21.05 Факти. Вечір
21.25 Скетчком "На трьох". Прем'єра 

16+
23.20 "У смертельній небезпеці". 

Художній фільм 16+
01.15 "Лас-Вегас-3". Серіал 16+
02.40 Стоп-10
04.25 Студія Вашингтон
04.30 Факти

05.35 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Секретний фронт
11.10 "Життя і пригоди Мишка 

Япончика". Серіал 16+
12.00 "Відділ 44". Телесеріал 16+
12.45 Факти. День
13.20 "Відділ 44". Телесеріал 16+
13.35 "У смертельній небезпеці". 

Художній фільм 16+
15.30 Скетчком "На трьох" 16+
15.45 Факти. День
16.20 Скетчком "На трьох" 16+
17.50 "Життя і пригоди Мишка 

Япончика". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Інсайдер
21.05 Факти. Вечір
21.25 Скетчком "На трьох". Прем'єра 

16+
23.20 "Наперекір смерті". Художній 

фільм 16+
01.10 "Лас-Вегас-3". Серіал 16+
02.35 Стоп-10
04.25 Служба розшуку дітей
04.30 Студія Вашингтон

06.00 "Щоденники Другої світової 
війни: день за днем"

07.00 "Алло, лікарю!"
07.55 "Погода"
09.50 "Цивілізація Incognita"
10.50 Сумнозвісні місця
12.00 "Калинове здоров'я"
13.40 "Погода"
14.00 Оглядач. LIVE
18.00 "Алло, лікарю!"
18.55 "Погода"
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Станіслав Бєлковський, 1 ч.
20.00 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
21.10 "Погода"
21.30 Глобал 3000
22.00 Сумнозвісні місця
22.10 Дикі тварини
22.45 ТОП-10: таємниці і загадки
23.50 "Натхнення"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.10 "Життя на Вершині" 18+
02.50 "Після опівночі" 18+
03.50 "Світські хроніки"
04.15 Дикі тварини
04.45 Глобал 3000
05.10 ТОП-10: таємниці і загадки

06.00 "Щоденники Другої світової 
війни: день за днем"

07.00 "Алло, лікарю!"
07.55 "Погода"
09.55 "Ландшафтні ігри"
10.10 "Погода"
10.55 Сумнозвісні місця
11.50 "Мистецтво входити в літа"
13.40 "Погода"
14.00 Оглядач. LIVE
18.00 "Алло, лікарю!"
19.00 В гостях у Дмитра Гордона. 

Станіслав Бєлковський, 2 ч.
20.00 "Щоденники Другої світової 

війни: день за днем"
21.10 "Погода"
21.20 "Відлуння"
22.00 Сумнозвісні місця
22.30 Дикі тварини
23.00 ТОП-10: таємниці і загадки
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.55 "Життя на Вершині" 18+
02.55 "Після опівночі" 18+
03.55 "Світські хроніки"
04.25 "Цивілізація Incognita"
04.40 "Відлуння"
05.10 ТОП-10: таємниці і загадки

06.50 16.00 "Все буде добре!"

08.50 "Моя правда "

10.45 "МастерШеф"

18.00 22.00 "Вiкна-Новини"

18.30 23.20 Т/с "Коли ми вдома"

20.00 22.45 "МастерШеф. Діти - 2"

00.55 "Слідство ведуть екстрасенси"

06.40 16.00 "Все буде добре!"

08.40 "Моя правда "

10.35 "МастерШеф"

18.00 22.00 "Вiкна-Новини"

18.30 Т/с "Коли ми вдома"

20.00 22.45 "Я соромлюсь свого тіла 4"

00.00 "Слідство ведуть екстрасенси"

06.20 Х/ф "Каблучка з Амстердама"
07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери" (12+)
08.30 Ранковий "Свідок"
10.25 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 Т/с "Інспектор Джордж Джентлі"
13.45 14.20 21.30 Т/с "CSI: Маямі - 8" 

(16+)
14.00 19.00 23.15 02.20 "Свідок"
15.45 Т/с "Морський патруль - 5" (16+)
23.45 Т/с "Елементарно - 2" (16+)
00.40 Т/с "Код 100" (18+)
02.50 "Випадковий свідок"
03.00 "Речовий доказ"
03.25 "Легенди бандитської Одеси"
03.50 "Правда життя. Професії"
04.20 Х/ф "Дике кохання"

06.20 Х/ф "Катала" (16+)
07.50 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 

партнери" (12+)
08.30 Ранковий "Свідок"
10.25 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 Т/с "Інспектор Джордж Джентлі"
13.45 14.20 21.30 Т/с "CSI: Маямі - 8" 

(16+)
14.00 19.00 23.15 02.20 "Свідок"
15.45 Т/с "Морський патруль - 5" (16+)
23.45 Т/с "Елементарно - 2" (16+)
00.40 Т/с "Код 100" (18+)
02.50 "Випадковий свідок"
02.55 "Речовий доказ"
03.20 "Легенди бандитської Одеси"
03.45 "Правда життя. Професії"
04.20 Х/ф "Інспектор Лосєв"

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с "Дора-мандрівниця"
07.35 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 Мультмікс
09.50 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.45 Серіал "Баффі - винищувачка 

вампірів" (16+)
12.25 Панянка-селянка
13.25 Одного разу під Полтавою
13.55 Танька і Володька
14.30 Одного разу під Полтавою
14.55 Серіал "Домашній арешт"
15.55 Віталька
16.50 Казки У Кіно
17.50 Панянка-селянка
20.00 Казки У Кіно
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Серіал "Отже" (18+)
00.35 Серіал "Світлофор" (16+)
01.35 Серіал "Спліт. Таємниця крові" 

(16+)
02.00 Теорія зради
02.50 Країна У
04.30 Віталька
05.25 М/с "Пригоди капітана Врунгеля"

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с "Дора-мандрівниця"
07.35 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 Мультмікс
09.50 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.45 Серіал "Баффі - винищувачка 

вампірів" (16+)
12.25 Панянка-селянка
13.25 Одного разу під Полтавою
13.55 Танька і Володька
14.30 Одного разу під Полтавою
14.55 Серіал "Домашній арешт"
15.55 Віталька
16.50 Казки У Кіно
17.50 Панянка-селянка
20.00 Казки У Кіно
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Серіал "Отже" (18+)
00.35 Серіал "Світлофор" (16+)
01.35 Серіал "Спліт. Таємниця крові" 

(16+)
02.00 Теорія зради
02.50 Країна У
04.30 Віталька
05.25 М/с "Пригоди капітана Врунгеля"

05.10 "Рецепти щастя"
05.50 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
08.35 "Мультфільми"
10.20 "Три сестри"
11.00 Т/с "Ти - моє життя"
12.00 "Орел і Решка. Шопінг 2016"
14.00 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
15.00 "Орел і решка. Навколосвітня 

подорож"
16.00 "Файна Юкрайна"
17.00 "Вечірній квартал"
19.00 "Розсміши коміка"
20.00 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
21.00 "Орел і решка. Навколосвітня 

подорож"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
02.15 "Нічне життя"

05.10 "Рецепти щастя"
05.50 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
08.35 "Мультфільми"
10.20 "Три сестри"
11.00 Т/с "Ти - моє життя"
12.00 "Орел і Решка. Шопінг 2016"
14.00 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
15.00 "Орел і решка. Навколосвітня 

подорож"
16.00 "Файна Юкрайна"
17.00 "Вечірній квартал"
19.00 "Розсміши коміка"
20.00 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
21.00 "Орел і решка. Навколосвітня 

подорож"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 Т/с "Доктор Хаус" (16+)
02.15 "Нічне життя"

05.45 07.40 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
09.30 23.20 "Криве дзеркало"
10.10 Х/ф "Артист із Кохановки"
11.35 Х/ф "Весілля з посагом"
13.45 21.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
15.35 Х/ф "Опікун"
17.10 Х/ф "Особливо важливе 

завдання"
19.40 Х/с "Повернення Шерлока 

Холмса"
00.05 Х/ф "Вінчання зі смертю"
01.30 Х/с "Війна Фойла" (16+)
03.15 Кіноляпи
04.05 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
11.10 23.20 "Криве дзеркало"
11.55 Х/ф "Опікун"
13.25 Х/ф "Молоді"
15.05 21.30 Х/с "Розслідування 

Мердока"
16.55 Х/с "До мене, Мухтар!"
18.20 Х/ф "Біля тихої пристані"
19.40 Х/с "Повернення Шерлока 

Холмса"
00.05 Х/ф "Вир"
01.40 Х/с "Війна Фойла" (16+)
03.25 Кіноляпи
04.15 Саундтреки
04.55 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

СТБ

08.00 Профілактика
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 "Скарби та смертельні таємниці 

морів"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.30 "Місто добра"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Т/с "Рейк"
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 "Скарби та смертельні таємниці 

морів"
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 "Скарби та смертельні таємниці 

морів"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.30 "Прогулянки містом"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Т/с "Рейк"
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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ПРОГРАМА ТЕЛЕКАНАЛІВ 6 - 12 ЛЮТОГО

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 15.00 21.00 
05.10 Новини

06.10 07.10 08.10 Спорт
06.15 08.15 АгроЕра
06.20 07.15 08.20 12.05 23.30 00.15 

Погода
06.25 Життєлюб
06.45 07.45 08.25 Смакота
07.20 23.35 На слуху
08.35 Територія закону
08.40 Паспорт.Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 Світ на смак. Д/ф "Легенди 

тофу"
09.30 Д/с "Франклін Делано Рузвельт"
12.15 Суспільний університет
12.40 21.30 05.35 Новини. Спорт
13.15 "Схеми" з Наталією Седлецькою
14.00 Віра. Надія. Любов
15.20 Обличчя війни
15.40 Біатлон. Чемпіонат світу. Спринт 

7,5км. (жінки)
17.10 Т/с "Анна Піль"
17.55 Д/ф "Іван Терещенко. 

Колекціонер справ благодійних"
18.20 01.20 Новинний блок
19.00 01.55 Новини. Культура
19.25 Війна і мир
20.20 04.35 Про головне
21.50 Концерт солістів Національної 

Опери
22.55 05.50 Вічне
23.00 Золотий гусак
23.15 Підсумки
02.10 Музичне турне
03.10 Біатлон. Чемпіонат світу. І етап. 

Спринт 7,5км. (жінки)

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 - 2"
10.50 "Міняю жінку - 3"
12.20 "Міняю жінку - 2"
12.50 02.30 "Ліга сміху"
15.55 "Сказочная Русь"
17.15 Т/с "Кохання проти долі"
20.20 "Вечірній Київ "
22.20 "Вечірній квартал"
00.15 Х/ф "Чого хочуть жінки"

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 "Давай одружимося"
11.10 Т/с "Райські яблучка. Життя 

триває"
12.00 Новини
12.25 Т/с "Райські яблучка. Життя 

триває" Заключна
14.10 "Слідство вели... з Леонідом 

Каневським"
15.50 "Речдок"
16.45 "Речдок"
17.40 Новини
18.05 Ток-шоу "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 "Чорне дзеркало"
23.00 Х/ф "Ваша зупинка, мадам"
00.55 "Подробиці"
01.50 Х/ф "Весь світ в очах твоїх"
02.55 Х/ф "Запорожець за Дунаєм"
04.30 "Жди меня"

03.00 02.00 Зона ночі

04.10 18.00 Абзац

05.03 06.55 Kids Time

05.05 М/с "Хай живе король Джуліан"

07.00 Т/с "Клініка" 16+

08.10 Київ вдень і вночі

10.30 Від пацанки до панянки

19.00 Варьяти

22.40 Т/с "Гра Престолів" 18+

06.10 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+
07.00 Події
07.15 Ранок з Україною
08.00 Події
08.15 Ранок з Україною
09.00 Події
09.15 Зірковий шлях. Новий сезон
11.30 Реальна містика
13.30 Прем'єра! Т/с "Черговий лікар 2" 

(медична драма) 12+
15.00 Події
15.30 Т/с "Черговий лікар" (медична 

драма)
16.10 Т/с "Адвокат" (детектив) 16+
18.00 Прем'єра! Т/с "Райське місце" 

(25 серія) (мелодрама) 16+
19.00 Події
19.45 Ток-шоу "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Коли минуле попереду" 

(9,10 серії) (мелодрама) 16+
23.00 Події дня
23.30 Т/с "Коли минуле попереду" 

(закл. серії) (мелодрама) 16+
00.10 Т/с "C.S.I.: Місце злочину" 

(детектив) 16+
02.40 Події
03.30 Реальна містика
05.00 Зірковий шлях

06.00 Мульти. Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
08.30 "Облом.UA."
08.55 Д/п "Нереальні історії" 1-4
10.55 "Супероблом.UA."
15.55 Х/ф "Білий шквал"
18.30 "Спецкор"
19.00 "ДжеДАІ"
19.25 Х/ф "Юрські мисливці" (16+)
21.15 Х/ф "Незнайомець" (16+)
23.00 Прем'єра! "Змішані 

єдиноборства. UFC."
01.30 Т/с "Інспектор Алекс" (2 сезон) 9
02.25 "Секретні матеріали"
03.15 Х/ф "Чотири листи фанери"

05.40 Дивитись усім!
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10 Інсайдер
11.05 "Життя і пригоди Мишка 

Япончика". Серіал 16+
12.00 "Відділ 44". Телесеріал 16+
12.45 Факти. День
13.20 "Відділ 44". Телесеріал 16+
13.30 "Наперекір смерті". Художній 

фільм 16+
15.20 Скетчком "На трьох" 16+
15.45 Факти. День
16.20 Скетчком "На трьох" 16+
17.40 "Життя і пригоди Мишка 

Япончика". Серіал 16+
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
20.20 Антизомбі
21.05 Факти. Вечір
21.25 Дизель-шоу
23.25 "Вдруге не посадять". Художній 

фільм 16+
01.25 "Лас-Вегас-3". Серіал 16+
02.50 Стоп-10
04.35 Факти
04.55 БОНДІАНА: "Корабель "Місячний 

гонщик". Художній фільм

06.00 "Щоденники Другої світової 
війни: день за днем"

07.00 "Алло, лікарю!"
07.55 "Погода"
10.25 Сумнозвісні місця
10.45 Дикі тварини
11.15 "Будьте здорові!"
12.00 Teen-клуб
13.40 "Погода"
14.00 Оглядач. LIVE
18.00 "Алло, лікарю!"
19.00 Баскетбол. Суперліга. "Дніпро" - 

"Черкаські Мавпи"
21.00 "Погода"
21.15 "Відлуння"
21.50 Х/ф "Емігрант"
00.00 "Ніч чорних краваток" 18+
01.15 "Життя на Вершині" 18+
02.55 "Вихідний, після опівночі" 18+
03.55 "Світські хроніки"
04.25 "Відлуння"
04.55 Океан-ВЕТ

05.45 "Моя правда "

07.40 Х/ф "П"ять років та один день"

09.35 Х/ф "Швидка допомога"

18.00 22.00 "Вiкна-Новини"

18.30 Т/с "Коли ми вдома"

20.00 Х/ф "Сестронька"

22.35 Х/ф "Знак долі"

00.55 "Слідство ведуть екстрасенси"

07.55 09.00 19.30 Т/с "Кулагін та 
партнери" (12+)

08.30 Ранковий "Свідок"
10.25 17.25 Т/с "Детективи" (16+)
12.00 Т/с "Інспектор Джордж Джентлі"
13.45 14.20 21.30 Т/с "CSI: Маямі - 8" 

(16+)
14.00 19.00 23.15 02.20 "Свідок"
15.45 Т/с "Морський патруль - 5" (16+)
23.45 Т/с "Елементарно - 2" (16+)
00.40 Т/с "Код 100" (18+)
02.50 "Випадковий свідок"
03.00 "Речовий доказ"
03.55 "Легенди бандитської Одеси"
04.20 "Правда життя. Професії"

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с "Дора-мандрівниця"
07.35 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 Мультмікс
10.05 М/с "Клуб Вінкс: Школа 

чарівниць"
10.30 Х/ф "Як утратити друзів і 

примусити всіх тебе ненавидіти" 
(16+)

12.25 Панянка-селянка
13.25 Одного разу під Полтавою
13.55 Танька і Володька
14.30 Одного разу під Полтавою
14.55 Серіал "Домашній арешт"
15.55 Віталька
16.50 Казки У Кіно
17.50 Панянка-селянка
20.00 М/ф "Шалений Мадагаскар"
20.20 М/ф "Містер Пібоді та Шерман"
22.00 Х/ф "Красиве життя"
00.00 Серіал "Отже" (18+)
00.35 Серіал "Світлофор" (16+)
01.35 Серіал "Спліт. Таємниця крові" 

(16+)
02.00 Теорія зради
02.50 Країна У
04.30 Віталька
05.25 М/с "Пригоди капітана Врунгеля"

05.10 "Рецепти щастя"
05.50 "Спеція"
06.30 "TOP SHOP"
07.30 "Мультфільми"
08.00 "Чи знаєте ви, що..."
08.35 "Мультфільми"
10.20 "Три сестри"
11.00 Т/с "Ти - моє життя"
12.00 "Орел і Решка. Шопінг 2016"
14.00 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
15.00 "Орел і решка. Навколосвітня 

подорож"
16.00 "Файна Юкрайна"
17.00 "Вечірній квартал"
19.00 "Розсміши коміка"
20.00 "Орел і Решка. Ювілейний 2"
21.00 "Орел і решка. Навколосвітня 

подорож"
22.00 "КВН на БІС"
23.00 "КВН"
01.00 "Розсміши коміка"
01.50 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.15 "Криве дзеркало"
11.00 Х/ф "Капітан Пілігрима"
12.35 Х/ф "Золотий теля"
15.40 Х/ф "Особливо важливе 

завдання"
18.15 Х/ф "До мене, Мухтар!"
19.40 Х/с "Повернення Шерлока 

Холмса"
21.30 Х/с "Розслідування Мердока"
23.20 Х/ф "Ресторан пана Септіма"
00.55 Х/ф "Сінг-Сінг" (16+)
02.55 Х/с "Війна Фойла" (16+)
04.35 Кіноляпи
04.55 Саундтреки
05.20 Кінотрейлери

ENTER-ФІЛЬМ

СТБ

07.00 "Ранок по-київськи"
09.30 "Київ музика"
10.00 "Телемаркет"
13.00 "Столичні телевізійні новини"
13.10 "Скарби та смертельні таємниці 

морів"
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 "Скарби та смертельні таємниці 

морів"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця"
20.30 "Незвичайна наука"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Т/с "Рейк"
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"
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ICTV

ICTV

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 У просторі буття
06.30 07.00 08.00 23.20 00.15 Погода
06.35 Підсумки
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.10 Смакота
08.35 Тепло. Ua
08.45 00.20 Телемагазин
09.00 М/с "Книга джунглів"
09.50 Хто в домі хазяїн?
10.15 Хочу бути
10.50 Т/с "Красуні Едіт Уортон"
15.10 Книга.ua
15.40 Біатлон. Чемпіонат світу. Спринт 

10км. (чоловіки)
17.15 Чоловічий клуб. Спорт
18.20 Чоловічий клуб
19.00 Національний відбір учасника від 

України на Міжнародний 
пісенний конкурс 
"Євробачення-2017" 2 тур

21.00 05.35 Новини
21.30 Мистецький пульс Америки
22.00 Національний відбір учасника від 

України на Міжнародний 
пісенний конкурс 
"Євробачення-2017" 2 тур 
(продовження)

22.50 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
23.50 Золотий гусак
01.20 Музичне турне
02.20 Біатлон. Чемпіонат світу. І етап. 

Спринт 10км. (чоловіки)
03.40 Д/с "Франклін Делано Рузвельт"

06.00 Світ православ'я
06.30 07.00 08.10 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 Національний відбір учасника від 

України на Міжнародний 
пісенний конкурс 
"Євробачення-2017" 2 тур

10.50 Спогади
11.25 Біатлон. Чемпіонат світу. Гонка 

переслідування 10км. (жінки)
12.20 Національний відбір учасника від 

України на Міжнародний 
пісенний конкурс 
"Євробачення-2017" 2 тур 
(продовження)

13.00 Театральні сезони
13.45 Мистецькі історії
13.55 Фольк-music
15.15 Твій дім-2
15.40 Біатлон. Чемпіонат світу. Гонка 

переслідування 12,5км. 
(чоловіки)

16.35 Д/ф "Борис Мозолевський. Знак 
Скіфії"

17.00 Т/с "Епоха честі"
20.30 Перша шпальта
21.00 05.35 Новини
21.30 Китайський вікенд. Д/с "Легенди 

тофу"
22.00 Утеодин з Майклом Щуром
22.35 Артклуб 38
23.00 Світ on line
23.20 Територія закону
01.20 Музичне турне
02.20 Надвечір'я. Долі
03.15 Д/с "Франклін Делано Рузвельт"

06.45 "Гроші"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 22.55 "Світське життя"
11.00 "Одруження наосліп 3"
12.50 "Голос країни 7"
15.25 "Вечірній квартал"
17.30 Т/с "Недотуркані"
18.30 "Розсміши коміка"
19.30 ТСН: "Телевізійна служба новин"
20.15 "Українські сенсації"
21.15 "Вечірній квартал "
23.55 04.20 Х/ф "Заклинач коней" (16+)

07.00 "Українські сенсації"
08.00 "Сніданок. Вихідний"
09.00 "Лото-забава"
09.40 М/ф "Маша і ведмідь"
10.05 ТСН: "Телевізійна служба новин"
11.00 "Світ навиворіт - 3: Танзанія"
12.10 "На ножах"
13.50 Т/с "Останній москаль"
17.00 Х/ф "Чого хочуть жінки"
19.30 05.15 "ТСН-Тиждень"
21.00 "Голос країни 7"
23.15 Х/ф "Красиве життя"
01.20 "Аргумент кiно"
01.55 "Світське життя"
02.45 "Ескімоска - 2: пригоди в 

Арктиці"

06.15 "Мультфільм"
07.05 "Подробиці"
08.00 Х/ф "Стежки-доріжки"
09.30 "Україна вражає"
10.00 Док.проект "Ірина Муравйова. 

Не вчіть мене жити!"
11.00 Х/ф "Артистка з Грибова"
13.50 Х/ф "Найчарівніша та 

найпривабливіша"
15.20 Т/с "Особисті обставини" 1-5 сс.
20.00 "Подробиці"
20.30 Т/с "Особисті обставини" 6-8 сс. 

Заключна
23.00 Х/ф "Геймер" (16+)
00.55 "Подробиці"
01.25 Док.проект "Мерлін Монро. 

Неприкаяна"
02.15 Х/ф "Стежки-доріжки"
03.20 Док.проект "Ірина Муравйова. Не 

вчіть мене жити!"
04.05 Х/ф "Артистка з Грибова"

06.25 М/ф "Мультфільм"
06.50 "Подробиці"
07.20 Х/ф "Найчарівніша та 

найпривабливіша"
09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка. Рай і пекло" 

Прем-єра
11.00 "Орел і Решка. Шопінг"
11.50 "Орел і Решка. Ювілейний "
12.45 Х/ф "Гра у схованки"
14.30 Х/ф "Ваша зупинка, мадам"
16.20 Х/ф "Кохання з випробувальним 

терміном"
20.00 "Подробиці тижня"
21.30 Х/ф "Ти будеш моєю"
23.25 Х/ф "Випадковий запис" (16+)
00.55 Х/ф "Гра у схованки"

03.00 02.35 Зона ночі
05.53 07.50 Kids Time
05.55 М/с "Хай живе король Джуліан"
07.52 Половинки
09.45 Ревізор
12.50 Страсті за ревізором
15.20 М/ф "Хранителі снів"
17.00 М/ф "Заплутана історія"
19.00 Х/ф "Білосніжка: Помста гномів"
21.00 Х/ф "Красуня і чудовисько"
23.10 Х/ф "Перевертні" 18+
01.00 Х/ф "Воно" 18+

03.00 02.00 Зона ночі
05.13 06.35 Kids Time
05.15 М/с "Хай живе король Джуліан"
06.40 Т/с "Якось в казці"
10.05 Х/ф "Домашній арешт"
12.10 М/ф "Заплутана історія"
14.10 Х/ф "Білосніжка: Помста гномів"
16.10 Х/ф "Красуня і чудовисько"
18.20 Х/ф "Великий Гетсбі" 12+
21.00 Х/ф "Три метри над рівнем неба" 

16+
23.20 Х/ф "Три метри над рівнем неба 

2: Я тебе хочу" 16+

07.00 Події
07.10 Зірковий шлях
09.15 Х/ф "Перевірка на любов" 

(мелодрама) 16+
11.15 Т/с "Коли минуле попереду" (1- 

4 серії) (мелодрама) 16+
15.00 Події
15.20 Т/с "Коли минуле попереду" (5,6 

серії) (мелодрама) 16+
17.00 Прем'єра! Т/с "Теща-командир" 

(1,2 серії) (мелодрама) 12+
19.00 Події
19.40 Прем'єра! Т/с "Теща-командир" 

(закл. серії) (мелодрама) 12+
21.40 Х/ф "Дві миті кохання" 

(мелодрама)
23.35 Реальна містика
01.30 Події
02.10 Т/с "CSI. Місце злочину" 

(детектив) 16+
05.00 Зірковий шлях

06.50 Події

07.40 Зірковий шлях

09.20 Х/ф "Дві миті кохання" 

(мелодрама)

11.15 Т/с "Коли минуле попереду" 

(закл. серії) (мелодрама) 16+

16.45 Т/с "Даша" (1,2 серії) 

(мелодрама)

19.00 Події тижня з Олегом Панютою

20.00 Т/с "Даша" (закл. серії) 

(мелодрама)

21.20 Т/с "Теща-командир" 

(мелодрама) 12+

01.10 Т/с "Райське місце" (21-25 серія) 

(мелодрама) 16+

05.00 Реальна містика

05.50 Події тижня з Олегом Панютою

06.00 Мульти. Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
08.30 "Облом.UA."
10.15 Х/ф "Земля під ударом" (16+)
12.00 "Top Gear"
13.05 Х/ф "Земний апокаліпсис" (16+)
14.45 Х/ф "Юрські мисливці" (16+)
16.35 Х/ф "100 000 000 до н.е." (16+)
18.05 Х/ф "Незнайомець" (16+)
19.55 Х/ф "Міцний горішок - 2" (16+)
22.10 Х/ф "Глибинна бомба" (18+)
23.55 Х/ф "Болотна акула" (16+)
01.25 Х/ф "Абсолютний страх" (18+)
03.00 "Секретні матеріали"
03.50 Х/ф "Відьма"

06.00 Мульти. Мультфільми
08.00 "Нове Шалене відео 

по-українськи"
08.30 "Роби бізнес"
09.00 Бушидо
11.00 Х/ф "Дюна" 1-3 (16+)
16.45 Х/ф "Міцний горішок - 2" (16+)
19.00 Х/ф "Шпигун по сусідству"
20.50 Х/ф "Балістика: Екс проти Сівер" 

(16+)
22.35 Х/ф "Великий вибух" (18+)
00.30 "Змішані єдиноборства. UFC."
02.45 Х/ф "Дорога на Січ"

07.00 Дивитись усім!
07.55 Краще не повторюй! Прем'єра
08.55 Я зняв! Прем'єра
09.50 Дизель-шоу. Дайджест
10.50 Особливості національної роботи
11.50 Особливості національної 

роботи. Прем'єра
12.45 Факти. День
13.00 "Близнюки". Художній фільм 16+
15.05 "Моя мачуха - іншопланетянка". 

Художній фільм
17.00 "Стій! Бо моя мама буде 

стріляти". Художній фільм
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні новини. Підсумки з 

Костянтином Стогнієм
20.05 "Після заходу сонця". Художній 

фільм 16+
21.55 "Від колиски до могили". 

Художній фільм 16+
23.50 "Вдруге не посадять". Художній 

фільм 16+
01.40 "Лас-Вегас-3". Серіал 16+
03.00 "Код Костянтина". Серіал 16+
03.50 Факти
04.20 БОНДІАНА: "Живі вогні". 

Художній фільм

06.35 "Відділ 44". Телесеріал 16+
10.05 Вдвічі дешевше!
11.00 Стоп-5
11.55 Стоп-5. Прем'єра
12.45 Факти. День
13.00 "Моя мачуха - іншопланетянка". 

Художній фільм
15.00 "Після заходу сонця". Художній 

фільм 16+
16.50 "Від колиски до могили". 

Художній фільм 16+
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою
20.30 "Європа". Художній фільм 16+
22.20 "Безмежний обрій". Художній 

фільм 16+
00.10 "Ніндзя-убивця". Художній фільм 

16+
01.50 "Лас-Вегас-3". Серіал 16+
03.15 "Код Костянтина". Серіал 16+

07.55 "Погода"
09.50 "Шеф-кухар країни" з Михайлом 

Поплавським
10.25 "Погода"
11.15 "Калинове здоров'я"
11.45 Неприручена Азія
12.15 "Погода"
13.35 "Іпостасі спорту"
14.10 Завтра-сьогодні
15.30 "Соціальний статус: ваша пенсія"
16.10 "Погода"
16.20 Океан-ВЕТ
17.20 Неприручена Азія
17.45 Павло Зібров "У нас є все"
19.50 Життя в цифрі
20.20 Анна Конда. Вишивний альбом 

(Білий)
20.40 Анна Конда. Джинсовий альбом 

(Чорний)
21.20 "Формула Пруста. Андрій 

Демиденко"
21.50 Х/ф "Шарада"
00.00 "Вихідний, після опівночі" 18+
01.10 "Ніч чорних краваток" 18+
02.50 "Життя на Вершині" 18+
03.40 "Світські хроніки"
04.05 "Кумири"
04.15 Неприручена Азія
05.10 "Формула Пруста. Андрій 

Демиденко"
05.50 Х/ф "Емігрант"

07.50 "Натхнення"
07.55 "Погода"
09.55 Неприручена Азія
11.05 "Мистецтво входити в літа"
11.45 Подорож у дизайн
12.10 "Погода"
13.30 "Будьте здорові!"
14.00 Баскетбол. Суперліга. "Дніпро" - 

"Будівельник"
16.40 "Соціальний статус: ваша пенсія"
17.15 Океан-ВЕТ
18.15 Михайло Поплавський 

"Українська пісня"
20.00 "Цивілізація Incognita"
20.15 "Кумири"
20.35 "Світські хроніки"
21.00 "Погода"
21.05 "Шеф-кухар країни" з Михайлом 

Поплавським
21.40 Євромакс
22.05 Х/ф "Сінг-Сінг" 16+
00.15 "Ніч чорних краваток" 18+
01.30 "Життя на Вершині" 18+
02.55 "Вихідний, після опівночі" 18+
03.45 "Світські хроніки"
04.10 Х/ф "Сінг-Сінг" 16+
05.50 Х/ф "Шарада"

05.50 "ВусоЛапоХвіст"
08.00 "Караоке на Майдані"
09.00 "Все буде смачно!"
10.05 Х/ф "Сестронька"
12.00 Х/ф "Знак долі"
14.10 "МастерШеф Діти - 2"
19.00 "Євробачення 2017"
21.30 Т/с "Коли ми вдома"
22.30 "Євробачення 2017. Підсумки 

голосування"
23.20 "Давай поговоримо про секс 3"
01.15 "Слідство ведуть екстрасенси"

06.00 "ВусоЛапоХвіст"
07.05 "Все буде добре!"
09.00 "Все буде смачно!"
09.55 "Караоке на Майдані"
10.50 Т/с "Коли ми вдома"
12.40 "Євробачення 2017"
16.00 23.20 "Я соромлюсь свого тіла 4"
18.00 22.20 00.35 "Слідство ведуть 

екстрасенси"
21.05 "Один за всіх"

06.00 Х/ф "Вічний поклик"

11.30 03.15 "Речовий доказ"

13.50 "Склад злочину"

15.20 Т/с "Детективи" (16+)

19.00 02.25 "Свідок"

19.30 Х/ф "Помста: зворотна сторона 

любові" (16+)

21.20 Х/ф "Небезпечний Бангкок" (16+)

23.15 Х/ф "Як пограбувати банк" (16+)

00.50 Х/ф "Хрещений пес"

03.00 "Випадковий свідок"

04.00 "Легенди бандитської Одеси"

04.40 "Правда життя. Професії"

06.35 Х/ф "Без року тиждень"

07.50 Х/ф "Тридцять три"

09.20 Т/с "Спадщина" (16+)

13.25 Х/ф "Помста: зворотна сторона 

любові" (16+)

15.15 Х/ф "Раз на раз не випадає"

16.45 "Легенди карного розшуку"

19.00 Т/с "Я повернуся" (16+)

22.50 Х/ф "З-під землі" (16+)

00.35 Х/ф "Відкрите море" (16+)

02.05 Х/ф "Небезпечний Бангкок" (16+)

03.40 "Речовий доказ"

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с "Дора-мандрівниця"
07.35 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 Мультмікс
09.15 М/с "Шалені кролики. 

Вторгнення" (16+)
10.40 М/ф "Ведмеді-сусіди: Зимові 

канікули"
11.50 Х/ф "Рапунцель"
13.00 Х/ф "Знову ти" (16+)
14.45 Віталька
15.50 Х/ф "Красиве життя"
17.50 М/ф "Шалений Мадагаскар"
18.10 М/ф "Містер Пібоді та Шерман"
19.50 Казки У Кіно
20.50 Одного разу під Полтавою
22.00 Країна У
00.00 Серіал "Отже" (18+)
00.35 Серіал "Світлофор" (16+)
01.35 Шпілівілі
02.00 Теорія зради
02.50 Країна У
04.30 Віталька
05.25 М/с "Пригоди капітана Врунгеля"

06.00 Малята-твійнята
06.45 Байдиківка
07.10 М/с "Дора-мандрівниця"
07.35 М/с "Елвін і бурундуки"
08.00 Мультмікс
09.30 М/ф "Ведмеді-сусіди: Зимові 

канікули"
10.40 Х/ф "Знову ти" (16+)
12.25 Х/ф "Блакитна свічка"
13.35 Х/ф "Красуня й чудовисько"
15.25 Віталька
16.40 Одного разу під Полтавою
17.45 Казки У Кіно
20.50 Одного разу під Полтавою
22.00 Країна У
23.00 Розсміши коміка
00.00 Серіал "Отже" (18+)
00.35 Серіал "Світлофор" (16+)
01.35 Шпілівілі
02.00 Теорія зради
02.50 Країна У
04.30 Віталька
05.25 М/с "Пригоди капітана Врунгеля"

05.10 "Рецепти щастя"

05.50 "Спеція"

06.30 "TOP SHOP"

07.30 "Мультфільми"

08.00 "Чи знаєте ви, що..."

08.35 "Мультфільми"

12.00 Т/с "H2O: Просто додай води"

13.25 Х/ф "Принц і я 3: Медовий 

місяць"

15.15 "Орел і Решка. Шопінг 2016"

16.15 "Орел і Решка"

17.15 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"

00.00 Т/с "Сонна Лощина" (18+)

01.40 "Нічне життя"

05.10 "Рецепти щастя"

05.50 "Спеція"

06.30 "TOP SHOP"

07.30 "Мультфільми"

08.00 "Чи знаєте ви, що..."

08.35 "Мультфільми"

10.00 Т/с "H2O: Просто додай води"

11.25 Х/ф "Принц і я 3: Медовий 

місяць"

13.15 "Орел і Решка. Шопінг 2016"

14.15 "Орел і Решка. Незвідана 

Європа"

20.00 Х/ф "Кохання та інші 

неприємності" (16+)

21.50 "Вечірній квартал"

23.40 "КВН"

01.40 "Нічне життя"

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.10 23.00 "Зимовий жарт з..."
11.00 Х/ф "Синдбад-мореплавець"
13.05 Х/ф "Біля тихої пристані"
14.25 Х/ф "Чорна стріла"
16.10 Х/ф "Батальйони просять вогню"
21.20 Х/ф "Корпус генерала 

Шубникова"
23.50 Х/ф "Вінчання зі смертю"
01.15 Х/ф "Вир"
02.50 Кіноляпи
03.50 Саундтреки
04.45 Кінотрейлери

05.45 07.40 09.30 Мультфільми
07.10 09.00 "Top Shop"
10.50 23.00 "Зимовий жарт з..."
11.40 Х/ф "Золотий теля"
14.45 Х/ф "Майор "Вихор""
18.35 Х/ф "У квадраті 45"
19.55 Х/ф "Люди в океані"
21.20 Х/ф "Викуп"
23.50 Х/ф "Ресторан пана Септіма"
01.20 Х/ф "Сінг-Сінг" (16+)
03.20 Кіноляпи
04.15 Саундтреки
04.55 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"
15.15 "Українська пісня до Дня Святого 

Валентина"
16.50 "Паспортний стіл"
17.00 "Столичні телевізійні новини"
17.10 Х/ф "Брехати, щоб бути 

ідеальною"
19.00 "Столичні телевізійні новини"
19.20 "Столиця. Підсумки"
20.30 "Життєві історії"
21.00 "Столичні телевізійні новини"
21.25 Х/ф "Вбивство Керолайн Берн"
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 "Брехати, щоб бути 

ідеальною"
03.40 Х/ф "Вбивство Керолайн Берн"
05.15 "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"
14.40 "Співаючий ректор"
15.10 Х/ф "Зірковий оркестр"
16.30 Х/ф "Другий шанс"
17.50 Х/ф "Вбивство Керолайн Берн"
19.35 Х/ф "Матрьошки"
21.00 "СТН-тижневик"
21.30 "СТН-спорт-тижневик"
21.50 Х/ф "Братерство вовка: 

повернення перевертня"
23.35 "Українська Національна 

Лотерея"
23.40 "Телемаркет"
00.45 "СТН-тижневик"
01.15 "СТН-спорт-тижневик"
01.35 Х/ф "Матрьошки"
02.55 Х/ф "Братерство вовка: 

повернення перевертня"
04.25 "Мультляндія"
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КОСМЕТОЛОГІЯ 
Всі види послуг

Деу-Нубіра, універсал, 1999 р., газ/
бензин, 1,6, польська реєстрація, 1 рік 
машина їздить Україною, гарний стан, 
гідропідсилювач керма, ц.з., музика. Тел.: 
0 63 5290314, 0 67 9505041. 

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

Фольксваген-Гольф-2, 1988 р., 5-ст 
КПП, 1,6, нова зимова гума, гарний стан, 
2000 у.о., торг. Тел.: 0 63 5290314, 0 67 
9505041. 

Фольксваген-Кадді, 2011 р.в., 188000 
км, синього кольору, 1,6, кондиціонер, то-
нована, 258000 грн (9500 у.о.). Тел.: 0 96 
2838710, 0 93 0121294.

Хюндай-Матрікс, 2007 р.в., ціна дого-
вірна. 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-1111-ОКА, 1990 р.в., ціна договір-
на. Тел.: 0 93 0779869.

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

Волга-3102, 1985 р., г/б, фаркоп, магні-
тола, ціна договірна. Тел.: 0 98 0420029.

Волга-3109, 1994 р., гарний стан, 22000 
грн, торг. Тел.: 0 68 5581205.

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

Мотоцикл Дніпро-11, 1990 р., ціна дого-
вірна. Тел.: 0 96 4454499.

МТ, робочий; МТ на запчастини, ціна 
договірна. Тел.: 0 99 4336409.

Автозапчастини: фільтри, деталі підві-
ски із Польщі до легкових та вантажних 
авто. Тел.: 0 67 5821142.

Двигун УД 1, ЗІД, новий, 3000 грн. Тел.: 
0 68 5581205.

Двигуни ВАЗ; кузов Таврія; бампер; 
глушник БМВ; щиток для приладів Нива; 
мікрометри, нутроміри, глибиномір; доку-
менти ВАЗ-07. Тел.: 0 68 5982868.

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.

Газель, тент. Тел.: 0 63 2371798, 0 67 
4303625.

Гуму зимову, б/в, 195/65 R-15, 91Т 
Контіненталь, Франція, 2 шт. Тел.: 0 97 
3921224.

Деу-Ланос, 2008 р., двигун 1,5, газ 4 по-
коління, кондиціонер, набір літньої гуми, 
пробіг 84 тис. км, гарний стан, 126000 грн 
(еквівалентно 4500 у.о.), торг. Тел.: 0 50 
8113105.

КУПЛЮ
Бориспіль

Куплю автомобіль будь-якої марки, 
биті, розкомплектовані, нерозмитне-
ні, проблемні. Тел.: 0 63 5290314, 0 67 
9505041.

Куплю автомобіль КамАЗ, ЗІЛ-
131, МАЗ, УАЗ, ГАЗ-66, трактор МТЗ, 
ЮМЗ, ДТ та інші, причепи, цементо-
вози та запчастини до них. Тел.: 0 63 
5689368, 0 97 6901927. 

Мотоцикл К-750 Ява, в будь-якому 
стані та запчастини до них, у Бори-
спільському та Переяславському 
р-ні. Тел.: 0 66 3883391.

Мотоцикл «Мінськ». Тел.: 0 63 2371798, 
0 67 4303625.

Автовикуп аварійних, битих, цілих, 
що потребують фарбування, кредит-
них, нерозмитнених. Швидкий розра-
хунок, оформлення за наш рахунок. 
Тел.: 0 63 4930507, 0 98 6396028.

Луцьк
Ку п лю автомобілі вс іх  ма рок у будь-

яком у  стан і, можливо піс  ля ДТП.  До-
рого! Тел.: 0 67 7459 877, 0 68 790 5 005, 
0 63 2 439432. 

НЕРУХОМІСТЬ

ПРОДАМ
1-к. КВАРТИРИ

Бориспіль
Бежівка вул., центр р-н, 34,8х17,2х8,2, 

599000 грн (еквівалентно 22000 у.о.). 
Тел.: 0 50 5688083.

Головатого вул., 20, 8/10, 33/17/7, 
624000 грн (еквівалентно 23000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 7603216, 0 93 8351688, 
Наталія. АН «Імперія».

Головатого вул., 89, 9/9, 46/23/13, після 
будівельників, 594000 грн (еквівалентно 
22000 у. о.), торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія». 

Горького вул., 3/9, 40/20/8, новий ре-
монт, ніхто не жив, 689000 грн (еквіва-
лентно 26000 у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

Завокзальна вул., 3/5, 31/16/6, газ-
колонка, лічильники, житловий стан, 
б/з, 390000 грн (15000 у.о.). Тел.: 0 67 
5075208. 

К.Шлях вул., гуртожиток, р-н «Супут-
ник», 1/2, 18 кв.м, ремонт, м/п вікна, до-
кументи готові, 189000 грн (еквівалентно 
7000 у.о.), торг. Тел.: 0 63 2612015, Віта.

кімната в гуртожитку, Бежівка вул., 
р-н центру, 5/9, 17 кв.м, приватизована, 
м/п вікно, б/д, бойлер, вільна, докумен-
ти, 289322 грн (еквівалентно 10500 у.о.), 
торг, господар. Тел.: 0 66 5573504, 0 66 
1672951. 

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

Кірова пров., 1/2, кімната у гуртожитку, 
19,4 кв.м, косметичний ремонт, привати-
зована, 217000 грн (еквівалентно 8000 
у.о.). Тел.: 0 93 7608333.

Ленінградська вул., 1/4, 33 кв.м, євро-
ремонт, частково меблі, 513000 грн (екві-
валентно 19000 у.о.). Тел.: 0 68 1006533, 
Алла.

Момота вул., 40, 8/10, 42 кв.м, євроре-
монт, меблі, побутова техніка залиша-
ються, 675000 грн (еквівалентно 25000 
у.о.). Териіново. Тел.: 0 63 2612015, Віта.

Нова вул., 31 а, 2/10,52/23/13, після 
будівельників, 540000 грн (еквівалентно 
20000 у. о.), торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія».

Нова вул., 31-а, 6/10 ц., 52,1/23,1/12,5, 
новий термобудинок, без в/р, після буді-
вельників, лічильники на світло, газ, воду, 
індивідуальне опалення, 525000 грн (екві-
валентно 21500 у.о.). Тел.: 0 66 7207737, 
0 67 9505934, Сергій.

Соборна вул., 4/5, 36 кв.м, 770000 грн 
(еквівалентно 21000 у.о.), торг. Тел.: 0 63 
2612015, Віта. 

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

Ясна вул., 3/5, 30/16/6, з ремонтом, за-
лишаються вбудовані меблі, балкон уте-
плений та засклений, 539000 грн (22000 
у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

Ясна вул., 36/19/8, с/в окремо, б/з, по-
гріб, 470000 грн (еквівалентно 17000 у.о.). 
Тел.: 0 67 8677535, 0 95 7275230.

Ясна вул., новобудова, документи 
готові, від 31,1 до 51,8 кв.м, та 2-к.
кв., від 51,0 до 57,5 кв.м, під чистове 
оздоблення, л/з, індивідуальний га-
зовий котел, лічильники на газ, світ-
ло, воду, тепла підлога, від 426400 
грн (еквівалентно від 15850 у.о.). Тел.: 
0 63 7715171.

Глибоке c., 2/2 ц., 32/18/7, гарний житл. 
стан, індивід. опалення, двоконтурний 
котел, свердловина, перепланована в 
2-кімнатну, с/в р., м/п вікна, балкон н/з, 
336000 грн (еквівалентно 12000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 93 2954097, 0 98 2880863, 0 
99 6641654. АН «Adamant». 

Любарці с., 3/4, 17 кв.м, ремонт, 14300 
грн (5500 у.о.), є інші варіанти. Тел.: 0 67 
5075208. 

Нова Олександрівка с., 1/3 ц., 
42/23,1/8,5, с/в окр., балкон не засклений, 
автономне опалення, 12 км від Березані, 
360000 грн (еквівалентно курсу долара 
13000 у.о.), господар. Тел.: 0 66 4507540.

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

Запчастини б/в до Деу-Ланос, коробка, 
двигун, двері, капот, салон, стартер, гене-
ратор, кузовні деталі. Тел.: 0 63 5290314, 
0 67 9505041.

Запчастини до ВАЗ-01, 02, 011, 013; 
шрус на Мазда-Кседос-6; КПП до Деу-Ті-
ко, б/в. Тел.: (4595) 60516, 0 67 8721794, 
0 67 5821142.

Запчастини до Камаз, ЗІЛ, ГАЗ-53, не-
дорого. Тел.: 0 97 6901927.

Корморізка фермерська, ваги амбар-
ні, зварювальний апарат 380В, січкарня, 
труба товстостінна діаметр 100. Тел.: 0 97 
2378240.

Кузов Москвич-2140, з документами; 
стартер СТ-212А. Тел.: 0 98 2507650.

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

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

Київ
Поршневая группа Мотордеталь, 

Кострома, гильза, поршень, кольца, па-
лец, к-кты прокладок, вкладыши, рти. 
Оригинальные з/ч КАМАЗ, МТЗ, ГАЗ, 
МАЗ, ЮМЗ. Ремонт двигателей, уз-
лов, агрегатов автотракт.техники отеч/
имп. пр-ва. Тел.: 0 67 5702202, 0 50 
7190073,74.

Харків
Запчасти для грузовых машин 

УРАЛ, КАМАЗ, ЗИЛ. Новые, с хране-
ния, с разборки. Ремонт, обменный 
фонд. Работаем по всей Украине. 
kord2003.prom.ua. Тел.: 0 66) 0995517.

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
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Щасливе с., центр села, 3/5, 30/18/6, 
балкон засклений, косметичний ремонт, 
650000 грн (еквівалентно 25000 у.о.). 
Тел.: 0 67 5075208.

2-к. КВАРТИРИ
Бориспіль

В.Момота вул., 1/10, 60 кв.м, гарний 
ремонт, вбудована кухня, м/п вікна, б/з, 
погріб, підвальне приміщення, 1015000 
грн. Тел.: 0 98 5855639, Наталія. 

Європейська вул., 2/5, 44 кв.м, кімнати 
прохідні, гарний ремонт, частково меблі, 
702000 грн (еквівалентно 25000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 68 1006533, Алла.

Кірова вул., 1/5, 56/32/11, житловий 
стан, 470000 грн (еквівалентно 17000 
у.о.), торг. Тел.: 0 98 7603216, 0 93 
8351688, Наталія. АН «Імперія».

Лютнева вул., 48, 4/10, 62/42/10, після 
будівельників, 891000 грн (еквівалентно 
33000 у.о.), торг . Тел.: 0 98 7603216, 0 93 
8351688, Наталія. АН «Імперія».

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

Робітнича вул.,19, 7/9 ц., 54/26,4/8,3, 
новий, 2007 р., житлова, одностороння, 
вбудована кухня, шафа-купе, с/в окре-
мо — кахель, м/п вікна, подвійна л/з, 
Інтернет, комірка між поверхами, без 
«опікунського», 891000 грн (еквівалентно 
36000 у.о.), торг. Тел.: 0 66 7207737, 0 67 
9505934, Сергій. 

Ушакова вул., 1/3, 41/29/6, житловий 
стан, кімнати прохідні, 443000 грн (екві-
валентно 16000 у. о.), торг. Тел.: 0 98 
7603216, 0 93 8351688, Наталія. АН «Ім-
перія».

Френкеля вул., 1/4, 46/27/6, житло-
вий стан, поруч школа, садок, зупинка, 
637000 грн (еквівалентно 23000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 7603216, 0 93 8351688, 
Наталія. АН «Імперія». 

Френкеля вул., 2/4, житловий стан, кім-
нати прохідні, 600000 грн (еквівалентно 
22000 у.о.), торг. Тел.: 0 63 2612015, Віта.

центр р-н, 1/9, 53/38/8, кімнати окремо, 
с/в окремо, житловий стан, 616000 грн 
(еквівалентно 22000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

Гора с., кантрі-хаус, 1/4, 78 кв.м, євро-
ремонт, меблі, 1 сотка землі, 1188000 
грн (еквівалентно 42000 у.о.). Тел.: 0 68 
1006533, Алла.

3-к. КВАРТИРИ
Бориспіль

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

Голубівка вул., б.41, 90 кв.м, 3 кім-
нати, колонка, кап. ремонт, погріб, 
сарай, гараж, 10 соток, 1250000 грн 
(еквівалентно 50000 у.о.). Тел.: 0 67 
8878538, 0 95 5687744. 

Лісовий пров., 90 кв.м, житловий стан, 
10 соток, сарай, гараж, погріб, світло, 
вода, газ, 1026000 грн (еквівалентно 
38000 у.о.). Тел.: 0 63 2612015, Віта.

Пушкіна вул., 148 кв.м, зі зручностями, 
сарай, погріб, 6 соток, житловий стан, 
1300000 грн (еквівалентно 40000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 63 2612015, Віта.

Розумовського вул., новий, 70 кв.м, 1 
поверх, 3 спальні, с/в, кухня-студіо, під 
чистове оздоблення, світло, вода, септик, 
5 соток, 1170000 грн (еквівалентно 45000 
у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

Сосюри вул., з червоної фасадної цег-
ли, 2 поверхи, 200 кв.м, світло, газ, вода у 
будинку, 5 спалень, вітальня, кухня, жит-
ловий перший поверх, 10 соток, асфальт, 
1457500 грн (еквівалентно 55000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 67 5075208.

Сосюри вул., новий, 115 кв.м, 2 по-
верхи, світло, вода у будинку, частковий 
ремонт, 3 спальні кімнати, кухня, с/в, 5 
соток, асфальт, 945000 грн (еквівалентно 
35000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 5075208.

Тургенєва вул., 120 кв.м, 2 поверхи, 
утеплений, світло та вода в будинку, газ 
поруч, 4 спальні, зала, 2 с/в, будувався 
для себе, 10 соток, 1809000 грн (еквіва-
лентно 67000 у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

Тухачевського вул., під чистову, 140 
кв.м, опалення, вода, гараж, 4 сотки, 
1080000 грн (еквівалентно 40000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 63 2612015, Віта.

центр р-н. Тел.: (4595) 66400.
ветлікарня р-н, 2-пов., ц., комунікації, 8 

соток, великий сад, 2 входи, 1215000 грн 
(еквівалентно курсу долара 45000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 63 4271333.

Вороньків с., 120 кв.м, новий, 2 повер-
хи, 2 спальні, с/в, кухня, 2 холи, світло 3 
фази, стіни поштукатурені, підлога зали-
та, 17 соток, 715500 грн (27000 у.о.). Тел.: 
0 67 5075208.

Вороньків с., 60 кв.м, обкладений цег-
лою, 3 кімнати, кухня, веранда, газове 
опалення, літня кухня, 18 соток, 650000 
грн (еквівалентно 20000 у.о.). Тел.: 0 67 
5075208.

Гора с., з комунікаціями, 12 соток, 
972000 грн (еквівалентно 36000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 63 2612015, Віта. 

Іванків с., новий, 120 кв.м, 2 поверхи, 
4 кімнати, кухня-студіо, 2 с/в, під чистове 
оздоблення, світло заведене, 10 соток, 
810000 грн (еквівалентно 30000 у.о.). 
Тел.: 0 67 5075208. 

Робітнича вул., 6/9, 66,5 кв.м, кухня-сту-
діо, 2 л/з, меблі, ремонт, 1187000 грн 
(еквівалентно курсу долара 48000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 66 4234232, 66 4887686.

Робітнича вул., новий будинок, 1/9, 
68/40/9, кімнати окремо, ремонт, вбудо-
вані меблі, 1326000 грн (еквівалентно 
51000 у.о.), торг. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія. 

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

вокзалу р-н, 2/5, 60/48/6, балкон, жит-
ловий стан, поруч магазин, школа, дит.
садок, 572000 грн (еквівалентно 22000 
у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

Чубинське с., 4/4, євро, меблі, техніка, 
1134000 грн (еквівалентно 42000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 68 1006533, Алла.

БУДИНКИ
Біла Церква

Дача (в межах міста Біла Церква, 6 
сот., приватиз., 2 споруди, 2-пов., 5 кімн., 
кухня, євроремонт, водопровід, каналіза-
ція, ел. опалення, баня, барбекю, альтан-
ка, свердловина, сад, місце під стоянку 
на 3 машини, 1680000 грн). Тел.: 0 67 
7222214.

Бориспіль
110 кв.м, новий, під чистове оздоблен-

ня, опалення, септик, вода, світло, ас-
фальт, 10 соток, 1800000 грн (еквівалент-
но 65000 у.о.). Тел.: 0 63 2612015, Віта. 

Білоозерська вул., розвилка р-н, 240 
кв. м, 2 поверхи, 10 соток, приватизовані, 
гараж, літня кухня, озеро, сад, світло, газ, 
100% готовності, господар, ціна договір-
на. Тел.: 0 95 7055211.

будинок 2004 р., 80 кв.м, 5 соток, світ-
ло, газ, вода, житловий стан, 1260000 грн 
(еквівалентно 45000 у.о.), торг. Тел.: 0 63 
2612015, Віта.

Гендерівка с., Перемоги вул., 9х8 кв.м, 
65 соток, 150000 грн. Тел.: 0 67 3171496.

Глінки вул., 80 кв.м, 4 кімнати, комуні-
кації, 1352334 грн (еквівалентно курсу 
долара 55000 у.о.). Тел.: 0 95 8489233.

Голосіївська вул., 100 кв.м, побудова-
ний із бруса, металочерепиця, заведене 
світло, опалення розведено по підлозі, 10 
соток, 572000 грн (еквівалентно 22000 
у.о.). Тел.: 0 67 5075208. 

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

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

Іванків с., хата, дерев’яна, обкладена 
цеглою, на два входи, 25 соток землі, 
гарне місцезнаходження, під’їзд. Тел.: 0 
97 5918154.

Кийлів с., дача, 1992 р., цегляний, 40 
кв.м, 3 кімнати, веранда, газ, світло у 
будинку, колонка, садок, 6 соток, вихід 
на 2 вулиці, поруч ліс та канал, 432000 
грн (еквівалентно 16000 у.о.). Тел.: 0 67 
5075208.

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

Рогозів с., 50 кв.м, 2 кімнати, кухня, ве-
ранда, газове опалення, централізоване 
водопостачання, 19 соток, асфальтована 
дорога, 500000 грн (еквівалентно 20000 
у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

Старе с., центр села, обкладений цег-
лою, 70 кв.м, газове опалення, 3 кімнати, 
кухня, житловий стан, сарай, погріб, га-
раж, 12 соток, 480000 грн (еквівалентно 
20000 у.о.), можливий торг! Тел.: 0 67 
5075208.

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

Згурівка
Стара Оржиця с., дерев’яний, обкладе-

ний білою цеглою, 63 кв.м, пічне опален-
ня, 1 га, документи на 25 соток. Тел.: 0 99 
4336409.

Яготин
Годунівка с., Перемоги вул., 58 кв.м, 50 

соток, 100000 грн. Тел.: 0 97 6448967.

ПІВБУДИНКУ
Бориспіль

Головатого вул., 40 кв.м, 2 кімнати, ве-
ранда, газове опалення, м/п вікна, житло-
вий стан, 2 сотки, 320000 грн. Тел.: 0 67 
5075208.

ЗОШ №5 р-н, 60 кв.м, цегляний, с/в у 
будинку, косметичний ремонт, 8 соток, 
гараж, сарай, 728000 грн (еквівалент-
но курсу долара 28000 у.о.). Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

ГАРАЖІ
Бориспіль

гараж металевий, на вивіз. Тел.: 0 66 
9307744.

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

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

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

кооп. «Схід», підвал, 137500 грн (екві-
валентно 5500 у.о.), торг. Тел.: 0 68 
1179106.

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

Ленінградської р-н, капітальний, огля-
дова яма, 80000 грн. Тел.: 0 67 1553994.

КОМЕРЦІЙНІ ПРИМІЩЕННЯ
Бориспіль

приміщення, 1 поверх, 30 кв.м, центр 
міста, опалення, вода. Тел.: 0 67 9856883.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
Березань

Шевченківський Шлях вул., 15 соток, 
приватизована, проект під забудову, ко-
мунікації поруч, гарне місце, поруч озеро, 
ціна договірна. Тел.: 0 96 2838710.

Бориспіль
10 соток, під будівництво, кутова, ас-

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

10 соток, під забудову, права сторона, 
комунікації, кутова, можливість розпо-
ділу, асфальт, 645000 грн (еквівалент-
но 23000 у.о.). Тел.: 0 93 2954097, 0 98 
2880863, 0 99 6641654. АН «Adamant».

Айвазовського вул., 0,09 га, житло-
ва забудова, 168000 грн (еквівалент-
но 7000 у.о.). Тел.: 0 95 7650666. 

Амосова вул., світло, газ, поруч забудо-
ви, 312000 грн (еквівалентно 12000 у.о.). 
Тел.: 0 67 5075208.

Арсенальна вул., 0,10 га, під забу-
дову, держакт, власник, можливий 
поділ на 2 ділянки, 130000 грн (еквіва-
лентно 5000 у.о.). Тел.: 0 95 7650666. 

Багряного вул., 8 соток, під забудову, 
комунікації, забудована вулиця, асфальт, 
645000 грн (еквівалентно 23000 у.о.). 
Тел.: 0 93 2954097, 0 98 2880863, 0 99 
6641654. АН «Adamant».

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».

Братів Шило вул., 0,05 га, рівна, до 
центру 1,5 км, поруч світло, можли-
вий поділ на 2 ділянки, 232000 грн 
(еквівалентно 8000 у.о.), торг. Тел.: 0 
95 7650666. 

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

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

Галицького вул., 10 соток, світло, газ, 
189000 грн (еквівалентно 7000 у.о.). Тел.: 
0 68 1006533, Алла.

Галицького Д. вул., права сторона, 10 
соток, під забудову, комунікації по вули-
ці, поруч нові будинки, широкий фасад, 
504000 грн (еквівалентно 18000 у.о.). 
Тел.: 0 93 2954097, 0 98 2880863, 0 99 
6641654. АН «Adamant».

Головатого пров., 10 соток, під забудо-
ву, широкий фасад — 28 м, комунікації, 
асфальтований під’їзд, 336000 грн (екві-
валентно 12000 у.о.). Тел.: 0 93 2954097, 0 
98 2880863, 0 99 6641654. АН «Adamant».

Дружби вул., 10 соток, під будівництво, 
комунікації поруч, 443000 грн (еквіва-
лентно 16000 у. о.), Тел.: 0 98 7603216, 0 
93 8351688, Наталія. АН «Імперія».

Дружби вул., 10 соток, під будівниц-
тво, комунікації поруч, 470000 грн (екві-
валентно 17000 у. о.), торг. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН 
«Імперія».

Зарічна вул., 10 соток, фасад 30 м, є 
можливість поділу на дві ділянки, вули-
ця забудована, світло та газ по вулиці, 
поруч зупинка, магазини, школа, 664000 
грн (еквівалентно 24000 у.о.), торг. Тел.: 
0 98 7603216, 0 93 8351688, Наталія. АН 
«Імперія».

Іванків с., Бродівська вул., 12 соток, під 
забудову, комунікації поруч, ціна договір-
на. Тел.: 0 63 5306634, 0 66 4347845.

Іванківська сільська рада, 1 га, для го-
роду, 80000 грн. Тел.: 0 95 0150160.

К.Шлях вул., 20 соток, під будівництво, 
кутова, комунікації біля ділянки, можли-
вість розподілу на дві ділянки, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 93 2954097, 0 98 2880863, 0 
99 6641654. АН «Adamant».

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

Квітневий пров., під будівництво, світло 
біля ділянки, газ на початку вул., 7 соток, 
вулиця активно забудовується, 240000 
грн (еквівалентно 9000 у.о.), торг. Тел.: 
0 98 7603216, 0 93 8351688, Наталія. АН 
«Імперія».

Князя Володимира вул., 10 соток, ку-
това, сусіди будуються, лінія електропе-
редач, газ — 100 м, асфальт — 100 м, 
176000 грн (еквівалентно 8000 у.о.). Тел.: 
0 67 5075208.

Козацька вул., 10 соток, під забудову, 
поруч забудови, комунікації, 333000 грн 
(еквівалентно 12000 у.о.), торг. Тел.: 0 96 
9141599.

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

Кооперативна вул., 8 соток, під будів-
ництво, комунікації поруч, асфальтова-
ний під’їзд, 240000 грн (еквівалентно 
9000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 7603216, 0 93 
8351688, Наталія. АН «Імперія».

Кооперативна вул., 8 соток, під будів-
ництво, комунікації поруч, асфальтова-
ний під’їзд, 260000 грн (еквівалентно 
10000 у. о.), торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 
4434722, Людмила. АН «Імперія». 

Котляревського вул., 10 соток, під 
забудову, комунікації, кутова, 645000 
грн (еквівалентно 23000 у.о.). Тел.: 0 93 
2954097, 0 98 2880863, 0 99 6641654. АН 
«Adamant».

Коцюбинського вул, 10 соток, під бу-
дівництво, комунікації поруч, асфальто-
ваний під’їзд, поруч школа, дитсадок, 
405000 грн (еквівалентно 15000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія». 

Коцюбинського вул., 14,5 соток, фасад 
25 м, світло, газ, вихід на 2 вулиці, ас-
фальтована дорога, на території старий 
будинок, 715500 грн (еквівалентно 26500 
у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

Коцюбинського вул., кінець вулиці, 
10 соток, під забудову, 416000 грн 
(еквівалентно 16000 у.о.), господар. 
Тел.: 0 98 0284857.

Коцюбинського провул., 0,10 га, 
20х50 м, держакт, індивідуальна за-
будова, комунікації поруч, 156000 грн 
(еквівалентно 6000 у.о.), торг, госпо-
дар. Тел.: 0 95 7650666.

Кошмана (Урицького) пров., 9 соток, під 
забудову, комунікації поруч, 5 хв. до цен-
тру, обгороджена з трьох сторін, 655000 
грн (еквівалентно 25000 у.о.). Тел.: 0 93 
2954097, 0 98 2880863, 0 99 6641654. АН 
«Adamant».

Крашенівка вул., центр, 9 соток, дер-
жакт, світло, газ поруч, господар. Тел.: 0 
93 6484356.

Лісова вул., 7 соток, під будівництво, 
газ, світло біля ділянки, гарний під’їзд, 
поруч магазин, зупинка, 415500 грн, 
(еквівалентно 15000 у.о.), торг. Тел.: 0 
98 7603216, 0 93 8351688, Наталія. АН 
«Імперія».

Лісовий пров., 10 соток, ширина — 
33 м, довжина — 29 м, поруч світло, 
газ, 345000 грн (15000 у.о.). Тел.: 0 67 
5075208.

М.Рильського вул., 10 соток, світло по-
руч, асфальт, 143000 грн (еквівалентно 
5500 у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

Магістральний пров., 5 соток, докумен-
ти, держакт під забудову, 80000 грн, торг. 
Тел.: 0 99 7114398.

Мазепи вул. (р-н автошколи), 10 соток, 
під забудову, комунікації, 468000 грн. 
Тел.: 0 99 6641654. АН «Adamant».

Малишка вул., 10 соток, під будів-
ництво, комунікації поруч, 189000 грн 
(еквівалентно 7000 у.о.), торг. Тел.: 0 96 
4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН 
«Імперія».

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

Момота вул., 8 соток, фасад, поряд 
житлові будинки, комунікації, 540000 
грн (еквівалентно 20000 у.о.). Тел.: 0 68 
1006533, Алла.

НЕРУХОМІСТЬ

(4595) 6�55�09, 0�50�086�64�62, 0�67�714�69�91

АНТЕНИ
СУПУТНИКОВІСУПУТНИКОВІ
ÏÐÎØÈÂÊÀ, ÑÅÐÂ²Ñ, ÐÅÌÎÍÒ

ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß,

Тел.: 0�97�433�95�22Тел.: 0�97�433�95�22

АНТЕНИ
Тел.: 0�67�7�166�122Тел.: 0�67�7�166�122
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РЕМОНТРЕМОНТ
цифрових фотоапаратів та відеокамер,

телевізорів (LCD),  DVD, музичних центрів,
мікрохвильових печей 

та іншої побутової техніки

цифрових фотоапаратів та відеокамер,
телевізорів (LCD),  DVD, музичних центрів,

мікрохвильових печей 
та іншої побутової техніки

ПУЛЬТИПУЛЬТИ
Ремонт. Підбір. ПродажРемонт. Підбір. Продаж

• Ремонт TV
• Супутникове ТБ
• Прошивка тюнерів
• Відеонагляд
• Охоронні системи
• Електрик
• Монтажні роботи всіх видів

Тел.: 0 67 503�66�72, 0 67 504�44�06

ПРОВОДИМО ЗАКУПІВЛЮ
КОРІВ 
КОНЕЙ
БИЧКІВ 
ТЕЛИЦЬ 
ТЕЛЯТ
СВИНЕЙ

СУЧАСНА ВИСТАВКА
ПАМ’ЯТНИКИ

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

(098) 5005 888www.pamyat-ritual.com
м. Бориспіль, вул. Польова, 121

ДЛЯ ПЕНСІОНЕРІВ
можливість розстрочки

3-6 місяців

ГАРАНТІЯ

10 РОКІВ
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Н.-Левицького вул., 10 соток, під бу-
дівництво, комунікації поруч, 260000 грн 
(еквівалентно 10000 у.о.), торг. Тел.: 0 
96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. 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.

Нечуя-Левицького вул., 10 соток, поча-
ток вулиці, фасад 40 м, можливість роз-
поділу на 2 ділянки, ціна договірна. Тел.: 0 
99 6641654, 0 93 2954097, 0 98 2880863. 
АН «Adamant».

П.Верни вул., 10 соток, під забудову, 
гарне місце, комунікації по вулиці, 280000 
грн. Тел.: 0 99 6641654. АН «Adamant».

П.Запорожця вул., 0,05 га, житлова 
забудова, 100000 грн (еквівалентно 
4000 у.о.). Тел.: 0 95 7650666. 

Панфілова вул., 5 соток, фасад 30 м, 
світло, газ, забудована вулиця, 11000 у.о. 
(286000 грн). Тел.: 0 67 5075208.

Пархоменка вул., 10 соток, обгородже-
на, вода, світло на ділянці, до центр. до-
роги 50 м, гараж, кімнати, ціна договірна. 
Тел.: 0 99 6641654. АН «Adamant».

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

Сагайдачного вул., 10 соток, під бу-
дівництво, комунікації поруч, 415000 грн 
(еквівалентно 14500 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
7603216, 0 93 8351688, Наталія. АН «Ім-
перія».

Сагайдачного вул., 10 соток, під бу-
дівництво, комунікації поруч, 415000 грн 
(еквівалентно 15000 у. о.), торг. Тел.: 0 
96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН 
«Імперія». 

Сеньківська сільська рада, 12 соток, 
180 м від позначки «Бориспіль», під са-
дівництво, 70000 грн. Тел.: 0 95 0150160.

Спортивна вул., 10 соток, світло, газ 
поруч, побудовані нові будинки, 270000 
грн (еквівалентно 10000 у.о.). Тел.: 0 67 
5075208.

Сулими вул., 10 соток, під забудову, 
комунікації, асфальт, права сторона, 
гарне тихе місце, 645000 грн (еквівалент-
но 23000 у.о.). Тел.: 0 93 2954097, 0 98 
2880863, 0 99 6641654. АН «Adamant».

Сулими вул., права сторона Бориспо-
ля, 10 соток, під будівництво, комунікації 
поруч, 637000 грн (еквівалентно 22000 у. 
о.), торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія». 

Сулими вул., права сторона Бориспо-
ля, 10 соток, під будівництво, комунікації 
поруч, 637000 грн (еквівалентно 23000 у. 
о.), торг. Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, 
Людмила. АН «Імперія».

Толстого вул., 10 соток, під будівництво, 
газ, світло на ділянці, асфальтований під’їзд, 
поруч школа, дитсадок, 609000 грн (еквіва-
лентно 22000 у. о.), торг. Тел.: 0 96 4427277, 
0 63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

Толстого вул., 10 соток, під забудову, 
комунікації, асфальтований під’їзд, між 
будинками, ціна договірна. Тел.: 0 98 
2880863, 0 93 2954097, 0 99 6641654. АН 
«Adamant». 

Тополева вул., права сторона міста, 
10 соток, поруч світло, будуються нові 
будинки, 405000 грн (еквівалентно 15000 
у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

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.

Шевченка вул., 7 соток, газ, світло по-
руч, 240000 грн (еквівалентно 9000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 7603216, 0 93 8351688, 
Наталія. АН «Імперія».

Яцюти вул., 10 соток, посередині вул. 
Бежівка, 1,5 км до центру, держакт, під 
забудову, світло проводять, до газу та ас-
фальту — 350 м, 220000 грн (еквівалент-
но 8500 у.о.), торг. Тел.: 0 66 7207737, 0 
67 9505934, Сергій. 

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

Яцютівка вул., 10 соток, світло, газ, 
водопостачання, асфальтована дорога, 
371000 грн (еквівалентно 14000 у.о.). 
Тел.: 0 67 5075208.

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 пров., 10 соток, під 
будівництво, комунікації поруч, 470000 
грн (еквівалентно 17000 у. о.), торг. Тел.: 
0 96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН 
«Імперія».

Польова вул., 10 соток, широкий фа-
сад, світло, газ по вулиці, асфальт, поруч 
школа, садок, вулиця повністю забудова-
на, 415000 грн (еквівалентно 15000 у.о.), 
торг. Тел.: 0 98 7603216, 0 93 8351688, 
Наталія. АН «Імперія».

Пречистенська вул., 5 соток, під бу-
дівництво, комунікації поруч, 304000 грн 
(еквівалентно 11000 у.о.), торг. Тел.: 0 98 
7603216, 0 93 8351688, Наталія. АН «Ім-
перія».

Пречистенська вул., 5 соток, під бу-
дівництво, комунікації поруч, 324000 грн 
(еквівалентно 12000 у.о.), торг. Тел.: 0 
96 4427277, 0 63 4434722, Людмила. АН 
«Імперія».

Пушкіна вул., 5 соток, фасад 20 м, ді-
лянка між будинками, поруч світло, газ, 
350000 грн (еквівалентно 14000 у.о.). 
Тел.: 0 67 5075208.

НЕРУХОМІСТЬ

МІНЯЮ
нау м. Бориспіль

у м. Бориспіль

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

КВАРТИРУ 
ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ



Вісті №4 (863), 3 лютого 2017 р.18 РІЗНЕ



Вісті№4 (863), 3 лютого 2017 р. 19

Ліц. Держ. архітектурно-буд. інсп. України № 29-Л від 17.08.2016 р.

ПрАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів»

ЗАВОД�ВИРОБНИК

 Бетон та розчини
  Залізобетонні вироби 
      кільця, блоки фундаментні, ПП, 
      перетинки, палі та інше

   Паливні брикети
   Цемент, пісок, щебінь
  Послуги бетононасоса
 Металопластикові вікна

Бетон та розчини
 Залізобетонні вироби 
     кільця, блоки фундаментні, ПП, 
     перетинки, палі та інше

  Паливні брикети
  Цемент, пісок, щебінь
 Послуги бетононасоса
Металопластикові вікна

ДІЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК
гнучкий графік роботи

Надаємо повний пакет документів, 
якість підтверджується сертифікатами

www.bkbm.ua

Тел./факс: (04595) 6�41�01
Тел.: (067) 622�32�22, (067) 547�18�99

08300, м. Бориспіль, вул. Запорізька, 16

сади р-н, 7 соток, під забудову, світло 
на ділянці, газ по вулиці, 10 хв. від центру, 
можливість збільшення ділянки, ціна до-
говірна. Тел.: 0 95 0132030, 0 98 2880863, 
0 93 2954097, АН «Adamant».

Царське село р-н, 10 соток, елітний за-
будований р-н, комунікації, ціна договір-
на. Тел.: 0 98 2880863, 0 93 2954097, 0 99 
6641654. АН «Adamant».

В.Олександрівка с., 12 соток, під забу-
дову, поруч будинки, комунікації, елек-
тричка, держакт, приватизована, госпо-
дар, ціна договірна. Тел.: 0 66 2294530.

Вороньків с., 12,5 соток, центр р-н, 
держакт, всі комунікації, заселений ра-
йон, ціна договірна, власник. Тел.: 0 66 
5573504, 0 66 5186236. 

Глибоке с., 24 сотки, світло на терито-
рії, сарай, погріб, вулиця забудована, до-
рога висипана, 540000 грн (еквівалентно 
20000 у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

Глибоке с., 26 соток, два держакти, 
під забудову, комунікації, ціна дого-
вірна. Тел.: 0 67 9947428.

Дударків с., 15 соток, світло, газ, фасад 
25 м, асфальтована дорога, поруч мага-
зин, зупинка, 260000 грн (еквівалентно 
10000 у.о.). Тел.: 0 67 5075208.

Іванків с., 15 соток, обгороджена, світ-
ло підключене, плодоносний сад, сверд-
ловина, 176000 грн (8000 у.о.). Тел.: 0 67 
5075208.

Іванків с., 25 соток, гарне, зручне місце, 
центр села. Тел.: 0 97 5918154.

Кийлів с., 10 соток, з виходом на вели-
ку воду, 594000 грн (еквівалентно 22000 
у.о.), торг. Тел.: Тел.: 0 68 1006533, Алла.

Кийлів с., 6,5 соток, поруч річка, ціна 
договірна. Терміново. Тел.: 0 63 1540042.

Любарці с., 15 соток, держакт, привати-
зована, поруч світло, поруч є будівлі, озе-
ро, господар, 110000 грн, можливо торг, 
терміново. Тел.: 0 63 5944870.

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

Нестерівка с., Світлична вул., 10+5 со-
ток, фасад 30 м, високе місце, всі комуні-
кації поруч, 210000 грн/ділянка. Тел.: 0 98 
5855639, Наталія. 

Проців с., 25 соток, р-н «Софіївка», за-
будована вулиця, світло, газ, асфальто-
вана дорога, 1000 у.о./сотка (26000 грн/
сотка). Тел.: 0 67 5075208.

Проців с., Софіївка р-н, 
вул.Б.Хмельницького, 19,96 соток, 
мальовниче місце, навколо сосновий 
ліс, під забудову, держакт, асфальто-
ваний під’їзд, газ, світло поруч, 75000 
грн/сотка, можливо торг, терміново! 
Тел.: 0 67 4930207.

Згурівка
Черевки с., 12 соток, ціна договірна. 

Тел.: 0 96 2838710.

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

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

Яготин
15 соток, приватизована, під забудову, 

ціна договірна. Тел.: 0 99 4336409.

КУПЛЮ
Бориспіль

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

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

1,2,3-к.кв., допомога в оформленні до-
кументів, експертна оцінка для продав-
ців безкоштовна. Тел.: 0 99 6641654. АН 
«Adamant».

1,2,3-к.кв., у господаря, допомога 
в оформленні документів. Тел.: 0 95 
0132030, 0 93 2954097, 0 982880863. АН 
«Adamant».

1,2,3-к.кв., у господаря, розглянемо всі 
варіанти. Тел.: 0 98 5855639, Наталія. 

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 документами 
або без, допомога в оформленні, пога-
шення комунальних боргів, окрім остан-
нього поверху, у господаря, розгляну всі 
пропозиції, посередникам не турбувати, 
терміновий викуп, іноземний інвестор. 
Тел.: 0 66 7207737, 0 67 9505934, Сергій.

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

1-к.кв., кімнату у будь-якому стані. Тел.: 
0 67 5075208.

1-к.кв., не вище 4 поверху, без посе-
редників. Тел.: 0 97 3921224.

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

2,3-к.кв., квартиру, будь-який стан, у 
господаря. Тел.: 0 67 5075208.

АН викупить нерухомість у господарів, 
можливо з боргами, у м. Бориспіль, не 
приватизовану, допомога в оформленні 
документів, швидкий розрахунок. Тел.: 
(4595) 51747, 0 99 6641654, Юлія Олек-
сандрівна. АН «Adamant».

будинок або недобудова у м. Бори-
спіль та район. Тел.: 0 67 6596222. 

будинок у господаря, допомога у 
оформленні документів, експертна оцін-
ка безкоштовно, швидкий розрахунок. 
Тел.: 0 99 6641654. АН «Adamant».

будинок у м.Бориспіль, у господаря, до-
помога в оформленні документів. Тел.: 0 
95 0132030, 0 93 2954097, 0 982880863, 
АН «Adamant».

будинок, м.Бориспіль чи район, розгля-
ну будь-які пропозиції. Тел.: 0 67 5075208.

будинок, півбудинку або обміняю на 
1-к.кв. Тел.: 0 50 2987005, 0 93 2431662.

ділянку у м. Бориспіль, від 5 до 10 со-
ток, бажано з комунікаціями або зі ста-
рим будинком, у господаря, розгляну 
пропозиції, посередникам не турбувати, 
викуп за 2 дні, готівка. Тел.: 0 66 7207737, 
0 67 9505934, Сергій.

земельну ділянку, будинок у м. Бори-
спіль, у господаря, допомога в оформ-
ленні документів, розгляну всі пропозиції. 
Тел.: 0 96 4427277, 0 63 4434722, Людми-
ла. АН «Імперія».

земельну ділянку, місто та район. 
Тел.: 0 67 6596222.

земельну ділянку, можливо зі старим 
будинком, недорого, в м.Бориспіль, неда-
леко від зупинки, по вул. Київський Шлях. 
Тел.: 0 67 4432449.

земельну ділянку, у господаря, екс-
пертна оцінка безкоштовно, швидкий 
розрахунок. Тел.: 0 99 6641654. АН 
«Adamant».

земельну ділянку, у господаря, під за-
будову, можливо не приватизовану. Тел.: 
0 95 0132030, 0 93 2954097, 0 98 2880863. 
АН «Adamant».

земельну ділянку, у господаря. Тел.: 0 
67 5075208.

квартиру, будинок у м.Бориспіль, у го-
сподаря, розгляну всі варіанти, терміно-
во. Тел.: 0 95 0132030, 0 93 2954097, 0 98 
2880863, Інна. АН «Adamant». 

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

ЗДАМ
Бориспіль

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

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

1-к.кв., житловий стан, меблі, техніка, 
3000 грн+комунальні. Тел.: 0 67 7254543, 
0 93 1104673.

1-к.кв., ЗОШ №3 р-н, 1/4, б/з, житло-
вий стан, с/в окр., меблі, лічильники, 
поруч школа, дитячий садочок, зупинка, 
на тривалий термін, господар. Тел.: 0 66 
1327879, 0 96 3679363.

1-к.кв., К.Шлях вул., зупинка «Ленін-
градська», меблі, ремонт, бойлер, м/п 
вікна, 3000 грн+комунальні. Тел.: 0 95 
7275230, 0 67 8677535.

2 кімнати в будинку, р-н ЗОШ №6, 
без умов, необхідні меблі, техніка, 1300 
грн+лічильники. Тел.: 0 67 7254543, 0 93 
1104673, Наталія. 

2 кімнати у будинку, Тургенєва вул., 
зручності, без комунальних послуг, 3000 
грн, без посередників. Тел.: 0 66 7701019.

2-к.кв., Головатого вул., новий будинок, 
меблі, техніка, кахель, поруч зупинка, 
3500 грн+комунальні. Тел.: 0 67 8677535, 
0 95 7275230. 

будинок, Гора с., 4 кімнати, с/в, кухня, 
ремонт, сучасні меблі, побутова техніка, 
5500 грн. Тел.: 0 67 5075208.

Вибір квартир, в центрі міста, від 
2500 грн. Тел.: 0 67 2017127, 0 99 
6641654, 093 2954097, 0 95 0132030. 

гараж, Європейська вул., оглядова 
яма, ц., 800 грн. Тел.: 0 97 8750490, 0 97 
9511197.

гараж, центр р-н, ціна договірна. Тел.: 
(4595) 52471.

кімната в будинку, недорого. Тел.: 0 66 
4249193, 0 67 7695807, 0 63 1683437.

кімнату в будинку, меблі, техніка, ціна 
договірна. Тел.: 0 63 5944870.

кімнату у будинку, ціна договірна. Тел.: 
0 97 9665312.

кімнату, вул. К.Шлях, р-н «Еко», техні-
ка, телевізор, 900 грн. Тел.: 0 67 8677535, 
0 95 7275230. 

кімнату, центр, Франка вул., 18 кв.м, 
ремонт, меблі, телевізор, пральна ма-
шина, 1800 грн, терміново. Тел.: 0 67 
8677535, 0 95 7275230.

Офіс в центрі міста, кімната 12 кв.м 
+ 5 кв.м(с/в, коридор) на 2 поверсі, 
ремонт новий, ціна 2000 грн. Тел.: 0 
67 6596222

приміщення під виробництво, 100 кв.м, 
вул. Польова + офіси, 100 грн/кв.м. Тел.: 
0 98 5855639, Наталія. 

приміщення під офіс, 9 кв.м, 10 кв.м, 
р-н вул. Польова, 120 грн/кв.м, Інтернет, 
поруч зупинка. Тел.: 0 98 5855639, Ната-
лія.

гараж, Ленінградської р-н, капітальний, 
оглядова яма, ціна договірна. Тел.: 0 67 
1553994.

Яготин
3-к.кв., гарний ремонт, меблі, техніка, 

індивідуальне опалення, на тривалий 
термін, 3500 грн+лічильники. Тел.: 0 95 
7275230, 0 67 8677535. 

НАЙМУ
Бориспіль

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 го-
сподаря, на ваших умовах. Тел.: 0 67 
7254543, 0 93 1104673, Наталія. 

Візьму в оренду пай, зі зручним 
проїздом, бажано з водою та елек-
трикою, терміном від 5 років. Тел.: 0 
66 8297166.

квартиру, будинок для сім’ї, у господа-
ря. Тел.: 0 68 1006533, Алла.

Квартиру, будинок; швидкий роз-
рахунок, розглянемо всі варіанти. 
Тел.: 0 93 2954097, 0 95 0132030, 0 99 
6641654.

квартиру, кімнату або будинок у госпо-
даря в м. Бориспіль. Тел.: 0 96 4427277, 0 
63 4434722, Людмила. АН «Імперія».

НЕРУХОМІСТЬ
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кімнату або врем’янку, можливо без 
зручностей, ціна приблизно 1000 грн, 
терміново, без посередників. Тел.: 0 95 
4065514.

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.

будинок у с.Вороньків, 40 соток 
землі, на квартиру у м.Бориспіль. 
Тел.: 0 98 2759783.

будинок, мансарда, ветлікарня р-н, 
2-пов., цегла, 2004 р., 130 кв.м, 3 кімнати, 
ванна 8 кв.м, комунікації, огорожа, гараж, 
8 соток, сад; на 2 квартири (м.Бориспіль) 
або 3-к.кв. (не хрущовку), з доплатою 
15000 у.о. Тел.: 0 63 4271333.

Потрібен диспетчер таксі. Графік 
роботи — доба/три. Вимоги: бажане 
знання міста. З/п від 4000 грн за добу. 
Тел.: 0 93 0941098, 0 98 1039959.

Потрібні автослюсарі, з д/р на СТО, 
з/п від 5000 грн. Тел.: 0 67 2178753.

Потрібні будівельники-монолітники зі 
своєю опалубкою, фахівці з монтажу з/б 
сходів, водій зі своїм авто. Дзвоніть за-
раз. Тел.: 0 68 1190818.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ВОДІЙ-КРА-ПОТРІБНІ НА РОБОТУ ВОДІЙ-КРА-
НІВНИК, ВОДІЙ НА ДОВГОМІР, НІВНИК, ВОДІЙ НА ДОВГОМІР, 
ВОДІЙ ЗЕРНОВОЗА, ВОДІЙ-ЕКСКА-ВОДІЙ ЗЕРНОВОЗА, ВОДІЙ-ЕКСКА-
ВАТОРНИК. З/П ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 96 ВАТОРНИК. З/П ВИСОКА. ТЕЛ.: 0 96 
5388859.5388859.

Пропонуємо роботу в таксі, наби-
раємо водіїв зі своїм авто. Тел.: (4595) 
91530, 0 67 7167873, 0 93 8334040.

ТЕРМІНОВО НА РОБОТУ В АВ-ТЕРМІНОВО НА РОБОТУ В АВ-
ТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІ-НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІ-
БЕН СЛЮСАР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 67 БЕН СЛЮСАР-МЕХАНІК. ТЕЛ.: 0 67 
9136533.9136533.

Терміново на роботу потрібен прода-
вець. Тел.: 0 67 2340932.

Терміново! Потрібен продавець у 
магазин продтоварів, р-н Привок-
зальної площі, з/п за домовленістю. 
Тел.: 0 66 3358575.

Терміново! У магазин квітів потрі-
бен продавець, г/р тиждень/тиждень, 
достойна з/п. Тел.: 0 96 2647721, 0 95 
1223870.

У зв’язку з розширенням в центр 
краси «Вероніка+» потрібні приби-
ральниця, перукарі, майстри ма-
нікюру та педикюру, масажист. З/п 
достойна. Тел.: 0 63 5273171, 0 98 
5235600.

Фірмі у с.Іванків на постійну роботу по-
трібні шиномонтажники, г/р тиждень/тиж-
день, з/п 5000 грн; менеджер; охоронці. 
Тел.: 0 96 2499983, 0 67 4451883.

На роботу в теплиці в м.Київ потрібні 
відповідальні, вахта 15/15, 30/15. З/п від 
8500 грн/вахта. Щоденно. Гарні умови для 
іногородніх, житло, харчування, спецодяг. 
Тел.: 0 66 7565136, 0 68 6973872.

Німецька будівельна компанія за-
прошує будівельників та електриків до 
Німеччини, з/п від 1200 євро. Різноро-
бочі до Польщі, Німеччини, Чехії: з/п від 
28000 грн. Ліц. МСПУ АВ № 585042. ТОВ 
«Європейський Холдинг», вул.Ільїнська, 
12, оф. 314, м.Київ. Тел.: 0 67 2326904, 
robotaeuro@gmail.com

Офиц. работа в Европе для специали-
стов и разнорабочих. (Польша, Латвия, 
Чехия, Финляндия, др). Проживание 
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.

Официальное трудоустройство в Поль-
ше для работников без квалификации, а 
также специалистов на строительстве, 
складах, заводах, в гостиницах и ресто-
ранах. Визовая поддержка и большой 
выбор вакансий. Лиц. АЕ №637167 от 
27.05.15, ГСЗ. Тел.: 0 68 2740475, 0 99 
1589210.

Охоронці в Київ, вахта, чоловіки та 
жінки, житлом забезпечуємо. Тел.: 0 67 
5202609, 0 99 1931692, 0 93 1656645.

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.

Тел.: (098) 800�66�66
(093) 800�66�66

ЗАКУПОВУЄМО

КОРІВ
КОНЕЙ
БИЧКІВ

У невідкладних 
випадках — цілодобово.

Запрошуємо ПРИБИРАЛЬНИ-
КІВ(-ЦЬ) в офісні приміщення та 
склади (с.Проліски). Режим роботи: 
пн-пт, з 08.00 до 18.00, з/п 3500 грн/
міс. Тел.: 0 68 8645405, (044) 5001802, 
0 67 4919905.

Запрошуємо слюсаря з перевірки, 
слюсаря з монтажу димових та вен-
тиляційних каналів; слюсаря з ре-
монту газового обладнання. Д/р не 
обов’язково. Тел.: 0 67 1009463.

Компанії з продажу керамічної 
плитки, с. Щасливе, на склад потрібні 
водій категорії «В», «С» зі своїм ван-
тажним авто від 3 до 5 т, вантажник. 
Тел.: 0 50 3161611, Юлія.

На меблеву фабрику на постійну ро-
боту потрібні верстатники, маляр для 
фарбування МДФ, складальники меблів, 
з/п — ставка+%. Тел.: 0 96 8638545, 0 50 
4680181. 

На постійну роботу в дистрибью-
торську компанію потрібні торгові 
представники із власним авто, ро-
бота по м. Київ та Київській області, 
з/п висока, виплата вчасно (2 рази 
в місяць). Тел.: 0 95 8745515, 0 98 
0798875.

На постійну роботу в магазин прод-
товарів потрібен продавець, з/п %. 
Тел.: 0 66 1264153.

На постійну роботу потрібен буді-
вельник із д/р. З/п своєчасно. Тел.: 0 
97 7862638.

На постійну роботу потрібен пра-
цівник для виконання робіт (буді-
вельних, ремонтних та інших), з/п 
висока, стабільна. Тел.: 0 67 4471770. 

На постійну роботу потрібен прода-
вець у продовольчий магазин. Тел.: 
0 97 4453306.

На постійну роботу потрібні повар, 
пекар, буфетниця/к, посудомийни-
ця/к, г/р з 7.30 до 17.00, п’ятиденка, 
сб-нд — вихідний. м. Бориспіль, ае-
ропорт (розвозка). Тел.: 0 95 5768200, 
0 63 4437123, 0 73 0435673. 

На роботу на виробництво меблів 
потрібен працівник по складанню 
меблів. Тел.: 0 67 2614039.

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ: ОФІЦІАНТИ, НА РОБОТУ ПОТРІБНІ: ОФІЦІАНТИ, 
БАРМЕН, Д/Р У РЕСТОРАННОМУ БАРМЕН, Д/Р У РЕСТОРАННОМУ 
БІЗНЕСІ, ПОСУДОМИЙНИЦЯ, ПРИ-БІЗНЕСІ, ПОСУДОМИЙНИЦЯ, ПРИ-
БИРАЛЬНИЦЯ, МУЗИКАНТ. ТЕЛ.: 0 БИРАЛЬНИЦЯ, МУЗИКАНТ. ТЕЛ.: 0 
63 7191405, 0 97 2115555. 63 7191405, 0 97 2115555. 

На СТО потрібні маляр-рихтуваль-
ник, зварювальник, з/п за домов-
леністю. Тел.: 0 93 7787373, 0 98 
7787373, 0 95 6544547.

ПДНЗ ЦРД «Дзига» запрошує на 
роботу помічників вихователів, ме-
дичну сестру, прибиральниць. Тел.: 
0 96 0860000.

РОБОТА В НІМЕЧЧИНІ, ЛИТВІ, 
ПОЛЬЩІ. Європейські контракти. 
Заводи, комбінати. Для чоловіків і 
жінок. Проживання надає робото-
давець. Робочі візи. СПД Івасишина. 
100% гарантія. Ліц. ДЦЗ АЕ №291646. 
Київ, вул. Патриса Лумумби, 4/6, 
оф.507-Б. Тел.: 0 66 5191680, 0 67 
9673658.

Робота в Польщі. Безкоштовні вакансії. 
Допомога у відкритті візи. Запрошення 
(180/365) — 800 грн. Пакет документів із 
запрошенням (180/365) — 1500 грн. Па-
кет документів із запрошенням від воєво-
ди. (365/365) — 199 . Ліц. АЕ №637154, 
ДСЗ від 6.05.15р. Тел.: 0 97 7956330, 0 50 
2334312.

У м.Київ потрібні працівники на фасу-
вання-упаковку одноразового посуду. 
Вахта 15/15; 30/15. З/п від 440 грн/зміна, 
щоденно. Для немісцевих гарні умови: 
харчування, житло, спец.одяг. Тел.: 0 63 
6098552, 0 68 8197275, 0 95 4909254.

Первомайськ
Требуется бульдозерист, экска-

ваторщик, машинист фронтального 
погрузчика, водитель всех катего-
рий, электрогазосварщик, электрос-
лесарь, горный мастер, токарь, 
водитель на «БеЛАЗ», моторист, 
автокрановщик. З/п высокая. www.
rabotasever.com. Тел.: 0 68 2755566, 0 
68 1210187.

ШУКАЮ РОБОТУ
Бориспіль

Бухгалтера, д/р 5 років юридичної 
особи на загальній системі, ПДВ: ве-
дення звітності ФОП, бухгалтерсько-
го обліку за сумісництвом. Розгляну 
всі пропозиції. Тел.: 0 97 9959266, 
Світлана.

Тел.: (067) 887-85-38
(095) 568-77-44
(068) 039-83-74

ПРОДАЄТЬСЯ
БІЗНЕС

«ПІД КЛЮЧ»
(сфера бізнесу «Будівельні матеріали»)

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

м. Бориспіль. Ринок «Зоряний»

ЗДАЮТЬСЯ В ОРЕНДУ 

площею від 12 кв.м до 200 кв.м

Тел.: 0#95#712#54#65

ТОРГОВІ МІСЦЯ

ПРОДАЖ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

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

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

 

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

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

№ 1373. м. Бориспіль. Чоловік, 50/182, в/о, без ш/з, працюючий; 
познайомиться з порядною жінкою для сімейного життя.

№ 1089. Переяслав-Хмельницький район, село. Чоловік, 42/175, 
жінки, дітей немає, познайомиться із віруючою жінкою, без дітей. 

№ 918. Бориспільський р-н, село. Жінка, 35/170, струнка, пра-
целюбна, познайомиться з чоловіком, що веде здоровий спосіб 
життя.

№ 588. м. Бориспіль. Чоловік, 28/179, без дітей, шукаю дівчину 
або жінку для сімейного життя.

№ 1360. Переяслав-Хмельницький район, село. Жінка, 65/165, не 
повна, познайомиться з працелюбним, порядним, добрим чоло-
віком без ш/з.

Тел.: (067) 339-81-94, 
(099) 07-121-40, 

Ольга Михайлівна

Тел.: (067) 339-81-94, 
(099) 07-121-40, 

Ольга Михайлівна

РОБОТА
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

в цех

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 Тел.: 099-422-52-67, Микола

Землевпорядна організація 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 

для набирання 
пояснювальних 

записок у документаціях 
та виготовлення 

обмінних файлів ХМЛ. 

ІНЖЕНЕРА
ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКА

Офіційне працевлаштування
З/п від 3200 грн
Робота в офісі, центр міста

Тел.: 067-368-89-09

ТЦ ГРАНАТ 
Оренда приміщень 

у центрі міста під офіс, 
агенцію, творчу майстерню

15-45 кв.м

У комапнію з доставки їжі

ПОТРІБНІ
ОПЕРАТОР 
CALL-ЦЕНТРА
КУХАР ІТАЛІЙСЬКОЇ 
КУХНІ

Тел.: (096) 711-20-64

ФІРМІ «ПРЕСТИЖ» У М.БОРИСПІЛЬ ФІРМІ «ПРЕСТИЖ» У М.БОРИСПІЛЬ 
ПОТРІБНІ: ОФІЦІАНТИ ТА ПРОДА-ПОТРІБНІ: ОФІЦІАНТИ ТА ПРОДА-
ВЕЦЬ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. ВЕЦЬ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ. 
ВИМОГИ: ПОРЯДНІСТЬ. ТЕЛ.: (4595) ВИМОГИ: ПОРЯДНІСТЬ. ТЕЛ.: (4595) 
68580, 0 93 9464433, 0 63 0115873.68580, 0 93 9464433, 0 63 0115873.

Київ
Автослесарь-ходовик с опытом ра-

боты. Работа с автобусами «Богдан». 
З/п от 7000 грн. Жилье предостав-
ляем. Тел.: 0 67 6000161, 0 67 9430314.

В м.Київ на роботу в теплиці потрібні 
відповідальні, вахта 15/15, 30/15. З/п 460 
грн щоденно, гарні умови для іногородніх, 
житло, харчування. Тел.: 0 63 6098491, 0 
68 7337439, 0 66 0018569.

Комплектувальники та пакувальники 
на секонд-хенд, з/п від 4200 грн/тиждень, 
вахта, житло, робота в теплому примі-
щенні. Тел.: 0 68 5984429, 0 95 0071930.

На работу требуются уборщики и 
уборщицы. Удобный г/р, спецодеж-
да. Жильем обеспечиваем, оплачи-
ваем проезд до Киева. З/п 4000-5000 
грн. Приглашаем людей из любого 
региона Украины. Тел.: 0 68 9838536, 
0 99 2189656, Алёна. 

ПРОПОНУЮ 

РОБОТУ
Бориспіль

Агентство «У Елены» на роботу 
підбирає персонал для вашої сім’ї: 
няні, домробітниці, гувернантки, до-
глядальниці. Тел.: 0 93 7840089, 0 95 
0680052, 0 67 4082864.

В продуктові магазини потрібні 
продавці із д/р, г/р 1/2, з/п від 3500 
грн. Тел.: 0 66 4887677.

В садовий центр потрібен садівник зі 
знанням рослин та працівники на постій-
ну роботу. . Тел.: 0 50 1522021.

В таксі потрібні водії зі своїм авто, 
диспетчер. Тел.: 0 50 2527655, 0 96 
3362272.

ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬ-ДЛЯ РОБОТИ НА БОРИСПІЛЬ-
СЬКИХ МІСЬКИХ МАРШРУТАХ ПО-СЬКИХ МІСЬКИХ МАРШРУТАХ ПО-
ТРІБНІ ВОДІЇ КАТ. «Д». ТЕЛ.: 0 67 ТРІБНІ ВОДІЇ КАТ. «Д». ТЕЛ.: 0 67 
9136533.9136533.

ДП «Міжнародний аеропорт «Бори-
спіль» запрошує на постійну роботу ін-
валідів (прибирання території, робота на 
повітрі). Тел.: (044) 2817986.
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ДИТЯЧІ РЕЧІ

Бориспіль
Ванна «Ok Baby» б/в; столик для году-

вання. Тел.: 0 98 4567204, 0 93 7472006.

ДИТЯЧЕ ЛІЖЕЧКО З МАТРАЦОМ ТА ДИТЯЧЕ ЛІЖЕЧКО З МАТРАЦОМ ТА 
КОМПЛЕКТОМ (ЗАХИСТ, БАЛДАХІН, КОМПЛЕКТОМ (ЗАХИСТ, БАЛДАХІН, 
ПОДУШКА, КОВДРА), Б/В, 1500 ГРН, ПОДУШКА, КОВДРА), Б/В, 1500 ГРН, 
ТОРГ. ТЕЛ.: 0 97 9959266.ТОРГ. ТЕЛ.: 0 97 9959266.

МЕБЛІ

Бориспіль
Дубові стільці, CРСР 1960 р., різьбле-

ні, 4 шт., 12000 грн або обмін. Тел.: 0 95 
8765344. 

Крісло розкладне, гарний стан; мийка 
одинарна нержавійка, накладна. Тел.: 0 
66 0271933, 0 97 8698031.

Кухня б/в: тумба «напольна», шафа 
підвісна, шафа-пенал, тумбочка, 1300 
грн. Тел.: (4595) 60516, 0 67 8721794.

Ліжко двоспальне безкоштовно, 2 ма-
траци, гарний стан, ціна договірна. Тел.: 
0 96 3514635, 

Диван, розкладний, 1,40х2,00, кольоро-
ва оббивка, гарний стан, 2000 грн.. Тел.: 
0 98 4591620.

ОБЛАДНАННЯ

Бориспіль
Блок безперебійного живлення 

«START UPS-420», ціна договірна, недо-
рого; або обміняю на б/в ноутбук, аксесу-
ари. Тел.: 0 68 5982868.

Вал для стукального верстата, 30 см, 3 
ножі, з корпусами, новий, циркулярка, ви-
готовлено в НДР, довбання вушок. Тел.: 
0 93 2233068.

Електроінструменти, деревообробні, 
ціна договірна. Тел.: 0 67 4574282.

Зварювальний апарат, 220 Вольт, ви-
готовлений за європейськими стандарта-
ми. Тел.: 0 93 2233068.

Насосна станція, Karcher BPP 4000/48 
— Німеччина. Тел.: 0 95 0150160.

Принтер, фірма «HP 205», б/в, робочий 
стан, без картриджів, 500 грн, можливо 
торг. Тел.: 0 50 7142390.

Станки для вичинки шкур. Тел.: 0 93 
2233068. 

Твердопаливний котел 18 кВт. Тел.: 
0 97 1224730.

Токарний, ювелірний верстат, теодоліт, 
нівелір, мікроскоп, електростанція. Тел.: 0 
95 8765344.

Жінка, 65 років, різноробоча, можливо 
догляд за людиною похилого віку, або 
домогосподарка, оплата договірна. Тел.: 
(4595) 67109, 0 66 3697961, Тамара.

Перекладача, репетитора німецької 
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’я-
зувати приклади, задачі, педагог, вища 
освіта, д/р 30 р, допомога учням 1-2 класу 
у навчанні. Тел.: 0 63 4271333.

Потрібен підробіток. Тел.: 0 96 3907074.
Шукаю роботу в сфері транспортних 

перевезень із Європи, маю закордон-
ний паспорт, посвідчення водія кат. «В», 
«С», досвід поїздок по Європі. Тел.:(4595) 
60516, 0 67 5821142.

ПРОДАМ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Бориспіль
Батареї чавунні, центрального опа-

лення, 3 шт., 40 грн/1 секція. Тел.: (4595) 
60516, 0 67 8721794.

Блок фундаментний, ФБС3 
(240х60х30), самовивіз. Тел.: 0 93 
6484356.

Бочки, каністри, металеві і поліетиле-
нові, баки 600-1000 л. Тел.: 0 66 9307744.

Брус, балки, стропила, шалів-
ка, дошка столярна сосна, вільха, 
ясен, дуб, дошка для підлоги, дро-
ва з доставкою, ракушняк; послуги 
автокрана. Тел.: (44) 5392119, 0 67 
4435873, 0 67 7324045, 0 67 3278510.

Ворота для гаража; дріт колючий у ру-
лонах, 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.

Панель перекриття (дорожня), 1 шт.: 
3,00х1,50х0,10, б/в. Тел.: 0 98 4567204, 0 
93 7472006.

Труба азбесто-цементна, 100 мм, б/в, 
180 грн; наличники ПВХ, 2 шт., білий, 
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 мелким 
и крупным оптом продукцию ту-
рецкой фирмы: трубы полипропи-
леновые, фитинги, вентили, краны. 
Полный ассортимент продукции, 
новинки. Доставка по всей Украине. 
Тел.: 0 63 6809889, Елена. 

Первомайськ
Утепление окон термопленкой 

«ТРЕТЬЕ СТЕКЛО». Добавляет 2-5 гра-
дусов тепла. Размер 1м х 7м, цена 60 
грн. Скотч для крепления 9 м — 8 грн. 
Доставка новой почтой. Оплата при полу-
чении или на карту: 6762 4626 1933 3195, 
Черкез Т.Г. www.tezolat.com.ua. Тел.: 0 50 
3201066, 0 67 5603232.

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

Фотоапарат цифровий «Nikon Coolpix 
S-3100», чохол, карта пам’яті, 1000 грн, 
торг; плеєр «Аpple ipod touch 5g», зі шкі-
ряним чохлом, 2700 грн, торг. Тел.: 0 95 
1759396.

Київ
Витрины холодильные, мороз., кон-

дит., универс.(-3/+5) Cold, Freddo, Mawi. 
Лари, бонеты мороз., шкафы один.и 
купе, регалы пристенные. Нов./б/у, с опт.
склада. Расширяем торг.сеть: ищем ре-
гион. представит. Freddo.net.ua. Тел.: 0 66 
9478906, 0 96 2037449. 

Котлы твердотопливные длительного 
горения (производственные и бытовые). 
Тепловентиляторы на дровах. Буферные 
ёмкости. Производство, реализация. 
Монтаж промышленных/бытовых отопи-
тельных систем. Формируем дилерскую 
сеть. www.kfk.com.ua. Тел.: 0 66 6008784, 
0 68 0450764.

Полный комплект оборудования ми-
ни-завода для производства шлакобло-
ка: пресс шлакоблочный, пресс полубло-
ков, транспортное оборудование и т.д. 
Тел.: 0 67 5669709.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА
Бориспіль

Деко нове, велике з кришкою, 30х45 
см, алюмінієве, 300 грн. Тел.: (4595) 
50906, 0 68 6505802.

Ноутбук «Асус», акумулятор «Акер», 
«ІВМ», ціна договірна, недорого; комуні-
катор. Тел.: 0 98 0420029.

Обігрівач, масляний, 2 шт., гар-
ний стан, ціна договірна. Тел.: 0 67 
6497966, 0 93 2565011, 0 95 0029901.

Радіотелефон, база з набором, авто-
відповідач, б/в, 200 грн, торг. Тел.: 0 95 
1759396.

Телевізор «Деу» (потребує профілакти-
ки); пральна машина, вертикальна «Вем-
доме-510 ТВ», не працюють перемикачі, 
1700 грн. Тел.: 0 68 5982868.

Телевізор «Самсунг», срібного кольо-
ру, плоский екран, діагональ 54 см, гар-
ний стан, 2000 грн. Тел.: 0 98 4591620.

• 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

Бориспіль
Йоркширські тер’єри, дівчатка, ціна до-

говірна. Тел.: 0 98 5354029, 0 99 2240262.
Корова, червона з другим телям. Тел.: 

0 98 5855624.
Кролі білий обер, гіганська шиншила; 

поросні кролиці. Тел.: 0 50 1590197, 0 98 
7652593.

Поросята 15-25 кг — 40 грн/кг, 26-50 кг 
— 35 грн/кг, 51-100 кг — 32 грн/кг, 100-
150 кг — 30 грн/кг. Тел.: 0 97 9646912.

Сіно в тюках, ціна договірна. Тел.: 0 50 
1590197, 0 99 9754462.

Переяслав-Хмельницький
Кози лохвицька порода, козлика для 

парування, ціна договірна. Тел.: 0 67 
8988540.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Бориспіль

Картопля дрібна, ціна договірна. Тел.: 
(4595) 52471.

Картопля кормова, 2 грн/1 кг. Тел.: 
0 50 96959411.

Поросята породи українська степова, 
35-500 кг на відгодівлю; січкарня. Тел.: 0 
97 2378240. 

Рамки для вуликів. Тел.: 0 93 4232542.
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 в тюках, 300 шт., солома — 200 
шт. Тел.: 0 96 4454499.

Сіно, ціна договірна. Тел.: 0 96 3907074.

Київ
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.

Саженцы крупноплодной малины, 
жимолости, крыжовника, смородины, 
клубники, яблонь, груш, вишни, череш-
ни, персика, абрикоса, сливы, нектарина. 
Рассылка почтой по Украине. Закажите 
бесплатный каталог по телефонам: 0 
67 6299455, 0 99 3745810, сайт: titovchp.
uaprom.net. 

РІЗНЕ

Бориспіль
Акордеон «Октава», 5 регістрів, гарний 

стан, ціна договірна. Тел.: 0 63 2033965, 
0 50 5038302.

Акриловий піддон до душової кабіни, з 
«фартухом», 1850 грн; холодильник, Ока-
6, гарний стан, пофарбований, 2800 грн. 
Тел.: 0 68 1283577.

Акустичну гітару, бас-гітару, скрипку. 
Тел.: 0 50 1464711.

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, недорого. 
Тел.: (4595) 69244, 0 63 7447732.

Дзеркала, великі; годинники наручні; 
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.

Душова кабіна, б/в, 1000 грн, торг. Тел.: 
0 98 4567204, 0 93 7472006.

Коробка для дверей, 80х30х2050, 115 
грн; скляні банки, 0,5 л/2 грн, 13 шт. Тел.: 
0 68 1283577.

Костюм «прорезинений», 350 грн, но-
вий; паяльна лампа б/в, 250 грн. Тел.: 0 
68 1283577.

Кунг, Кийлів с., 2х3,5, самовивіз, ціна 
договірна. Тел.: 0 63 2037576.

Куртка шкіряна, чорного кольору, 
глянцева, 50-52 розмір, якісна з коміром; 
шкіра вичинена, на пошиття верхнього 
одягу, нова, якісна, свиняча, чорного ко-
льору. Тел.: 0 93 2233068.

Матрац, ватний, виробництво СРСР, 
грубий; перини; подушки, недорого. Тел.: 
(4595) 69244, 0 63 7447732.

Мішки, б/в, ціна договірна. Тел.: 0 66 
8258081.

Муфельна піч; гітара; телевізор «Су-
пра», 54 см; лижі. Тел.: (4595) 61413.

Плуг до мотоблока, радянського вироб-
ництва. Тел.: 0 93 2233068.

ПРОДАМ макулатуру, пакувальну 
плівку, пластикові пляшки, щоден-
но, 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 гр-
н/1шт.; бушлат, зимовий; штани офіцер-
ські, ватні, розмір 52, 400 грн. Тел.: (4595) 
50906, 0 68 6505802.

Стовп електричний. Тел.: (4595) 52471.

Т-54 Т-2 пристава, цифровий ТВ, реси-
вер World Vizion, нова, 450 грн.. Тел.: 0 97 
8980511.

Тел.: 096-247-98-10

В ательє м. Бориспіль 
ПОТРІБЕН

МАЙСТЕР
з ремонту та пошиття одягу

ТЕРМІНОВО! ТЕРМІНОВО! ТЕРМІНОВО!

ТЕРМІНОВО! ТЕРМІНОВО! ТЕРМІНОВО!

Холодильник, 2-камерний, «Норд 214», 
1400 грн, торг, можлива доставка. Тел.: 
(4576) 41659, 0 67 9469070.

ТВАРИНИ

Баришівка
КОРОВА, 4 РОКИ, 8,5 МІСЯЦІВ КОРОВА, 4 РОКИ, 8,5 МІСЯЦІВ 

ТІЛЬНОСТІ, 22000 ГРН; ТЕЛИЧКУ, ТІЛЬНОСТІ, 22000 ГРН; ТЕЛИЧКУ, 
2 РОКИ, 8 МІСЯЦІВ ТІЛЬНОСТІ, С. 2 РОКИ, 8 МІСЯЦІВ ТІЛЬНОСТІ, С. 
МАСКІВЦІ, БАРИШІВСЬКИЙ Р-Н. МАСКІВЦІ, БАРИШІВСЬКИЙ Р-Н. 
ТЕЛ.: 0 67 7297020, 0 99 6061922, ТЕЛ.: 0 67 7297020, 0 99 6061922, 
ОЛЬГА. ОЛЬГА. 

Тел.: 067-240-32-91

В ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН ПОТРІБЕН

ПРОДАВЕЦЬ
із досвідом роботи Г/р з 7.00 до 22.00, 

1 робочий день/2 вихідних.
З/п висока
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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

ВОДІЯ категорій «С», «D»

ЗБИРАЛЬНИКА МЕБЛІВ

ЕЛЕКТРИКА

СЛЮСАРЯ-РЕМОНТНИКА

МАШИНІСТА БУЛЬДОЗЕРА

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНІ

Торгово-виробниче підприємство «КТА»
ЗАПРОШУЄ:

Тел.: (068) 366-25-20
(063) 508-11-35

МЕНЕДЖЕРА ЗЕД
ТЕХНОЛОГА З ВИРОБНИЦТВА 
ПОЛІЕТИЛЕНУ
РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
ДРУКАРЯ
флексографічного друку
АВТОСЛЮСАРЯ
УКЛАДАЛЬНИЦЬ-ПАКУВАЛЬНИЦЬ

Зручний г/р, соціальний пакет, 
службова розвозка

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

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 автомийку

ПОТРІБНІ

МИЙНИКИМИЙНИКИ
Лівий берег Києва
Надається житло 
Можна без досвіду роботи
Можлива часткова зайнятість 
З/п висока, % від виробітку 

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

Співбесіда за тел.: 
098-674-44-12

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
в кафе «Маріанна»

БАРМЕНІВ
АДМІНІСТРАТОРІВ
ОФІЦІАНТІВ
КУХАРІВ
ПОМІЧНИКІВ 
КУХАРІВ
ОХОРОНЦІВ

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
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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. Вакуум-
ные конденсаторы КП1-4, КП1-8, КП1-12. 
Куп.дорого как изделия, металлом не 
занимаемся. Тел.: 0 97 9902807. 

Покупаем б/у компрессоры ПКС и 
ПКСД или меняем с доплатой на новые 
(широкий выбор поршневых и винтовых 
компрессоров). Рассмотрим все ва-
рианты. Тел.: 0 68 6144341, 0 50 7520586. 

Полтава
Куплю дорого! Янтарные бусы 

от 250 грн до 1500 грн за 1г, корал-
ловые бусы, бивни мамонта. А также 
старинные иконы, картины до 1980 
г., ордена, медали, книги, изданные 
до 1917 г., и др. предметы старины! 
Тел.: 0 50 3466068.

ПОСЛУГИ
Бориспіль

А якщо Вам треба пофарбувати 
справжню шкіру, то будь ласка: куртка 
коротка — 200 грн, куртка довга чи плащ 
— 250 грн; фарбування взуття. Це для 
курток чорного кольору. Куртки кольоро-
ві на 50 грн дорожчі. Тел.: (4595) 61385, 0 
67 4179396.

Бригада будівельників виконує абсо-
лютно усі види ремонтних робіт: від нуля 
— під ключ; бетонно-монтажні, кладочні, 
оздоблювальні, покрівельні та ін. види. 
Тел.: 0 67 5056064, 0 68 1269208.

Бригада будівельників виконує всі види 
ремонтно-оздоблювальних робіт, уте-
плення фасадів та монтаж металоплас-
тикових конструкцій. Тел.: 0 67 4503318, 
0 93 7229384.

Будівельно-демонтажні роботи та 
будь-які ремонтні роботи; разові по-
слуги вантажників та різноробочих; 
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.

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.

Гіпсокартон, відкоси, малярка, штука-
турка, стяжка, кахель, вагонка, ламінат, 
дахи, багети, фарбування, шпалери, 
якість гарантую. Тел.: 0 98 5354029, 0 99 
2240262.

Гіпсокартон, штукатурка, стяжка, від-
коси, марярка, вагонка, ламінат, дахи, 
багети, шпалери, ціни доступні, доставка 
матеріалів. Тел.: 0 98 8453023.

Знижки до 20 % до 15.02.2017 р. на 
ремонт квартир, будинків, балконів; 
перепланування, підвісні стелі, гі-
псокартон, опалення, тепла підлога, 
водопровід, каналізація, електрика. 
Будівництво — будинки, лазні, при-
будови, гаражі, павільйони, навіси, 
альтанки, ворота, паркани. Доставка 
матеріалів. Тел.: 0 96 9721514, 0 66 
8393483.

КАМІНИ, ПЕЧІ, ГРУБИ, ЛЕЖАНКИ, 
БАРБЕКЮ. Майстер-пічник. Дос-
від роботи. Якість. Підбір проектів. 
Буде тепло та комфортно. Тел.: 0 97 
2846217, Микола.

Комплексний ремонт квартир, офісів, 
будинків: фундамент, кладка під ключ, 
гіпсокартон, кахель, виготовлення пар-
канів, зварювальні роботи, з доставкою 
матеріалів, вирізування дерев. Тел.: 0 99 
2235183, 0 67 6888761, Олександр.

Масаж: лікувальний, дитячий, профі-
лактичний, антицелюлітний, косметич-
ний (обличчя, зона декольте), віднов-
лення після інсульту. Диплом серія ЖТ 
№903606 від 29.02.1984 р., виданий Ки-
ївським медичним училищем №2. Тел.: 0 
63 7550895, 0 50 1492539. 

Оббивка меблів та повне відновлення 
м’яких частин, ремонт меблів будь-якої 
складності, перетяжка із вивозом (дива-
ни, крісла, стільці), зміна дизайну м’яких 
меблів. Тел.: 0 68 1222852.

ОРЕНДА ЕКСКАВАТОРА JCB. ТОВ ОРЕНДА ЕКСКАВАТОРА JCB. ТОВ 
«УКРЄВРОДОР». ТЕЛ.: 0 96 8346725, «УКРЄВРОДОР». ТЕЛ.: 0 96 8346725, 
0 66 0002270, РОМАН.0 66 0002270, РОМАН.

Перевезення вантажу, квартир, послу-
ги вантажників (1 год./50 грн), у будь-який 
час, по м.Бориспіль та по Україні. Тел.: 0 
67 6888761, 0 99 2235183.

Покрівельні роботи під ключ, ман-
сардні дахи, риштувальні системи; 
м’яка покрівля, металева, бітумна, 
полімерна, керамічна черепиця; 
утеплення, облицювання будинків, 
квартир; сайдинг, фактурна штука-
турка, короїд, термопанелі. Достав-
ка матеріалів. Тел.: 0 96 9721514, 0 66 
8393483.

Послуги трактора з причепом та 
плуг. Тел.: 0 67 9730653, Григорій.

Київ
Афро-украинская горячая шоу-группа 

из Уганды. Группа «Alfa-Alfa» для Ваших 
мероприятий. Самые яркие и зажига-
тельные. Мы предлагаем одну из луч-
ших африканских шоу-групп Украины! 
E-Mail: ssegawole@yahoo.com. Тел.: 0 66 
1913197.

Тренажер «Боді-райдер», із розклад-
ним кріслом, ціна договірна; велосипед 
«Ардіс», розкладний, недорого. Тел.: 0 66 
0271933, 0 97 8698031.

У суботу 21 січня на першому пішохід-
ному переході у м. Бориспіль, зупинка 35 
км, в 21:20 було збито 18-річного хлопця, 
прохання до водіїв, які стояли на червоне 
світло, допомогти свідченнями та відео-
доказами з відеореєстраторів. Тел.: 0 67 
5954339, Людмила. 

Фреон у бочці, ціна договірна. Тел.: 0 68 
5982868.

Чоботи гумові для рибалки; бутлі скля-
ні, 20 л; гітара, ціна договірна. Тел.: 0 50 
5943708, (4595) 68659.

Чоботи-ботфорти, чорного кольору, 
із натурального замшу, 37 р., 1000 грн. 
Тел.: 0 95 0722821, 0 63 6038361.

Шуба із нутрії, темно-коричневого 
кольору, 48-50 р. (манжет та воріт з пе-
сця), б/в, гарний стан, 5000 грн, торг; 
шкіряний плащ, чорного кольору, новий, 
44-46 р., 3000 грн. Тел.: 0 95 0722821, 0 
63 6038361. 

Рівне
Ідея для малого та середнього 

бізнесу. Вакуумний піскоструйний 
апарат. Працює зі склом/деревом/
металом. Ціна 9500 грн. Детальніше 
на сайті: http://для-витражей.com.ua/
peskostrui. Тел.: 0 97 9869928. 

КУПЛЮ
Бориспіль

Акордеон, гарний стан. Тел.: 0 67 
6589586.

Для своєї домашньої бібліотеки куплю 
книги серії «Литературные памятники» 
та видавництва «Academia». Тел.: 0 96 
5252078.

Закуповуємо постійно: легковий тран-
спорт, битовки, вагончики будівельні, 
контейнери та кунги. Тел.: 0 96 9918144. 

Куплю суху дошку, брус, шальовку, ва-
гонку. Тел.: 0 50 1464711.

Харків
Токарно-фрезерные работы на 

ЧПУ, плоско-, круглая и внутренняя 
шлифовка. Токарные работы на 
ДИП-500. Закалка деталей на ТВЧ. 
E-mail: anteks74@mail.ru. Тел.: 0 96 
3422610, 057 7458829.

Тороидальные трансформаторы, под 
заказ, от 10 Вт до 40 кВт. Доставка. www.
tor-trans.com.ua. Тел.: 0 57 7595006. 

РІЗНЕ
Бориспіль

Віддам у добрі руки котика, 2,5 міс., від 
сибірської кішки. Тел.: (4595) 68659, 0 50 
5943708, 0 95 0122275.

Втрачене посвідчення офіцера, серія 
УК №051869, видане на ім’я Довгалюка 
Віталія Дмитровича Київським інститу-
том В.П.С. 27 червня 1997 р., вважати 
недійсним.

Втрачений Державний акт на право 
власності на земельну ділянку, серія ЯМ 
№114924, виданий на ім’я Косенка Вікто-
ра Петровича управлінням Держкомзему 
у Бориспільському р-ні 14 лютого 2012 
року, вважати недійсним.

ДОРОГО! ПРИЙМАЄМО МАКУ-ДОРОГО! ПРИЙМАЄМО МАКУ-
ЛАТУРУ, ПАКУВАЛЬНУ ПЛІВКУ, ЛАТУРУ, ПАКУВАЛЬНУ ПЛІВКУ, 
ПЛАСТИКОВІ ПЛЯШКИ, ЩОДЕННО, ПЛАСТИКОВІ ПЛЯШКИ, ЩОДЕННО, 
9.00-18.00, ОБІД: 13.00-14.00; НЕДІЛЯ 9.00-18.00, ОБІД: 13.00-14.00; НЕДІЛЯ 
— ВИХІДНИЙ. ВУЛ.ФРАНКА, 2А; У — ВИХІДНИЙ. ВУЛ.ФРАНКА, 2А; У 
ДВОРІ ЗА КАФЕ «ПОЛІС». ТЕЛ.: 0 67 ДВОРІ ЗА КАФЕ «ПОЛІС». ТЕЛ.: 0 67 
6497966, 0 93 2565011, 0 95 0029901. 6497966, 0 93 2565011, 0 95 0029901. 

Здам будівельні риштування. Тел.: 0 98 
4567204, 0 93 7472006.

ЦЕНТР ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІД-ЦЕНТР ЗАХИСТУ ТВАРИН ВІД-
ДАСТЬ У ДОБРІ РУКИ ДОГЛЯНУТИХ ДАСТЬ У ДОБРІ РУКИ ДОГЛЯНУТИХ 
КОШЕНЯТ, ЦУЦЕНЯТ, ДОРОСЛИХ КОШЕНЯТ, ЦУЦЕНЯТ, ДОРОСЛИХ 
КІШОК, СОБАК. ТЕЛ.: 0 67 6497966, 0 КІШОК, СОБАК. ТЕЛ.: 0 67 6497966, 0 
93 2565011, 0 95 0029901.93 2565011, 0 95 0029901.

ЗНАЙОМСТВА
Бориспіль

Чоловік, 50 років, познайомиться з по-
рядною жінкою для серйозних стосунків. 
Тел.: 0 50 1464711.

ПРОДАМ • КУПЛЮ • ПОСЛУГИ • РІЗНЕ • ЗНАЙОМСТВА

ОКНА
-50%

(066)363-38-40
РОЗСТРОЧКА

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

Монети Росії, України, усіх періодів, 
ваша ціна; значки «Заслужений парашу-
тист-випробувач», «Народний учитель», 
«Пілот-випробувач», «Червона зірка Ефі-
опська», поштові марки СРСР та Китай. 
Тел.: 0 99 0604423.

Неробочі, старі ЕВМ, комп’ютери, ос-
цилографи та інше часів Радянського 
Союзу та радіодеталі. Тел.: 0 99 0604423.

Ноутбук, об’єктиви. Тел.: 0 68 5982868.
Підшипники. Тел.: 0 68 3762121.
Т-2 Стронг. Тел.: 0 63 4809234. 
Фотоапарат цифровий з гарним збіль-

шенням; бінокль з великою кратністю; 
флешку для комп’ютера, 16 або 32 Гб. 
Тел.: (4595) 60516, 0 67 5821142.

Київ
Гербицид «Харнес» и другие. Тел.: 0 50 

1368624.
Куплю дорого баббит Б-16, Б-83, олово. 

Срочно в любом виде и кол-ве. Звоните, 
по цене договоримся. Офис в г.Кривой 
Рог. Тел.: 0 96 3409983, 0 66 7552793.

Куплю пожарные мотопомпы МП-800 
(или насос ПН-30, ПН-40), электродвига-
тель от 1 до 18 кВт, токарное оборудова-
ние: фрезерный, сверлильный, токарный 
станки. Тиски. Патроны. Фото на почту: 
sky85593@gmail.com. Тел.: 0 96 4180586.

Тел.: (093) 436�78�48
з правом успадкування житла.

ДОГЛЯНУ, ВІЗЬМУ ПІД ОПІКУ
ЛІТНЮ ОДИНОКУ ЛЮДИНУ

ДОГЛЯНУ, ВІЗЬМУ ПІД ОПІКУ
ЛІТНЮ ОДИНОКУ ЛЮДИНУ

ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ЗАБОРИ БЕТОННІ

РУБАНІ
ДУБОВІДРОВА

(складені в ящиках)

Тел.: 097�899�99�76,
050�355�62�36

Висилайте інформацію: 
08301, м. Бориспіль, а/с 164

30+КЛУБ 
ЗНАЙОМСТВ
Створи сім’ю!
Знайди друга!

Тел.: (044) 227-38-98
097-477-07-77

Анонімність гарантуємо. 

За питаннями з працевлаштування звертатися: 
м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 21, оф. 19
Тел.: 095-889-23-23, 050-62-62-440

ТОВ «Завод мінеральних порошків «Про-Мікс»
оголошує набір на виробництво за наступними вакансіями: 

Заробітна плата від 5000 грн. Офіційне працевлаштування
Своєчасна з/п 
Забезпечення засобами 
індивідуального захисту 
Забезпечення спецодягом 

Менеджер з комерційної діяльності
Мельник мінеральної сировини (оператор млина)

Машиніст сушильної установки 
Слюсар-механік (виробничого устаткування та обладнання)

Електрослюсар (електромонтер)

Водій фронтального навантажувача 
Водій вилкового навантажувача 
Фасувальники готової продукції 
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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. Будьте обереж-
ніші у спілкуванні з на-
чальством та колегами, не 
всі ваші слова їм будуть 
до вподоби. Не провокуй-
те конфліктів, вчасно йдіть 
на компроміс.

ТЕЛЬЦІ. Хтось не до-
тримає свого слова, і це 
може спричинити кон-
флікт на роботі чи вдома. 
Щоб допомогти рідним, 
треба докласти зусиль, за-
те діти порадують.

БЛИЗНЮКИ. Деякі важ-
ливі організаційні питання 

вирішуватимуться з трудно-
щами. Позитивний настрій 
та оптимізм допоможе до-
сягнути бажаного успіху.

РАКИ. Ваша сумлінна 
праця заслуговує на по-
хвалу керівництва або на-
віть підвищення. Не від-
мовляйтеся від запро-
шення друзів, ви цікаво та 
приємно проведете час.

ЛЕВИ. Задайте собі чіт-
кий ритм роботи і не-
ухильно дотримуйтеся йо-
го — успіх не забариться. 
У вихідні активний відпо-

чинок дозволить повністю 
відновити сили.

ДІВИ. Можливо, вам зро-
блять дуже вигідну пропо-
зицію. Бажано не зволіка-
ти з відповіддю. Та й взага-
лі постарайтесь не запізню-
ватись і нічого не забувати.

ТЕРЕЗИ. Перед вами мо-
жуть відкритися блискучі 
перспективи, варто тільки 
бути уважними до деталей і 
не лінуватися. 

СКОРПІОНИ. Сприят-
ливий тиждень. Ви будете 

сповнені оптимізму і но-
вих ідей та планів, реалі-
зуєте практично всі заду-
ми. Можна навіть розра-
ховувати на прибуток.

СТРІЛЬЦІ. Ваші плани та 
наміри вашого начальства 
можуть не збігатися. Тут вар-
то знайти розумний компро-
міс і домовитися. У вихідні 
відпочиньте й виспіться.

КОЗЕРОГИ. Цього тиж-
ня бажано не відклада-
ти завершення важли-
вих справ. Постарайтеся 
реально оцінювати свої 

можливості й не засмучу-
ватися у випадку невдачі.

ВОДОЛІЇ. Вдалий пе-
ріод. Зникнуть перешко-
ди, невідомо звідки візь-
муться свіжі сили, які доз-
волять взятися за справи, 
про які раніше навіть боя-
лися подумати.

РИБИ. Радійте життю та 
успіхам на роботі. Однак 
не метушіться й уникайте 
нервових та фізичних пе-
ревантажень, бо це може 
негативно вплинути на ва-
ше здоров'я.

Астрологічний прогноз на 6 — 12 лютого


